BIURO MINISTRA
Wydział Prezydialny

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH
MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
(aktualizacja na 9 lipca 2015 r.)
Informacja o zmianach:
- dodano poz. 100

.

Lp.

1

Nazwa aktu
prawnego

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
przyznawania
nagrody rocznej
osobom kierującym
niektórymi
podmiotami
prawnymi

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego
art. 10
ust. 8 ustawy z
dnia 3 marca
2000 r. o
wynagradzaniu
osób
kierujących
niektórymi
podmiotami
prawnymi
(Dz. U. Nr 26,
poz. 306)

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Konieczność wydania przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
rozporządzenia wynika z faktu, że
dotychczas obowiązujące rozporządzenia z
2001 r. nie obejmowały swoim zakresem
wszystkich jednostek podległych
Ministrowi właściwemu do spraw nauki i
szkolnictwa wyższego

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego
Maria Latanowicz-Nowak
radca generalny
Departament Organizacji
Szkolnictwa Wyższego,
Kontroli i Nadzoru

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z 26 marca 2012 r.,
poz. 323

Lp.

2.

3.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie tworzenia,
łączenia, podziału,
reorganizacji i
likwidacji instytutów
naukowych oraz
tworzenia i
likwidacji
pomocniczych
jednostek
naukowych Polskiej
Akademii Nauk

art. 68 ustawy
z dnia 30
kwietnia 2010
r. o Polskiej
Akademii
Nauk (Dz. U.
Nr 96, poz.
919 oraz z
2011 r. Nr 84,
poz. 455)

Konieczność wydania rozporządzenia
uzasadniona jest uzupełnieniem o zapisy
regulujące status rad naukowych i
dyrektorów w przypadku włączania
instytutu naukowego lub instytutów
naukowych do innego instytutu, statusu
pracowników likwidowanego w drodze
przejęcia instytutu badawczego lub
pomocniczej jednostki naukowej

Maria Latanowicz-Nowak
radca generalny
Departament Organizacji
Szkolnictwa Wyższego,
Kontroli i Nadzoru

I kwartał 2012 r.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w

art. 25
ust. 6 ustawy z
dnia 30
kwietnia 2010

Zastąpienie obowiązującego
rozporządzenia nowym rozporządzeniem
wynika z konieczności wprowadzenia
nowych uregulowań dotyczących

Maria Latanowicz-Nowak
radca generalny
Departament Nauki

II kwartał 2012 r.
Przełożono na
II kwartał 2013 r.

Rezygnacja z wydania

Lp.

4.

5.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

sprawie sposobu i
trybu
przeprowadzania
konkursu na
stanowisko
dyrektora instytutu
badawczego

r. o instytutach
badawczych
(Dz. U. Nr 96,
poz. 918 z
późn. zm.)

procedury konkursowej. W okresie
obowiązywania obecnego rozporządzenia
do MNiSW wpływały liczne uwagi
dotyczące problemów z interpretacją
przepisów oraz problemów związanych z
przeprowadzaniem procedury
konkursowej. Nowe rozporządzenie
wprowadza uregulowania uwzględniające
powyższe uwagi

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie warunków i
trybu przyznawania
pomocy publicznej
na finansowanie
działalności
statutowej jednostek
naukowych

art. 19 ust. 8
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r. o
zasadach
finansowania
nauki (Dz. U.
Nr 96, poz.
615)

Uregulowanie warunków i trybu
przyznawania pomocy publicznej na
finansowanie działalności statutowej
zgodnie z przepisami prawa Unii
Europejskiej

Urszula Sadkowska
główny specjalista,
Departament Instrumentów
Polityki Naukowej

Opublikowano Dz. U.
z 17 maja 2012 r.,
Poz. 532

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie

art. 36
ust. 6 ustawy z
dnia 30

Uregulowanie sytuacji, w której podmioty
uprawnione do zgłaszania kandydatów do
KEJN zgłoszą niedostateczną liczbę

Magdalena Maciejewska
dyrektor Departamentu
Instrumentów Polityki

Opublikowano Dz. U.
z 6 listopada 2012 r.,
poz. 1214

Przełożono na
II półrocze 2015 r.

Lp.

6.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie sposobu i
trybu wyłaniania
kandydatów do
Komitetu Ewaluacji
Jednostek
Naukowych

kwietnia 2010
r. o zasadach
finansowania
nauki (Dz. U.
Nr 96, poz.
615)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie kryteriów i
trybu przyznawania
kategorii naukowej
jednostkom
naukowym

art. 44
ust. 2 ustawy z
dnia 30
kwietnia 2010
r. o zasadach
finansowania
nauki (Dz. U.
Nr 96, poz.
615)

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
kandydatów, by można było powołać
Naukowej
Komitet w składzie 30 osób.
Proponuje się, by w takim przypadku
Minister mógł ogłosić uzupełniający nabór
kandydatów do KEJN

Uregulowanie zakresu składanych
informacji w ankiecie jednostki, ustalenie
terminu składania wniosków o przyznanie
dotacji na działalność statutową dla nowo
utworzonych jednostek naukowych oraz
zmiana umożliwiająca ustalenie przez
Ministra wyłącznie kategorii jednostki
naukowej bez konieczności jej
występowania z wnioskiem o
przyznawanie środków finansowych na
działalność statutową. (rozporządzenie do
wydania po przedstawieniu Ministrowi
projektu szczegółowych kryteriów przez
Przewodniczącego Komitetu Ewaluacji
Jednostek Naukowych)

Bogdan Szkup
zastępca dyrektora
Departament Instrumentów
Polityki Naukowej

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z 1 sierpnia 2012 r.,
poz. 877.

Lp.

7.

8.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie
szczegółowych
zasad, trybu i
kryteriów
udzielania, spłacania
oraz umarzania
kredytów i pożyczek
studenckich

art. 15
ust. 1 ustawy z
dnia 17 lipca
1998 r. o
pożyczkach i
kredytach
studenckich
(Dz. U. Nr
108, poz. 685,
z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad,
trybu i kryteriów udzielania, spłacania
oraz umarzania kredytów i pożyczek
studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560, z
późn. zm.) wymaga corocznego określania
wysokości miesięcznej raty kredytu
studenckiego w danym roku akademickim

Grzegorz Winiarz
główny specjalista,
Departament Budżetu i
Finansów

Opublikowano Dz. U.
z 9 sierpnia 2012 r.,
poz. 910

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie standardów
kształcenia dla
kierunków studiów:
lekarskiego,
lekarskodentystycznego,

art. 9b ust. 1
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. Nr 164 ,
poz. 1365 z
późn. zm.)

Minister określa standardy kształcenia dla
określonych kierunków studiów, przy
uwzględnieniu niezbędnego
przygotowania do wykonywania zawodów
określonych w przepisach Unii
Europejskiej. Rozporządzenie w
porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zdrowia

Barbara Wierzbicka
zastępca dyrektora
Departament Organizacji
Szkolnictwa Wyższego,
Kontroli i Nadzoru

Opublikowano Dz. U.
z 5 czerwca 2012 r.,
poz. 631

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

farmacji,
pielęgniarstwa i
położnictwa.

9.

10.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie standardów
kształcenia
przygotowującego
do wykonywania
zawodu nauczyciela

art. 9 c ustawy
z dnia 27 lipca
2005 r. –
Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. Nr 164 ,
poz. 1365 z
późn. zm.)

Minister określa standardy kształcenia do
wykonywania zawodu nauczyciela mając
na uwadze wymagania rynku pracy.
Wydanie rozporządzenia w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw oświaty i
wychowania

Lech Boguta
starszy specjalista,
Departament Organizacji
Szkolnictwa Wyższego,
Kontroli i Nadzoru

Opublikowano Dz. U.
z 6 lutego 2012 r.,
poz. 131

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie określenia
wzoru rocznego
sprawozdania z
działalności uczelni
albo związku
uczelni, wzoru

art. 35
ust.7 ustawy z
dnia 27 lipca
2005 r. –
Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. Nr 164 ,
poz. 1365 z
późn. zm.)

Minister określa wzory sprawozdań
składanych przez rektora uczelni, w tym
wzór rocznego sprawozdania z
działalności uczelni i wzór sprawozdania z
wykonania planu rzeczowo-finansowego,
uwzględniając cele polityki rozwoju nauki
i szkolnictwa wyższego. Rozporządzenie
jest wydawane w porozumieniu z
Ministrem Obrony Narodowej, ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych,

Agata Wójcikiewicz
starszy specjalista,
Departament Organizacji
Szkolnictwa Wyższego,
Kontroli i Nadzoru

Opublikowano Dz. U.
z 14 maja 2012 r., poz.
515

Piotr Jagielski
główny specjalista,
Departament Budżetu i

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

rocznego
sprawozdania z
działalności uczelni
wojskowych oraz
wzoru sprawozdania
z wykonania planu
rzeczowofinansowego

11.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
w sprawie
warunków
kierowania osób za
granicę w celach
naukowych,
dydaktycznych i
szkoleniowych oraz
szczególnych
uprawnień tych osób

art. 42
ust. 1 ustawy z
dnia 27 lipca
2005 r. –
Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. Nr 164 ,
poz. 1365 z
późn. zm.)

12.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa

art. 96
ust. 1
pkt 1 ustawy z

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
ministrem właściwym do spraw kultury i
Finansów
ochrony dziedzictwa narodowego,
ministrem właściwym do spraw zdrowia
oraz ministrem właściwym do spraw
gospodarki morskiej

1. Wprowadzenie rozwiązań, na podstawie
których osoby skierowane na okres 1 roku
lub dłuższy będą zobowiązane sporządzić
sprawozdanie z pobytu za granicą.
2. Stworzenie możliwości udzielenia
zgody na przedłużenie pobytu za granicą
przez okres dłuższy niż 12 miesięcy

Minister określa wskaźniki
kosztochłonności dla poszczególnych
kierunków studiów i obszarów kształcenia,
a także dla studiów doktoranckich, mając

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Agnieszka Kubik
główny specjalista
Departament Współpracy
Międzynarodowej

II kwartał 2012 r.
Przełożono na
III kwartał 2013 r.

Elżbieta Bobrowska
radca generalny,
Departament Budżetu i

Opublikowano Dz. U.
z 16 lutego 2012 r.,
poz. 179

Lp.

13.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Wyższego w
sprawie sposobu i
trybu ustalania
wskaźników
kosztochłonności dla
poszczególnych
kierunków studiów
stacjonarnych
pierwszego i
drugiego stopnia
jednolitych studiów
magisterskich oraz
obszarów
kształcenia, a także
stacjonarnych
studiów
doktoranckich w
poszczególnych
dziedzinach nauki

dnia 27 lipca
2005 r. –
Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. Nr 164 ,
poz. 1365 z
późn. zm.)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie sposobu
podziału dotacji z

art. 96
ust. 2 ustawy z
dnia 27 lipca
2005 r. –
Prawo o
szkolnictwie

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
na uwadze warunki związane z
Finansów
prowadzeniem tych studiów i zapewnienie
efektywnego wydatkowania środków, z
Piotr Jagielski
uwzględnieniem jakości kształcenia
główny specjalista,
Departament Budżetu i
Finansów

Minister w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej oraz ministrami
właściwymi do spraw wewnętrznych, do
spraw zdrowia, do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego oraz do spraw
gospodarki morskiej określa sposób

Elżbieta Bobrowska
radca generalny,
Departament Budżetu i
Finansów
Piotr Jagielski

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z 22 lutego 2012 r.,
poz. 202
.

Lp.

14.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

budżetu państwa dla
uczelni publicznych
i niepublicznych

wyższym (Dz.
U. Nr 164 ,
poz. 1365 z
późn. zm.)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
maksymalnej
wysokości opłat za
postępowanie
związane z
przyjęciem na studia
w roku akademickim
2012/2013

art. 98 ust. 2
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. Nr 164 ,
poz. 1365 z
późn. zm.)

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
podziału dotacji z budżetu państwa dla
główny specjalista,
Departament Budżetu i
uczelni publicznych i niepublicznych
biorąc pod uwagę m. in. kosztochłonność
Finansów
kierunków studiów stacjonarnych i
stacjonarnych studiów doktoranckich w
poszczególnych dziedzinach nauki oraz
jakość kształcenia i liczbę studentów
studiów stacjonarnych i uczestników
stacjonarnych studiów doktoranckich

Minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego ustala na rok akademicki, w
drodze rozporządzenia, maksymalną
wysokość opłaty za postępowanie
związane z przyjęciem na studia,
uwzględniając specyfikę kierunków
studiów, w tym konieczność
przeprowadzenia testów sprawdzających
uzdolnienia artystyczne lub sprawność
fizyczną kandydata

Grażyna Strojek
starszy specjalista,
Departament Nadzoru i
Organizacji Szkolnictwa
Wyższego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z 28 maja 2012 r.,
poz. 595

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie nagród
ministra dla
nauczycieli
akademickich

art. 155 ust. 5
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. Nr 164 ,
poz. 1365 z
późn. zm.)

Minister, w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej, ministrem właściwym
do spraw wewnętrznych, ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, ministrem
właściwym do spraw zdrowia oraz
ministrem właściwym do spraw
gospodarki morskiej określa szczegółowe
zasady i tryb przyznawania nagród
ministrów uwzględniając rodzaje nagród,
ich wysokość oraz tryb postępowania
kwalifikacyjnego. Nowelizacja ustawy z
2011 r. wprowadziła zmianę nazw
organów – Rada Główna Nauki i
Szkolnictwa Wyższego oraz Polska
Komisja Akredytacyjna, które powinny
zostać uwzględnione w treści
dotychczasowego rozporządzenia

Ewa Trojanowska
główny specjalista,
Departament Organizacji
Szkolnictwa Wyższego,
Kontroli i Nadzoru

Opublikowano Dz. U.
z dnia 6 marca 2013 r.,
poz. 296

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie stawek,

art. 188a ust. 2
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie

W przypadku, gdy ustawa budżetowa
ustali dotacje przedmiotowe do
podręczników akademickich, minister
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego,
w porozumieniu z ministrem właściwym

Iwona Podbielska
starszy specjalista,
Departament Organizacji
Szkolnictwa Wyższego,
Kontroli i Nadzoru

I kwartał 2013 r.
Rezygnacja z
wydania.
Nowa koncepcja
przyznawania dotacji

15.

