Departament
Legislacyjno-Prawny

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
(stan na 22 maja 2017 r.)

Lp

1.

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
sposobu i trybu
przeprowadzania
konkursu na stanowisko
dyrektora instytutu
badawczego

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

Istota planowanych rozwiązań

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

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

Maria Latanowicz-Nowak
Radca generalny

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

Michał Jaroszewski
główny specjalista

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.
PROJEKT
WYCOFANY

Departament Nauki

art. 25 ust. 6 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych
(Dz. U. z 2015 r. poz.
1095)

2.

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie w
sprawie trybu udzielania

Departament Budżetu i
Finansów

I kwartał 2017 r.

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

3.

4.

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.)
Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie standardów
kształcenia dla
kierunków studiów:
lekarskiego, lekarsko-

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

szeregu zmian precyzujących i porządkujących.

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. z 2012 r.
poz. 572, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie w
sprawie wzorcowych
efektów kształcenia

Istota planowanych rozwiązań

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

Dodanie nowych wzorcowych efektów
kształcenia

Andrzej Kurkiewicz
zastępca dyrektora

PROJEKT
WYCOFANY

Departament Innowacji
i Rozwoju

Konieczność zmiany rozporządzenia w
sprawie standardów kształcenia dla kierunków
studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego,
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

Paweł Ksenycz
główny specjalista
Bogusława Sztorc
zastępca dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny

Opublikowano
Dz. U. z dnia
24 sierpnia 2016 r.
poz. 1332

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

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.)

5.

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo z
profilu praktycznego na profil
ogólnoakademicki.

dentystycznego, 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.)
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
nagród ministra dla
nauczycieli akademickich

Istota planowanych rozwiązań

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

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie
nagród ministra dla nauczycieli akademickich
wpisuje się w proces deregulacji prawa, który
ma na celu uproszczenie obowiązujących
przepisów poprzez ich odbiurokratyzowanie i
usunięcie tych rozwiązań prawnych, które
przewidują nadmierne lub wręcz zbędne
obowiązki dla sprawnego działania uczelni.

Zmniejszenie i ograniczenie wymogów
formalnych i obowiązków nałożonych na
wnioskodawców oraz usprawnienie procedury
przyznawania nagród ministra.
Rekomenduje się wprowadzenie mi.in.
następujących rozwiązań:
- zmniejszenie z 3 do 2 liczby wymaganych
rekomendacji, które należy dołączyć do
wniosku o przyznanie nagrody,
- zastąpienie wymogu dostarczania
dokumentów potwierdzających spełnienie
wymagań przez autora rekomendacji
dołączonej do wniosku o przyznanie
nagrody nieposiadającego stopnia lub
tytułu naukowego albo stopnia lub tytułu w
zakresie sztuki możliwością złożenia
oświadczenia,
- rozszerzenie katalogu kryteriów
wykluczających nauczyciela
akademickiego z możliwości
kandydowania do nagrody ministra, w tym
kar dyscyplinarnych za postępowanie
uchybiające obowiązkom nauczyciela
akademickiego lub godności zawodu

Luiza Jaworska
starszy specjalista
Ewa Trojanowska
zastępca dyrektora
Departament Szkolnictwa
Wyższego

Opublikowano
Dz. U. z dnia
14 września 2016 r.
poz. 1462

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
egzaminów z języka
polskiego jako obcego

6.

7.

art. 11 i ustawy z dnia 7
października 1999 r. o
języku polskim (Dz. U. z
2011 r. Nr 43, poz. 224 z
późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
studiów doktoranckich i
stypendiów
doktoranckich
art. 201ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005r. –
Prawo o szkolnictwie

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

Projektowane rozporządzenie realizuje
upoważnienie ustawowe zawarte w ustawie o
języku polskim, znowelizowanej ustawą z dnia
12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku
polskim oraz ustawy o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.
U. z 11 sierpnia 2015 r., poz. 1132).

W wyniku nowelizacji kodeksu pracy
dokonanej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o
zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268)
zmieniona została dyspozycja zawarta w art.
201 ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym,
co skutkuje koniecznością wydania nowego
rozporządzenia.

Istota planowanych rozwiązań

nauczyciela akademickiego, o skazanie
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
- zracjonalizowanie liczby przyznawanych
nagród (zmiana liczby nagród na
osiągnięcia naukowe I i II stopnia),
- umożliwienie składania wniosków o
przyznanie nagród w formie dokumentu
elektronicznego.
Rozporządzenie ureguluje kwestie związane z
ubieganiem się o nadanie uprawnienia do
organizowania egzaminów z języka polskiego
jako obcego, sposób rejestracji osób
zamierzających przystąpić do egzaminu,
sposób przekazania zestawów
egzaminacyjnych podmiotom uprawnionym,
tryb i sposób przeprowadzania egzaminów, tryb
sprawdzania prac egzaminacyjnych, sposób
przekazania certyfikatów znajomości języka
polskiego jako obcego. Załącznikami do
rozporządzenia są wzory certyfikatów oraz
standardy wymagań znajomości języka.

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

Marek Orciuch
starszy specjalista

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

Opublikowano
Dz. U. z 30 marca
2016 r. poz. 405

Pan Juliusz SzymczakGałkowski
Dyrektor Departamentu
Departament Współpracy
Międzynarodowej

Maciej Kassner
specjalista
Ewa Trojanowska
zastępca dyrektora
Departament Szkolnictwa
Wyższego

Opublikowano
Dz. U. z
21 kwietnia 2016 r.
poz. 558

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

Istota planowanych rozwiązań

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

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

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

8.

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
standardu kształcenia dla
kierunku analityka
medyczna/medycyna
laboratoryjna

Projekt realizowany we współpracy z
Ministrem Zdrowia.
O wprowadzenie standardu kształcenia i
zmiany przepisów ustawy - Prawo o
szkolnictwie wyższym, wnioskował Minister
Zdrowia na podstawie opinii Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych.

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

9.

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie w
sprawie sposobu podziału
dotacji budżetu państwa
dla uczelni publicznych i
niepublicznych oraz
jednostek naukowych na
pomoc materialną dla
studentów i doktorantów
art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 27 lipca 2005r.
– Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r.

Doskonalenie sposobu podziału dotacji na
pomoc materialną dla studentów i doktorantów
w celu uelastycznienia, zapewnienia jego
pełnej efektywności oraz spójności z
przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym.

Wydany w drodze rozporządzenia standard
kształcenia dla kierunku studiów kierunku
analityka medyczna/medycyna laboratoryjna
będzie stanowił podstawę prawną do określania
przez uczelnie programów kształcenia dla ww.
kierunku.
Przepisy rozporządzenia zawierają regulacje
prawne, które ujednolicają kształcenie na ww.
kierunku studiów w porównaniu do kształcenia
realizowanego w uczelniach w oparciu o
autonomię programową.

Paweł Ksenycz
główny specjalista
Bogusława Sztorc
zastępca dyrektora

Opublikowano
Dz. U. z dnia
9 września 2016 r.
poz. 1434

Departament LegislacyjnoPrawny

Monika Kubiak
główny specjalista
Michalina Walenta
zastępca dyrektora
Departament Budżetu
i Finansów

Opublikowano
Dz. U. z dnia 18
stycznia 2016 r.
poz. 74

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

Istota planowanych rozwiązań

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

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

poz. 572, z późn. zm.)

10.

11.

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
w sprawie szczegółowych
kryteriów i trybu oceny
wniosków o wpisanie
przedsięwzięcia na
Polską Mapę Drogową
Infrastruktury
Badawczej

art. 4a ust. 8 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1620, oraz z 2015 r.
poz. 249 i 1268)
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
warunków i trybu
przyznawania oraz
rozliczania pomocy
publicznej na
finansowanie współpracy
naukowej z zagranicą

Projektowane rozporządzenie stanowi
wykonanie upoważnienia ustawowego. Polska
Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej ma
stanowić instrument służący prowadzeniu
całościowej i długoterminowej polityki w
zakresie rozwoju strategicznej infrastruktury
badawczej w Polsce oraz wsparciu udziału
polskich zespołów naukowych w
najważniejszych europejskich i
międzynarodowych projektach tego typu.

