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Sprawozdanie  
Komisji do spraw Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP  

w kadencji 2016-2020 
 

Komisja w kadencji 2016-2020 pracowała w następującym składzie: 

Przewodniczący: prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego 

Zastępca Przewodniczącego: prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku 

Członkowie: 

prof. Andrzej Eliasz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie 

(rektor 1996-2016) 

prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

prof. Piotr Jurek, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa 

Silesiusa w Wałbrzychu (przedstawiciel KRePUZ) 

prof. Jan Kazior, rektor Politechniki Krakowskiej 

prof. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

prof. Tomasz Miczka Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

(rektor 2008-2016) 

prof. Leszek Pączek, Warszawski Uniwersytet Medyczny (rektor 2005-2008) 

prof. Alicja Przyłuska-Fiszer, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie (rektor 2008-2012) 

prof. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (rektor 2012-2016) 

prof. Tadeusz Trziszka, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

prof. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002) (przewodniczący 

Komisji KRASP ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego) 

prof. Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

Sekretarz: dr hab. Adam Niewiadomski, Uniwersytet Warszawski 

 

Komisja obradowała na pięciu posiedzeniach plenarnych (10-11 lutego 2017 r. – Nasielsk; 2-3 

czerwca 2017 r. – Chęciny; 8-9 września 2017 r. – Gdańsk; 7 listopada 2017 r. – Warszawa; 

23-24 listopada 2018 r. – Klembów) . W późniejszym okresie Komisji działała w trybie 
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obiegowego uzgadnianie opinii. Wykaz rozpatrywanych spraw oraz sporządzonych opinii 

umieszczono w załączonym wykazie.  

Konieczne jest podkreślenie, że w porównaniu do początku kadencji znacznie skróciły się 

terminy w jakich wymagana była opinia KOiL. Również zmieniał się charakter opiniowanych 

aktów prawnych – więcej niż poprzednio było wśród nich aktów dotyczących zagadnień 

specjalistycznych, w których opinie rektorów-członków komisji musiały być konsultowane z 

ekspertami dziedzinowym zatrudnionymi w administracji uczelni. W rezultacie bezpośrednie 

spotkania członków Komisji, wymagające uzgodnienia terminu z kilkutygodniowym 

wyprzedzeniem, musiały zostać zastąpione korespondencją mailową, a w skrajnych 

przypadkach ekstremalnie krótkich terminów – opiniami przygotowywanymi przez 

przewodniczącego. 

Należy też zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych opiniowanych aktów prawnych 

zagadnienia legislacyjne wiązały się z istotnym kontekstem społeczno-politycznym. W takich 

przypadkach, opiniowanych zazwyczaj przez więcej niż jedną komisję KRASP, Komisja 

Organizacji i Legislacji starała się koncentrować na aspektach legislacyjnych, inne aspekty 

zaznaczając w formie sygnalizacji. 

W kadencji 2016-2020 większość opinii przygotowywanych przez KOiL dotyczyła ustaw i 

rozporządzeń ministerialnych, w nielicznych przypadkach dotyczyła spraw wewnętrznych 

KRASP. W związku z tym prace Komisji dotyczące spraw systemowych toczyły się 

równolegle, w sposób skoordynowany, z działaniami Komisji KRASP ds. Strategicznych 

Problemów Szkolnictwa Wyższego (przew. prof. Jerzy Woźnicki). Zasada koordynacji 

realizowana była poprzez wejście przewodniczącego KSPSW w skład KOiL oraz 

przewodniczącego KOiL w skład KSPSW. Taka organizacja pracy umożliwiała spojrzenie na 

dyskutowane zagadnienia z perspektywy zarówno bieżącej, jak i długofalowej. 

Komisja pragnie podziękować Ekspertowi - dr Tomaszowi Jędrzejewskiemu za 

przygotowywane analizy przepisów, Sekretarzowi Komisji dr hab. Adamowi 

Niewiadomskiemu za merytoryczną obsługę pracy Komisji, oraz paniom Paulinie Bełdydze i 

Małgorzacie Podstawie za wsparcie organizacyjno-logistyczne. 

 

Warszawa 31 marca 2020 r. Marcin Pałys 

 Przewodniczący KOiL KRASP 
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Wykaz opinii  
Komisji do spraw Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP 

w kadencji 2016-2020 
 

LP Opiniowana sprawa Data opinii Stanowisko Komisji 

1.  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego: w sprawie zmiany 

nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 

im. Ludwika Solskiego w Krakowie 

10.04.2017 Komisja zgłosiła 

uwagi 

2.  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych 

17.05.2017 Komisja przedstawiła 

2 opinie prawne 

3.  Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w sprawie połączenia 

Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej 

Górze oraz Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Sulechowie 

12.06.2017  Komisja nie zgłosiła 

uwag 

4.  Wniosek Wyższej Szkoły Biznesu w 

Dąbrowie Górniczej o członkostwo w KRASP 

12.06.2017 Komisja zgłosiła 

uwagi 

5.  Raport nr 1 Komisji ds. Strategicznych 

Problemów Szkolnictwa Wyższego – Wstępne 

analizy, komentarze, opinie o propozycjach do 

Ustawy 2.0 

12.06.2017 Komisja 

przeprowadziła 

dyskusję 

6.  Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych 

innych ustaw związanych z systemami 

wsparcia rodzin 

30.06.2017 Komisja zgłosiła 

uwagi 

7.  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy 

o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w 

Łodzi 

3.07.2017 Komisja zgłosiła 

uwagi 

8.  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 

zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 

niektórych innych ustaw 

3.07.2017 Komisja zgłosiła 

uwagi 

9.  Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w 

celu poprawy otoczenia prawnego działalności 

innowacyjnej 

8.08.2017 

(27.09.2017) 

