Departament
Legislacyjno-Prawny

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji i Nauki
Projekty Ministra Edukacji i Nauki z zakresu działu administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka
(stan na dzień 27 listopada 2020 r.)

Lp.

Nazwa aktu prawnego
oraz
podstawa prawna jego
wydania
Rozporządzenie Ministra
Edukacji i Nauki
w sprawie sprawozdań
z działalności Sieci
Badawczej Łukasiewicz
i Centrum Łukasiewicz

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego
Wykonanie
upoważnienia
ustawowego
zawartego w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r.
o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

1N
art. 14 ust. 4 ustawy z dnia
21 lutego 2019 r. o Sieci
Badawczej Łukasiewicz
(Dz. U. poz. 534, z późn.
zm.)
Rozporządzenie Ministra
Edukacji i Nauki
w sprawie ustanowienia
programu „Rozwój
Czasopism Naukowych”
2N
art. 376 ust. 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85,

Wydanie rozporządzenia wynika z potrzeby
ustanowienia programu „Rozwój Czasopism
Naukowych”, w ramach którego będzie
udzielana pomoc de minimis na rzecz
przedsiębiorców
realizujących
projekty
zgodne z przedmiotem programu.

Istota planowanych rozwiązań

W
rozporządzeniu
zostaną
określone
niezbędne elementy rocznego sprawozdania
z działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz
i rocznego sprawozdania z działalności
Centrum Łukasiewicz, sporządzanych przez
Prezesa
Centrum Łukasiewicz zgodnie
z art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 lutego
2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Elementy
sprawozdań
będą
określone
w sposób uwzględniający zakres i skuteczność
sprawowania nadzoru nad działalnością
Centrum
Łukasiewicz
oraz
potrzebę
monitorowania
realizacji
celów
Sieci
Badawczej Łukasiewicz.
Projektowanym rozporządzeniem zostanie
ustanowiony program „Rozwój Czasopism
Naukowych”, w ramach którego będzie
udzielana pomoc de minimis. Celem programu
ma być podniesienie poziomu praktyk
wydawniczych i edytorskich umożliwiających
utrzymanie się polskich czasopism naukowych
w międzynarodowym obiegu naukowym.
Rozporządzenie ponadto określi podmioty
uprawnione do udziału w programie,
szczegółowe
warunki
udziału,
tryb
przeprowadzania naboru do programu, a także
warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego
Mariusz Radziewski
Zastępca Dyrektora
Departamentu Innowacji
i Rozwoju

Przewidywany
termin ogłoszenia
w Dz. U.
II/III kwartał 2021 r.

Katarzyna Pietyra
Zastępca Dyrektora
Departamentu LegislacyjnoPrawnego

Piotr Ziółkowski
Dyrektor Biura Programów
i Przedsięwzięć Ministra
Katarzyna Pietyra
Zastępca Dyrektora
Departamentu LegislacyjnoPrawnego

IV kwartał 2020 r.
/I kwartał 2021 r.

Lp.

Nazwa aktu prawnego
oraz
podstawa prawna jego
wydania

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego

z późn. zm.)

3N

4N

Rozporządzenie Ministra
Edukacji i Nauki
w sprawie trybu
przyznawania nagrody
rocznej prezesowi
i wiceprezesom Centrum
Łukasiewicz oraz
dyrektorom i zastępcom
dyrektorów instytutów
działających w ramach
Sieci Badawczej
Łukasiewicz
art. 10 ust. 7b ustawy z
dnia 3 marca 2000 r. o
wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi
(Dz. U. z 2019 r. poz.
2136)
Rozporządzenie Ministra
Edukacji i Nauki
zmieniające
rozporządzenie
w sprawie danych
przetwarzanych
w Zintegrowanym
Systemie Informacji
o Szkolnictwie Wyższym
i Nauce POL-on

art. 353 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U.
z 2020 r. poz. 85, z późn.

Istota planowanych rozwiązań

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

Przewidywany
termin ogłoszenia
w Dz. U.

pomocy de minimis.
Wykonanie
upoważnienia
ustawowego
zawartego w ustawie z dnia 3 marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi.

Celem regulacji jest przede wszystkim
dostosowanie przepisów rozporządzenia do
rozszerzonego
katalogu
podmiotów
obowiązanych do wprowadzania danych do
Zintegrowanego
Systemu
Informacji
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on,
zwanego
dalej
„Systemem
POL-on”,
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia
21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej
Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534, z późn. zm.)
oraz
wprowadzenie
zmian
doprecyzowujących rozwiązania zawarte
w rozporządzeniu.