Określenie terminów i trybu składania
wniosków o wpisanie przedsięwzięcia na
Polską Mapę Drogową Infrastruktury
Badawczej oraz kryteriów i trybu ich oceny.

Rozporządzenie stanowi wykonanie
upoważnienia ustawowego zawartego w
ustawie dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki.

Umożliwienie przedsiębiorcom ubieganie się
o przyznanie pomocy publicznej na
finansowanie współpracy naukowej z
zagranicą. Konieczność wydania
przedmiotowego rozporządzenia wynika z
potrzeby zapewnienia prawnej regulacji dla
udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom
uczestniczącym w realizacji projektów
międzynarodowych współfinansowanych.

Michał Rybiński
główny specjalista

PRACE NAD
PROJEKTEM
ZAWIESZONE

Mateusz Gaczyński
zastępca dyrektora
Departament Innowacji
i Rozwoju

Agnieszka Stefaniak-Hrycko
zastępca dyrektora
Departament Nauki

II kwartał 2017 r.

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania
art. 23 ust. 3 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1620, oraz z 2015 r.
poz. 249 i 1268)
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie
w sprawie Systemu
Informacji o Nauce

12.
art. 4c ust. 14 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1620, z późn.zm.)

13.

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
wzoru oświadczenia
o zamiarze świadczenia
usługi transgranicznej w
Rzeczypospolitej Polskiej
art. 33 ust. 9 ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach
członkowskich Unii

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

Istota planowanych rozwiązań

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

Konieczność nowelizacji rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu
Informacji o Nauce (Dz. U. poz. 944) wynika z
postulatów zgłaszanych przez jednostki
naukowe związanych z możliwością
zmniejszenia obciążeń sprawozdawczych w
zakresie danych i informacji objętych
Systemem Informacji o Nauce.

W projekcie proponuje się zmniejszenie
częstotliwości (co pół roku zamiast co kwartał) i
wydłużenie terminów (z 30 dni do dwóch
miesięcy) aktualizacji przez jednostki naukowe
informacji, o których mowa w art. 4c ust. 3 pkt
1–11 i 14 ustawy o zasadach finansowania
nauki, w Systemie Informacji o Nauce.

Marcin Gubała
Dyrektor

Wykonanie upoważnienia ustawowego
zawartego w ustawie wdrażającej przepisy
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r.
zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz.
UE, L 354, str. 132).

Określenie wzoru oświadczenia składanego
przez usługodawcę zamierzającego świadczyć
usługę transgraniczną w regulowanym
zawodzie lub działalności.

Danuta Czarnecka,
zastępca dyrektora

Departament LegislacyjnoPrawnego

Departament Współpracy
Międzynarodowej

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

Opublikowano
Dz. U. z dnia
26 lutego 2016 r.
poz. 309

Opublikowano
Dz. U. z dnia
1 sierpnia 2016 r.
poz. 1156

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

Istota planowanych rozwiązań

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

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

Europejskiej

14.

15.

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
maksymalnej wysokości
opłat za postępowanie
związane z przyjęciem na
studia w uczelni
publicznej na rok
akademicki 2016/2017
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 zmieniające
rozporządzenie w
sprawie wzorcowych
efektów kształcenia
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.).

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

Przedmiotowy projekt ma na celu uchylenie
załącznika nr 6 do rozporządzenia
określającego wzorcowe efekty kształcenia dla
kierunku analityka medyczna w związku z
określeniem przez ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego standardów
kształcenia na kierunku analityka
medyczna/medycyna laboratoryjna na
podstawie art. 9b ust. 1 ustawy.
Nowelizacja ma na celu uspójnienie przepisów
dotyczących kształcenia.

Paweł Ksenycz
główny specjalista

Aleksander Dańda
zastępca dyrektora

Opublikowano
Dz. U. z dnia
18 maja 2016 r.
poz. 682

Departament Szkolnictwa
Wyższego

Bogusława Sztorc
Zastępca dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny

Opublikowano
Dz. U. z dnia
9 września 2016 r.
poz. 1433

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

Istota planowanych rozwiązań

Ograniczenie obciążeń wnioskodawców
związanych z koniecznością dołączania
różnych dokumentów do wniosku o przyznanie
nagrody

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie
w sprawie 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
Agnieszka Lipińska
główny specjalista ds. legislacji
Bogusława Sztorc
zastępca dyrektora

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.
Opublikowano
Dz. U. z dnia
26 lipca 2016 r.
poz. 1111

Departament LegislacyjnoPrawny

16.
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. z
2014 r. poz. 1852, z późn.
zm.)

17.

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

Obowiązek określania wysokości miesięcznej
raty pożyczki lub kredytu w każdym roku
akademickim

Wskazanie wysokości miesięcznej raty
pożyczki lub kredytu

Grzegorz Winiarz
Główny specjalista
Mariusz Zielonka
zastępca dyrektora
Departament
Budżetu i Finansów

Opublikowano
Dz. U. z dnia
12 lipca 2016 r.
poz. 1013

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

Istota planowanych rozwiązań

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

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

studenckich (Dz. U. z 2014
r. poz. 1026 i 1198)
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
art. 151 ust. 1 ustawy

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

19.

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
warunków i trybu
przyznawania oraz
rozliczania pomocy de

Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1268 i 1735) zmieniono
przepis upoważniający do wydania
rozporządzenia w sprawie warunków
wynagradzania za pracę i przyznawania innych
świadczeń związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w uczelni
publicznej.
Zmiana Kodeksu pracy pociągnęła za sobą
konieczność zmiany art. 151 ust. 1 pkt 7 lit. c
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
który to przepis stanowi fragment wytycznych
do treści rozporządzenia.
Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej
zmiana treści przepisu upoważniającego do
wydania aktu wykonawczego powoduje, że akt
wykonawczy wydany na podstawie tego
przepisu upoważniającego traci moc
obowiązującą z dniem wejścia w życie
przepisu zmieniającego treść przepisu
upoważniającego.
Aktualne rozporządzenie zostało utrzymane w
mocy do 31 grudnia 2016 r.
Rozporządzenie stanowi wykonanie
upoważnienia ustawowego zawartego w
ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz.
1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268).

Dostosowanie przepisów rozporządzenia do
zmian w Kodeksie pracy

Anna Szymańska
główny specjalista
Jarosław Oliwa
Dyrektor

Opublikowano
Dz. U. z dnia
19 grudnia 2016 r.
poz. 2063

Departament Budżetu
i Finansów

Potrzeba wydania przedmiotowego
rozporządzenia podyktowana jest
koniecznością zapewnienia prawnej regulacji
dla udzielania pomocy de minimis na rzecz
przedsiębiorców, w związku z prowadzeniem
przez nich przedsięwzięć upowszechniających

Beata Pukas-Turek
główny specjalista
Aleksander Dańda
Dyrektor

Opublikowano
Dz. U. z dnia
11 października
2016 r. poz. 1662

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

wyniki badań naukowych.

minimis na finansowanie
działalności
upowszechniającej naukę

20.

art. 25 ust. 8 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1620 oraz z 2015 r.
poz. 249 i 1268)
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
warunków i trybu
przyznawania oraz
rozliczania pomocy
publicznej lub pomocy
de minimis na realizację
inwestycji służących
potrzebom badań
naukowych lub prac
rozwojowych
art. 22b ust. 2 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1620 oraz z 2015 r.
poz. 249 i 1268)

Istota planowanych rozwiązań

Rozporządzenie stanowi wykonanie
upoważnienia ustawowego zawartego
w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268).

Potrzeba wydania przedmiotowego
rozporządzenia wynika z konieczności
zapewnienia prawnej regulacji dla udzielania
pomocy publicznej lub pomocy na rzecz
jednostek naukowych, wymienionych w art. 2
pkt 9 lit. f ustawy, w tym centrów naukowoprzemysłowych, konsorcjów naukowych, sieci
naukowych, centrów naukowych PAN,
w których skład wchodzą jednostki naukowe
będące przedsiębiorcami oraz jednostek
organizacyjnych posiadających osobowość
prawną, o których mowa w art. 9 ust. 5 ustawy
- niebędących jednostkami naukowymi, w
związku z prowadzeniem przez nie
przedsięwzięć obejmujących realizację badań
naukowych i prac rozwojowych oraz innych
innowacyjnych przedsięwzięć mających na celu
zwiększenie ich konkurencyjności na rynku.