16.

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Lp.

Nazwa aktu
prawnego
szczegółowego
sposobu oraz trybu
udzielania i
rozliczania dotacji
przedmiotowych do
podręczników
akademickich

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego
wyższym (Dz.
U. Nr 164 ,
poz. 1365 z
późn. zm.)

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań
do spraw finansów publicznych ustala
stawki oraz określa szczegółowy sposób
oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji.
Obecnie obowiązujące rozporządzenie
oraz jego notyfikacja w Komisji
Europejskiej tracą ważność 31.12.2012 r.

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw
zostanie określona w
nowelizowanej ustawie
– Prawo o szkolnictwie
wyższym.

Lp.

17.

Nazwa aktu
prawnego

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie warunków i
trybu udzielania
pomocy publicznej i
pomocy de minimis
za pośrednictwem
Narodowego
Centrum Badań i
Rozwoju

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego
art. 33 ust. 2
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r. o
Narodowym
Centrum
Badań i
Rozwoju (Dz.
U. Nr 96, poz.
616 i Nr 257,
poz. 1726 oraz
z 2011 r. Nr
84, poz. 455 i
Nr 185, poz.
1092)

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Zmiana rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 28
października 2010 r. w sprawie warunków
i trybu udzielania pomocy publicznej i
pomocy de minimis za pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(Dz. U. Nr 215, poz. 1411), wynika z
potrzeby dostosowania rozporządzenia do
nowych trendów pojawiających się na
rynku badań naukowych, poprzez
wprowadzenie nowego mechanizmu
wsparcia określonego we Wspólnotowych
zasadach ramowych dotyczących pomocy
państwa na działalność badawczą,
rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C
323 z 30.12.2006, str. 1).

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego
Maria Latanowicz-Nowak
radca generalny
Departament Organizacji
Szkolnictwa Wyższego,
Kontroli i Nadzoru

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z 20 lipca 2012 r., poz.
834

Lp.

18.

Nazwa aktu
prawnego

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie trybu
wyboru członków
komisji do spraw
etyki w nauce, trybu
jej prac i sposobu
wykorzystania
wiążących opinii
komisji oraz
sposobu
finansowania

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego
art. 40 ust. 6
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r. o
Polskiej
Akademii
Nauk (Dz. U.
Nr 96, poz.
619 oraz z
2011 r. Nr 84,
poz. 455)

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Zmiana terminu przedkładania przez
Zgromadzenie Ogólne PAN informacji o
działalności komisji do spraw etyki w
nauce z 31 marca na 31 maja każdego
roku, ze względu na skumulowanie na
początku każdego roku prac związanych z
wydawaniem opinii przez Zgromadzenie
Ogólne PAN.

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego
Maria Latanowicz-Nowak
radca generalny
Departament Organizacji
Szkolnictwa Wyższego,
Kontroli i Nadzoru

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z 22 listopada 2012 r.,
poz. 1288.

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie zmiany
nazwy Państwowej
Wyższej Szkoły
Zawodowej w
Krośnie
19.

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego
art. 18 ust. 2
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. Nr 164,
poz. 1365 z
późn. zm.)

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Zmiana nazwy publicznej uczelni
zawodowej następuje w drodze
rozporządzenia ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego. Uczelni
nadano nazwę Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Stanisława Pigonia w
Krośnie.

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego
Paweł Ksenycz
główny specjalista
Departament Organizacji
Szkolnictwa Wyższego,
Kontroli i Nadzoru

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z 24 lipca 2012 r., poz.
851

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
szczegółowych
zasad gospodarki
finansowej uczelni
publicznych
20.

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego
art. 105 ustawy
z dnia 27 lipca
2005 r. –
Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,
poz. 572 i 742)

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Rozporządzenie określi szczegółowe
zasady gospodarki finansowej uczelni
publicznych, w tym:
- zasady sporządzania planu rzeczowofinansowego;
- zasady tworzenia oraz zmian stanu
funduszy, w tym funduszu rozwoju
uczelni;
- zasady rozliczania, w tym ewidencji
kosztów;
- sposób dostosowania dotychczasowych
zasad gospodarki finansowej uczelni
publicznych do postanowień ustawy.

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego
Elżbieta Bobrowska
radca generalny
Departament Budżetu i
Finansów

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z 29 grudnia 2012 r.,
poz. 1533

Lp.

21.

Nazwa aktu
prawnego

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie kryteriów i
trybu przyznawania
nagród za wybitne
osiągnięcia naukowe
lub naukowotechniczne oraz
stypendiów
naukowych dla
wybitnych młodych
naukowców

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego
art. 28 ust. 6
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r. o
zasadach
finansowania
nauki (Dz. U.
Nr 96, poz.
615 oraz z
2011 r. Nr 84,
poz. 455 i Nr
185, poz.
1092)

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Minister właściwy do spraw nauki
przyznaje corocznie, na podstawie
złożonych wniosków, nie więcej niż trzy
nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe
lub naukowo-techniczne, w wysokości
nieprzekraczającej piętnastokrotnej
minimalnej miesięcznej stawki
wynagrodzenia zasadniczego,
przewidzianego dla stanowiska profesora
zwyczajnego zatrudnionego w uczelni
publicznej.

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego
Magdalena Maciejewska
dyrektor
Departamentu Instrumentów
Polityki Naukowej

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z 4 stycznia 2013 r.,
poz. 6

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie nagród za
wybitne osiągnięcia
naukowe oraz za
osiągnięcia w opiece
naukowej i
dydaktycznej

art. 32 ust. 5
ustawy z dnia
14 marca 2003
r. o stopniach
naukowych i
tytule
naukowym
oraz o
stopniach i
tytule w
zakresie sztuki
(Dz. U. Nr 65,
poz. 595 z
późn. zm.)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa

art. 105 ustawy Konieczność wydania związana jest z
z dnia 30
utworzeniem stacji zagranicznej PAN w
kwietnia 2010 Kijowie oraz dostosowaniem stawek

22.

23.

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Rozporządzenie określa liczbę, wysokość
oraz warunki i tryb przyznawania przez
ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego nagród za wybitne osiągnięcia
naukowe oraz za osiągnięcia w opiece
naukowej i dydaktycznej.

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Magdalena Maciejewska
dyrektor
Departamentu Instrumentów
Polityki Naukowej

Opublikowane Dz. U.
z 22 stycznia 2013 r.,
poz. 101

Maria Latanowicz-Nowak
radca generalny
Departament Organizacji

Opublikowano Dz. U.
z 19 czerwca 2013 r.,
poz. 697 (tekst

Lp.

24.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie warunków
wynagradzania
pracowników
pomocniczych
jednostek
naukowych i innych
jednostek
organizacyjnych
Polskiej Akademii
Nauk

r. o Polskiej
Akademii
Nauk (Dz. U.
Nr 96, poz.
919 oraz z
2011 r. Nr 84,
poz. 455)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
szczegółowych
zasad, trybu i
kryteriów
udzielania, spłacania
oraz umarzania
kredytów i pożyczek
studenckich

art. 15 ust. 1
ustawy z dnia
17 lipca 1998
r. o
pożyczkach i
kredytach
studenckich
(Dz. U. Nr
108, poz. 685,
z późn. zm.)

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
minimalnego wynagrodzenia do
Szkolnictwa Wyższego,
obowiązujących w 2013 r.
Kontroli i Nadzoru

Ustalenie raty kredytu studenckiego w
roku akademickim 2013/2014

Grzegorz Winiarz
główny specjalista
Departament Budżetu i
Finansów

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw
jednolity Dz. U. z dnia
30 października 2014r.,
poz. 1488)

Opublikowano Dz. U.
z 2 października 2013
r., poz.1168

Lp.

25.

26.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie sposobu
podziału dotacji z
budżetu państwa dla
uczelni publicznych
i niepublicznych

art. 96 ust. 2
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. Nr 164,
poz. 1365 z
późn. zm.)

Nowelizacja wprowadza zmiany w
załącznikach 1, 2 i 7 obecnie
obowiązującego rozporządzenia z 8 lutego
2012 r. i dot. m.in. sposobu podziału
dotacji udzielanych uczelniom wojskowym
z części budżetu państwa, której
dysponentem jest Minister Obrony
Narodowej oraz sposobu podziału dotacji
dla publicznych uczelni morskich na
zadania związane z utrzymaniem statków
szkolnych i ośrodków szkolenia dla kadr
morskich.
Nowelizowane rozporządzenie jest
podpisywane w porozumieniu z ministrami
nadzorującymi uczelnie.

Piotr Jagielski
główny specjalista
Departament Budżetu i
Finansów

Opublikowano Dz. U.
z dnia 28 lutego 2013 r
poz. 273

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie określenia
wzoru rocznego
sprawozdania z
działalności uczelni
albo związku uczelni

art. 35
ust.7 ustawy z
dnia 27 lipca
2005 r. –
Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. Nr 164 ,
poz. 1365 z

Dostosowanie załącznika nr 2
rozporządzenia do zapisów ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym, które
weszły w życie od 2012 r.

Piotr Jagielski
główny specjalista
Departament Budżetu i
Finansów

Opublikowano Dz. U.
z 6 czerwca 2014 r.,
poz. 762

Lp.

27.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

oraz wzoru
sprawozdania z
wykonania planu
rzeczowofinansowego

późn. zm.)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie sposobu
podziału i trybu
przekazywania
podmiotowej dotacji
na dofinansowanie
zadań
projakościowych z
budżetu państwa

art. 96a ustawy
z dnia 27 lipca
2005 r. –
Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. Nr 164,
poz. 1365 z
późn. zm.)

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Nowelizowane rozporządzenie z dnia
24 maja 2012 r. precyzuje podmioty do
reprezentowania jednostki KNOW przed
ministrem.

Elżbieta Bobrowska
radca generalny
Departament Budżetu i
Finansów

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z dnia 10 czerwca 2013
r. poz. 668

Lp.

28.

29.

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie statutu
Narodowego
Centrum Nauki

art. 1 ust. 5
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r. o
Narodowym
Centrum Nauki
(Dz. U. Nr 96,
poz. 617, z
późn.zm.)

Obecne zapisy określają zasady
zwoływania pierwszych posiedzeń Rady
Centrum jedynie w odniesieniu do nowej
kadencji. Brak jest przepisów
określających postepowanie w tym
zakresie po wymianie – co dwa lata –
połowy składu Rady.

Rafał Marchela
starszy specjalista

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie sposobu i
trybu wyłaniania
kandydatów na
członków Rady
Narodowego
Centrum Nauki

art. 14 ust. 3
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r. o
Narodowym
Centrum Nauki
(Dz. U. Nr 96,
poz. 617, z
późn.zm.)

Departament Nauki planował zmienić
odpowiednio rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
sposobu i trybu wyłaniania
kandydatów na członków Rady
Narodowego Centrum Nauki, jednakże ze
względu na brzmienie art. 14 ust. 1
ustawy. w którym, w odniesieniu do
czynności Zespołu Identyfikującego w
zakresie wskazania Ministrowi
kandydatów na członków Rady, używa się
określenia „kadencja Rady”, proponowana
zmiana stała się bezzasadna – wymagałaby
uprzedniej nowelizacji ustawy w tym
zakresie

Rafał Marchela
starszy specjalista

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Maria Latanowicz-Nowak
radca generalny
Departament Nauki

Maria Latanowicz-Nowak
radca generalny
Departament Nauki

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

III kwartał 2013 r.
Przełożono na
IV kwartał 2014 r.
Odstąpiono od prac
legislacyjnych

Projekt wycofany

Lp.

30.

31.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie trybu
udzielania oraz
zasad i trybu
rozliczania dotacji
na dofinansowanie
lub finansowanie
kosztów realizacji
inwestycji uczelni
publicznej

art., 96 ust. 1
pkt 3 ustawy z
dnia 27 lipca
2005 r. –
Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. Nr 164 ,
poz. 1365 z
późn. zm.)

Konieczność usprawnienia zasad
udzielania i trybu rozliczania dotacji na
dofinansowanie lub finansowanie kosztów
realizacji inwestycji uczelni publicznej.
Najważniejsze zmiany polegają na
doprecyzowaniu zasad funkcjonowania
zespołu, doprecyzowaniu trybu i sposobu
rozliczania inwestycji, określeniu nowego
terminu składania wniosków,
wprowadzeniu szeregu zmian
precyzujących i porządkujących.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie kryteriów,
warunków i trybu
ubiegania się o
nadanie statusu
Krajowego

art. 84 b ust. 5
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. Nr 164 ,
poz. 1365 z
późn. zm.)

Celem nowelizacji przedmiotowego
rozporządzenia jest doprecyzowanie
niektórych przepisów, co wynika z analizy
realizacji pierwszego konkursu o nadanie
statusu KNOW, przeprowadzonego w roku
2012. Zmiana przepisów ma przede
wszystkim zapewnić uszczegółowienie
organizacji prac komisji konkursowej,
powołanej w celu wyłonienia jednostek,
którym nadany zostanie status KNOW, a

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego
Michał Jaroszewski
główny specjalista
Departament Budżetu i
Finansów

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

II kwartał 2013 r.
Przełożono na
I kwartał 2015 r.