W rozporządzeniu zostanie określony tryb
przyznawania nagrody rocznej Prezesowi
i Wiceprezesom Centrum Łukasiewicz oraz
dyrektorom
i
zastępcom
dyrektorów
instytutów działających w ramach Sieci
Badawczej Łukasiewicz. Przy określaniu trybu
zostanie uwzględniona możliwość wpływu
opinii organów kolegialnych działających
w podmiotach tworzących Sieć Badawczą
Łukasiewicz na przyznanie i wysokość
nagrody oraz konieczność uzależnienia jej
przyznania i wysokości od sytuacji finansowej
danego podmiotu.

Mariusz Radziewski
Zastępca Dyrektora
Departamentu Innowacji
i Rozwoju

Rozporządzenie przewiduje:
1) wskazanie szczegółowego zakresu danych,
które będą wprowadzane do Systemu POLon przez prezesa Centrum Łukasiewicz
i dyrektorów
instytutów
działających
w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
w zakresie
informacji
z
obszaru
szkolnictwa
wyższego
i nauki,
mieszczących się w kompetencjach tych
podmiotów oraz określenie terminów ich
wprowadzania;
2) doprecyzowanie
zakresu
danych
przetwarzanych w Systemie POL-on oraz
zmiany porządkujące, wynikające z analizy
funkcjonowania
dotychczasowych
przepisów, przede wszystkim w zakresie
działalności naukowej instytucji systemu

Andrzej Kurkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu Innowacji
i Rozwoju

I/II kwartał 2021 r.

Katarzyna Pietyra
Zastępca Dyrektora
Departamentu LegislacyjnoPrawnego

Bogusława Sztorc
Zastępca Dyrektora
Departamentu LegislacyjnoPrawnego

IV kwartał 2020 r.

Lp.

Nazwa aktu prawnego
oraz
podstawa prawna jego
wydania

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego

zm.)

Rozporządzenie Ministra
Edukacji i Nauki
w sprawie ewaluacji
jakości kształcenia
w szkole doktorskiej

Wykonanie
upoważnienia
ustawowego
zawartego w art. 263 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce.

5N

6N

art. 263 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85,
z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra
Edukacji i Nauki
zmieniające
rozporządzenie
w sprawie wykazu
jednostek i organizacji

Zmiana rozporządzenia ma na celu
dostosowanie jego przepisów do aktualnego
stanu prawnego
wynikającego przede
wszystkim z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) i ustawy

Istota planowanych rozwiązań

szkolnictwa wyższego i nauki oraz
terminów
składania
sprawozdań
z wykorzystania środków finansowych,
o których mowa w art. 365 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, rocznych planów
finansowych i sprawozdań finansowych
Centrum Łukasiewicz oraz instytutów
działających w ramach Sieci Badawczej
Łukasiewicz, a także zakresu informacji
przedstawianych we wniosku o założenie
konta w Systemie POL-on.
Projektowane rozporządzenie określi:
1) szczegółowe kryteria ewaluacji jakości
kształcenia w szkole doktorskiej;
2) sposób przeprowadzania ewaluacji jakości
kształcenia w szkole doktorskiej.
W
projekcie
rozporządzenia
zostaną
uszczegółowione ogólne kryteria ewaluacji
jakości kształcenia w szkole doktorskiej
określone w art. 261 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce. Ze względu na specyfikę kształcenia
w różnych szkołach doktorskich proponuje się
ocenę opartą na kryteriach odnoszących się do
jakości,
przeprowadzaną
na
poziomie
eksperckim. Specyfikę tę będzie uwzględniał
również sposób przeprowadzenia ewaluacji
umożliwiający
poznanie
przez
przeprowadzających
ją
ekspertów
mechanizmów i obszarów funkcjonowania
danej szkoły doktorskiej.
W projektowanym rozporządzeniu, oprócz
uwzględnienia aktualnych podstaw prawnych
działania podmiotów dotychczas zwolnionych
od należności przywozowych materiałów
dydaktycznych, naukowych i kulturalnych,
zostanie uwzględniony fakt funkcjonowania

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

Bartłomiej Banaszak
Dyrektor Departamentu Nauki

Przewidywany
termin ogłoszenia
w Dz. U.

IV kwartał 2020 r./
I kwartał 2021 r.

Katarzyna Pietyra
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Legislacyjno-Prawnego

Patrycja Gutowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Nauki

Katarzyna Pietyra

I kwartał 2021 r.

Lp.