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

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

Departament Nauki

Patrycja Gutowska
Naczelnik Wydziału Inwestycji
Aleksander Dańda
Dyrektor
Departament Nauki

Opublikowano
Dz. U. z dnia
15 marca 2017 r.
poz. 543

Lp

21.

22.

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 26
września 2016 r. w
sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej
Ramy Kwalifikacji
typowych dla
kwalifikacji
uzyskiwanych w ramach
szkolnictwa wyższego po
uzyskaniu kwalifikacji
pełnej na poziomie 4 –
poziomy 6–8
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o
Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji (Dz. U. z
2016 r., poz. 64)
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
zawodów regulowanych,
których wykonywanie
wymaga dokładnej
znajomości prawa
polskiego, w przypadku
których uprawnienie do
dokonania wyboru
między odbyciem stażu
adaptacyjnego a
przystąpieniem do testu

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

Istota planowanych rozwiązań

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

Wykonanie upoważnienia ustawowego
zawartego w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji.

Określenie charakterystyki poziomów 6–8
drugiego stopnia typowych dla kwalifikacji
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4,
ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych, przy czym w
odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów
uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji określi zakres i głębię –
kompletność perspektywy poznawczej i
zależności.

Andrzej Kurkiewicz
Zastępca dyrektora

Wykonanie upoważnienia ustawowego

W projekcie rozporządzenia proponuje się
określić, że zawodami regulowanymi, których
wykonywanie wymaga dokładnej znajomości
prawa polskiego, a ich zasadniczą i trwałą
cechą jest udzielanie porad i pomocy prawnej
związanej z jego stosowaniem, są zawody
doradcy podatkowego oraz rzecznika
patentowego. W związku z tym w odniesieniu
do tych zawodów może zostać wyłączone
uprawnienie wnioskodawcy do wyboru tzw.
środka wyrównawczego w postaci stażu
adaptacyjnego albo testu umiejętności.
Jednocześnie proponuje się, dla obydwu tych

Katarzyna Pietyra
główny specjalista

Departament Innowacji i
Rozwoju

Bogusława Sztorc zastępca
dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.
Opublikowano
Dz. U. z dnia
30 września 2016 r.
poz. 1594

Opublikowano
Dz. U. z dnia
29 sierpnia 2016 r.
poz. 1356

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

umiejętności jest
wyłączone
art. 21 ust. 5 ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach
członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 65)

23.

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
w sprawie dokumentów
składanych w
postępowaniu w sprawie
uznania kwalifikacji
zawodowych do
wykonywania zawodu
regulowanego albo
podejmowania lub
wykonywania
działalności regulowanej
art. 13 ust. 6 ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach
członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U.

Wykonanie upoważnienia ustawowego

Istota planowanych rozwiązań

zawodów, określić obowiązek przystąpienia do
testu umiejętności. Propozycja ta oznacza
utrzymanie dotychczasowego rozwiązania
zawartego w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września
2009 r. w sprawie zawodów regulowanych, w
przypadku których jest wyłączone uprawnienie
do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu
umiejętności (Dz. U. poz. 1311), które
zachowało moc obowiązującą do dnia wejścia
w życie projektowanego rozporządzenia, nie
dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
W projekcie rozporządzenia zostaną określone
dwa wzory formularzy wniosków składanych w
postępowaniu o uznanie kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej:
1) wzór formularza wniosku składanego przez
wnioskodawcę w postępowaniu o uznanie
kwalifikacji do wykonywania zawodu
regulowanego,
2) wzór formularza wniosku składanego w
postępowaniu o uznanie kwalifikacji do
podejmowania lub wykonywania działalności
regulowanej.
Formularze wniosków obejmować będą dane
określone w art. 13 ust. 1 ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
dotyczące:
1) tożsamości wnioskodawcy,
2) określenia zawodu regulowanego albo
działalności regulowanej oraz formy i okresu

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

Katarzyna
Pęczyńska-Karbownik
główny specjalista
do spraw legislacji
Bogusława Sztorc zastępca
dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

Opublikowano
Dz. U. z dnia
13 grudnia 2016 r.
poz. 2006

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

z 2016 r. poz. 65)

24.

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie 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

Istota planowanych rozwiązań

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

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

jej wykonywana w państwie członkowskim,
3) informacji o posiadanych przez
wnioskodawcę kwalifikacjach, uprawnieniach.
Ponadto w projekcie zostanie określony wykaz
dokumentów, które należy dołączyć do
wniosków, a także sposób składania
dokumentów oraz formularzy wniosków.
Dotychczasowe rozporządzenie z dnia 9
października 2008 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy wniosków o wszczęcie
postępowania w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych regulujące przedmiotową kwestię
zostało utrzymane w mocy do czasu wydania
nowego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż
do dnia 31 grudnia 2016 r.
Projektowana nowelizacja rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
27 października 2015 r. w sprawie
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania
oraz rozliczania środków finansowych na
działalność upowszechniającą naukę (Dz. U.
poz. 1862) ma na celu uproszczenie
i przyspieszenie rozpatrywania wniosków o
przyznanie środków finansowych na naukę na
zadania z zakresu działalności
upowszechniającej naukę.

Główne zmiany dotyczą:
1) skrócenia terminów oceny wniosków
o przyznanie środków finansowych na
naukę na zadania z zakresu działalności
upowszechniającej naukę,
2) ograniczenia zakresu informacji zawartych
we wnioskach o przyznanie środków
finansowych na naukę na zadania z zakresu
działalności upowszechniającej naukę oraz
raportach rocznych
i końcowych z wykorzystania tych
środków,
3) zmiany sposobu składania wniosków
o przyznanie środków finansowych na
naukę na zadania z zakresu działalności
upowszechniającej naukę oraz raportów
rocznych i końcowych z wykorzystania

Pani Agnieszka Lipińska
główny specjalista ds. legislacji
Pan Szymon Sala
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny

Opublikowano
Dz. U. z dnia
20 września 2016 r.
poz. 1514

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

z 2015 r. poz. 249 i 1268)

25.

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
przyznawania kategorii
naukowej jednostkom
naukowym i uczelniom,
w których zgodnie z ich
statutami nie
wyodrębniono
podstawowych jednostek
organizacyjnych
art. 44 ust. 2 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1620, oraz z 2015 r.
poz. 249 i 1268)

Konieczność wprowadzenia zmian w
dotychczasowych przepisach przed
rozpoczęciem oceny jakości działalności
naukowej lub badawczo rozwojowej jednostek
naukowych w 2017 r. Umożliwi to
uwzględnienie także wyników analiz
przepisów prowadzonych przez KEJN i
Departament Nauki.

Istota planowanych rozwiązań

tych środków (przez system OSF
i częściowo na elektroniczną skrzynkę
podawczą ministra),
4) wprowadzenia możliwości ogłoszenia przez
ministra dodatkowego terminu składania
wniosków o przyznanie środków
finansowych na naukę na zadania z zakresu
działalności upowszechniającej naukę
upływającego w dniu 31 marca roku, w
którym maja być realizowane zadania.
Najważniejsze zmiany przewidziane w
projekcie:
• zmniejszenie liczby osiągnięć jednostki
naukowej branych pod uwagę przy ocenie
parametrycznej jej działalności w ramach
kryterium I z 3N do 2N, celem wyłączenia
z oceny mniej znaczących publikacji
naukowych;
• zwiększenie zakresu oceny eksperckiej w
procesie kompleksowej oceny jakości
działalności naukowej lub badawczorozwojowej jednostek naukowych, w
szczególności przy wyłanianiu wiodących
jednostek naukowych kategorii A+ oraz
przy kwalifikowaniu jednostek naukowych
do kategorii C i przy ponownej ocenie
jednostek, którym ta kategorię przyznano;
• wprowadzenie nowych parametrów oceny i
zmian w punktacji stymulujących
innowacyjność, ze szczególnym
uwzględnieniem osiągnięć w skali
międzynarodowej.

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

Pani Agnieszka Lipińska
główny specjalista ds. legislacji
Pan Szymon Sala
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny
Pan Bogdan Szkup
Zastępca Dyrektora
Departament Nauki

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

Opublikowano
Dz. U. z dnia
27 grudnia 2016 r.
poz. 2154

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
warunków prowadzenia
studiów

26. art. 9 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.).
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
ogólnych kryteriów
oceny programowej

27.

