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DODATKOWE  SPRAWOZDANIE 

KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY 

 
 

- o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,  
ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(druk nr 3391), 
- o poselskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk 
nr 2215), 
- o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk 
nr 2484). 

 
 

Sejm na 84. posiedzeniu w dniu 1 lutego 2011 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3805 do Komisji Edukacji 
Nauki i Młodzieży w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

1 lutego 2011 r. 
 

wnosi : 
 
W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki :     
 



 

1) w art. 1 zmianie 8 nadać brzmienie: 
„8) po art. 9 dodaje się art. 9a i 9b w brzmieniu: 

„Art.  9a. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, 
standardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-
dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, uwzględniając 
wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia przygotowujące do 
wykonywania zawodu lekarza, lekarza-dentysty, farmaceuty, pielęgniarki i 
położnej, określone w przepisach Unii Europejskiej. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 
rozporządzenia, standardy kształcenia dla kierunków studiów weterynarii 
oraz architektury, uwzględniając wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia 
przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz 
architekta, określone w przepisach Unii Europejskiej. 

Art. 9b. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 
rozporządzenia, mając na uwadze wymagania rynku pracy, standardy 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, 
uwzględniając: 

1) efekty kształcenia w zakresie: 
a) wiedzy merytorycznej i metodycznej, 
b) wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, w tym w zakresie 

wychowania, z uwzględnieniem przygotowania do pracy z 
uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

c) przygotowania w zakresie stosowania technologii informacyjnej, 
d) poziomu znajomości języka obcego, 

2) czas trwania studiów oraz studiów podyplomowych, wymiar i sposób 
organizacji praktyk.”;”; 

– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

2) w art. 1 zmianie 35 nadać brzmienie: 
„35) art. 48 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 48. 1. Polską Komisję Akredytacyjną, zwaną dalej „Komisją”, powołuje minister 
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego powołuje członków 
Komisji spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę, Konferencję 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów 
Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej 
Polskiej, senaty uczelni oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i 
organizacje pracodawców. 

3. Członkiem Komisji może być nauczyciel akademicki posiadający co 
najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony w uczelni 
jako podstawowym miejscu pracy. 

4. Powołując członków Komisji, minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego uwzględnia wymóg reprezentowania w składzie Komisji 
przedstawicieli wszystkich obszarów kształcenia oraz zapewnia co 
najmniej 30 % udział kobiet w jej składzie. 

5. Kandydaci na członków Komisji  nie mogą mieć w dniu rozpoczęcia 
kadencji więcej niż siedemdziesiąt lat. 



 

6. Do członków Komisji stosuje się odpowiednio przepisy art. 46a ust. 1–4. 
7. Członkiem Komisji z mocy prawa jest przewodniczący Parlamentu 

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 
8. Mandat członka Komisji w trakcie kadencji wygasa w przypadkach 

określonych w art. 46b ust. 1. Do powołania nowego członka stosuje się 
odpowiednio przepis art. 46b ust. 2. 

9. Członek Komisji może być odwołany, na wniosek prezydium Komisji, 
przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Do powołania 
nowego członka stosuje się odpowiednio przepis art. 46b ust. 2. 

10. Komisja liczy nie mniej niż siedemdziesięciu i nie więcej niż 
dziewięćdziesięciu członków. 

11. Kadencja Komisji rozpoczyna się 1 stycznia i trwa cztery lata. 
12. Rektor, na wniosek członka Komisji będącego nauczycielem 

akademickim, może zwolnić go całkowicie lub częściowo z obowiązku 
prowadzenia zajęć dydaktycznych.”;”; 

– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

3) w art. 1 zmianie 53 nadać brzmienie: 
„53) w art. 72: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1. Rektor uczelni publicznej może być powołany w drodze wyborów albo w 

drodze konkursu. 
2. Rektorem uczelni może być osoba posiadająca co najmniej stopień 

naukowy doktora habilitowanego. Warunkiem pełnienia funkcji rektora 
jest zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Sposób powołania rektora, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, jakie 

musi spełniać kandydat na rektora oraz warunki i tryb przeprowadzania 
konkursu określa statut.”;”; 

– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

4) w art. 1 zmianie 57 nadać brzmienie: 
„57) w art. 77 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. W uczelni publicznej ta sama osoba nie może być członkiem senatu lub 
członkiem konwentu dłużej niż trzy następujące po sobie kadencje. Nie dotyczy 
to osób wchodzących w skład senatu lub konwentu w związku z pełnieniem 
funkcji organu jednoosobowego uczelni. 