II kwartał 2013 r.
Mateusz Gaczyński
zastępca dyrektora
Wojciech Augustowski
główny specjalista
Departament Strategii

Nowa koncepcja
zostanie określona w
nowelizowanej ustawie
– Prawo o szkolnictwie
wyższym.

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Naukowego Ośrodka
Wiodącego

32.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie kryteriów i
trybu przyznawania
kategorii naukowej
jednostkom
naukowym

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

także dopracowanie warunków ubiegania
się o nadanie statusu KNOW, czy
zweryfikowaniu informacji zawartych we
wniosku o nadanie statusu KNOW.

art. 44 ust. 2
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r. o
zasadach
finansowania
nauki (Dz. U.
Nr 96, poz.
615 z późn.
zm.)

Potrzeba nowelizacji wynika ze
stosowania obowiązującego obecnie
rozporządzenia. Jedna ze zmian ma na celu
ujednolicenie parametrów stosowanych w
trybie oceny instytutów badawczych i
jednostek naukowych. Jednym z istotnych
kryteriów oceny działalności jednostek
naukowych jest ocena materialnych
efektów działalności naukowej tych
jednostek, obejmująca mi.in.
Wynagrodzenia brutto wypłacane
pracownikom jednostki naukowej z tytułu
prowadzenia badań naukowych lub prac
rozwojowych; nakłady finansowe
poniesione przez jednostkę naukową ze
środków własnych na realizację projektów
obejmujących badania naukowe lub prace
rozwojowe; realizowane lub
współrealizowane projekty obejmujące
badania naukowe lub prace rozwojowe

Bogdan Szkup
zastępca dyrektora
Departament Instrumentów
Polityki Naukowej

Opublikowano Dz. U.
z 11 lutego 2013 r.,
poz. 191

Lp.

33.

34.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie
szczegółowych
zasad, trybu i
kryteriów
udzielania, spłacania
oraz umarzania
kredytów i pożyczek
studenckich

art. 15
ust. 1 ustawy z
dnia 17 lipca
1998 r. o
pożyczkach i
kredytach
studenckich
(Dz. U. Nr
108, poz. 685,
z późn. zm.)

Niezbędne jest coroczne ustalanie raty
kredytu studenckiego. Projektowane
rozporządzenie określa raty na rok
akademicki 2014/15

Grzegorz Winiarz
główny specjalista
Departament Budżetu i
Finansów

Nowa koncepcja
zostanie określona w
nowelizowanej ustawie
– Prawo o szkolnictwie
wyższym.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie kształcenia
na studiach
doktoranckich w

art. 201 ust. 2
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. Nr 164 ,
poz. 1365 z
późn. zm.)

Celem nowelizacji jest konieczność
wyjaśnienia i doprecyzowania przepisów
po analizie pierwszego okresu
funkcjonowania rozporządzenia. Zmiana
przepisów rozporządzenia zapewni
większą swobodę uczelni przy tworzeniu
programów studiów doktoranckich. Dzięki
zaproponowanym zmianom uczelnie będą
miały możliwość opracowania programów

Stanisław Korbel
specjalista
Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli

Opublikowano Dz. U.
z 26 lipca 2013 r.,
poz. 841
Tekst jednolity Dz. U.
z 2 lutego 2015 r., poz.
172

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

uczelniach i
jednostkach
naukowych

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

studiów doktoranckich w ścisłym związku
z ofertą edukacyjną uczelni.

art. 98 ust. 2
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572, z
późn. zm.)

Minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego ustala na rok akademicki, w
drodze rozporządzenia, maksymalną
wysokość opłaty za postępowanie
związane z przyjęciem na studia,
uwzględniając specyfikę kierunków
studiów, w tym konieczność
przeprowadzenia testów sprawdzających
uzdolnienia artystyczne lub sprawność
fizyczną kandydata

Grażyna Strojek
główny specjalista
Departament Organizacji
Szkolnictwa Wyższego,
Kontroli i Nadzoru

Opublikowano Dz. U.
z dnia 20 maja 2013 r.
poz. 579

35.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
maksymalnej
wysokości opłat za
postępowanie
związane z
przyjęciem na studia
na rok akademicki
2013/2014

art. 18 ust. 2
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572, z
późn. zm.)

Zmiana nazwy publicznej uczelni
zawodowej następuje w drodze
rozporządzenia ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego. Zmiana
nazwy PWSZ w Gnieźnie polegająca na
nadaniu jej imienia Hipolita Cegielskiego
dokonywana jest na wniosek Rektora
Uczelni. Wybór patrona uzyskał
akceptację samorządu studenckiego
działającego w PWSZ w Gnieźnie.

Ewa Grzenia
główny specjalista
Departament Strategii

Opublikowano Dz. U.
z dnia 28 maja 2013 r
poz. 614

36.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie zmiany
nazwy Państwowej
Wyższej Szkoły
Zawodowej w
Gnieźnie

Lp.

37.

38.

Nazwa aktu
prawnego

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie wzorcowych
efektów kształcenia
Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie warunków
wynagradzania za
pracę i
przyznawania
innych świadczeń
związanych z pracą
dla pracowników
zatrudnionych w
uczelni publicznej

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego
art. 9 ust. 2
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572, z
późn. zm.)
art. 151 ust. 1
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572, z
późn. zm.)

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Dodanie nowych wzorcowych efektów
kształcenia

Wojciech Augustowski
główny specjalista
Departament Innowacji i
Rozwoju

Rozporządzenie będzie
wydane po
zakończeniu procesu
nowelizacji ustawy –
Prawo o szkolnictwie
wyższym

W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie
ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 675), która
zmieniła upoważnienie do wydania
powyższego rozporządzenia,
uszczegółowiając wytyczne dotyczące
sposobu ustalania i zaliczania
nauczycielowi akademickiemu godzin
pracy, przypadających w okresie
usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
dla celu ustalenia wysokości
wynagrodzenia przysługującego w tym
okresie. W związku z powyższym stanem
prawnym istnieje konieczność podjęcia
prac legislacyjnych dotyczących wydania
nowego rozporządzenia w sprawie

Anna Szymańska
starszy specjalista

Opublikowano Dz. U.
z dnia 17 grudnia 2013
r., poz. 1571

Michalina Wójcik
zastępca dyrektora
Departament Budżetu i
Finansów

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań
warunków wynagradzania za pracę i
przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą dla pracowników
zatrudnionych w uczelni publicznej. Celem
prac jest przede wszystkim harmonizacja
przepisów w zakresie uprawnień
pracowników związanych z
rodzicielstwem.
Przy okazji podjęcia prac legislacyjnych
planuje się ponadto harmonizację
wymagań kwalifikacyjnych dla grupy
pracowników uczelni publicznych
niebędących nauczycielami akademickimi,
związanych z działalnością biblioteczną
(zał. nr 4 do rozporządzenia), z zawartymi
w projekcie ustawy z dnia 13 czerwca
2013 r. o zmianie ustaw regulujących
wykonywanie niektórych zawodów
zmianami ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym, dotyczącymi zmniejszenia
wymogów kwalifikacyjnych dla
dyplomowanych pracowników
dokumentacji i informacji naukowej.
Ponadto proponuje się uporządkowanie i
uszczegółowienie przepisów w zakresie
dodatków do wynagrodzeń dla
pracowników uczelni publicznej.

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Lp.

39.

40.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie zmiany
nazwy Państwowej
Wyższej Szkoły
Zawodowej w
Gorzowie
Wielkopolskim

art. 18 ust. 2
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572, z
późn. zm.)

Zmiana nazwy publicznej uczelni
zawodowej następuje w drodze
rozporządzenie ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego. Zmiana
nazwy PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim
polegająca na nadaniu jej imienia Jakuba z
Paradyża dokonywana jest na wniosek
Rektora Uczelni. Wybór patrona uzyskał
akceptację samorządu studenckiego
działającego w PWSZ w Gorzowie
Wielkopolskim.

Ewa Grzenia
główny specjalista
Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli

Opublikowano Dz. U.
z 11 września 2013 r.,
poz. 1063

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie włączenia
Kolegium
Nauczycielskiego w
Gliwicach do
Politechniki Śląskiej

art. 261a ust. 1
pkt 2 ustawy z
dnia 27 lipca
2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572, z
późn. zm.)

Włączenie Kolegium Nauczycielskiego w
Gliwicach do uczelni publicznej następuje
na wniosek organu prowadzącego, tj.
Marszałka Woj. Śląskiego, po uzyskaniu
zgody senatu Politechniki Śląskiej.
Włączenie KN w Gliwicach do Uczelni
nastąpi z dniem 1.10.2013 r.
Rozporządzenie określa sposób przejęcia
pracowników i słuchaczy, kierunek i
specjalności studiów, na które słuchacze
będą przejmowani, oraz tryb ukończenia
studiów pierwszego stopnia. Określa też
indywidualne wymagania w zakresie

Marzena Rosadzińska
główny specjalista

Opublikowano Dz. U.
z 23 września 2013 r.,
poz. 1126

Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

minimum kadrowego niezbędnego do
prowadzenia kierunku studiów
„pedagogika”. Włączanie kolegiów w
struktury już istniejących uczelni jest
zgodne z ideą konsolidacji aktywności w
zakresie kształcenia, a także kształcenia
nauczycieli wyłącznie w systemie
szkolnictwa wyższego.

41.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie włączenia
Nauczycielskiego
Kolegium Języków
Obcych w Lesznie
do Państwowej
Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Jana
Amosa
Komeńskiego w
Lesznie

art. 261a ust. 1
pkt 2 ustawy z
dnia 27 lipca
2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572, z
późn. zm.)

Włączenie NKJO w Lesznie do uczelni
publicznej następuje na wniosek organu
prowadzącego, tj. Marszałka Woj.
Wielkopolskiego, po uzyskaniu zgody
senatu PWSZ w Lesznie. Włączenie NKJO
w Lesznie do Uczelni nastąpi z dniem
1.10.2013 r. Rozporządzenie określa
sposób przejęcia pracowników i słuchaczy,
kierunek i specjalności studiów, na które
słuchacze będą przejmowani, oraz tryb
ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Określa też indywidualne wymagania w
zakresie minimum kadrowego
niezbędnego do prowadzenia kierunku
studiów „filologia”. Włączanie kolegiów w
struktury już istniejących uczelni jest
zgodne z ideą konsolidacji aktywności w

Marzena Rosadzińska
główny specjalista
Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli

Opublikowano Dz. U.
z 23 września 2013 r.,
poz. 1112

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

zakresie kształcenia, a także kształcenia
nauczycieli wyłącznie w systemie
szkolnictwa wyższego.

42.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie sposobu i
trybu ustalania
wskaźników
kosztochłonności dla
poszczególnych
kierunków studiów
stacjonarnych
pierwszego i
drugiego stopnia,
jednolitych studiów
magisterskich oraz
obszarów
kształcenia, a także
dla stacjonarnych
studiów
doktoranckich

art. 96 ust. 1
pkt. 1 ustawy z
dnia 27 lipca
2005r. – Prawo
o szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572, z
późn. zm.)

Nowelizacja rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9
lutego 2012 r. ws sposobu i trybu ustalania
wskaźników kosztochłonności dla
poszczególnych kierunków studiów
stacjonarnych pierwszego i drugiego
stopnia, jednolitych studiów magisterskich
oraz obszarów kształcenia, a także dla
stacjonarnych studiów doktoranckich (Dz.
U. poz. 179) ma na celu doprecyzowanie
przepisów dotyczących zmiany wskaźnika
kosztochłonności w przypadku dokonania
przez uczelnie zmian w programie studiów
stacjonarnych. W wyniku projektowanej
zmiany rozporządzenia nastąpi
ujednolicenie zasad zmiany wartości
wskaźnika kosztochłonności kierunku
studiów stacjonarnych dla jednostek, o
których mowa w art. 11 ust. 1 i ust. 2
ustawy. Zmiany w programie studiów
dotyczące zajęć dydaktycznych, za które
student może uzyskać mniej niż 50%

Piotr Jagielski
główny specjalista
Departament Budżetu i
Finansów

Opublikowano Dz. U.
z dnia 22 listopada
2013 r., poz. 1365

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

punktów ECTS, nie będą powodowały
zmiany wskaźnika kosztochłonności
kierunku/.

43.

44.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie studiów
doktoranckich oraz
stypendiów
doktoranckich

art. 201 ust. 1
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572, z
późn. zm.)

Ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 675) w
upoważnieniu do wydania projektowanego
rozporządzenia zmieniono wytyczne
dotyczące prawa do dodatkowego
przedłużenia okresu odbywania studiów
doktoranckich o czas trwania urlopu
macierzyńskiego, urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego, dodatkowego
urlopu macierzyńskiego, dodatkowego
urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz
urlopu rodzicielskiego. Projekt
rozporządzenia ma na celu dostosowanie
obowiązujących przepisów do wymogów
zmienionego Kodeksu pracy.

Maciej Kassner
specjalista
Departament Organizacji
Szkolnictwa Wyższego,
Kontroli i Nadzoru

Opublikowano Dz. U.
z 18 grudnia 2013 r.,
poz. 1581

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego

art. 37 ust. 2
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r. o

Zmiana rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia
2010 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania pomocy publicznej i pomocy de

Maria Latanowicz – Nowak
Rafał Marchela
Departament Organizacji
Szkolnictwa Wyższego,

Opublikowano Dz. U.
z 21 stycznia 2014 r.,
poz. 100

Lp.