28.

art. 48a ust. 7 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
maksymalnej wysokości
opłaty za postępowanie
związane z przyjęciem na
studia w uczelni
publicznej
art. 98 ust. 2 ustawy

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

Istota planowanych rozwiązań

Uchylenie przepisów upoważniających do
określenia: warunków, jakie musi spełniać opis
kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia (art.
9 ust. 1 pkt 1 ustawy), Krajowych Ram
Kwalifikacji (art. 9 ust. 1 pkt 2) i wzorcowych
efektów kształcenia (art. 9 ust. 2), do których
odsyłają przepisy dotychczasowego
rozporządzenia, w związku ze zmianą
przepisów merytorycznych dotyczących
Krajowych Ram Kwalifikacji.

Dostosowanie przepisów rozporządzenia do
zmienionych przepisów ustawy oraz
uproszczenie rozwiązań dotyczących
warunków prowadzenia studiów.

Zmiana przepisów merytorycznych
dotyczących zakresu oceny jakości kształcenia
dokonywanej przez Polską Komisję
Akredytacyjną. Uchylenie dotychczasowych
przepisów zawierających upoważnienie do
wydania rozporządzenia oraz dodanie przepisu
zawierającego nowe upoważnienie.

Określenie ogólnych kryteriów oceny jakości
kształcenia na kierunku studiów prowadzonym
przez podstawową jednostkę organizacyjną
uczelni (oceny programowej) dokonywanej
przez Polską Komisję Akredytacyjną.

W ustawie o zmianie ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych
ustaw przewiduje się nowelizację art. 98 ust. 2
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
stanowiącego upoważnienie do wydania
rozporządzenia.
Dotychczas minister właściwy do spraw
szkolnictwa wyższego zobowiązany był
każdorazowo do określania na dany rok
akademicki wysokości opłaty za postępowanie

W projekcie zostanie określona pro futuro
maksymalna wysokość opłaty za postępowanie
związane z przyjęciem na studia. Nie planuje
się zwiększania – w stosunku do dotychczas
obowiązujących – wysokości opłat za
postępowania związane z przyjęciem na dane
kierunki studiów w uczelni publicznej.
Jednocześnie w przypadku zaistnienia potrzeby
zmiany wysokości opłaty, minister zmieni
rozporządzenie albo wyda nowy akt

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu
aktu prawnego
Marcin Gubała
Dyrektor
Departamentu
Legislacyjno-Prawnego

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.
Opublikowano
Dz. U. z dnia
30 września 2016 r.
poz. 1596

Anna Kozieł
Główny specjalista ds. legislacji
Departament LegislacyjnoPrawny

Marcin Gubała
Dyrektor
Departamentu
Legislacyjno-Prawnego

Opublikowano
Dz. U. z dnia
22 września 2016 r.
poz. 1529

Anna Kozieł
Główny specjalista ds. legislacji
Departament LegislacyjnoPrawny

Marcin Gubała
Dyrektor
Departamentu
Legislacyjno-Prawnego
Anna Szymańska
Główny specjalista
w Departamencie Legislacyjno-Prawnym

Opublikowano
Dz. U. z dnia
4 października 2016
r. poz. 1608

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania
z dnia 27 lipca 2005 r. ‒
Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 572,
z późn.zm.).

29.

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie
w sprawie zakresu
i trybu realizacji
programu naprawczego
prowadzącego do
uzyskania równowagi
finansowej uczelni
publicznej
art. 100a ust. 8 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
związane z przyjęciem na studia w uczelni
publicznej, co wiązało się z koniecznością
wydawania co roku nowego aktu
wykonawczego.
Aktualnie projektuje się uelastycznienie
upoważnienia do wydania rozporządzenia
w taki sposób, że upoważniony minister nie
będzie już zobowiązany do corocznego
określania wysokości opłaty za postępowanie
związane z przyjęciem na studia w uczelni
publicznej na dany rok akademicki, lecz
określi tę stawkę pro futuro. Powyższa zmiana
wiąże się z koniecznością wydania nowego
rozporządzenia.
W ustawie o zmianie ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych
ustaw przewiduje się m.in. nowelizację ust. 3
w art. 100a ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym, zgodnie z którego aktualnie
obowiązującym brzmieniem program
naprawczy uczelni publicznej obejmuje
działania mające na celu odzyskanie
równowagi finansowej przez zrównoważenie
planowanych kosztów działalności
z przychodami określonymi w art. 98 ust. 1 tej
ustawy w okresie nie dłuższym niż trzy lata od
dnia uchwalenia programu naprawczego.
Natomiast od dnia wejścia w życie zmiany w
art. 100a ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym, tj. od dnia 1 października 2016 r.,
działania naprawcze będą realizowane
w okresie nie dłuższym niż do końca roku,
w którym upływają trzy lata od dnia

Istota planowanych rozwiązań

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

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

wykonawczy na podstawie istniejącego
upoważnienia.

Planuje się przede wszystkim harmonizację
norm rozporządzenia ze zmianą ustawową
przez ustalenie, że harmonogram wdrażania
działań planowanych w celu zrównoważenia
kosztów działalności uczelni publicznej z jej
przychodami uwzględnia konieczność
osiągnięcia efektów programu naprawczego w
okresie nie dłuższym niż do końca roku, w
którym upływają trzy lata od dnia uchwalenia
programu naprawczego.
Ponadto przewiduje się wprowadzenie
drobnych zmian upraszczających
przygotowanie programu naprawczego przez
uczelnię publiczną dzięki rezygnacji z
niektórych elementów szczegółowej diagnozy
stanu finansów uczelni.

Marcin Gubała
Dyrektor
Departamentu
Legislacyjno-Prawnego
Anna Szymańska
Główny specjalista
w Departamencie Legislacyjno-Prawnym

Opublikowano
Dz. U. z dnia
19 września 2016 r.
poz. 1502

Lp

30.

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
ogólnopolskiego wykazu
nauczycieli akademickich
i pracowników
naukowych
art. 129a ust. 5 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
dokumentacji przebiegu
studiów

31. 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.).

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego
uchwalenia programu naprawczego. Zmiana
ustawowa dotycząca programu naprawczego
wiąże się z koniecznością harmonizacji
przepisów rozporządzenia z ustawą, tak aby
nie były z nią sprzeczne.
Konieczność wydania nowego rozporządzenia
jest związana z rozszerzeniem upoważnienia
ustawowego dokonanym ustawą o zmianie
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. )

Istota planowanych rozwiązań

Nowym elementem określanym
w rozporządzeniu jest regulacja
uszczegóławiająca zakres danych
wprowadzanych do systemu POL-on, które
dotyczą prawomocnej kary dyscyplinarnej
orzeczonej wobec nauczyciela akademickiego.
Ponadto proponuje się dokonanie drobnych
zmian mających na celu wyeliminowanie
niedoskonałości rozporządzenia z dnia 25
września 2014 r.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia
jest związana z rozszerzeniem upoważnienia
ustawowego dokonanym ustawą o zmianie
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. )

Projekt rozporządzenia przewiduje zastąpienie
występujących w dotychczasowym
rozporządzeniu wyrazów „legalizacja”
wyrazami „uwierzytelnianie”.

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

Marcin Gubała
Dyrektor
Departamentu
Legislacyjno-Prawnego

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

Opublikowano
Dz. U. z dnia
29 września 2016 r.
poz. 1577

Damian Lutostański
główny specjalista
Departament
Legislacyjno-Prawny

Marcin Gubała
Dyrektor
Departamentu
Legislacyjno-Prawnego
Damian Lutostański
główny specjalista
Departament
Legislacyjno-Prawny

Opublikowano
Dz. U. z dnia
27 września 2016 r.
poz. 1554

Lp

32.

33.

