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Działania Komisji w latach 2017-2018 
kadencji 2016-2020 

 

 

 

• Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP powołana na okres 

kadencji 2016-2020 przez Zgromadzenie Plenarne KRASP i została zapleczem 

merytorycznym działań KRASP związanych z ustawą 2.0 

• W ramach Komisji działały dwa zespoły – Zespół Konsultantów i Zespół Redakcyjny 

• Udział ekspertów RGNiSW 

• Komisja działała przy wsparciu finansowym uczelni członkowskich KRASP oraz 

organizacyjnym Fundacji Rektorów Polskich 

• 6 posiedzeń Komisji 

• 12 posiedzeń Zespołu Redakcyjnego 

• Łącznie 11 raportów, dostępnych na stronie KRASP 

• 3 notatki kluczowych propozycji KRASP 

• Publikacje w forum Akademickim 



Zadania Komisji w ostatnim roku 
kadencji 2016-2020 

1) Wsparcie merytoryczne interpretacji przepisów ustawy na 
potrzeby KRASP 

2) Przygotowanie zestawienia tabelarycznego propozycji do 
nowelizacji ustawy - wyselekcjonowanie propozycji dla 
korekty błędów i niektórych zmian w ustawie, w tym 
wskazanie regulacji niespójnych, przygotowanie wybranych 
wniesionych propozycji KRASP 

3) Opracowanie wydawnictwa książkowego podsumowującego 
kadencję Komisji 

 

 

 



 
Najważniejsze działania w 2019 r. 

• 2 posiedzenia plenarne Komisji w dn. 24.06 i 23.10.2019, 
 z udziałem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego KRASP –  
2 notatki i materiały merytoryczne przesłane do Przewodniczącego 
KRASP 
• 3 posiedzenia Zespołu Redakcyjnego Komisji 

– Opracowanie uwag do Ustawy nadesłanych do KRASP i przygotowanie 
opinii ZR 

– Propozycje zmian przepisów ustawowych z komentarzami Zespołu 
Redakcyjnego, z dnia 5 lipca 2019 r. 

– Opracowanie propozycji KRASP zmian do ustawy w ramach nowelizacji, 
dokument Komisji z dnia 23 października 2019 r. 

 



Informacja o innych pracach  
Zespołu Redakcyjnego KSPSW  

• Przekazanie MNiSW dokumentu pt. Zestawienie 
wybranych problemów o charakterze interpretacyjnym 
wraz z problemami do rozwiązania w pracach zespołu 
autorów nad komentarzem do ustawy p.s.w.n., na 
zlecenie wydawnictwa Wolters-Kluwer – 9.07.2019 

 

• Wspieranie prac przedstawiciela KRASP w Zespole ds. 
monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego 
i nauki.  

 

 

 



Warszawa, dnia 10.07.2019 

Prof.  Jerzy Woźnicki 

Redaktor naukowy Komentarza  

 

ZESTAWIENIE WYBRANYCH PROBLEMÓW O CHARAKTERZE 

INTERPRETACYJNYM WRAZ Z PROBLEMAMI DO ROZWIĄZANIA  

W PRACACH ZESPOŁU AUTORÓW NAD KOMENTARZEM DO USTAWY P.S.W.N., 

NA ZLECENIE WYDAWNICTWA WOLTERS-KLUWER 

 

I. Sprawa, której mogą dotyczyć wątpliwości interpretacyjne: 

Rozumienie pojęcia „podstawowe zadania uczelni” 

Sprawa, której mogą dotyczyć wątpliwości interpretacyjne 

 

1. Rozumienie pojęcia „podstawowe zadania uczelni” 

2. Kolizja dwóch przywołanych niżej regulacji w przypadku gdy reprezentant samorządu studentów jest zatrudniony w 

administracji publicznej, albowiem na podstawie Art. 19 z ustawy jest on członkiem rady, a na podstawie Art. 20 nie 

może nim być. 

3. Rozumienie pojęcia „sprawy studenckie”. 

4. Problem czy można w statucie podzielić miejsca dla dwóch kurii połączonych przez ustawodawcę w ramach jednej 

regulacji. 

5. Problem czy wobec brzmienia regulacji przywołanej niżej, statut może ograniczyć się do pozostawienia jako 

podmiotu uprawnionego do wskazywania kandydatów na rektora, jedynie rady uczelni i nie wskazać innych 

podmiotów. 

6. Problem czy tryb nadawania regulaminu organizacyjnego określony w statucie może wymagać uzyskania przez 

rektora uprzedniej zgody innego organu, np. senatu 

7. Problem czy regulacje przywołanego niżej Art. 36 ust. 2-14, którego niektóre ustępy poświęcone zostały wprost 

wyłącznie publicznej uczelni zawodowej, włączając w to ust. 1, dotyczą także publicznej uczelni akademickiej. 