45.

zmieniające
rozporządzenie w
sprawie warunków i
trybu udzielania
pomocy publicznej i
pomocy de minimis
za pośrednictwem
Narodowego
Centrum Nauki

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
Narodowym
minimis za pośrednictwem Narodowego
Kontroli i Nadzoru
Centrum Nauki Centrum Nauki (Dz U. z 2011 r. Nr 8, poz.
(Dz. U. Nr 96, 34), wynika z potrzeby dostosowania
poz. 617 z
zawartych w nim terminów udzielania
późn. zm.)
pomocy przez Centrum do zmiany
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87
i88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w
sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz.
UE L 214 z 09.08.2008 r. , str. 3), która
jest w trakcie realizacji – obecnie trwa
unijna procedura legislacyjna.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie warunków i
trybu udzielania
pomocy publicznej i
pomocy de minimis
za pośrednictwem

art. 33 ust. 2
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r. o
Narodowym
Centrum
Badań i
Rozwoju (Dz.
U. Nr 96, poz.
616 z późn.
zm.)

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Zmiana rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 28
października 2010 r. w sprawie warunków
i trybu udzielania pomocy publicznej i
pomocy de minimis za pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(Dz U. Nr 215, poz. 1411 oraz z 2012 r.
poz. 834), wynika z potrzeby dostosowania
zawartych w nim terminów udzielania
pomocy przez Centrum do zmiany
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008

Maria Latanowicz – Nowak
Ewelina Partyka
Departament Organizacji
Szkolnictwa Wyższego,
Kontroli i Nadzoru

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z 21 stycznia 2014 r.,
poz. 99

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Narodowego
Centrum Badań i
Rozwoju

46.

47.

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87
i88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w
sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz.
UE L 214 z 09.08.2008 r. , str. 3), która
jest w trakcie realizacji – obecnie trwa
unijna procedura legislacyjna.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
maksymalnej
wysokości opłat za
postępowanie
związane z
przyjęciem na studia
na rok akademicki
2014/2015

art., 98 ust. 2
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572 z
późn. zm.)

Minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego ustala na rok akademicki, w
drodze rozporządzenia, maksymalną
wysokość opłaty za postępowanie
związane z przyjęciem na studia,
uwzględniając specyfikę kierunków
studiów, w tym konieczność
przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień
artystycznych, predyspozycji
architektonicznych lub dokonanie oceny
sprawności fizycznej kandydata.

Grażyna Strojek
główny specjalista
Departament Organizacji
Szkolnictwa Wyższego,
Kontroli i Nadzoru

Opublikowano Dz. U.
z 23 maja 2014 r.,
poz. 672

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa

art. 153 ust. 2
ustawy z dnia
27 lipca 2005

Celem podjęcia prac legislacyjnych
dotyczących nowelizacji rozporządzenia w
sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia

Michalina Walenta
zastępca dyrektora

Opublikowano Dz. U.
z 22 lipca 2014 r.,
poz. 959

Lp.

48.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie sposobu
ustalania
wynagrodzenia za
urlop
wypoczynkowy oraz
ekwiwalentu
pieniężnego za okres
niewykorzystanego
urlopu
wypoczynkowego
nauczycieli
akademickich

r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572 z
późn. zm.)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa

art. 19 ust. 3
ustawy z dnia
30 kwietnia

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu Katarzyna Cieciuch
pieniężnego za okres niewykorzystanego
starszy specjalista
urlopu wypoczynkowego nauczycieli
akademickich jest wykonanie wyroku
Departament Budżetu i
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca Finansów
2013 r. (sygn.. akt P 53/11). Trybunał
Konstytucyjny w powyższym wyroku
orzekł niezgodność postanowień § 7 ust. 1
rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada
2006 r. w sprawie sposobu ustalania
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres
niewykorzystanego urlopu
wypoczynkowego nauczycieli
akademickich z art. 92 ust. 1 Konstytucji
RP. W wyniku orzeczenia przepis § 7
ust. 1 ww rozporządzenia traci moc
obowiązującą z upływem dwunastu
miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w
Dzienniku Ustaw RP, tj. od dnia 8 sierpnia
2013 r.

Zmiana rozporządzenia MNiSW z dnia 27
września 2010 r. ws szczegółowych
kryteriów wynagradzania pracowników

Maria Latanowicz-Nowak
radca generalny

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z 3 października 2014
r., poz. 1323

Lp.

49.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Wyższego
zmieniające
rozporządzenie ws
szczegółowych
kryteriów
wynagradzania
pracowników Biura
Narodowego
Centrum Badań i
Rozwoju

2010 r. o
Narodowym
Centrum
Badań i
Rozwoju (Dz.
U. Nr 96, poz.
616 z późn.
zm.)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i

art. 33 ust. 2
ustawy z dnia

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
Biura Narodowego Centrum Badań i
Ewelina Partyka
Rozwoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1222 oraz
starszy specjalista
z 2011 r. Nr 182, poz. 1085) wynika z
potrzeby podniesienia efektywności
Departament Nauki
systemu wynagradzania obowiązującego w
Centrum (poprzez podwyższenie górnych
granic przedziałów kwotowych
miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego przypisanych do
poszczególnych stanowisk pracy), jak
również z potrzeby uelastycznienia
obowiązującego dotychczas funduszu
nagród. Wprowadzenie powyższych zmian
pozwoli na utrzymanie najlepszych
pracowników oraz zatrudnienie w Centrum
nowych pracowników o wysokich
kwalifikacjach. Umożliwi też dyrektorowi
Centrum elastyczne gospodarowanie
środkami, które mają zostać przeznaczone
na nagrody. Ponadto wysokość tych
środków będzie dostosowana do
zmieniającej się w każdym roku
budżetowym sytuacji finansowej Centrum.

Zmiana rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 28

Maria Latanowicz-Nowak
radca generalny

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z 26 czerwca 2014 r.,

Lp.

50.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie warunków i
trybu udzielania
pomocy publicznej i
pomocy de minimis
za pośrednictwem
Narodowego
Centrum Badań i
Rozwoju

30 kwietnia
2010 r. o
Narodowym
Centrum
Badań i
Rozwoju (Dz.
U. Nr 96, poz.
616 z późn.
zm.)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie zasad, trybu
i kryteriów
udzielania, spłacania
oraz umarzania
kredytów i pożyczek
studenckich

art. 15 ust. 1
ustawy z dnia
17 lipca 1998
r. o
pożyczkach i
kredytach
studenckich
(Dz. U. Nr
108, poz. 685
z późn. zm.)

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
października 2010 r. w sprawie warunków Ewelina Partyka
i trybu udzielania pomocy publicznej i
starszy specjalista
pomocy de minimis za pośrednictwem
Departament Nauki
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(Dz U. z 2013 r., poz. 1514 oraz z 2014 r.,
poz. 99) wynika z potrzeby wprowadzenia
przepisów odnoszących się do możliwości
udzielania, za pośrednictwem NCBR,
pomocy publicznej w formie kapitału
podwyższonego ryzyka.

Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja
2010 r. ws szczegółowych zasad, trybu i
kryteriów udzielania, spłacania oraz
umarzania kredytów i pożyczek
studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560 z
późn. zm.) wymaga corocznego określania
wysokości miesięcznej raty kredytu
studenckiego w danym roku akademickim.
Proponowana nowelizacja dotyczy roku
akademickiego 2014/15.

Grzegorz Winiarz
główny specjalista
Departament Budżetu
i Finansów

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw
poz. 844

Opublikowano Dz. U.
z 30 września 2014 r.,
poz. 1304

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

51.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie
Ministra Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 5
listopada 2010 r. w
sprawie kryteriów i
trybu przyznawania
oraz rozliczania
środków
finansowych na
naukę na
finansowanie
działalności
statutowej (Dz. U. z
2014 r. poz. 90).

art. 19 ust. 7
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r. o
zasadach
finansowania
nauki (Dz. U.
Nr 96, poz.
615, z późn.
zm.)

Konieczność zmiany rozporządzenia
wynika z zapewnienia wyraźnego wpływu
kategorii naukowych na wysokość dotacji
podmiotowej na utrzymanie potencjału
badawczego. Zmiany mają zapewnić
stopniowe otrzymywanie przez jednostki
naukowe zbliżonej wartości dotacji
bazowych w przeliczeniu na jednego
zatrudnionego przy prowadzeniu badań
naukowych lub prac rozwojowych, z
uwzględnieniem współczynników
kosztochłonności, dla jednostek
posiadających tę samą kategorię naukową,
należących do tego samego rodzaju oraz
prowadzących badania w tej samej
dziedzinie.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie wysokości
wynagrodzenia
członków Rady

art. 15 ust. 3
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. –Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.

Potrzeba wydania projektowanego
Hanka Matuszak
rozporządzenia jest związana ze zmianą
naczelnik wydziału
brzmienia przepisu upoważniającego,
dokonaną przez ustawę o zmianie ustawy – Biuro Ministra
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o
zmianie niektórych innych ustaw, które
obok dotychczasowych wynagrodzeń dla

52.

Bogdan Szkup
Zastępca Dyrektora

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

IV kwartał 2014 r.

Łukasz Wawer
Starszy specjalista
Departament Nauki

Opublikowano Dz. U.
z 30 grudnia 2014 r.,
poz. 1965.

Lp.

Nazwa aktu
prawnego
Głównej Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego,
członków Polskiej
Komisji
Akredytacyjnej,
wyznaczonych przez
nie recenzentów i
ekspertów,
członków komisji
dyscyplinarnej przy
Radzie Głównej
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego,
członków komisji
dyscyplinarnej
powołanej przez
ministra właściwego
do spraw
szkolnictwa
wyższego,
rzeczników
dyscyplinarnych
powołanych przez
ministra właściwego
do spraw
szkolnictwa

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego
poz. 572 z
późn. zm.)

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań
członków Rady Głównej Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, wyznaczonych przez nie
recenzentów i ekspertów, komisji
dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw
Absolwenta, wprowadza również
obowiązek określenia wysokości
wynagrodzeń dla członków komisji
dyscyplinarnej powołanej przez ministra
właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego oraz rzeczników
dyscyplinarnych powoływanych przez
ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego.

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

wyższego oraz
Rzecznika Praw
Absolwenta.

53.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
szczegółowego trybu
i warunków
przeprowadzania
czynności w
przewodach
doktorskich i
postępowaniu
habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o
nadanie tytułu
profesora.

art. 31 ustawy
z dnia 14
marca 2003 r.
o stopniach
naukowych i
tytule
naukowym
oraz o
stopniach i
tytule w
zakresie sztuki
(Dz. U. Nr 65,
poz. 595 z
późn. zm.)

Potrzeba wydania rozporządzenia jest
związana ze zmianą brzmienia
upoważnienia dokonaną w drodze ustawy
o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz niektórych innych ustaw.
W stosunku do aktualnie obowiązującego
rozporządzenia z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie szczegółowego trybu i
warunków przeprowadzania czynności w
przewodach doktorskich, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu
o nadanie tytułu profesora projekt ma na
celu głównie uszczegółowienie i
doprecyzowanie niektórych przepisów
poprzez: poszerzenie katalogu
dokumentów wymaganych przy złożeniu
wniosku o nadanie stopnia doktora o
zaświadczenie o ukończeniu trzeciego
roku jednolitych studiów magisterskich
w odniesieniu do osób, które otrzymały
„Diamentowy Grant” w ramach programu
ustanowionego przez ministra właściwego

Sebastian Pagacz
główny specjalista
Departament Nauki

Zofia Modzelewska
główny specjalista
Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli

Opublikowano Dz. U.
z 14 października 2014
r., poz. 1383

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań
do spraw nauki, poszerzenie listy
elementów dyplomu doktorskiego o logo
wydającego dyplom, w celu umożliwienia
jego wydawania jednostkom
nieposiadającym godła, uzupełnienie
elementów dyplomu doktorskiego
wydawanego przez jednostki
organizacyjne po przeprowadzeniu
przewodów doktorskich, o których mowa
w art. 14a ust. 1 ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki, o
nazwę kraju, w którym dyplom został
wydany, nadanie kierownikowi jednostki
organizacyjnej uprawnienia do złożenia
podpisu na dyplomie doktorskim zamiast
promotora, w przypadku losowym
uniemożliwiającym promotorowi złożenie
podpisu, nadanie sekretarzowi komisji
habilitacyjnej uprawnienia do złożenia
podpisu na dyplomie habilitacyjnym
zamiast przewodniczącego komisji
habilitacyjnej,
w przypadku losowym uniemożliwiającym
przewodniczącemu złożenie podpisu,
określenie wysokości opłaty za odpis
dyplomu w tłumaczeniu na język łaciński,

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

dostosowanie przepisów do
znowelizowanego brzmienia art. 36 ust. 1
pkt 5 i 6 ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
pod względem zakresu i przez wskazanie
formy przekazywania przez szkołę wyższą
albo inną jednostkę organizacyjną do
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i
Tytułów informacji o prowadzonych
przewodach doktorskich, postępowaniach
habilitacyjnych i postępowaniach o
nadanie tytułu profesora.

54.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie warunków
prowadzenia
studiów na
określonym
kierunku i poziomie
kształcenia

art. 9 ust. 1 pkt
1 oraz ust. 3
pkt 1, 1a, 2 i 5
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572, z
późn. zm. )

Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika ze zmian w
delegacji do wydania aktu wykonawczego
wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
niektórych innych ustaw. Rozporządzenie
określa warunki jakie musi spełnić
podstawowa jednostka organizacyjna
uczelni aby prowadzić studia na
określonym kierunku, poziomie i profilu
kształcenia. Wydanie nowego
rozporządzenia ma na celu dostosowanie

Ewa Sieczek
Radca generalny
Ewa Grzenia
główny specjalista
Departament Organizacji
Szkolnictwa Wyższego i
Kontroli

Opublikowano Dz. U.
z 9 października 2014r.
poz. 1370

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

jego przepisów do nowych rozwiązań
wynikających z nowelizacji ustawy.

55.

56.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
podstawowych
kryteriów i zakresu
oceny programowej
oraz oceny
instytucjonalnej

art. 9 ust. 3
pkt 3 i 4
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572, z
późn. zm.)