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
szczegółowego trybu
i warunków
przeprowadzania
czynności w przewodzie
doktorskim,
w 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. z
2014 r. poz. 1852 oraz z
2015 r. poz. 249, 1767 i…)
Rozporządzenie Ministra
Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie szczegółowych
kryteriów i trybu
przyznawania
stypendiów naukowych
dla wybitnych młodych
naukowców
art. 28a ust. 8 ustawy z
dnia 30 kwietnia

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego
Konieczność wydania nowego rozporządzenia
jest związana z rozszerzeniem upoważnienia
ustawowego dokonanym ustawą o zmianie
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. )

W ustawie o zmianie ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych
ustaw przewiduje się m.in. nowelizację
upoważnienia do wydania rozporządzenia,
polegającą na rezygnacji ustawodawcy
z przekazywania do uregulowania kwestii
rozliczania stypendiów naukowych dla
wybitnych młodych naukowców, co wiąże się
z koniecznością wydania nowego aktu
wykonawczego.
Ponadto ww. projekt ustawy przewiduje
wyeliminowanie konieczności dołączania

Istota planowanych rozwiązań

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

Jedną ze zmian jest zastąpienie występujących
w dotychczasowym rozporządzeniu wyrazów
„legalizacja” wyrazami „uwierzytelnianie”.
Ponadto przewiduje się zastąpienie wymogu
przekazywania przez przewodniczącego rady
jednostki organizacyjnej przeprowadzającej
postępowanie habilitacyjne informacji
o składzie komisji habilitacyjnej – wymogiem
przekazywania kopii uchwały podjętej przez tę
komisję. Redukcja powyższego obowiązku nie
wpłynie ujemnie na zakres informacji, którymi
będzie dysponowała Centralna Komisja,
albowiem informacje te Centralna Komisja
posiada ex officio jako podmiot uprawniony do
powoływania komisji habilitacyjnej (art. 18a
ustawy).

Marcin Gubała
Dyrektor
Departamentu
Legislacyjno-Prawnego

W akcie wykonawczym planuje się rezygnację
z przepisów regulujących do tej pory kwestie
związane z rozliczaniem stypendiów dla
wybitnych młodych naukowców,
a także dostosowanie załącznika do
rozporządzenia – dotyczącego zakresu
informacji zawartych we wniosku o przyznanie
stypendium naukowego dla wybitnego młodego
naukowca – ze zmienianymi przepisami ustawy
przez rezygnację z konieczności dołączania
wyciągu z protokołu posiedzenia rady jednostki
naukowej do wniosku o przyznanie stypendium

Marcin Gubała
Dyrektor
Departamentu
Legislacyjno-Prawnego

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.
Opublikowano
Dz. U. z dnia
30 września 2016 r.
poz. 1586

Damian Lutostański
główny specjalista
Departament
Legislacyjno-Prawny

Anna Szymańska
Główny specjalista
w Departamencie LegislacyjnoPrawnym

Opublikowano
Dz. U. z dnia
4 listopada 2016 r.
poz. 1801

Lp

34.

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania
2010 r. o zasadach
finansowania nauki
(Dz. U. z 2014 r. poz.
1620, z 2015 r. poz. 249 i
1268 oraz z 2016 r. poz.
...)
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie w
sprawie standardów
kształcenia dla
kierunków studiów:
lekarskiego, lekarskodentystycznego, farmacji,
pielęgniarstwa i
położnictwa

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego
wyciągu z protokołu posiedzenia rady
jednostki naukowej do wniosku o przyznanie
stypendium dla wybitnych młodych
naukowców, co rodzi konieczność
harmonizacji przepisów rozporządzenia
z ustawowymi.

Istota planowanych rozwiązań

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

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

dla wybitnego młodego naukowca.

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę
profilu kształcenia dla kierunku lekarskiego –
z profilu praktycznego na profil
ogólnoakademicki. Jednocześnie proponuje się
wprowadzenie do standardu kształcenia zmian
dotyczących organizacji studiów i przebiegu
kształcenia.

Marcin Czaja
Dyrektor
Departament Szkolnictwa
Wyższego

Określenie szczegółowego trybu realizacji
zadań przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju, z uwzględnieniem zasad realizacji
programów zapewnianiających przejrzystość i
bezstronność procedury oceny wniosków i
wyboru projektów do finansowania. Określenie

Justyna Lis
główny specjalista do spraw
legislacji

Opublikowano
Dz. U. z dnia
28 listopada 2016 r.
poz. 1908

Damian Lutostański
główny specjalista
Departament
Legislacyjno-Prawny

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.)

35.

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
szczegółowego trybu
realizacji zadań
Narodowego Centrum

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie
szczegółowego trybu realizacji zadań
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma na
celu usunięcie wątpliwości związanych z
realizacją zadań Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju, w szczególności dotyczących zasad i

Szymon Sala
Zastępca Dyrektora

II kwartał 2017 r.

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania
Badań i Rozwoju

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego
trybu realizacji przedsięwzięć.

Istota planowanych rozwiązań

zasad realizacji programów i wspólnych
przedsięwzięć, a także ich ewaluacji.

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

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

Departament LegislacyjnoPrawny

art. 45 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o
Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju (Dz. U. z
2014 r. poz. 1788 oraz z
2015 r. poz. 249 i 2281)
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie w
sprawie egzaminów z
języka polskiego jako
obcego

Potrzeba uzupełnienia nieścisłości zawartych
we wzorze obowiązującego certyfikatu
znajomości języka polskiego jako obcego
(brak określenia „Rzeczpospolita Polska” pod
godłem Polski, brak zabezpieczeń).

października 1999 r. o
języku polskim (Dz. U. z
2011 r. Nr 43, poz. 224 z
późn. zm.)

37.

Dopisanie nazwy „Rzeczypospolita Polska”
pod godłem Polski.
Zmiana w treści certyfikatu z „posiada
znajomość języka polskiego jako obcego na
poziomie biegłości językowej” na „zna język
polski jako obcy na poziomie biegłości
językowej”.

36. art. 11 i ustawy z dnia 7

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

Zmiana załącznika nr 2 do rozporządzenia tj.
wzoru certyfikatu znajomości języka polskiego
jako obcego.

Aktualne przepisy nie pozwalają na
finansowanie zadań realizowanych w terminie
poprzedzającym złożenie wniosku o
przyznanie środków finansowych na
wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału
we wspólnym międzynarodowym programie
lub przedsięwzięciu.

Certyfikat powinien być drukowany na
papierze w formacie A4 ze znakiem wodnym
oraz mikrodrukiem (mikrotekstem).
W projekcie proponuje się wprowadzenie
zapisów umożliwiających przyznanie środków
finansowych na realizację zadań stanowiących
element wkładu krajowego wnoszonego na
rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym
programie lub przedsięwzięciu przypadających
na okres poprzedzający złożenie wniosku.

Danuta CzarneckaZastępca Dyrektora
Departamentu Współpracy
Międzynarodowej

Opublikowano
Dz. U. z dnia
19 września 2016 r.
poz. 1499

Katarzyna Pietyra
Główny specjalista w
Departamencie LegislacyjnoPrawnym

Pan Szymon Sala
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny
Mateusz Gaczyński,
Zastępca Dyrektora

PROJEKT
WYCOFANY

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

Istota planowanych rozwiązań

38.

Potrzeba zapewnienia spójności z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylające dyrektywę 1999/93/WE

Wprowadzenie pojęcia „kwalifikowanego
podpisu elektronicznego” zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylające dyrektywę 1999/93/WE

art. 170d ust. 1 ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 572, z późn. zm.)

39.

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie
w sprawie studiów

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

Departament Innowacji i
Rozwoju

rozliczania środków
finansowych na naukę
przeznaczonych na
finansowanie współpracy
naukowej z zagranicą
art. 23 ust. 2 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1620, oraz z 2015 r.
poz. 249 i 1268)
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie
w sprawie
ogólnopolskiego wykazu
studentów i
ogólnopolskiego wykazu
doktorantów

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

Monika Kwiecień-Miland
Zastępca Dyrektora
Departament Szkolnictwa
Wyższego

Opublikowano
Dz. U. z dnia
12 stycznia 2017 r.
poz. 76

Bogusława Sztorc
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny
Marta Boryca
Starszy specjalista
Departament Szkolnictwa
Wyższego

Potrzeba zapewnienia spójności z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji

Wprowadzenie pojęcia „kwalifikowanego
podpisu elektronicznego” zgodnie z
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w

Monika Kwiecień-Miland
Zastępca Dyrektora
Departament Szkolnictwa
Wyższego

PROJEKT
WYCOFANY

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania
doktoranckich i
stypendiów
doktoranckich

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylające dyrektywę 1999/93/WE

Istota planowanych rozwiązań

odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę
1999/93/WE

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.)