8. Przyznanie środków finansowych w ramach konkursów w kontekście brzmienia przepisów art.387 ust. 3, art. 390, 

art. 394 ust. 6, art. 396 ust. 5– zaliczenie otrzymywanych środków do odpowiedniego roku obrotowego.  



Warszawa, dnia 10.07.2019 

Prof.  Jerzy Woźnicki 

Redaktor naukowy Komentarza  
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Sprawa, której mogą dotyczyć wątpliwości interpretacyjne 

 

9. Występuje niespójność przepisów, jeśli chodzi o określenie momentu rozpoczęcia przekazywania środków 

finansowych w ramach konkursu dla dwóch grup uczelni. 

10. Sprawa konsekwencji nałożenia kary dyscyplinarnej 

11. Istnieje wątpliwość, czy już samo nałożenie kary dyscyplinarnej w pierwszej instancji powoduje skutek w 

postaci odpowiednio wygaśnięcie mandatu organu ze względu na niespełnianie ustawowych wymagań (np. mandatu 

rektora,  członkostwa w senacie). 

12. Możliwość zatrudnienia osoby legitymującej się stopniem naukowym doktora na stanowisku asystenta 

13. Obliczanie terminu dotyczące obowiązku informacyjnego w związku z konkursem 

14. Obliczanie terminu dotyczące obowiązku informacyjnego w związku z konkursem 

15. Liczba powierzanych godzin ponadwymiarowych 

16. Niespójność przepisów w zakresie możliwości wyznaczania promotora pomocniczego. 



Propozycje KRASP zmian 
w ramach nowelizacji ustawy – opracowane 

przez ZR, przyjęte przez KSPSW w dniu  
23 października 2019 r. (z uwzględnieniem 

materiałów Sekretarza Generalnego KRASP) 
 

 Przekazane rektorom  
w formie tabelarycznej 



Problemy do rozważenia przez MNiSW  

 
1. Należy stworzyć mechanizmy umożliwiające RDN „zawieszanie uprawnień do nadawania stopni 

naukowych i stopni w zakresie sztuki”, w przypadku rażących naruszeń proceduralnych w postępowaniach o 

nadawanie tych stopni.  

  

2. Zmiany w art. 72 ust. 2 dot. przyjęcia na studia w drodze wpisu na listę studentów.  

Wpis na listę studentów – czynność materialno-techniczna zamiast decyzji administracyjnej.  

  

3. Trwałość stosunku pracy nauczyciela akademickiego nawiązanego na podstawie mianowania (art. 248 

ust. 1 – nowelizacja w ustawie o Sieci Łukasiewicz). Inicjatywa: pismo rektora UAM do Przewodniczącego 

KRASP (23.05)  

Komentarz ZR KSPSW KRASP z lipca 2019 r. 

  

4. Regulacje dotyczące określenia wysokości opłat za studia (art. 80 ust. 2-3) 

Istniejące regulacje w art. 80 ust.3 uniemożliwiają dostosowywanie w kolejnych latach wysokości opłat za 

studia do wzrostu kosztów ich prowadzenia, niezależnych od uczelni (np. opłaty za energię elektryczną, 

płaca minimalna, koszty komunalne, itp.). Postuluje się możliwość corocznego dostosowywania czesnego do 

rosnących kosztów z utrzymaniem zasady, że opłaty te nie obejmują zysku. Studenci powinni być z 

odpowiednim wyprzedzeniem poinformowani o zmianach w tym zakresie. Wniosek dotyczy publicznych 

uczelni i uczelni niepublicznych prowadzących odpłatne kształcenie. 

 



Zaprezentowanie propozycji zakresu 
treści wydawnictwa książkowego 

finalizującego prace KSPSW w kadencji 
2016-2020, przewidzianego do 

udostępniania rektorom – członkom 
KRASP na posiedzeniu w czerwcu 2020 r., 

z udziałem rektorów-elektów  



Najważniejsze zmiany oraz prognozowane  
ich efekty w systemie szkolnictwa wyższego  

i nauki w Polsce w następstwie  
wejścia w życie nowego prawa.  

Monografia naukowa pod red. J. Woźnickiego 
 Wprowadzenie 

1 System i instytucje szkolnictwa wyższego (regulacje ustawowe, regulacje statutowe, 
federacje, instytucje przedstawicielskie, nadzór) 

2 Kształcenie w systemie szkolnictwa wyższego i nauki  
3 Awanse naukowe i szkoły doktorskie 
4.   Pracownicy uczelni   
5 Ewaluacja   
6 Finanse  
7 Zasady etyki zawodowej i rzetelności badawczej oraz przepisy antykorupcyjne w 

szkolnictwie wyższym i nauce  
Podsumowanie   
 Wstępne założenia prac KSPSW w kadencji 2020-2024 
 Anons i zapowiedź działań Komisji w  kadencji 2020-2024  
Bibliografia   
Dodatek  
 Sprawozdanie z prac KSPSW KRASP  



 
 

 
Dziękuję za uwagę! 

 
 