Nazwa aktu prawnego
oraz
podstawa prawna jego
wydania
uprawnionych do
korzystania ze
zwolnienia od należności
przywozowych
materiałów
dydaktycznych,
naukowych
i kulturalnych

7N

8N

art. 43 ustawy z dnia 19
marca 2004 r. – Prawo
celne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1382)
Rozporządzenie Ministra
Edukacji i Nauki
zmieniające
rozporządzenie
w sprawie wykazu
prywatnych instytucji
uprawnionych do
korzystania ze
zwolnienia od należności
przywozowych
przyrządów i aparatury
naukowej
art. 44 ustawy z dnia 19
marca 2004 r. – Prawo
celne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1382)
Rozporządzenie Ministra
Edukacji i Nauki
zmieniające
rozporządzenie
w sprawie wykazu
prywatnych instytucji
uprawnionych do
korzystania ze

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego

Istota planowanych rozwiązań

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

z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej
Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534, z późn. zm.).

nowych podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki na podstawie ustawy z dnia
21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej
Łukasiewicz, które także powinny być objęte
przedmiotowym zwolnieniem.

Zastępca Dyrektora
Departamentu
Legislacyjno-Prawnego

Zmiana rozporządzenia ma na celu
dostosowanie jego przepisów do aktualnego
stanu prawnego
wynikającego przede
wszystkim z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)
i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci
Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534,
z późn. zm.).

W projektowanym rozporządzeniu, oprócz
uwzględnienia aktualnych podstaw prawnych
działania podmiotów dotychczas zwolnionych
od należności przywozowych przyrządów
i aparatury naukowej, zostanie uwzględniony
fakt funkcjonowania nowych podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki na
podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.
o Sieci Badawczej Łukasiewicz, które także
powinny
być
objęte
przedmiotowym
zwolnieniem.

Patrycja Gutowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Nauki

Zmiana rozporządzenia ma na celu
dostosowanie jego przepisów do aktualnego
stanu prawnego
wynikającego przede
wszystkim z ustawy z dnia 15 stycznia
2015 r.
o ochronie
zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych lub
edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1392),
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo

W projektowanym rozporządzeniu, oprócz
uwzględnienia aktualnych podstaw prawnych
działania podmiotów dotychczas zwolnionych
od należności przywozowych zwierząt
specjalnie
przygotowanych
do
użytku
laboratoryjnego oraz substancji biologicznych
lub chemicznych, zostanie uwzględniony fakt
funkcjonowania nowych podmiotów systemu

Patrycja Gutowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Nauki

Przewidywany
termin ogłoszenia
w Dz. U.

I kwartał 2021 r.

Katarzyna Pietyra
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Legislacyjno-Prawnego

Katarzyna Pietyra
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Legislacyjno-Prawnego

I kwartał 2021 r.

Lp.

Nazwa aktu prawnego
oraz
podstawa prawna jego
wydania
zwolnienia od należności
przywozowych zwierząt
specjalnie
przygotowanych do
użytku laboratoryjnego
oraz substancji
biologicznych lub
chemicznych
art. 45 ustawy z dnia 19
marca 2004 r. – Prawo
celne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1382)
Rozporządzenie Ministra
Edukacji i Nauki
zmieniające
rozporządzenie
w sprawie studiów

9N

10N

art. 81 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r.
poz. 85, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra
Edukacji i Nauki
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie statutu
Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego

Istota planowanych rozwiązań

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) i ustawy z dnia
21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej
Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534, z późn. zm.).

szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie
ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci
Badawczej Łukasiewicz, które także powinny
być objęte przedmiotowym zwolnieniem.

Potrzeba
wprowadzenia
epizodycznej
regulacji
przewidującej
możliwość
zaangażowania studentów w działania
podmiotów leczniczych i służb sanitarnoepidemiologicznych
podejmowanych
w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2, w ramach zajęć kształtujących
umiejętności praktyczne, w tym praktyk
zawodowych.
Zmiana ma na celu zwiększenie aktywności
studentów w procesie przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Przewiduje
się
wprowadzenie
do
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów rozwiązań epizodycznych
uprawniających uczelnie w roku akademickim
2020/2021 do zmiany programu studiów
w zakresie dotyczącym zajęć kształtujących
umiejętności praktyczne, w tym
praktyk
zawodowych. W konsekwencji studenci będą
mogli ubiegać się w uczelniach o zaliczenie im
w ramach realizowanego kształcenia czynności
wykonanych przez nich w podmiotach
leczniczych
i
służbach
sanitarnoepidemiologicznych w ramach zadań tych
podmiotów związanych z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.
Przewiduje się wprowadzenie zmian w
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 września 2017 r. w
sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej (Dz. U. poz. 1771) dotyczących:
1) reorganizacji
struktury
wewnętrznej
NAWA;
2) zniesienia
obowiązku
zatwierdzania
regulaminów wewnętrznych komórek

Celem regulacji
jest
zmodyfikowanie
struktury organizacyjnej Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej (NAWA) i trybu
pracy rady NAWA, w sposób zapewniający
sprawną i efektywną realizację zadań NAWA.