40.

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie
w sprawie podejmowania
decyzji dotyczącej
zwiększenia 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
art. 8 ust. 6 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
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu
aktu prawnego

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

Bogusława Sztorc
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny
Bartosz Szota
Radca Generalny
Departament Szkolnictwa
Wyższego

Potrzeba zapewnienia spójności z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylające dyrektywę 1999/93/WE

Wprowadzenie pojęcia „kwalifikowanego
podpisu elektronicznego” zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylające dyrektywę 1999/93/WE

Monika Kwiecień-Miland
Zastępca Dyrektora
Departament Szkolnictwa
Wyższego
Bogusława Sztorc
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny
Bartosz Szota
Radca Generalny
Departament Szkolnictwa
Wyższego

Opublikowano
Dz. U. z dnia
12 stycznia 2017 r.
poz. 77

Lp

41.

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie
w sprawie sposobu
prowadzenia oraz
szczegółowego trybu
udostępniania rejestru
związków uczelni
publicznych

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego
Potrzeba zapewnienia spójności z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylające dyrektywę 1999/93/WE

Istota planowanych rozwiązań

Wprowadzenie pojęcia „kwalifikowanego
podpisu elektronicznego” zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylające dyrektywę 1999/93/WE

42.

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w

Monika Kwiecień-Miland
Zastępca Dyrektora
Departament Szkolnictwa
Wyższego

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.
Opublikowano
Dz. U. z dnia
12 stycznia 2017 r.
poz. 78

Bogusława Sztorc
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny
Bartosz Szota
Radca Generalny
Departament Szkolnictwa
Wyższego

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.)
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie
w sprawie trybu
zgłaszania wniosków o
przyznanie uprawnienia
do nadawania stopni
doktora i doktora
habilitowanego

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

Potrzeba zapewnienia spójności z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylające dyrektywę 1999/93/WE

Wprowadzenie pojęcia „kwalifikowanego
podpisu elektronicznego” zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylające dyrektywę 1999/93/WE

Monika Kwiecień-Miland
Zastępca Dyrektora
Departament Szkolnictwa
Wyższego
Bogusława Sztorc
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny
Bartosz Szota
Radca Generalny
Departament Szkolnictwa
Wyższego

Opublikowano
Dz. U. z dnia
12 stycznia 2017 r.
poz. 75

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

Istota planowanych rozwiązań

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

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

zakresie sztuki (Dz. U. Nr
65, poz. 595, z późn. zm.)

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

43.

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 ma
zagwarantować podniesienie jakości
dydaktycznej, potencjału badawczego uczelni,
a także zwiększyć stopień
umiędzynarodowienia polskich uczelni.

Zmniejszenie ilości składników
uwzględnianych w algorytmicznym podziale
dotacji podstawowej. Istotnemu zwiększeniu
ulegnie waga dla składnika kadrowego. Stała
przeniesienia zostanie zredukowana do
poziomu 0,5 (z aktualnego 0,65).
W podziale uwzględnione zostanie jakość
uczelni mierzona średnią kategorią jednostek
naukowych wchodzących w skład uczelni.
Uwzględniona zostanie także dostępność
nauczycieli akademickich dla studentów i
doktorantów. Zbyt duża (oraz zbyt mała) liczba
studentów i doktorantów będzie wpływała
negatywnie na podział dotacji. Wprowadzone
zostaną także zmiany wag ww. składników
względem dotychczas wykorzystywanych. W
podziale dotacji podstawowej dla uczelni
zawodowych wprowadzony zostanie nowy
składnik przychodowy, który zastąpi
dotychczasowy składnik proporcjonalnego
rozwoju kształcenia. Studenci kształcących się
na studiach II stopnia będą uwzględniani w
algorytmicznym podziale dotacji z mniejszą
wagą niż studenci na studiach I stopnia.
Zwiększone zostanie znaczenie kształcenia na
kierunkach praktycznych, poprzez zwiększenie
wagi dla kierunków o takim profilu.

Mariusz Zielonka
Zastępca Dyrektora
Departament Budżetu i
Finansów
Bogusława Sztorc
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny

Piotr Jagielski
główny specjalista
Departament Budżetu i
Finansów

Opublikowano
Dz. U. z dnia
14 grudnia 2016 r.
poz. 2016

Lp

44.

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
sposobu i trybu
przeprowadzania
konkursu na stanowisko
dyrektora instytutu
badawczego
art. 25 ust. 6 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i
1079)

45.

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
połączenia Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz
Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej
w Sandomierzu

art. 18 ust. 6 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
Zmiany w trybie wyboru dyrektora
wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016
r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych
(Dz. U. poz. 1079).

Istota planowanych rozwiązań

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu
aktu prawnego
Anna Wellisz
Zastępca Dyrektora
Departament Nauki

Ponadto, z uwagi na wątpliwości dotyczące
interpretacji przepisów rozporządzenia, w tym
okoliczności zaistniałe w trakcie postępowań
konkursowych, należy doprecyzować niektóre
przepisy.

Dostosowanie przepisów rozporządzenia do
zmian wprowadzonych w ustawie o instytutach
badawczych w zakresie dotyczącym
dyrektorów instytutów badawczych
posiadających status państwowych instytutów
badawczych, w szczególności związanych z
podejmowaniem przez komisję konkursową
uchwały o przedstawieniu ministrowi
nadzorującemu kandydatów na dyrektora wraz
z wynikami konkursu.

Potrzeba połączenia uczelni publicznych
poprzez włączenie Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej
w Sandomierzu do Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego
w Kielcach

Uregulowanie kwestii dotyczących majątku,
zobowiązań, pracowników, kadry i studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Sandomierzu z chwilą połączenia z
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w
Kielcach.

Marcin Czaja
Dyrektor
Departament Szkolnictwa
Wyższego

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.
PROJEKT
WYCOFANY

Szymon Sala
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny
Monika Błaszczyk
Główny specjalista
Departament Nauki

Bogusława Sztorc
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny
Anna Labuda
Główny specjalista
Departament Szkolnictwa
Wyższego

Opublikowano
Dz. U. z dnia
21 grudnia 2016 r.
poz. 2096

Lp

46.

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie w
sprawie niezbędnych
elementów sprawozdania
z działalności oraz
rocznego i kwartalnego
sprawozdania
finansowego Narodowego
Centrum Badań i
Rozwoju

art. 11 ust. 6 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o
Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju
(Dz. U. z 2016 r. poz. 900
z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
utworzenia formacji
obrony cywilnej

47.
art. 138 ust. 3 ustawy z
dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1534)

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego
Potrzeba zapewnienia spójności z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w
odniesieniu do e-transakcji na rynku
wewnętrznym

Potrzeba stworzenia formacji obrony cywilnej,
która zwiększy poziom bezpieczeństwa osób i
mienia w siedzibie MNiSW

Istota planowanych rozwiązań

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

Wprowadzenie rozwiązań, zgodnie z którymi,
roczne sprawozdanie z działalności NCBiR
oraz roczne i kwartalne sprawozdanie
finansowe NCBiR, przekazuje się w formie
dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP, za pośrednictwem
elektronicznej skrzynki podawczej ministra
właściwego do spraw nauki oraz w postaci
papierowej.

Agnieszka Tykarska
Dyrektor
Departament Innowacji
i Rozwoju

Uregulowanie zadań formacji, w tym jej
głównego, tj. bezpośredniego wsparcia
pracowników MNiSW na wypadek wojny,
wprowadzenia stanu wojennego, stanu
wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub
wystąpienia sytuacji kryzysowej poprzez
współdziałanie w akcji ewakuacyjnoratowniczej.

Kamil Bortniczuk
Dyrektor
Biura Ministra

Uregulowanie składu i kierownictwa formacji.