Konieczność wydania nowego
rozporządzenia wynika ze zmian w
delegacji do wydania aktu wykonawczego
wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
niektórych innych ustaw. Rozporządzenie
określa podstawowe kryteria i zakres
oceny programowej oraz instytucjonalnej
dokonywanej przez Polska Komisję
Akredytacyjną. Wydanie nowego
rozporządzenia ma na celu dostosowanie
jego przepisów do nowych rozwiązań
wynikających z nowelizacji ustawy.

Marcin Czaja
dyrektor departamentu

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
podejmowania
decyzji o wyrażeniu
zgody na

art. 8 ust. 6
ustawy z dnia
25 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,
poz. 572 z

Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z nowelizacji ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym, zaś projekt
rozporządzenia stanowi wykonanie
upoważnienia ustawowego określonego w
art. 8 ust. 6 ustawy. Planowane w
projekcie rozwiązania powinny
doprowadzić do zmniejszenia

Barbara Wierzbicka
zastępca dyrektora

Opublikowano Dz. U.
z 8 października 2014r.
poz. 1356

Ewa Sieczek
radca generalny
Marzena Rosadzińska
główny specjalista
Departament Organizacji
Szkolnictwa Wyższego i
Kontroli

Małgorzata Dobkiewicz
starszy specjalista
Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli

Opublikowano Dz. U.
z 29 września 2014 r.,
poz. 1300

Lp.

57.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

zwiększenie ogólnej
liczby osób, które
uczelnia publiczna
może przyjąć na
studia stacjonarne na
dany rok akademicki
powyżej 2% liczby
studentów
przyjętych na studia
stacjonarne na
poprzedni rok
akademicki

późn. zm.)

negatywnego wpływu niżu
demograficznego na zmiany w strukturze
kształcenia w Polsce oraz przyczynić się
do poprawy jakości studiów realizowanych
przez uczelnie publiczne finansowane z
budżetu państwa.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
ogólnopolskiego
wykazu studentów i
ogólnopolskiego
wykazu doktorantów

art. 170d ust. 1
ustawy z dnia
25 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,
poz. 572 z
późn. zm.)

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie
upoważnienia, zgodnie z którym minister
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego
określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy zakres danych
zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie
studentów i ogólnopolskim wykazie
doktorantów oraz informacji o
odbywanych studiach lub studiach
doktoranckich; tryb i terminy
wprowadzania danych do Systemu
Informacji o Szkolnictwie Wyższym POLon, tryb i sposób udostępniania danych
zamieszczonych w ogólnopolskim wykazie

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Barbara Wierzbicka
zastępca dyrektora
Grażyna Strojek
główny specjalista
Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli

Andrzej Kurkiewicz
zastępca dyrektora
Renata KorzeniowskaPucułek

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z 29 września 2014 r.,
poz. 1301

Lp.

58.

59.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
studentów i w ogólnopolskim wykazie
główny specjalista
doktorantów.
Departament Innowacji i
Rozwoju

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
ogólnopolskiego
wykazu nauczycieli
akademickich i
pracowników
naukowych

art. 129a ust. 5
ustawy z dnia
25 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,
poz. 572 z
późn. zm.)

Minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego prowadzi ogólnopolski wykaz
nauczycieli akademickich i pracowników
naukowych. W drodze rozporządzenia
określa szczegółowy zakres danych
zamieszczanych w ww. wykazie w
zakresie uprawnień równoważonych z
uprawnieniami doktora habilitowanego,
informacji o podstawowym miejscu pracy i
miejscu dodatkowego zatrudnienia,
informacji o zaliczeniu do minimum
kadrowego. Projekt określa również tryb i
terminy wprowadzania danych do wykazu,
aktualizowania, archiwizowania i
usuwania tych danych, a także tryb i
sposób udostępniania danych
zamieszczonych w wykazie.

Barbara Wierzbicka
zastępca dyrektora

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie sposobu

art. 95 ust. 1
ustawy z dnia
25 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie

Celem projektowanego rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
sprawie sposobu podziału i trybu
przekazywania dotacji na finansowanie
zadań związanych z kształceniem

Michalina Walenta
zastępca dyrektora

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z 29 września 2014 r.,
poz. 1303

Joanna Anklewicz
główny specjalista
Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli

Anna Szubert
referendarz

Opublikowano Dz. U.
z 9 lutego 2015 r.,
poz. 193

Lp.

60.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

podziału i trybu
przekazywania
dotacji na
finansowanie zadań
związanych z
kształceniem
uczestników
stacjonarnych
studiów
doktoranckich
prowadzonych w
uczelniach
niepublicznych

wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,
poz. 572 z
późn. zm.)
w brzmieniu
określonym w
art. 1 pkt 75
ustawy
o zmianie
ustawy –
Prawo o
szkolnictwie
wyższym oraz
niektórych
innych ustaw.

uczestników stacjonarnych studiów
doktoranckich prowadzonych w uczelniach Departament Budżetu i
niepublicznych jest wykonanie
Finansów
upoważnienia zawartego w art. 95 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 572, z późn. zm.), w brzmieniu
określonym w art. 1 pkt 75 ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz niektórych innych ustaw –
do określenia w drodze rozporządzenia
sposobu podziału i trybu przekazywania
uczelniom niepublicznym dotacji na
finansowanie zadań związanych
z kształceniem uczestników stacjonarnych
studiów doktoranckich.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
szczegółowego trybu
postępowania
wyjaśniającego i
dyscyplinarnego
prowadzonego

art. 149 ust. 3
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,
poz. 572 z
późn. zm.)

Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z nowelizacji ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym.
Planowane w projekcie rozwiązania mają
na celu określenie trybu prowadzenia
postępowań w taki sposób, aby je
usprawnić, skrócić czas prowadzonych
postępowań, a także poprawić ich
ekonomiczność. Wprowadzane zmiany to
zatem dostosowanie rozwiązań prawnych

Ewa Trojanowska
główny specjalista,
Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli,
Sławomir Tomczyk,
specjalista, Biuro Ministra
Barbara Wierzbicka
zastępca dyrektora

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z 21 października 2014
r., poz. 1430

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

wobec nauczycieli
akademickich oraz
sposobu
wykonywania i
zatarcia kar
dyscyplinarnych

61.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie organizacji
wewnętrznej
Konwentu
Rzeczników oraz
trybu realizacji
zadań przez
Konwent
Rzeczników

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań
zawartych w dotychczas obowiązującym
rozporządzeniu do zmian wprowadzonych
nowelizacją ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym przy wykorzystaniu
uwag i obserwacji wynikających z oceny
rozwiązań stosowanych, a
niestanowiących materii ustawowej.

art. 145a ust. 3
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. - Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,
poz. 572 z
późn. zm.)

W nowelizacji ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym wprowadzono
regulacje, zgodnie z którymi rzecznicy
dyscyplinarni powołani przez ministra
właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego tworzą Konwent Rzeczników.
Do zadań Konwentu Rzeczników należeć
będzie formułowanie opinii w sprawach,
niebędących przedmiotem postępowania
dyscyplinarnego, dotyczących dobrych
praktyk w nauce i pracy akademickiej, w
tym kierowanych do ministra właściwego
do spraw nauki i ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego, a także
formułowanie opinii w sprawach
szczególnie skomplikowanych,
wynikających z prowadzonych
postępowań, na wniosek uczelnianych
komisji dyscyplinarnych, a także

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Marcin Czaja
dyrektor
Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli

Ewa Trojanowska
główny specjalista
Barbara Wierzbicka
zastępca dyrektora
Marcin Czaja
dyrektor
Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli

Opublikowano Dz. U.
z 30 września 2014 r.,
poz. 1305

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

inicjowanie prac nad projektami
określającymi zasady dobrych praktyk w
nauce i szkolnictwie wyższym.
62.

63.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie studiów
doktoranckich i
stypendiów
doktoranckich

art. 201 ust. 1
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,
poz. 572 z
późn. zm.)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i

art. 162
ustawy z dnia

Dostosowanie
regulacji
prawnych
dotyczących organizacji i przebiegu
studiów doktoranckich w uczelniach i
jednostkach naukowych do przepisów
znowelizowanej ustawy - Prawo o
szkolnictwie wyższym.
W projekcie określono uprawnienia rady
jednostki prowadzącej studia doktoranckie
oraz kierownika studiów. Wskazano
sytuacje, w których kierownik studiów
przedłuża lub może przedłużyć okres
odbywania studiów doktoranckich.
Określono wymogi, jakie musi spełnić
opiekun naukowy doktoranta oraz
nauczyciele akademiccy prowadzący
zajęcia na studiach doktoranckich.
Uregulowano też tryb przyznawania
stypendium doktoranckiego oraz
minimalnej kwoty zwiększenia stypendium
z dotacji projakościowej
Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z nowelizacji ustawy – Prawo o

Barbara Wierzbicka
zastępca dyrektora
Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli

Opublikowano Dz. U.
z 30 października 2014
r., poz. 1480

Maciej Kassner
specjalista
Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli

Barbara Wierzbicka
zastępca dyrektora

Opublikowano Dz. U.
z 29 września 2014 r.,

Lp.

64.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie warunków,
jakim muszą
odpowiadać
postanowienia
regulaminu studiów
w uczelniach.

27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,
poz. 572 z
późn. zm.)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie prowadzenia
oraz szczegółowego
trybu udostępniania
rejestru związków
uczelni publicznych

art. 29a ust. 7
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,
poz. 572 z
późn. zm.)

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
szkolnictwie wyższym. Planowane w
Departament Szkolnictwa
projekcie rozwiązania określają warunki,
Wyższego i Kontroli
jakim muszą odpowiadać postanowienia
regulaminów studiów w poszczególnych
Ewa Królewska
uczelniach. Jednym z celów nowelizacji
specjalista
ww. ustawy jest ułatwienie dostępu do
Departament Szkolnictwa
studiów osobom dojrzałym, w ramach
Wyższego i Kontroli
uczenia się przez całe życie. Regulacje te
wymagają, aby uczelnie w ramach
posiadanej autonomii określiły na jakich
warunkach osoby ubiegające się o
potwierdzenie efektów uczenia się będą
mogły podjąć, odbywać i ukończyć studia.

Barbara Wierzbicka
Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z nowelizacji ustawy – Prawo o
zastępca dyrektora
szkolnictwie wyższym. Nowelizacja
Departament Szkolnictwa
ustawy wprowadziła zmiany w zakresie
Wyższego i Kontroli
tworzenia związków uczelni publicznych utworzenie związku uczelni następuje w
Magdalena Karasek-Falęcka
drodze decyzji ministra właściwego ds.
główny specjalista
szkolnictwa wyższego, a nie jak
Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli
dotychczas w trybie właściwym dla
tworzenia uczelni. Instytucja rejestrowa
stanowi zatem dopełnienie procedury

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw
poz. 1302

Opublikowano Dz. U.
z 10 października 2014
r., poz. 1377

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

tworzenia związku uczelni publicznych,
zaś wpis do rejestru nadaje osobowość
prawną związkowi uczelni.
65.

66.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie sposobu
podziału i trybu
przekazywania
podmiotowej dotacji
na dofinansowanie
zadań
projakościowych

art. 96a ustawy
z dnia 27 lipca
2005 r. –
Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,
poz. 572 z
późn. zm.)
w brzmieniu
określonym w
art. 1 pkt 76
o zmianie
ustawy –
Prawo o
szkolnictwie
wyższym oraz
niektórych
innych ustaw

Celem projektowanego rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
sprawie sposobu podziału i trybu
przekazywania podmiotowej dotacji na
dofinansowanie zadań projakościowych
jest wykonanie upoważnienia zawartego w
art. 96a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365, z późn. zm.),
w brzmieniu określonym w art. 1 pkt 76
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz niektórych
innych ustaw – do określenia w drodze
rozporządzenia sposobu podziału i trybu
przekazywania podmiotowej dotacji na
dofinansowanie zadań projakościowych.

Michalina Walenta
zastępca dyrektora
Departament Budżetu i
Finansów

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa

art. 84a ust. 10
ustawy z dnia
27 lipca 2005

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia
wynika ze zmian wprowadzonych w
ustawie z dnia 27 lica 2005 r. – Prawo o

Bogdan Szkup
zastępca dyrektora

Opublikowano Dz. U.
z 29 stycznia 2015 r.,
poz. 159

Anna Szubert
referendarz
Departament Budżetu i
Finansów

III kwartał 2014 r.

Lp.

67.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Wyższego w
sprawie konkursu na
uzyskanie statusu
Krajowego
Naukowego Ośrodka
Wiodącego

r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,
poz. 572 z
późn. zm.)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie nostryfikacji
dyplomów
ukończenia studiów
wyższych
uzyskanych za
granicą oraz
postępowania w
sprawie
potwierdzenia
ukończenia studiów
wyższych na
określonym

art. 191a ust. 8
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,
poz. 572 z
późn. zm.)

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
szkolnictwie wyższym , zarówno w
Departament Nauki
zakresie przepisów materialnych
regulujących prawa i obowiązki związane
z uzyskaniem statusu KNOW, jak i w
treści przepisu upoważniającego ministra
właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego do uregulowania, w drodze
rozporządzenia, zagadnień związanych z
przeprowadzaniem konkursu na uzyskanie
tego statusu.
Zgodnie z delegacją ustawową zachodzi
konieczność uregulowania:
- postępowania nostryfikacyjnego
umożliwiającego porównanie
wykształcenia i tytułu zawodowego
uzyskanego za granicą z wykształceniem
w Polsce;
- postępowania umożliwiającego ocenę
poziomu wykształcenia w oparciu o
dokumenty inne niż dyplom ukończenia
studiów wyższych wobec cudzoziemców
posiadających status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą.

Marek Orciuch
starszy specjalista
Departament Współpracy
Międzynarodowej

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

lipiec 2015 r.

Lp.