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

Marcin Czaja
Dyrektor Departamentu
Szkolnictwa Wyższego

Przewidywany
termin ogłoszenia
w Dz. U.

Opublikowano
Dz. U. z dnia
29 października
2020 r. poz. 1908

Wojciech Ulitko
Dyrektor Departamentu
Legislacyjno-Prawnego

Przemysław Skrodzki
Dyrektor
Departamentu Współpracy
Międzynarodowej
Bogusława Sztorc Zastępca
Dyrektora Departamentu
Legislacyjno-Prawnego

I kwartał 20201 r.

Lp.

Nazwa aktu prawnego
oraz
podstawa prawna jego
wydania
art. 16 ustawy
z dnia 7 lipca 2017 r. o
Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej
(Dz. U. z 2019 r. poz.
1582)
Rozporządzenie Ministra
Edukacji i Nauki
zmieniające
rozporządzenie
w sprawie pomocy
de minimis w ramach
programu „Wsparcie dla
czasopism naukowych”

11N

12N

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego

Przewidywany
termin ogłoszenia
w Dz. U.

organizacyjnych NAWA;
3) trybu pracy rady NAWA, w tym
wprowadzenie
możliwości
przeprowadzania jej posiedzeń przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
Zasadniczym celem regulacji jest
umożliwienie wydłużenia czasu realizacji
projektów finansowanych w ramach programu
„Wsparcie dla czasopism naukowych”
przewidzianego w umowach i wykorzystania
środków finansowych przyznanych na rok
2020, w związku z problemami w realizacji
tych projektów spowodowanymi epidemią
COVID-19.

art. 401 ust. 6 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U.
z 2020 r. poz. 85, z późn.
zm.)

Rozporządzenie Ministra
Edukacji i Nauki
zmieniające

Istota planowanych rozwiązań

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

Zasadniczym
celem
regulacji
jest
wprowadzenie rozwiązań umożliwiających
realizację praktyk zawodowych na studiach

Planuje się wprowadzenie w rozporządzeniu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
20 września 2018 r. w sprawie pomocy de
minimis w ramach programu „Wsparcie dla
czasopism naukowych” (Dz. U. z 2020 r. poz.
94) przepisu epizodycznego dotyczącego:
1) wydłużenia
terminu
na
składanie
wniosków o zmianę warunków umowy
(obecnie jest to 60 dni przed dniem
zakończenia realizacji projektu);
2) umożliwienia
przedsiębiorcom
wykorzystania środków finansowych
przyznanych na rok 2020 w roku 2021 – w
przypadku zmiany warunków umowy,
polegającej na wydłużeniu terminu
realizacji projektu.
Proponowany przepis epizodyczny będzie
dotyczył wyłącznie konkursu ogłoszonego w
roku
2018
i
środków
finansowych
przyznanych na rok 2020.
Proponuje się także zmianę § 17 ww.
rozporządzenia
tak,
aby
uwzględniał
wydłużony przez Komisję Europejską o 3 lata
okres obowiązywania rozporządzenia Komisji
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013,
str. 1, z późn. zm.).
Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie
rozwiązań, polegających na umożliwieniu
studentom
i
uczestnikom
studiów

Bogdan Szkup
Zastępca Dyrektora
Departamentu Nauki

IV kwartał 2020 r.

Katarzyna Pietyra Zastępca
Dyrektora Departamentu
Legislacyjno-Prawnego

Marcin Czaja
Dyrektor
Departamentu Szkolnictwa

IV kwartał 2020 r.

Lp.

Nazwa aktu prawnego
oraz
podstawa prawna jego
wydania
rozporządzenie w
sprawie standardu
kształcenia
przygotowującego do
wykonywania zawodu
nauczyciela

Uzasadnienie konieczności wydania aktu
prawnego
lub
studiach
podyplomowych,
przygotowujących do wykonywania zawodu
nauczyciela, w warunkach czasowego
ograniczenia
funkcjonowania
jednostek
systemu oświaty w roku akademickim
2020/2021 w związku z sytuacją epidemiczną
w Polsce i koniecznością przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z
późn. zm.)

Zmiany w Wykazie: dodanie pkt 12N

Istota planowanych rozwiązań

podyplomowych, którzy odbywają kształcenie
przygotowujące do wykonywania zawodu
nauczyciela realizacji praktyk zawodowych
przez uelastycznienie sposobu organizacji tych
zajęć, w tym wykorzystanie metod i technik
kształcenia na odległość.

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie projektu aktu
prawnego
Wyższego
Bogusława Sztorc Zastępca
Dyrektora Departamentu
Legislacyjno-Prawnego

Przewidywany
termin ogłoszenia
w Dz. U.