Maciej Wróbel
Pełnomocnik do spraw ochrony
informacji niejawnych

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.
PROJEKT
WYCOFANY

Szymon Sala
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny
Maria Latanowicz-Nowak
Radca Generalny
Departament Innowacji
i Rozwoju

Szymon Sala
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny

Opublikowano
Dz. U. z dnia
27 stycznia 2017 r.
poz. 175

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
kształcenia na studiach
doktoranckich w
uczelniach i jednostkach
naukowych

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego
Potrzeba dostosowania rozwiązań do
przepisów ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64 i 1010)
oraz jej aktów wykonawczych

Istota planowanych rozwiązań

Dostosowanie wymagań dotyczących
kształcenia na studiach doktoranckich do
Polskiej Ramy Kwalifikacji

49.

art. 167 ust. 3
ustawy z dnia 27 lipca

Marcin Czaja
Dyrektor
Departament Szkolnictwa
Wyższego

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.
Opublikowano
Dz. U. z dnia
15 lutego 2017 r.
poz. 256

Bogusława Sztorc
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny

48.
art. 201 ust. 2
ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2016 r. poz.
1842)
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
tytułów zawodowych
nadawanych
absolwentom studiów,
warunków wydawania
oraz niezbędnych
elementów dyplomów
ukończenia studiów i
świadectw ukończenia
studiów podyplomowych
oraz wzoru suplementu
do dyplomu

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

Paweł Ksenycz
Główny specjalista
Departament Szkolnictwa
Wyższego
Potrzeba dostosowania rozwiązań do
przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
(Dz.U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz jej aktów
wykonawczych

Wprowadzenie wymogu umieszczania na
dyplomach ukończenia studiów znaków
graficznych informujących o nadaniu
kwalifikacji na poziomie 6 lub 7 Polskiej Ramy
Kwalifikacji

Marcin Czaja
Dyrektor
Departament Szkolnictwa
Wyższego
Bogusława Sztorc
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny
Ewa Krupińska
starszy specjalista
Departament Szkolnictwa
Wyższego

Opublikowano
Dz. U. z dnia
16 lutego 2017 r.
poz. 279

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

Istota planowanych rozwiązań

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

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2016 r. poz.
1842)

50.

51.

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie w
sprawie szczegółowego
trybu i warunków
przeprowadzania
czynności w przewodzie
doktorskim, w
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. z 2016 r. poz. 882
i 1311)
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie w
sprawie szczegółowego

Potrzeba dostosowania rozwiązań do
przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
(Dz.U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz jej aktów
wykonawczych

Wprowadzenie wymogu umieszczania na
dyplomach doktorskich znaku graficznego
informującego o nadaniu kwalifikacji na
poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Marcin Czaja
Dyrektor
Departament Szkolnictwa
Wyższego

Opublikowano
Dz. U. z dnia
16 lutego 2017 r.
poz. 271

Bogusława Sztorc
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny
Sebastian Pagacz
główny specjalista
Departament Szkolnictwa
Wyższego

Zapewnienie prawidłowego i sprawnego trybu
przeprowadzania postępowań: wyjaśniającego
przez rzeczników dyscyplinarnych ds.
nauczycieli akademickich oraz
dyscyplinarnego przez komisje dyscyplinarne

Uporządkowanie, uproszczenie i
usystematyzowanie przepisów prawa w
zakresie postępowań wyjaśniających i
dyscyplinarnych dotyczących nauczycieli
akademickich poprzez m.in. przyspieszenie

Marcin Czaja
Dyrektor
Departament Szkolnictwa
Wyższego

II kwartał 2017 r.

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania
trybu postępowania
wyjaśniającego i
dyscyplinarnego
prowadzonego wobec
nauczycieli akademickich
oraz sposobu
wykonywania i zatarcia
kar dyscyplinarnych

52.

art. 149 ust. 3 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1842)
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
w sprawie sposobu
podziału i trybu
przekazywania dotacji
podmiotowej na
dofinansowanie zadań
projakościowych

art. 96a ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1842, z
późn. zm.)

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego
ds. nauczycieli akademickich

Istota planowanych rozwiązań

drogi rozstrzygania sporów oraz skrócenie
czasu trwania postępowań wyjaśniających i
dyscyplinarnych.

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

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

Bogusława Sztorc
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny
Michał Barszczewski
specjalista
Departament Szkolnictwa
Wyższego

Celem projektowanego rozporządzenia jest
wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96a
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1842, z późn. zm.), który uległ zmianie
wskutek uchwalenia ustawy z dnia 2 grudnia
2016 r.o zmianie ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 2169).

Istotą planowanych zmian jest:
a)

uregulowanie sposobu podziału i trybu
przekazywania nowo wprowadzonego
strumienia
dotacji
projakościowej
przeznaczonego na dofinansowanie uczelni
publicznych, w których w danym roku
akademickim rozpoczęli studia pierwszego
stopnia lub jednolite studia magisterskie
studenci, którzy w roku rozpoczęcia
studiów uzyskali najlepsze wyniki z
egzaminów maturalnych,

b) nieobjęcie zakresem regulacji sposobu
podziału
dotychczasowej
dotacji
projakościowej
na
dofinansowanie
jednostek organizacyjnych mających status
KNOW oraz dotacji na dofinansowanie
podstawowych jednostek organizacyjnych

Mariusz Zielonka
Zastępca Dyrektora
Departament Budżetu
i Finansów
Bogusława Sztorc
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny

Opublikowano
Dz. U. z dnia
24 kwietnia 2017 r.
poz. 822

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

Istota planowanych rozwiązań

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

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

uczelni w zakresie wdrażania systemów
poprawy
jakości
kształcenia
oraz
Krajowych Ram Kwalifikacji.

53.

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie
w 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

art. 19 ust. 7 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2045, z późn.zm.)

Nowelizacja rozporządzenia spowodowana jest
dążeniem do odbiurokratyzowania procedury i
uproszczenia przepisów w zakresie
raportowania przez beneficjentów dotacji
wydatkowania środków na utrzymanie
potencjału badawczego oraz dla młodych
naukowców. Ponadto niezbędne jest
wprowadzenie regulacji uwzględniających
wpływ zmiany kategorii naukowej po
kompleksowej ocenie jakości na wysokość
dotacji.

Zmiany mają na celu przede wszystkim
uproszczenie raportu z wydatkowania dotacji
na utrzymanie potencjału badawczego, przez
rezygnację z podawania danych zawartych w
systemie POL-on. Ograniczeniu ulega również
zakres informacji wykazywanych w raporcie z
wykorzystania dotacji dla młodych
naukowców. Współczynniki kosztochłonności
badań, ustalane dotychczas w komunikacie
Ministra, zostaną ujęte w załączniku nr 2 do
rozporządzenia. Wprowadzone zostaną także
regulacje umożliwiające uwzględnienie w
wysokości dotacji bazowej skutków obniżenia
kategorii naukowej po kompleksowej ocenie
jakości działalności naukowej lub badawczorozwojowej, z równoczesnym wprowadzeniem
progów zabezpieczających te jednostki przed
nadmiernym spadkiem dotacji jednostkowej.

Mariusz Zielonka, Zastępca
Dyrektora DBF
Marcin Gubała
Dyrektor DLP
Łukasz Wawer
Starszy specjalista DN

I/II kwartał 2017 r.
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54.

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
pomocy de minimis na
finansowanie programów
lub przedsięwzięć

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego
Potrzeba wydania przedmiotowego
rozporządzenia podyktowana jest
koniecznością zapewnienia prawnej regulacji
dla udzielania pomocy de minimis na rzecz
przedsiębiorców, w związku z prowadzeniem
przez nich przedsięwzięć/projektów
współfinansowanych.

art. 26 ust. 3 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2045 z pózn. zm.)

55.

56.