Komisja zgłosiła 

uwagi 

10.  Zestawienie najważniejszych rozstrzygnięć w 

projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym i 

nauce, przedstawione na posiedzeniu Rady 

Narodowego Kongresu Nauki 

12.09.2017 Komisja zgłosiła 

uwagi 
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11.  Projekt ustawy o Sieci Badawczej: 

Łukasiewicz 

27.09.2017 Komisja nie zgłosiła 

uwag i poparła 

stanowiska innych 

Komisji KRASP 

12.  Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające 

ustawę o ochronie danych osobowych 

6.10.2017 Komisja zgłosiła 

uwagi 

13.  Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w 

związku z uproszczeniem procesu 

inwestycyjno-budowlanego 

6.10.2017 Komisja zgłosiła 

uwagi 

14.  Projekt klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych oraz dyscyplin artystycznych w 

ramach dziedziny sztuki przesyła 

15.12.2018 Komisja zgłosiła 

uwagi 

15.  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 

Służbie Więziennej oraz niektórych innych 

ustaw 

28.01.2018 Komisja zgłosiła 

uwagi 

16.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 

o języku regionalnym oraz niektórych innych 

ustaw 

30.03.2018 Komisja nie zgłosiła 

uwag 

17.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 

o języku regionalnym oraz niektórych innych 

ustaw 

30.03.2018 Komisja nie zgłosiła 

uwag 

18.  Projekt ustawy o ułatwieniach w 

przygotowaniu i realizacji inwestycji 

mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących 

4.04.2018 Komisja nie zgłosiła 

uwag 

19.  Projekt ustawy o jawności życia publicznego 10.04.2018 Komisja zgłosiła 

uwagi 

20.  Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie 

zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie 

19.04.2018 Komisja nie zgłosiła 

uwag 

21.  Oferta współpracy w zakresie ubezpieczeń 

wzajemnych uczelni 

25.04.2018 Komisja zgłosiła 

uwagi 

22.  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o 

utworzeniu Uniwersytetu Kardynała 

Wyszyńskiego w Warszawie 

25.04.2018 Komisja zgłosiła 

uwagi 

23.  Rządowy projekt ustawy o ochronie danych 

osobowych 

4.05.2018 Komisja zgłosiła 

uwagi 

24.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i 

telewizji 

21.05.2018 Komisja uważa, iż 

KRASP nie powinien 

przedstawiać opinii 

w tej sprawie 
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25.  Projekty ustaw: o związku partnerskim i 

Przepisy wprowadzające ustawę o związku 

partnerskim 

4.06.2018 Komisja uważa, iż 

KRASP nie powinien 

przedstawiać opinii 

w tej sprawie 

26.  Projekt rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie utworzenia 

Wyższej Szkoły Kryminologii i 

Penitencjarystki 

4.06.2018 Komisja zgłosiła 

uwagi 

27.  Rządowy projekt ustawy o Centrum 

Medycznym Kształcenia Podyplomowego 

11.06.2018 Komisja nie zgłosiła 

uwag 

28.  Projekt ustawy o Instytucie Solidarności i 

Męstwa 

21.07.2018 Komisja zgłosiła 

uwagi 

29.  Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu 

zapewnienia w uczelni bezpiecznych i 

higienicznych warunków pracy i kształcenia 

20.09.2018 Komisja zgłosiła 

uwagi 

30.  Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu 

podziału środków finansowych na utrzymanie 

i rozwój potencjału dydaktycznego oraz 

potencjału badawczego znajdujących się w 

dyspozycji ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania 

związane z utrzymaniem powietrznych 

statków szkolnych i specjalistycznych 

ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych 

11.10.2018 Komisja zgłosiła 

uwagi 

31.  Rządowy projekt ustawy o Instytucie Europy 

Środkowej 

5.11.2018 Komisja zgłosiła 

uwagi 

32.  Rządowy projekt ustawy o Polskim Instytucie 

Ekonomicznym 

6.08.2018 Komisja zgłosiła 

uwagi 

33.  Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

służących realizacji ustawy budżetowej na rok 

2019 

6.11.2018 Komisja nie zgłosiła 

uwag 

34.  Opinia w sprawie nowelizacji Statutu KRASP 12.11.2018 Komisja 

przygotowała 

propozycję 

nowelizacji  

35.  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

ustawy o ochronie baz danych 

21.11.2018 Komisja nie zgłosiła 

uwag 

36.  Zapoznanie się z materiałami roboczymi do 

analizy i ewentualnej korekty (nowelizacji) w 

Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i 

Nauce 2.0 

11.2018 Komisja 

przeprowadziła 

analizę i dyskusję 
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37.  Poselski projekt ustawy o przejrzystości w 