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie sposobu
podziału dotacji z
budżetu państwa dla
uczelni publicznych
i niepublicznych

art. 96 ust. 2
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,
poz. 572 z
późn. zm.)

Nowelizacja rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu
podziału dotacji z budżetu państwa dla
uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.
U. z 2014 r. poz. 789) wynika w głównej
mierze ze zmian wprowadzonych ustawą
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz niektórych innych ustaw

Piotr Jagielski
główny specjalista
Departament Budżetu i
Finansów

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające

art. 96 ust. 1
pkt 1 ustawy z
dnia 27 lipca
2005 r. –
Prawo o

Celem podjęcia prac legislacyjnych
dotyczących nowelizacji rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie sposobu i trybu ustalania
wskaźników kosztochłonności dla

Katarzyna Cieciuch
starszy specjalista
Departament Budżetu i
Finansów

Nazwa aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

poziomie kształcenia
przez cudzoziemców
posiadających status
uchodźcy lub
ochronę
uzupełniającą

68.

69.

I kwartał 2015 r.

Michalina Walenta
zastępca dyrektora
Departament Budżetu i
Finansów

Opublikowano Dz. U.
z 29 stycznia 2015 r.,
poz. 158

Lp.

70.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

rozporządzenie w
sprawie sposobu i
trybu ustalania
wskaźników
kosztochłonności dla
poszczególnych
kierunków studiów
stacjonarnych
pierwszego i
drugiego stopnia,
jednolitych studiów
magisterskich oraz
obszarów
kształcenia, a także
dla stacjonarnych
studiów
doktoranckich.

szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572 z
późn. zm.)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie warunków i
trybu udzielania
pomocy publicznej i
pomocy de minimis
za pośrednictwem

art. 37 ust. 2
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r. o
Narodowym
Centrum Nauki
(Dz. U. Nr 96,
poz. 617 z
późn. zm.)

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
poszczególnych kierunków studiów
Michalina Walenta
stacjonarnych pierwszego i drugiego
zastępca dyrektora
stopnia, jednolitych studiów magisterskich Departament Budżetu i
oraz obszarów kształcenia, a także dla
Finansów
stacjonarnych studiów doktoranckich jest
doprecyzowanie przepisów dotyczących
określania wskaźników kosztochłonności,
a także dostosowanie ich do zmian
wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca
2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1198).

Pomoc publiczna, zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznającym niektóre rodzaje pomocy za
zgodne ze wspólnym rynkiem w
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu może
być udzielana przez Narodowe Centrum
Nauki na dotychczasowych zasadach do

Rafał Marchela
starszy specjalista
Maria Latanowicz – Nowak –
radca generalny
Departament Nauki

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

IV kwartał 2014 r.
Przełożono na
II kwartał 2015 r.

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Narodowego
Centrum Nauki

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

dnia 31 grudnia 2014 r.
Po tym okresie do udzielania pomocy
publicznej zastosowanie będą miały
przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
W związku z powyższym, w celu
zapewnienia ciągłości udzielania przez
NCN pomocy publicznej, konieczne jest
wydanie nowego rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
warunków i trybu udzielania pomocy
publicznej i pomocy de minimis za
pośrednictwem Narodowego Centrum
Nauki, w oparciu o przepisy
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

71.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie warunków i
trybu udzielania
pomocy publicznej i

art. 33 ust. 2
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r. o
Narodowym
Centrum
Badań i

Pomoc publiczna, zgodnie z
rozporządzeniem Komisji (WE) nr
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznającym niektóre rodzaje pomocy za
zgodne ze wspólnym rynkiem w
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu może
być udzielana przez Narodowe Centrum

Ewelina Partyka
starszy specjalista
Maria Latanowicz – Nowak –
radca generalny
Departament Nauki

Opublikowano Dz. U.
z dnia 4 marca 2015 r.,
poz. 299

Lp.

Nazwa aktu
prawnego
pomocy de minimis
za pośrednictwem
Narodowego
Centrum Badań i
Rozwoju

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego
Rozwoju (Dz.
U. Nr 96, poz.
616 z późn.
zm.)

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Badań i Rozwoju na dotychczasowych
zasadach do dnia 31 grudnia 2014 r.
Po tym okresie do udzielania pomocy
publicznej zastosowanie będą miały
przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
W związku z powyższym, w celu
zapewnienia ciągłości udzielania przez
NCBR pomocy publicznej, konieczne jest
wydanie nowego rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
warunków i trybu udzielania pomocy
publicznej i pomocy de minimis za
pośrednictwem Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, w oparciu o przepisy
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

72.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie sposobu
podziału dotacji z

art. 96 ust. 1
pkt 2 ustawy z
dnia 27 lipca
2005 r. –
Prawo o
szkolnictwie

Dostosowanie rozwiązań prawnych
dotyczących podziału dotacji na pomoc
materialną dla studentów i doktorantów w
związku z nowelizacją ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz doskonalenie

Michalina Walenta
zastępca dyrektora
Monika Kubiak
główny specjalista

Opublikowano Dz. U.
z 25 lutego 2015 r.,
poz. 260

Lp.

73.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

budżetu państwa dla
uczelni publicznych
i niepublicznych
oraz jednostek
naukowych na
pomoc materialną
dla studentów i
doktorantów

wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572 z
późn. zm.)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie
podejmowania i
odbywania przez
cudzoziemców
studiów i szkoleń
oraz ich
uczestniczenia w
badaniach
naukowych i
pracach
rozwojowych

art. 44 ust. 1
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572 z
późn. zm.)

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
zasad podziału dotacji w celu zwiększenia Anna Życka-Petrynowska
efektywności wydatkowania rozdyspononaczelnik wydziału
wywanych środków budżetowych
Departament Budżetu i
Finansów

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu
przede wszystkim doprecyzowanie
niektórych jego przepisów w kontekście
zgodności ze znowelizowaną ustawą –
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
prawem Unii Europejskiej (wyrok
Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia
10 września 2014 r. w sprawie Ben Alaya)

Przemysław Skrodzki
główny specjalista
Departament Współpracy
Międzynarodowej

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

sierpień 2015 r.

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

74.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
maksymalnej
wysokości opłat za
postępowanie
związane z
przyjęciem na studia
w uczelni publicznej
na rok akademicki
2015/2016

art. 98 ust. 2
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572 z
późn. zm.)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
szczegółowego trybu
i warunków
przeprowadzania
czynności w
przewodzie
doktorskim, w
postępowaniu

art. 31 ustawy
z dnia 14
marca 2003 r.
o stopniach
naukowych i
tytule
naukowym
oraz o
stopniach i
tytule w
zakresie sztuki
(Dz. U. z 2014

75.

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego ustala na rok akademicki w
drodze rozporządzenia maksymalną
wysokość opłaty za postępowanie
związane z przyjęciem na studia,
uwzględniając specyfikę kierunków
studiów, w tym konieczność
przeprowadzenia testów sprawdzających
uzdolnienia artystyczne lub sprawność
fizyczną kandydata

Zasadniczy cel wydania nowego
rozporządzenia stanowi uregulowanie
kwestii legalizacji dyplomów doktorskich i
habilitacyjnych oraz ich duplikatów
przeznaczonych do obrotu prawnego z
zagranicą. Konieczność wydania
rozporządzenia wynika ze zmiany
upoważnienia ustawowego określonego w
art. 31 ustawy o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki dokonanej na mocy art. 2
pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o zasadach
finansowania nauki oraz niektórych innych

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego
Grażyna Strojek
główny specjalista
Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli

Stanisław Pagacz
główny specjalista
Ewa Trojanowska
zastępca dyrektora
Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z 25 maja 2015 r., poz.
712
Uwaga: dokonano
korekty tytułu
rozporządzenia

Czerwiec 2015 r.

Lp.

Nazwa aktu
prawnego
habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o
nadanie tytułu
profesora

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego
r., poz. 1852,
j.t.)

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań
ustaw. Wobec powyższego brak jest
możliwości zastosowania rozwiązań poza
legislacyjnych.
Natomiast pozostałe propozycje w
przedmiotowym projekcie:
- stanowią odpowiedź na postulaty
środowiska akademickiego oraz innych
organów i służą usprawnieniu
procedowania w postępowaniach
awansowych (sposób składania
oświadczeń w przewodzie doktorskim i w
postępowaniu habilitacyjnym przez
współautorów pracy zbiorowej);
- doprecyzowują obowiązujące przepisy
(zakres obligatoryjnych danych
dotyczących kandydatów na recenzentów
przekazywanych do Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów przez jednostkę
organizacyjną przeprowadzającą
postępowanie o nadanie tytułu profesora);
- poszerzają zakres wymaganych
informacji o osobach ubiegających się o
nadanie stopnia doktora i doktora
habilitowanego.

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Lp.

76.

77.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie
dokumentacji
przebiegu studiów

art. 192 ust. 1
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,
poz. 572 z
późn. zm.)

Nowelizacja rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14
września 2011 roku ws dokumentacji
przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz.
1188) wynika przede wszystkim z
konieczności wyłączenia z jego zakresu
przedmiotowego kwestii związanych z
legalizacją dyplomów nadania stopni
naukowych przeznaczonych do obrotu
prawnego z zagranicą i systemowe
uregulowanie tego zagadnienia poprzez
włączenie go do rozporządzenia w sprawie
szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodzie
doktorskim, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o
nadanie tytułu profesora

Ewa Krupińska
specjalista

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie trybu
wyłaniania
ekspertów biorących

art. 55 ust. 3
ustawy z dnia
15 stycznia
2015 r. o
ochronie
zwierząt
wykorzystywa

Ustawa o ochronie zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych
lub edukacyjnych przewiduje określenie w
drodze rozporządzenia tryb wyłaniania
ekspertów biorących udział w
przeprowadzaniu kontroli użytkowników
oraz wysokość wynagrodzenia tych

Dariusz Drewniak
Radca generalny

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

II kwartał 2015 r.

Barbara Wierzbicka
zastępca dyrektora
Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli

Departament Innowacji i
Rozwoju

maj 2015 r.
Uwaga: dokonano
korekty tytułu
rozporządzenia

Lp.

78.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

udział w
przeprowadzaniu
kontroli
użytkownika w
zakresie
doświadczeń na
zwierzętach oraz
wysokości ich
wynagradzania

nych do celów ekspertów, uwzględniając ich kwalifikacje
naukowych lub oraz faktyczny nakład pracy.
edukacyjnych
(Dz. U. z 26
lutego 2015 r.,
poz. 266)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie Krajowej
Komisji Etycznej do
Spraw Doświadczeń
na Zwierzętach oraz
lokalnych komisji
etycznych do spraw
doświadczeń na
zwierzętach

art. 41 ustawy
z dnia 15
stycznia 2015
r. o ochronie
zwierząt
wykorzystywa
nych do celów
naukowych lub
edukacyjnych
(Dz. U. z 26
lutego 2015 r.,
poz. 266)

Ustawa o ochronie zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych
lub edukacyjnych przewiduje określenie w
drodze rozporządzenia tryb
funkcjonowania Krajowej Komisji
Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach
i lokalnych komisji etycznych ds.
doświadczeń na zwierzętach,
właściwość miejscową lokalnych komisji,
mając na względzie zapewnienie sprawnej
realizacji zadań tych komisji, sposób
wyłaniania kandydatów na członków
Komisji i lokalnych komisji,
z uwzględnieniem wymagań dotyczących
wiedzy i doświadczenia osób będących
kandydatami na członków tych komisji,
wzór zgłoszenia kandydata na członka

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Tomasz Pucułek
główny specjalista
Agnieszka Tykarska
kierująca Departamentem
Innowacji i Rozwoju

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z dnia 8 maja 2015 r.,
poz. 630

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Paweł Lenartowicz
główny specjalista
Biuro Dyrektora Generalnego

Opublikowano Dz. U.
z dnia 6 maja 2015 r.,
poz. 619

Agnieszka Tykarska
Kierująca Departamentem
Innowacji i Rozwoju

Uwaga: dokonano
korekty tytułu
rozporządzenia

Monika Rzepecka
Radca ministra

maj 2015 r.

Komisji i lokalnej komisji, oraz wysokość
wynagrodzenia członków Komisji i
lokalnych komisji, warunki jego
wypłacania, uwzględniając funkcje
pełnione przez członków Komisji i
lokalnych komisji oraz zakres ich
obowiązków.

79.

80.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie wykazu
zwierząt z rzędu
naczelnych
niestanowiących
potomstwa zwierząt
z rzędu naczelnych
hodowanych w
niewoli

art. 2 ust. 3
ustawy z dnia
15 stycznia
2015 r. o
ochronie
zwierząt
wykorzystywa
nych do celów
naukowych lub
edukacyjnych
(Dz. U. z 26
lutego 2015 r.,
poz. 266)

Ustawa o ochronie zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych
lub edukacyjnych przewiduje określenie w
drodze rozporządzenia wykaz zwierząt z
rzędu naczelnych niestanowiących
potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych
hodowanych w niewoli, które są hodowane
wyłącznie do celów określonych w art. 3
ustawy lub których tkanki lub narządy są
przeznaczone do wykorzystania w takich
celach, mając na względzie zapewnienie
ochrony tych zwierząt.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w

art. 65 ust. 3
ustawy z dnia
15 stycznia
2015 r. o

Ustawa o ochronie zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych
lub edukacyjnych przewiduje określenie w

Departament Innowacji i

Lp.

Nazwa aktu
prawnego
sprawie
szczegółowego
zakresu informacji
dotyczących
zwierząt
wykorzystywanych
w procedurach oraz
trybu ich
przekazywania

81.