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.
z 2017 r. poz. 357)
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
szczegółowych kryteriów
i trybu przyznawania,

Konieczność nowelizacji rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
18 maja 2010 r. w sprawie zasad, trybu i
kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania
kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z
2016 r. poz. 1 i 1013) wynika ze zmian w
ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i
kredytach studenckich, wprowadzonych art. 3
ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2169)

Projektowane rozporządzenie będzie stanowiło
wykonanie upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 26 ust. 3q ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki, dodawanym ustawą o zmianie ustawy

Istota planowanych rozwiązań

Projektowane rozporządzenie określi:
− programy lub przedsięwzięcia, w ramach
których będzie udzielana pomoc de
minimis;
− warunki i tryb przyznawania oraz
rozliczania pomocy;
− sposób kumulowania pomocy;
− maksymalne wielkości pomocy;
− zakres informacji zawartych we wnioskach
o przyznanie pomocy oraz w raporcie
rocznym i raporcie końcowym z realizacji
zadań objętych pomocą.
- uregulowanie trybu umarzania kredytów
studenckich z pominięciem zniesionej z
dniem 1 stycznia 2017 r. Komisji do Spraw
Pożyczek i Kredytów Studenckich;
- rozszerzenie zakresu umorzeń kredytów
studenckich z tytułu dobrych wyników
ukończenia studiów;
- uproszczenie i uporządkowanie przepisów
dotyczących możliwości umorzenia kredytu
studenckiego;

Program pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy”,
ustanawiany w art. 26 ust. 3f ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki, ma na celu tworzenie warunków do
rozwoju współpracy między środowiskiem

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu
aktu prawnego
Anna Smulska
główny specjalista

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.
II kwartał 2017 r.

Andrzej Kurkiewicz zastępca
dyrektora
Departament Innowacji
i Rozwoju
Grzegorz Płatek
Główny specjalista
Departament LegislacyjnoPrawny
III kw. 2017 r.
Mariusz Zielonka – zastępca
dyrektora Departamentu
Budżetu i Finansów
Grzegorz Winiarz –
główny specjalista w
Departamencie Budżetu i
Finansów
Bogusława Sztorc – zastępca
dyrektora Departamentu
Legislacyjno-Prawnego

Andrzej Kurkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu Innowacji

Opublikowano
Dz. U. z dnia
28 kwietnia 2017 r.
poz. 873

Lp

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania
przekazywania oraz
rozliczania środków
finansowych na naukę,
trybu wyznaczania
opiekuna pomocniczego
i przyznawania
stypendium
doktoranckiego
w ramach programu
„Doktorat wdrożeniowy”

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego
o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1287
– prace parlamentarne w toku)

art. 26 ust. 3q ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2045, z późn. zm.)

57.

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.

Celem projektowanego rozporządzenia jest
wykonanie upoważnienia zawartego w art. 201
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1842, z późn. zm.), który ulegnie zmianie w
wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 21
kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach
i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych

Istota planowanych rozwiązań

naukowym a środowiskiem społecznogospodarczym, prowadzonej w ramach studiów
doktoranckich. Projektowane rozporządzenie
określi:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania,
przekazywania oraz rozliczania środków
finansowych w ramach programu;
2) szczegółowy zakres informacji zawartych
we wniosku o przyznanie środków
finansowych w ramach programu;
3) szczegółowy zakres informacji niezbędnych
do przekazania środków finansowych w
ramach programu oraz zmiany decyzji
o przyznaniu środków finansowych;
4) tryb wyznaczania i zmiany opiekuna
pomocniczego w ramach programu;
5) tryb przyznawania stypendium
doktoranckiego w ramach programu oraz
okresy, na które jest przyznawane;
6) szczegółowy zakres informacji zawartych w
raporcie rocznym i raporcie końcowym
z wykorzystania środków finansowych
w ramach programu.
Istotą projektowanego rozporządzenia jest
określenie warunków i trybu organizowania,
prowadzenia i odbywania studiów
doktoranckich, przyznawania stypendiów
doktoranckich, z wyłączeniem stypendium
doktoranckiego finansowanego ze środków
przeznaczonych na realizację programu
„Doktorat wdrożeniowy”, oraz minimalną
wysokość kwoty zwiększenia stypendium
doktoranckiego.

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

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

i Rozwoju

Bogusława Sztorc
Zastępca Dyrektora
Departamentu LegislacyjnoPrawnego

Ewa Trojanowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Szkolnictwa
Wyższego
Bogusława Sztorc
Zastępca Dyrektora
Departamentu Legislacyjno –
Prawnego

III kwartał 2017 r.

Lp

58.

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

U. z 2016 r. poz. 1842, z
późn. zm.)

innych ustaw (prace legislacyjne w toku).

Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie
połączenia Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz

Potrzeba połączenia uczelni publicznych
poprzez włączenie Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Sulechowie do
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Istota planowanych rozwiązań

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

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

W szczególności w projektowanym
rozporządzeniu uregulowane zostaną
następujące zagadnienia:
1) możliwość przedłużania czasu trwania
studiów, w tym prawo do dodatkowego
przedłużenia okresu odbywania studiów
doktoranckich o czas trwania urlopu
związanego z rodzicielstwem, z
wyłączeniem urlopu wychowawczego;
2) warunki, jakie musi spełniać kierownik
studiów doktoranckich, szczegółowe
uprawnienia organu tworzącego studia
doktoranckie, rady jednostki
organizacyjnej i kierownika studiów
doktoranckich;
3) wymóg sprawowania opieki naukowej i
prowadzenia zajęć dydaktycznych przez
pracowników posiadających aktualny
dorobek naukowy opublikowany w okresie
ostatnich pięciu lat lub co najmniej
pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu
działalności badawczo-rozwojowej;
4) wzór legitymacji doktoranta;
5) wysokość opłat za wydanie legitymacji,
6) tryb i okresy przyznawania stypendiów
doktoranckich.
Uregulowanie kwestii dotyczących majątku,
zobowiązań, pracowników i studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Sulechowie z dniem połączenia
z Uniwersytetem Zielonogórskim

Elżbieta Paziewska
Zastępca Dyrektora
Departament Szkolnictwa
Wyższego

III kwartał 2017 r.
(przed 31 sierpnia
2017 r.)
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59.

Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego

Istota planowanych rozwiązań

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

Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej
w Sulechowie

Bogusława Sztorc
Zastępca Dyrektora
Departament LegislacyjnoPrawny

art. 18 ust. 6 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. ‒ Prawo
o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2016 r. poz.
1842, z późn. zm.).

Anna Labuda
Główny specjalista
Departament Szkolnictwa
Wyższego

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
art. 29 ust. 5 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania
nauki
(Dz. U. z 2016 r.
poz. 2045, z późn. zm.)

Celem zmian jest optymalizacja stawek
wynagrodzeń za:
• udział w posiedzeniach Komitetu Ewaluacji
Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki
Naukowej,
• opiniowanie wniosków w ramach prac
poszczególnych zespołów
pod kątem realnego nakładu pracy
poszczególnych członków oraz ujednolicenie
systemu wynagradzania.

Zmiany dotyczyć będą zespołów
specjalistycznych, interdyscyplinarnych i
doradczych oraz gremiów opiniodawczodoradczych działających w sferze nauki.

Magdalena Bem-Andrzejewska
Zastępca Dyrektora Biura
Ministra
Agnieszka Stefaniak-Hrycko
Zastępca Dyrektora
Departamentu Nauki
Szymon Sala
Zastępca Dyrektora
Departamentu LegislacyjnoPrawnego

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.

III kwartał 2017 r.
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Nazwa aktu
prawnego
oraz
podstawa prawna
jego wydania
Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zmieniające
rozporządzenie
w sprawie warunków
prowadzenia studiów

Uzasadnienie konieczności wydania
aktu prawnego
Potrzeba doprecyzowania przepisów zgodnie
z postulatami Ministra Zdrowia i uczelni.

60. art. 9 ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 5
ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2016 r. poz.
1842, z późn. zm.)

Zmiany w Wykazie: dodano pozycję 60.

Istota planowanych rozwiązań

Zmiany dotyczyć będą:
• § 5 ust. 3 – określającego wymagania, jakie
powinni spełniać nauczyciele akademiccy
prowadzący na kierunku lekarskim zajęcia
z zakresu nauk klinicznych związanych
z określoną specjalnością w zakresie nauk
medycznych. Proponowana zmiana ma na
celu zapewnienie spójności z regulacją w tym
zakresie zawartą w standardach kształcenia
dla kierunku lekarskiego;
• § 12 ust. 2 pkt 5 lit. a – regulującego zasadę
dotyczącą wymagań w zakresie minimum
kadrowego
dla
kierunków
studiów
pierwszego stopnia: pielęgniarstwo oraz
położnictwo.

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu
aktu prawnego
Elżbieta Paziewska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Szkolnictwa
Wyższego
Bogusława Sztorc
Zastępca Dyrektora
Departamentu LegislacyjnoPrawnego

Przewidywany
termin
ogłoszenia w
Dz.U.
III kwartał 2017 r.