zakresie zatrudniania osób bliskich w 

jednostkach sektora publicznego oraz o 

przeciwdziałaniu protekcji w naborze na 

stanowiska w jednostce sektora publicznego 

27.12.2018 Komisja zgłosiła 

uwagi 

38.  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych 

innych ustaw 

07.01.2019 Komisja nie zgłosiła 

uwag 

39.  Uwagi oraz opinie do projektu interpretacji 

ogólnej dotyczącej możliwości zastosowania 

50% kosztów uzyskania przychodów do 

honorarium autorskiego 

10.01.2019 Komisja zgłosiła 

uwagi 

40.  Poselski projekt ustawy o Sieci Badawczej 

Łukasiewicz 

21.01.2019 Komisja zgłosiła 

uwagi 

41.  Projekt ustawy – Prawo zamówień 

publicznych praz projekt ustawy – Przepisy 

wprowadzające – Prawo zamówień 

publicznych 

13.02.2019 Komisja zgłosiła 

uwagi 

42.  Rządowy projekt ustawy o wspieraniu 

działalności naukowej z Funduszu Polskiej 

Nauki 

27.02.2019 Komisja zgłosiła 

uwagi 

43.  Poselski projekt ustawy o Obywatelskiej 

Radzie Mediów  

24.03.2019 Komisja zapoznała 

się z projektem 

44.  Pismo Rektora UJ, prof. W. Nowaka w 

sprawie stanowiska dotyczącego art.423 ust. 2 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

09.04.2019 Komisja zgłosiła 

uwagi 

45.  Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie 

włączenia Państwowej Medycznej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu 

Opolskiego 

16.04.2019 Komisja nie zgłosiła 

uwag 

46.  Projekt ustawy o uregulowaniu niektórych 

spraw w związku z wystąpieniem 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i 

Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 50 

ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej 

12.06.2019 Komisja nie zgłosiła 

uwag 
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47.  Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie 

sposobu podziału środków finansowych na 

utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego 

oraz potencjału badawczego znajdujących się 

w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania 

związane z utrzymaniem powietrznych 

statków szkolnych 

25.07.2019 Komisja zgłosiła 

uwagi 

48.  Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie 

zmiany nazw niektórych publicznych uczelni 

zawodowych 

29.07.2019 Komisja zgłosiła 

uwagi 

49.  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 

Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych 

innych ustaw 

08.08.2019 Komisja zgłosiła 

uwagi 

50.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskim 

Instytucie Spraw Międzynarodowych 

13.08.2019 Komisja nie zgłosiła 

uwag 

51.  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 

informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, ustawy – 

Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy – 

Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, ustawy-Prawo 

telekomunikacyjne, ustawy o zasadach 

przeprowadzania zbiórek publicznych oraz 

niektórych innych ustaw 

18.09.2019 Komisja zgłosiła 

uwagi 

52.  Poselski projekt ustawy o utworzeniu 

Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w Kaliszu 

26.09.2019 Komisja zgłosiła 

uwagi 

53.  Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie 

szczegółowych kryteriów wynagradzania 

pracowników Biura Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju 

07.10.2019 Komisja nie zgłosiła 

uwag 

54.  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

sposobu określenia zakresu wykorzystywania 

nabywanych towarów i usług do celów 

działalności gospodarczej w przypadku 

niektórych podatników 

02.01.2020 Komisja nie zgłosiła 

uwag 

55.  Propozycja Parlamentu Studentów RP do 

nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce 

13.01.2020 Komisja zgłosiła 

uwagi 

56.  Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie 

legitymacji służbowej nauczyciela 

akademickiego 

15.01.2020 Komisja zapoznała 

się z projektem 
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57.  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o 

Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych 

innych ustaw, otrzymany z Komisji 

Ustawodawczej Senatu RP 

05.02.2020 Komisja przedstawiła 

opinie prawne 

58.  Propozycja zmiany do ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, otrzymana od 

Pani Kwestor Politechniki Warszawskiej 

11.02.2020 Komisja zgłosiła 

uwagi 

59.  Prekonsultacje publicznych projekt ustawy o 

zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce odnoszący się do kwestii 

ochrony wolności w podmiotach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, w tym w 

uczelniach 

21.02.2020 Komisja zgłosiła 

uwagi 

60.  Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie 

zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie 

02.03.2020 Komisja nie zgłosiła 

uwag 

61.  Rządowy projekt ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych 

05.03.2020 Komisja zapoznała 

się z projektem  

62.  Projekt rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie minimum 

szkoleniowego komorników sądowych i 

asesorów komorniczych oraz sposobu 

dokumentowania i wykonania przez nich 

obowiązku podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych  

23.03.2020 Komisja zapoznała 

się z projektem 

 