Rozporządzenie
Ministra Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego
w sprawie szkoleń,
praktyk i staży dla
osób wykonujących
czynności związane
z

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
drodze rozporządzenia szczegółowy zakres Rozwoju
ochronie
zwierząt
informacji przekazywanych Komisji
wykorzystywa Europejskiej, tryb przekazywania tych
nych do celów informacji oraz wzory formularzy, na
naukowych lub których informacje te będą przekazywane,
mając na uwadze zapewnienie
edukacyjnych
prawidłowości i kompletności informacji
(Dz. U. z 26
lutego 2015 r., przekazywanych Komisji Europejskiej, a
poz. 266)
także uwzględniając przepisy dotyczące
sposobu przekazywania informacji o
zwierzętach wykorzystywanych w
doświadczeniach wydane na podstawie art.
54 ust. 4 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia
22 września 2010 r. w sprawie ochrony
zwierząt wykorzystywanych do celów
naukowych
Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

art. 22 ustawy
z dnia 15
stycznia 2015
r. o ochronie
zwierząt
wykorzystywa
nych do celów
naukowych lub
edukacyjnych

Ustawa o ochronie zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych
lub edukacyjnych przewiduje określenie w
drodze rozporządzenia zakresu programów
szkoleń, praktyk i staży, o których mowa
w art. 20, art. 21 i art. 24 ust. 2 ustawy
oraz wzory dokumentów potwierdzających
ich ukończenie, mając na względzie

Maria Łepeta
główny specjalista
Departament Innowacji i
Rozwoju

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Opublikowano Dz. U.
z dnia 8 maja 2015 r.,
poz. 628
Uwaga: dokonano
korekty tytułu
rozporządzenia

Lp.

82.

83.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

wykorzystywaniem
zwierząt do celów
naukowych lub
edukacyjnych

(Dz. U. z 26
lutego 2015 r.,
poz. 266)

zapewnienie uczestnikom szkoleń
uzyskania wiedzy i umiejętności
praktycznych niezbędnych do
prawidłowego wykonywania swoich
zadań.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania oraz
wypłacania
studentom
stypendiów ministra
za wybitne
osiągnięcia

art. 187 ustawy
z dnia 27 lipca
2005 r. –
Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,
poz. 572 z
późn. zm.)

Dostosowanie rozwiązań prawnych
dotyczących przyznawania stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia dla
studentów w związku z nowelizacją
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
oraz doskonalenie procedury przyznawania
tych stypendiów

Grzegorz Winiarz
główny specjalista

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
szczegółowych
warunków i trybu

art. 199c ust. 3
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,

Dostosowanie rozwiązań prawnych
dotyczących przyznawania stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia dla
doktorantów w związku z nowelizacją
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
oraz doskonalenie procedury przyznawania

Grzegorz Winiarz
główny specjalista

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

II kwartał 2015 r.

Michalina Walenta
zastępca dyrektora
Departament Budżetu i
Finansów

Michalina Walenta
zastępca dyrektora
Departament Budżetu i

II kwartał 2015 r.

Lp.

84.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

przyznawania oraz
wypłacania
doktorantom
stypendiów ministra
za wybitne
osiągnięcia

poz. 572 z
późn. zm.)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie standardów
kształcenia dla
kierunków studiów:
lekarskiego,
lekarskodentystycznego,
farmacji,
pielęgniarstwa i
położnictwa

art. 9b ust. 1
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.,
poz. 572 z
późn. zm.)

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
tych stypendiów
Finansów

Konieczność zmiany rozporządzenia w
sprawie standardów kształcenia dla
kierunków studiów: lekarskiego, lekarskodentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i
położnictwa
w zakresie standardów kształcenia dla
kierunków pielęgniarstwo
i położnictwo wynika ze zmian
w ustawie o zawodach pielęgniarki
i położnej. Rozporządzenie będzie
stanowiło podstawę prawną do
przygotowania nowych programów
kształcenia dla kierunków pielęgniarstwo i
położnictwo umożliwiających nabycie
nowych kompetencji zawodowych
wynikających z nowelizacji ww. ustawy.
Proponuje się również zmianę profilu
kształcenia dla studiów drugiego stopnia
na kierunkach pielęgniarstwo
i położnictwo z profilu praktycznego na

Ewa Grzenia
Główny specjalista
Barbara Wierzbicka
Zastępca dyrektora
Departament Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

II/III kwartał 2015 r.

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

profil ogólnoakademicki.

85.

86.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
w sprawie
wysokości
wynagrodzenia
członków Komitetu
Ewaluacji Jednostek
Naukowych,
Komitetu Polityki
Naukowej, zespołów
ewaluacji i zespołów
powoływanych
przez ministra
właściwego do
spraw nauki oraz
recenzentów i
ekspertów
Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
w sprawie w

art. 29 ust. 5
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r.
o zasadach
finansowania
nauki (Dz. U.
z 2014 r.
poz.1620 oraz
z 2015 r. poz.
249)

Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z nowelizacji ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki. W drodze rozporządzenia minister
właściwy do spraw nauki ureguluje
kwestie związane z finansowaniem
działalności organów
opiniodawczodoradczych
oraz zespołów powoływanych
przez ministra właściwego do spraw nauki,
ekspertów i recenzentów sporządzających
opinie w indywidualnych sprawach.

Dorota Stefaniuk,
główny specjalista,

art. 4c ust. 14
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r.
o zasadach

Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z nowelizacji ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki, która wejdzie w życie 25 maja 2015
r.

Krzysztof Szubski, radca
ministra,

1 czerwca 2015 r.

Mieczysław Zając
Zastępca Dyrektora
Departament Budżetu i
Finansów

Magdalena Maciejewska,
Dyrektor

25 maja 2015 r.

Lp.

87.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Systemu Informacji
o Nauce.

finansowania
nauki (Dz. U.
z 2014 r.
poz. 1620 oraz
z 2015 r.
poz. 249)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
w sprawie
szczegółowych
kryteriów i trybu
przyznawania i

Art. 28a ust. 8
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r.
o zasadach
finansowania
nauki (Dz. U.
z 2014 r.

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań
Rozporządzenie dotyczy prowadzenia
przez ministra właściwego do spraw nauki
Systemu Informacji o Nauce, w ramach
Zintegrowanego
Systemu
Informacji
o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „Polon”, w którym przetwarzane będą
informacje na temat jednostek naukowych
i
ich
osiągnięć
naukowych,
innowacyjnych, wdrożeniowych i innych.
W drodze rozporządzenia minister
właściwy do spraw nauki określi
szczegółowy zakres danych i informacji o
działalności badawczo-rozwojowej
jednostek naukowych i efektach jej
finansowania wprowadzanych do Systemu
przez jednostki naukowe, terminy
aktualizacji danych w Systemie, sposób
i formę udostępniania informacji
zgromadzonych w Systemie.
Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z nowelizacji ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki.
W drodze rozporządzenia minister
właściwy do spraw nauki określi
szczegółowe kryteria i tryb przyznawania
i rozliczania stypendiów naukowych dla

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Departamentu Nauki

Elżbieta Piechna,
główny specjalista

25 maja 2015 r.

Agnieszka Stefaniak-Hrycko,
Zastępca Dyrektora

Uwaga: dokonano
korekty tytułu
rozporządzenia

Departament Nauki

Lp.

88.

89.

Nazwa aktu
prawnego
rozliczania
stypendiów
naukowych dla
wybitnych młodych
naukowców.
Rozporządzenie
Ministra Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego
w sprawie
szczegółowych
kryteriów i trybu
oceny wniosków o
przyznanie nagrody
za wybitne
osiągnięcia naukowe
lub naukowotechniczne
Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie warunków
wynagradzania za
pracę i

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego
poz. 1620 oraz
z 2015 r.
poz. 249)

Art. 28 ust. 5
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r.
o zasadach
finansowania
nauki (Dz. U.
z 2014 r.
poz. 1620 oraz
z 2015 r.
poz. 249)

Art. 151 ust. 1
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572, z
późn. zm.)

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań
wybitnych młodych naukowców, w tym
tryb oceny wniosków o przyznanie
stypendium naukowego oraz szczegółowy
zakres informacji zawartych we wniosku o
przyznanie stypendium naukowego.
Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z nowelizacji ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki.
W drodze rozporządzenia minister
właściwy do spraw nauki określi
szczegółowe kryteria i tryb oceny
wniosków o przyznanie nagrody za
wybitne
osiągnięcia
naukowe
lub
naukowo-techniczne oraz szczegółowy
zakres informacji zawartych we wniosku o
przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia
naukowe lub naukowo-techniczne.
Nowelizacja rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11
grudnia 2013 r. w sprawie warunków
wynagradzania za pracę i przyznawania
innych świadczeń związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w uczelni
publicznej (Dz.U. poz.1571) wynika z
potrzeby wprowadzenia zmian w § 19
rozporządzenia dotyczącym dodatków

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Bożena Tomiak,
główny specjalista
Agnieszka Stefaniak-Hrycko,
Zastępca Dyrektora

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

25 maja 2015 r.
Uwaga: dokonano
korekty tytułu
rozporządzenia

Departament Nauki

Piotr Jagielski,
główny specjalista
Michalina Walenta ,
Zastępca Dyrektora

Departament Budżetu i
Finansów

IV kwartał 2015 r.

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

przyznawania
innych świadczeń
związanych z pracą
dla pracowników
zatrudnionych w
uczelni publicznej
90.

91.

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

specjalnych dla pracowników uczelni,
mających na celu zmianę obecnie
obowiązującego brzmienia § 19 ust. 3.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie określenia
wzoru
zaświadczenia
jednostki
prowadzącej studia o
przyjęciu
cudzoziemca na
studia lub o
kontynuowaniu
przez niego studiów

Art. 146
ustawy z dnia
12 grudnia
2013 r. o
cudzoziemcach
(Dz. U. poz.
1650)

W związku w wejściem w życie ustawy z
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych jest
zobowiązany
określić,
w
drodze
rozporządzenia,
wzór
zaświadczenia
jednostki prowadzącej studia o przyjęciu
cudzoziemca
na
studia
lub
o
kontynuowaniu przez niego studiów.
Informacje
przedstawiane
w
zaświadczeniu są niezbędne dla urzędu
wydającego pozwolenie na pobyt czasowy
dla cudzoziemca podejmującego lub
kontynuującego studia.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego

art. 32 ust. 5
ustawy z dnia
14 marca 2003
r. o stopniach

Konieczność zmiany obowiązujących Andrzej Stolarczyk,
przepisów wynika z potrzeby zniesienia radca ministra
preferencji dotyczących obszarów wiedzy,
w których minister przyznaje nagrody za

Jan Calak,
główny specjalista

sierpień 2015 r.

Marek Korowajczyk,
zastępca dyrektora
Departament Współpracy
Międzynarodowej

sierpień 2015 r.

Lp.

92.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

zmieniające
rozporządzenie w
sprawie nagród za
wybitne osiągnięcia
naukowe oraz za
osiągnięcia w opiece
naukowej i
dydaktycznej

naukowych i
tytule
naukowym
oraz o
stopniach i
tytule w
zakresie sztuki
(Dz. U. Nr 65,
poz. 595, z
późn. zm.)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego

Art. 23 ust. 2
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r.

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
wybitne osiągnięcia naukowe. Zgodnie z § Andrzej Kurkiewicz,
2 ust. 1 zmienianego rozporządzenia, zastępca dyrektora
nagrody te przyznaje się za mające
światowe
znaczenie
osiągnięcia Departamentu Innowacji
prowadzące do nadania tytułu naukowego i Rozwoju
profesora lub tytułu profesora sztuki,
uzyskane w szczególności w obszarach
wiedzy obejmujących obszary nauk
ścisłych, technicznych, społecznych i
humanistycznych. Ta preferencja budzi
sprzeciw części środowiska naukowego i
akademickiego. Proponowane brzmienie
przepisu ponadto doprecyzowuje, że
kandydaci do nagrody w tej kategorii
muszą mieć tytuł naukowy profesora lub
tytuł profesora sztuki. Przytoczone
powyżej dotychczasowe sformułowanie
bywało interpretowane odmiennie.
Projekt przewiduje także przesunięcie
terminu przyznawania nagród z 30
września na 30 października. Zmiana
ta
jest
podyktowana
względami
praktycznymi.
Konieczność wydania rozporządzenia Maria Narojek,
wynika z nowelizacji ustawy z dnia 30 naczelnik wydziału
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki, która wejdzie w życie 25 maja 2015

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

25 maja 2015 r.

Lp.

93.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

w sprawie
szczegółowych
kryteriów i trybu
przyznawania oraz
rozliczania środków
finansowych na
naukę
przeznaczonych na
finansowanie
współpracy
naukowej z
zagranicą.

o zasadach
finansowania
nauki (Dz. U.
z 2014 r.
poz. 1620 oraz
z 2015 r.
poz. 249)

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie
szczegółowych

art. 15 ust. 1
ustawy z dnia
17 lipca 1998
r. o
pożyczkach i
kredytach
studenckich
(Dz. U. Nr

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
r.
Agnieszka Stefaniak-Hrycko,
Rozporządzenie
będzie
regulowało zastępca dyrektora
szczegółowe kryteria i tryb przyznawania
oraz rozliczania środków finansowych na Departament Nauki
finansowanie współpracy naukowej z
zagranicą, w tym tryb oceny wniosków
dotyczących zadań przewidzianych do
finansowania
i
oceny
realizacji
finansowanych zadań, tryb rozliczania
przyznanych
środków
finansowych,
szczegółowy zakres informacji zawartych
we wnioskach o finansowanie współpracy
naukowej z zagranicą, szczegółowy zakres
informacji zawartych w raporcie rocznym i
raporcie
końcowym
z wykorzystania
środków finansowych, zawierających
informacje o realizacji współpracy
naukowej z zagranicą wraz z rozliczeniem
finansowym poniesionych kosztów.
Rozporządzenie
Ministra
Nauki
i Grzegorz Winiarz
Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja główny specjalista
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad,
trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz Michalina Walenta
umarzania
kredytów
i
pożyczek zastępca dyrektora
studenckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 688 i
1304) wymaga corocznego określania Departament Budżetu i
wysokości miesięcznej raty kredytu Finansów

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

III kwartał 2015 r.