2b. Ograniczenia wynikające z ust. 2a nie dotyczą uczelni publicznych 
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego.”;”; 

– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

5) w art. 1 w zmianie 61 w art. 84b: 
a) ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. KNOW jest wyłaniany w drodze konkursu przeprowadzanego w dziedzinowo 
określonych obszarach wiedzy i kształcenia, ogłaszanego przez ministra 



 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i ministra właściwego do spraw 
nauki.”, 

b) po ust. 2 dodać nowy ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Liczba KNOW w jednym obszarze wiedzy i kształcenia nie może być większa 

niż 3.”; 
– poseł T. Tomczykiewicz w imieniu KP PO  

– przyjąć 
6) w art. 1 w zmianie 67 w art. 92 skreślić ust. 3; 
– poseł T. Tomczykiewicz w imieniu KP PO  

– przyjąć 
7) w art. 1 w zmianie 70 w art. 95 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 
warunki i tryb występowania przez uczelnie niepubliczne o dotacje, o których mowa 
w art. 94, oraz sposób kontroli ich wykorzystania, uwzględniając jakość kształcenia 
w uczelni, liczbę nauczycieli akademickich, dla których uczelnia jest podstawowym 
miejscem pracy, liczbę kształconych w uczelni studentów studiów stacjonarnych i 
uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, zaangażowanie własnych 
środków w rozwój bazy materialnej uczelni oraz osiągnięcia uczelni w 
dotychczasowym kształceniu.”; 

– poseł T. Tomczykiewicz w imieniu KP PO  
– przyjąć 

8) w art. 1 skreślić zmianę 74; 
– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

– odrzucić 
9) w art. 1 zmianie 92 nadać brzmienie: 

„92) art. 124 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 124. 1. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z 

mianowanym nauczycielem akademickim w przypadku: 
1) czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres 

tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy, a w przypadku 
stwierdzenia przez uprawnionego lekarza poprawy stanu zdrowia i 
możliwości powrotu do pracy, jeżeli okres ten przekracza dwa lata; 

2) wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji uczelni; 
3) otrzymania przez nauczyciela akademickiego w okresie krótszym niż 

rok, dwóch kolejnych ocen negatywnych, o których mowa w art. 132; 
4) podjęcia lub wykonywania przez nauczyciela akademickiego 

dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora, o której mowa w art. 
129 ust. 1 i 10. 

2. Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem 
akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego 
dwóch kolejnych ocen negatywnych, o których mowa w art. 132.”;”; 

– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

10) w art. 1 zmianie 93 nadać brzmienie: 
„93) art. 125 otrzymuje brzmienie: 



 

„Art. 125. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być 
rozwiązany również z innych ważnych przyczyn, po uzyskaniu zgody 
organu kolegialnego wskazanego w statucie uczelni.”;”; 

– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

11) w art. 1 w zmianie 94 w art. 127 w ust. 2 skreślić wyrazy „posiadającego tytuł naukowy 
profesora”; 

– poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 
– odrzucić 

12) w art. 1 zmianie 99 nadać brzmienie: 
„99) w art. 132 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie uczelni, nie rzadziej niż raz na 
cztery lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której 
nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Kryteria oceny oraz tryb jej 
dokonywania, z uwzględnieniem możliwości zasięgania opinii ekspertów spoza 
uczelni, określa statut. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, przy dokonywaniu oceny nauczyciela 
akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych 
uwzględnia ocenę przedstawianą przez studentów i doktorantów, po zakończeniu 
każdego cyklu zajęć dydaktycznych. Zasady dokonywania tej oceny i sposób jej 
wykorzystania określa statut uczelni.”;”; 

– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

13) w art. 1 w zmianie 104 w art. 151 w lit. a w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) wysokość minimalnej oraz maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w 

odniesieniu do poszczególnych stanowisk oraz wysokość i warunki przyznawania 
innych wskaźników wynagrodzenia, tak aby wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w uczelni publicznej, w poszczególnych grupach stanowisk 
pracowników nie była niższa: 

a) od dnia 1 stycznia 2012 r.: 
– w grupie stanowisk profesorów – od 260 %, 
– w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców, 

starszych kustoszy dyplomowanych, starszych dokumentalistów 
dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych i dokumentalistów 
dyplomowanych, a także adiunktów bibliotecznych i adiunktów 
dokumentacji i informacji naukowej – od 160  %, 

– w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów, instruktorów, 
asystentów bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji 
naukowej – od 90 %, 

– w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – od 90 
% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 
gospodarce określonego w ustawie budżetowej na 2012 r., 

b) od dnia 1 stycznia 2013 r.: 
– w grupie stanowisk profesorów – od 270 %, 
– w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców, 

starszych kustoszy dyplomowanych, starszych dokumentalistów 
dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych i dokumentalistów 



 

dyplomowanych, a także adiunktów bibliotecznych i adiunktów 
dokumentacji i informacji naukowej – od 170  %, 

– w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów, instruktorów, 
asystentów bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji 
naukowej – od 95 %, 

– w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – od 95 
% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 
gospodarce określonego w ustawie budżetowej na 2013 r., 

c) od dnia 1 stycznia 2014 r.: 
– w grupie stanowisk profesorów – od 285 %, 
– w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców, 

starszych kustoszy dyplomowanych, starszych dokumentalistów 
dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych i dokumentalistów 
dyplomowanych, a także adiunktów bibliotecznych i adiunktów 
dokumentacji i informacji naukowej – od 185  %, 

– w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów, instruktorów, 
asystentów bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji 
naukowej – od 100 %, 

– w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – od 100 
% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 
gospodarce określonego w ustawie budżetowej na 2014 r., 

d) od dnia 1 stycznia 2015 r.: 
– w grupie stanowisk profesorów – od 300 %, 
– w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców, 

starszych kustoszy dyplomowanych, starszych dokumentalistów 
dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych i dokumentalistów 
dyplomowanych, a także adiunktów bibliotecznych i adiunktów 
dokumentacji i informacji naukowej – od 200  %, 

– w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów – 
od 105 %, 

– w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – od 105 
% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 
gospodarce określonego corocznie w ustawie budżetowej,”; 

– poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 
– odrzucić 

14) w art. 1 w zmianie 118 w art. 170a: 
a) ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni 
publicznej ma prawo podjąć studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w 
uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.”, 

b) ust. 7 nadać brzmienie:  
„7. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, jest jednorazowe.”; 

– poseł T. Tomczykiewicz w imieniu KP PO  
– przyjąć 

15) w art. 2 w zmianie 8 w art. 13 po ust. 7 dodać ust. 8 w brzmieniu: 
„8. Recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przekazuje się 

niezwłocznie po ich złożeniu do Centralnej Komisji w celu ich opublikowania w 
Biuletynie Informacji Publicznej.”; 



 

– poseł T. Tomczykiewicz w imieniu KP PO  
– przyjąć  

16) w art. 2 skreślić zmianę 18; 
– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

– odrzucić 
17) w art. 2 w zmianie 20 w art. 31 po pkt 9 dodać pkt 10 w brzmieniu: 

„10) sposób publikowania przez Centralną Komisję w Biuletynie Informacji 
Publicznej, recenzji złożonych w przewodach o nadanie stopni doktora, doktora 
habilitowanego oraz tytułu profesora oraz sposób i zasady przekazywania przez 
szkołę wyższą lub inną jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód 
doktorski recenzji złożonych w tym przewodzie.”; 

– poseł T. Tomczykiewicz w imieniu KP PO  
– przyjąć  

18) w art. 2 w zmianie 24 po art. 34b dodać nowy art. 34c w brzmieniu: 
„Art. 34c. 1. Przewodniczący Centralnej Komisji stwierdza wygaśnięcie mandatu 

członka Centralnej Komisji w przypadku: 
1) śmierci; 
2) złożenia rezygnacji; 
3) niespełniania choćby jednego z wymagań określonych w art. 34 ust. 2-

4; 
4) nieuczestniczenia w pracach Centralnej Komisji przez okres dłuższy 

niż sześć miesięcy; 
5) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe. 
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Centralnej Komisji w skład jej 

wchodzą na okres do końca kadencji osoby, które w poszczególnych  
dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych lub dziedzinach sztuki i 
dyscyplinach artystycznych uzyskały kolejno największą liczbę ważnych 
głosów w ostatnich wyborach. Przy równej liczbie głosów o kolejności 
rozstrzyga głosowanie przeprowadzone przez komisję wyborczą. 
Niepełnej kadencji nie wlicza się do okresu, o którym mowa wart. 34 ust. 
3.”; 

– poseł T. Tomczykiewicz w imieniu KP PO  
– przyjąć 

19) w art. 2 w zmianie 26 w art. 36 w ust. 1 po pkt 5 dodać pkt 6 w brzmieniu: 
„6) recenzje złożone w przewodach o nadanie stopni doktora, doktora 

habilitowanego oraz tytułu profesora.”; 
– poseł T. Tomczykiewicz w imieniu KP PO  

– przyjąć 
20) art. 14 nadać brzmienie: 

„Art. 14. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 
96, poz. 619) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 50 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 



 

                                                          

„2) studia doktoranckie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 
1365, z późn. zm.1));”; 

2) skreślić art. 104; 
3) art. 105 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 105. 1. Zasady wynagradzania pracowników instytutów naukowych, 

pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych 
Akademii określa się w zakładowych układach zbiorowych pracy w 
rozumieniu art. 771 Kodeksu pracy albo w zakładowych regulaminach 
wynagradzania w rozumieniu 772 Kodeksu pracy. 

2. Do czasu ustanowienia układu zbiorowego pracy lub regulaminu 
wynagrodzenia, minister właściwy do spraw nauki, w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, 
warunki wynagrodzenia tych pracowników oraz tryb przyznawania innych 
świadczeń związanych z wykonywaną pracą, uwzględniając kwalifikacje 
poszczególnych osób, pełnione funkcje oraz zakres realizowanych 
obowiązków. 

3. Minister ustali wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego 
w odniesieniu do poszczególnych stanowisk oraz wysokość i warunki 
przyznawania innych składników wynagrodzenia tak, aby wysokość 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  w uczelni publicznej, w 
poszczególnych grupach pracowników w relacji do kwoty bazowej 
określanej w ustawie budżetowej dla pracowników wymienionych w art. 5 
pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) nie była niższa 

1) w grupie stanowisk profesorów – od 391,8 %, 
2) w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych 

wykładowców, starszych kustoszy dyplomowanych, starszych 
dokumentalistów dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych i 
dokumentalistów dyplomowanych, a także adiunktów 
bibliotecznych i adiunktów dokumentacji i informacji naukowej – 
od 261,2 %, 

3) w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów, 
instruktorów, asystentów bibliotecznych, asystentów 
dokumentacji i informacji naukowej – od 130,6 %, 

4) w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
– od 130,6 % 

 – kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem 
zasady, że wysokość indywidualnych stawek poszczególnych składników 
wynagrodzenia pracowników uczelni ustala rektor.”.”; 

– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
– odrzucić 

21) w art. 15 dodać ust. 3–5 w brzmieniu: 
„3. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, o których mowa w ust. 1, posiadające 

uprawnienia do prowadzenia kształcenia na określonym kierunku studiów i poziomie 
kształcenia zachowują te uprawnienia bez konieczności uzyskania decyzji ministra, o 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 

144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 
180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i 
Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857.  



 

której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 
dostosują programy kształcenia: 

1) do wzorcowych efektów kształcenia, o których mowa w art. 9 ust. 2 albo 
2) do opisu efektów kształcenia opracowanego przez senat uczelni. 

4. Jeżeli dostosowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wymaga dokonania w programie 
kształcenia zmiany zajęć dydaktycznych, za które można uzyskać więcej niż 30 % 
punktów ECTS, podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić 
kształcenie na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia po pozytywnym 
zaopiniowaniu opisu efektów kształcenia przez Komisję. 

5. W przypadku negatywnej opinii Komisji minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego cofa albo zawiesza uprawnienia do prowadzenia studiów na danym 
kierunku i określonym poziomie kształcenia.”; 

– poseł T. Tomczykiewicz w imieniu KP PO  
– przyjąć 

22) art. 22 nadać brzmienie: 
„Art. 22. 1. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie 

mianowania albo umowy o pracę na czas nieokreślony pozostaje 
zatrudniona w tej samej formie stosunku pracy i na tych samych zasadach. 

2. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie 
mianowania albo umowy o pracę na czas określony pozostaje zatrudniona 
na dotychczasowym stanowisku i na tych samych zasadach do czasu 
upływu okresu zatrudnienia wskazanego w akcie mianowania albo w 
umowie o pracę.”; 

– poseł J. Kluzik-Rostkowska w imieniu KP PJN 
– odrzucić 

23) w art. 28 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz w 

roku akademickim 2011/2012 studiują według programów opracowanych na 
podstawie dotychczasowych przepisów do końca okresu studiów przewidzianego w 
programie i planie studiów.”; 

– poseł T. Tomczykiewicz w imieniu KP PO  
– przyjąć 

24) w art. 36 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
„6) przepisu art. 1 pkt 2 w zakresie dotyczącym art. 3 ust. 1 i 2, który wchodzi w życie z 

dniem 1 października 2016 r.”; 
– poseł L. Aleksandrzak w imieniu KP SLD 

– przyjąć 
Warszawa, dnia 1 lutego 2011 r. 
 
 
 

Sprawozdawca 
 

/-/ Krystyna Łybacka 

Przewodniczący Komisji 
 

/-/ Andrzej Smirnow 
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