Lp.

94.

Nazwa aktu
prawnego
zasad, trybu i
kryteriów
udzielania, spłacania
oraz umarzania
kredytów i pożyczek
studenckich
Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie nagród
ministra dla
nauczycieli
akademickich

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

108, poz. 685,
z późn. zm.)

studenckiego w danym roku akademickim

art. 155 ust. 5
ustawy z dnia
27 lipca 2005
r. – Prawo
o szkolnictwie
wyższym (Dz.
U. z 2012 r.
poz. 572, z
późn. zm.)

Nowelizacja przepisów rozporządzenia
nagrodowego stanowi odpowiedź na
postulaty środowiska akademickiego oraz
Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla
Nauczycieli Akademickich o charakterze
ogólnym i szczegółowym w zakresie trybu
przyznawania nagród. Propozycje zmian
wynikają również z problemów i błędów
wnioskodawców dostrzeżonych w trakcie
procedowania nad wnioskami o nagrody.
Zmiana obowiązujących przepisów ma na
celu m.in.:
- usprawnienie procesu przyznawania
nagród ministra (zmiana terminu
przyznawania nagród z dnia 30 września
na dzień 30 października danego roku
pozwoli na właściwe ustalenie
harmonogramu prac wszystkich
Zespołów oceniających zgłoszone
wnioski o nagrody),
- zapewnienie rzetelnej oceny

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Luiza Jaworska
starszy specjalista
Ewa Trojanowska
zastępca dyrektora
Departamentu Szkolnictwa
Wyższego i Kontroli

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

styczeń 2016 r.

Lp.

95.

Nazwa aktu
prawnego

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Art. 19 ust. 7
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r.

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

merytorycznej złożonych wniosków
poprzez dopuszczenia możliwości
zlecania przez Ministra, na wniosek
Przewodniczącego Zespołu, wykonania
recenzji zewnętrznej w przypadku
braku w Zespole eksperta z danej
dyscypliny bądź ze względu na tzw.
konflikt interesów,
- zracjonalizowanie liczby
przyznawanych nagród (zmiana liczby
nagród na osiągnięcia naukowe I i II
stopnia),
doprecyzowanie uregulowań w zakresie
wniosków składanych przez
przewodniczącego organu opiniodawczego
lub przedstawicielskiego środowiska
akademickiego, tak aby zawierały
wszystkie niezbędne dane i załączniki
uzależnione od kategorii nagrody, o
których mowa w przepisach
rozporządzenia, co jest warunkiem
rzetelnego odniesienia się do tych
wniosków
Konieczność wydania rozporządzenia Łukasz Wawer
wynika z nowelizacji ustawy z dnia 30 starszy specjalista,
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki.

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

lipiec 2015 r.

Lp.

Nazwa aktu
prawnego
sprawie sposobu
ustalania wysokości
dotacji i rozliczania
środków
finansowych na
utrzymanie
potencjału
badawczego oraz na
badania naukowe
lub prace rozwojowe
oraz zadania z nimi
związane, służące
rozwojowi młodych
naukowców oraz
uczestników studiów
doktoranckich

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego
o zasadach
finansowania
nauki (Dz. U.
z 2014 r.
poz. 1620 oraz
z 2015 r.
poz. 249)

Imię i nazwisko oraz
Uzasadnienie konieczności wydania aktu
stanowisko osoby
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
odpowiedzialnej za
planowanych rozwiązań
opracowanie projektu aktu
prawnego
W drodze rozporządzenia minister Renata Olbrysz,
właściwy do spraw nauki określi m.in.: radca ministra
sposób ustalania wysokości dotacji oraz
rozliczania środków finansowych na Magdalena Maciejewska,
utrzymanie
potencjału
badawczego dyrektor
jednostek naukowych, sposób ustalania
dotacji
dla
Polskiej
Akademii Departament Nauki
Umiejętności, zwiększania dotacji na
utrzymanie potencjału badawczego dla
jednostek naukowych, w tym na zadania
związane z zapewnieniem warunków
udziału niepełnosprawnych naukowców i
uczestników studiów doktoranckich w
realizacji badań naukowych i prac
rozwojowych.
Rozporządzenie określi również wielkości
i składowe algorytmu ustalania dotacji na
działalność polegającą na prowadzeniu
badań naukowych lub prac rozwojowych
oraz zadań z nimi związanych, służących
rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich,
finansowanych w wewnętrznym trybie
konkursowym, dla jednostek naukowych
uczelni, jednostek naukowych Polskiej
Akademii Nauk, instytutów badawczych
i międzynarodowych instytutów

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Lp.

96.

Nazwa aktu
prawnego

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
szczegółowych
kryteriów i trybu
przyznawania oraz
rozliczania środków
finansowych na
utrzymanie
specjalnego
urządzenia
badawczego,
specjalnego
urządzenia

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Art. 19 ust. 7a
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r.
o zasadach
finansowania
nauki (Dz. U.
z 2014 r.
poz. 1620 oraz
z 2015 r.
poz. 249)

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań
naukowych, posiadających kategorię
naukową A+, A, B albo C, terminy
składania wniosków o przyznanie dotacji i
raportu rocznego z wykorzystania środków
finansowych, stanowiącego podstawę do
rozliczenia przyznanych dotacji oraz
szczegółowy zakres informacji zawartych
we wnioskach i w raporcie rocznym
z wykorzystania przyznanych środków
finansowych wraz z rozliczeniem
finansowym poniesionych kosztów
Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z nowelizacji ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki.
W drodze rozporządzenia minister
właściwy do spraw nauki określi m.in.:
szczegółowe kryteria i tryb przyznawania
środków finansowych na utrzymanie
specjalnego urządzenia badawczego w
jednostkach naukowych szczegółowe
kryteria i tryb przyznawania środków
finansowych na utrzymanie specjalnego
urządzenia
badawczego
z
zakresu
infrastruktury informatycznej nauki w
jednostkach naukowych lub w uczelniach,
szczegółowe kryteria i tryb przyznawania

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Łukasz Wawer
starszy specjalista,

lipiec 2015 r.

Renata Olbrysz,
radca ministra
Magdalena Maciejewska,
dyrektor
Departament Nauki

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

badawczego z
zakresu
infrastruktury
informatycznej
nauki, zapewnienia
dostępu do
informacji
naukowej, w tym do
Wirtualnej
Biblioteki Nauki,
oraz na pokrycie
kosztów
restrukturyzacji
jednostek
naukowych

97.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
szczegółowych
kryteriów i trybu
przyznawania oraz
rozliczania środków
finansowych na
inwestycje służące

Art. 22b ust. 1
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r.
o zasadach
finansowania
nauki (Dz. U.
z 2014 r.
poz. 1620 oraz
z 2015 r.
poz. 249)

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań
środków finansowych na działalność
jednostek naukowych lub uczelni związaną
z zapewnieniem dostępu do informacji
naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki
Nauki, szczegółowe kryteria i tryb
przyznawania środków na finansowanie
kosztów
restrukturyzacji
jednostek
naukowych oraz rodzaje tych kosztów,
tryb rozliczania przyznanych środków
finansowych,
szczegółowy
zakres
informacji zawartych we wnioskach o
przyznanie środków finansowych oraz w
raporcie rocznym i raporcie końcowym
z wykorzystania przyznanych środków
finansowych
wraz
z
rozliczeniem
finansowym poniesionych kosztów
Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z nowelizacji ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki.
W drodze rozporządzenia minister
właściwy do spraw nauki określi
szczegółowe kryteria i tryb przyznawania
oraz rozliczania środków finansowych na
inwestycje służące potrzebom badań
naukowych lub prac rozwojowych, w tym:
tryb oceny wniosków dotyczących zadań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Patrycja Gutowska,
naczelnik wydziału,

lipiec 2015

Magdalena Maciejewska,
dyrektor
Departament Nauki

Lp.

Nazwa aktu
prawnego

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

potrzebom badań
naukowych lub prac
rozwojowych.

98.

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie
szczegółowych
kryteriów i trybu
przyznawania oraz
rozliczania środków
finansowych na
działalność
upowszechniającą
naukę

Art. 25 ust. 7
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r.
o zasadach
finansowania
nauki (Dz. U.
z 2014 r.
poz. 1620 oraz
z 2015 r.
poz. 249)

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań
przewidzianych do finansowania, tryb
oceny realizacji zadań, szczegółowy zakres
informacji zawartych we wnioskach o
finansowanie inwestycji, szczegółowy
zakres informacji zawartych w raporcie
rocznym
i
raporcie
końcowym
z wykorzystania środków finansowych,
zawierających informacje o realizacji
inwestycji
wraz
z
rozliczeniem
finansowym poniesionych kosztów.
Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z nowelizacji ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki.
W drodze rozporządzenia minister
właściwy do spraw nauki określi:
szczegółowe kryteria i tryb przyznawania
oraz rozliczania przyznanych środków
finansowych
na
działalność
upowszechniającą naukę, w tym tryb
oceny wniosków obejmujących zadania
z zakresu działalności upowszechniającej
naukę, tryb oceny realizacji finansowanych
zadań, tryb rozliczania przyznanych
środków finansowych oraz szczegółowy
zakres informacji zawartych we wnioskach
o finansowanie
zadań
z zakresu

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Bogumiła JarosławskaMalinowska
główny specjalista,

lipiec 2015

Magdalena Maciejewska,
dyrektor
Departament Nauki

Lp.

99.

Nazwa aktu
prawnego

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego w
sprawie kryteriów i
trybu przyznawania
kategorii naukowej
jednostkom
naukowym

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

działalności upowszechniającej naukę
i szczegółowy zakres informacji zawartych
w raporcie rocznym i raporcie końcowym
z wykorzystania środków finansowych,
zawierających informacje o realizacji
działalności upowszechniającej naukę
wraz
z rozliczeniem
finansowym
poniesionych kosztów
Art. 44 ust. 2
Konieczność wydania rozporządzenia
ustawy z dnia
wynika
z
potrzeby
uwzględnienia
wniosków płynących z analizy wyników i
30 kwietnia
2010 r. o
przebiegu kompleksowej oceny około
zasadach
1000
jednostek
naukowych
finansowania
przeprowadzonej w 2013 r., w tym
nauki (Dz. U. z uproszczenia
procedury
oceny,
2014 r.
polegającego m.in. na zrezygnowaniu z
poz. 1620 oraz metody porównywania parami wszystkich
z 2015 r. poz.
jednostek naukowych w każdej grupie
wspólnej oceny w celu zaproponowania
249)
ministrowi
przyznania
jednostkom
odpowiednich
kategorii
naukowych,
uwzględnienia uwag formułowanych przez
środowisko naukowe pod adresem obecnie
obowiązujących kryteriów oceny,
w
szczególności postulatów wysuwanych
przez
reprezentantów
nauk
humanistycznych i społecznych w zakresie

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Leszek Kołodziejczyk,
radca ministra,

IV kwartał 2015 r.

Magdalena Maciejewska,
dyrektor
Departament Nauki

Lp.

100.

Nazwa aktu
prawnego

Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
w sprawie

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego

Art. 26 ust. 3e
ustawy z dnia
30 kwietnia
2010 r.
o zasadach

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań
uwzględnienia specyfiki tych dziedzin
nauki oraz aktualnych celów i priorytetów
ministra właściwego do spraw nauki, do
których należy podniesienie jakości
prowadzenia badań naukowych i prac
badawczo-rozwojowych,
stymulowanie
innowacyjności oraz poprawa pozycji
nauki polskiej w skali międzynarodowej, a
także wspieranie interdyscyplinarności
oraz nowych obszarów badań.
W drodze rozporządzenia minister
właściwy do spraw nauki określi kryteria i
tryb przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym, w tym:
1) szczegółowe parametry i kryteria
kompleksowej oceny jakości działalności
naukowej
lub
badawczo-rozwojowej
jednostek naukowych,
2) sposób przeprowadzania kompleksowej
oceny;
3) sposób dokumentowania wyników
kompleksowej oceny.
Konieczność wydania rozporządzenia
wynika z nowelizacji ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki.
W drodze rozporządzenia minister

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

Zofia Osiak-Kajak,
główny specjalista,

III kwartał 2015 r.

Agnieszka Stefaniak-Hrycko,
zastępca dyrektora

Lp.

Nazwa aktu
prawnego
szczegółowych
kryteriów i trybu
przyznawania oraz
rozliczania środków
finansowych na
naukę
przeznaczonych na
finansowanie
projektów
badawczych w
ramach programu
„Diamentowy
Grant”

Podstawa
prawna
wydania aktu
prawnego
finansowania
nauki (Dz. U.
z 2014 r.
poz. 1620 oraz
z 2015 r.
poz. 249)

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego wraz ze wskazaniem istoty
planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego

właściwy do spraw nauki określi:
szczegółowe kryteria i tryb przyznawania Departament Nauki
oraz rozliczania przyznanych środków
finansowych na naukę przeznaczonych na
finansowanie
projektów
badawczych
w ramach programu „Diamentowy Grant”,
w tym: tryb oceny wniosków dotyczących
zadań przewidzianych do finansowania,
tryb oceny realizacji finansowanych zadań
i tryb rozliczania przyznanych środków
finansowych, a także szczegółowy zakres
informacji zawartych we wnioskach oraz
szczegółowy zakres informacji zawartych
w raporcie rocznym i raporcie końcowym
z wykorzystania środków finansowych,
zawierających informacje o realizacji
zadań, wraz z rozliczeniem finansowym
poniesionych kosztów.

Przewidywany termin
ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw

