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UWAGI DO PROJEKTU: 

Lp. 
Akt prawny do którego 

odnosi się uwaga 
Fragment tekstu, do którego odnosi się uwaga 
(jeżeli odnosi się ona do konkretnego zapisu) 

Treść uwagi lub proponowany zapis Uzasadnienie 

1 

Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

11.12.13) art. 1 ust. 61 
dotyczący art. 94a 

ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym 

Art. 94a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
brzmi: 
„Dotacje na zadania, o których mowa w art. 94 
ust. 1 pkt. 7, dla doktorantów w jednostkach 
naukowych, w zakresie określonym w art. 199 
ust. 1, są udzielane z części budżetu, której 
dysponentem jest minister właściwy do spraw 
szkolnictwa wyższego”. 
 
 

Art. 94a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
otrzymuje brzmienie: 
„Dotacje na zadania, o których mowa w art. 94 
ust. 1, pkt. 7, pkt. 10, pkt. 11 dla doktorantów w 
jednostkach naukowych, w zakresie określonym 
w art. 199 ust. 1, są udzielane z części budżetu, 
której dysponentem jest minister właściwy do 
spraw szkolnictwa wyższego”. 
 

Ze względu na równość 
podmiotów wobec prawa 
postulujemy 
wprowadzenie w 
instytutach naukowych 
prowadzących studia 
doktoranckie finansowania 
zadań mających na celu 
umożliwianie wszystkim 
doktorantom z 
niepełnosprawnością w 
Polsce pełnego udziału w 
procesie kształcenia 

2 

Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

Szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

 Konieczna zmiana wszystkich następnych 
ustępów artykułu nr 1 o + 1 
Dotyczy obecnych ustępów 61-117 

ze względu na 
wprowadzenie powyższej 
zmiany konieczna zmiana 
numeracji 
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11.12.13) 

3 

Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

Szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

11.12.13) art. 1 ust. 61 
(po zmianie 62)  

dotyczący art. 94b, ust. 
1, pkt. 5 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym 

Art. 94b, ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym brzmi: 
„finansowanie zwiększenia wysokości 
stypendiów doktoranckich, o których mowa w 
art. 200a, dla nie więcej niż 30% najlepszych 
doktorantów, w uczelniach publicznych i 
niepublicznych” 

Art. 94b, ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym otrzymuje brzmienie: 
„finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów 
doktoranckich, o których mowa w art. 200a, dla 
nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów, w 
uczelniach publicznych i niepublicznych oraz w  
jednostkach naukowych” 

Ze względu na równość 
podmiotów wobec prawa 
postulujemy 
wprowadzenie możliwości 
ubiegania się o zwiększenie 
stypendiów 
doktoranckiego z dotacji 
projakościowej także dla 
uczestników studiów III 
stopnia w instytutach 
naukowych PAN i innych 
instytutach badawczych 

4 

Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

Szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

11.12.13) art. 18, ust. 2 
dotyczący art. 70a ust. 

1 ustawy o Polskiej 
Akademii Nauk z dnia 

30 kwietnia 2010 z 
późn. zm. 

 Art. 18 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 11.12.13) brzmi: 
„Prezes Akademii może przyznać na wniosek 
dyrektora zaopiniowany przez radę naukową 
stypendium za wybitne osiągnięcia uczestnikowi 
studiów doktoranckich prowadzonych przez 
instytut naukowy szczególnie wyróżniającemu się 
w nauce oraz posiadającemu wybitne osiągnięcia 
naukowe…” 

 Rada Samorządu 
Doktorantów PAN docenia 
wprowadzenie rozwiązania 
umożliwiającego 
doktorantom Akademii 
uzyskanie stypendium 
Prezesa PAN analogicznego 
do stypendium Ministra za 
wybitne osiągnięcia 

5 

Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

Szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

11.12.13) art. 7 
dotyczący art. 1 ust. 1 
ustawy z dnia 17 lipca 
1998 r. o pożyczkach i 
kredytach studenckich 

 

 Art. 7 ustawy o zmianie ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 11.12.13) brzmi: 
„Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, 
zwanych dalej „pożyczkami studenckimi” i 
„kredytami studenckimi”, na zasadach 
określonych w ustawie mają studenci i 
doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)), będący 
osobami cywilnymi, zwani dalej „studentami”.”. 

 Rada Samorządu 
Doktorantów PAN docenia 
wprowadzenie rozwiązania 
przywracającego 
doktorantom Akademii 
możliwości uzyskania 
kredytu lub pożyczki 
studenckiej 

6 
Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

Szkolnictwie wyższym 

Art. 39. 1 ustawy o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki brzmi: 

Art. 39.1 ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki otrzymuje brzmienie: 

Zmiana ma na celu 
ujednolicenie przepisów 
ustawy o stopniach i tytule 
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oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

11.12.13) art. 8 
dopisuje się ust. 13 
dotyczący art. 39. 1. 
ustawy o stopniach 
naukowych i tytule 
naukowym oraz o 

stopniach i tytule w 
zakresie sztuki 

Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo 
do: 
1) corocznej przerwy w okresie wakacji, w 
wymiarze 8 tygodni; 
2) ubezpieczenia społecznego i powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 

Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo 
do: 
1) przerw wypoczynkowych w wymiarze 
nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, 
które powinny być wykorzystane w okresie 
wolnym od zajęć dydaktycznych; 
2) ubezpieczenia społecznego i powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.  

naukowym z nowszymi i 
korzystniejszymi dla 
wszystkich doktorantów w 
kraju zapisami zawartymi 
w ustawie Prawo o 
szkolnictwie wyższym. Do 
ustawy o zmianie ustawy 
Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz niektórych 
innych ustaw w art. 18 
dopisuje się ust. 13 
dotyczący art. 39.1. ustawy 
o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w 
zakresie sztuki 

7 

Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

Szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

11.12.13) art. 8 
dopisuje się ust. 14 
dotyczący art. 40.1. 
ustawy o stopniach 
naukowych i tytule 
naukowym oraz o 

stopniach i tytule w 
zakresie sztuki 

Art. 40. 1. pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 
r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki brzmi: 
4. Uczestnicy stacjonarnych studiów 

doktoranckich mogą podejmować pracę 
zarobkową, z zastrzeżeniem ust. 5. 
Wykonywanie tej pracy nie powinno 
kolidować z zajęciami wynikającymi z 
programu studiów doktoranckich. 

5. Uczestnicy stacjonarnych studiów 
doktoranckich otrzymujący stypendium 
mogą podejmować pracę zarobkową 
wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, po uzyskaniu zgody kierownika tych 
studiów. 

 

Art. 40. 1. pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 
r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
powinien zostać uchylony.  

Zmiana ma na celu 
ujednolicenie przepisów 
ustawy o stopniach i tytule 
naukowym z nowszymi i 
korzystniejszymi dla 
wszystkich doktorantów w 
kraju zapisami zawartymi 
w ustawie o szkolnictwie 
wyższym Art. 200 ust. 4 
(uchylony) oraz zniesienie 
dyskryminacji doktorantów 
Akademii w zakresie 
podejmowania 
zatrudnienia.  Do ustawy o 
zmianie ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz 
niektórych innych ustaw w 
art. 18 dopisuje się ust. 14 
dotyczący art. 40.1 ustawy 
o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w 
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zakresie sztuki 

8 

Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

Szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

11.12.13) art. 1 ust. 113 
(po zmianie 114)  

dotyczący art. 199, ust. 
1, ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym 

Art. 199. ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym brzmi: 
 Doktorant może otrzymać pomoc materialną w 
formie: 
1) stypendium socjalnego; 
2) zapomogi; 
3) stypendium dla najlepszych 
doktorantów; 
4) stypendium specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych; 
5) stypendium ministra za wybitne 
osiągnięcia. 

Art. 199. Ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym otrzymuje brzmienie: 
Doktorant może otrzymać pomoc materialną w 
formie: 

1) stypendium socjalnego; 
2) zapomogi; 
3) stypendium dla najlepszych doktorantów; 
4) stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych; 
5) stypendium za wybitne osiągnięcia: 
a) w przypadku doktorantów uczelni – 

stypendium ministra 
b) w przypadku doktorantów jednostek 

naukowych PAN - stypendium Prezesa 
PAN  

c) w przypadku doktorantów instytutów 
badawczych - stypendium ministra 
nadzorującego poszczególne instytuty 
badawcze 

Ze względu na 
wprowadzenie przez 
Ministerstwo zmiany w art. 
70a ustawy o PAN (dotyczy 
stypendium Prezesa za 
wybitne osiągnięcia) 
dostosowania wymaga 
także art. 199 ust. 1 w 
ustawie Prawo o  
szkolnictwie wyższym 

 

Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

Szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

11.12.13) 

 Konieczna zmiana wszystkich następnych 
ustępów artykułu nr 1 projektu ustawy o 
zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 
niektórych innych ustaw z 11.12.13 o + 1 
Dotyczy obecnych ustępów 114-117 

ze względu na 
wprowadzenie powyższej 
zmiany konieczna zmiana 
numeracji 

9 

Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

Szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

11.12.13) art. 18 
dotyczący ustawy o 

Polskiej Akademii Nauk 
z dnia 30 kwietnia 2010 

z późn. zm. 

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 
kwietnia 2010 z późn. zm. 
Art. 79. Ust. 1. Pkt. 1c 
„Działalność Kancelarii Akademii, pomocniczych 
jednostek naukowych i innych jednostek 
organizacyjnych działających w strukturze 
Akademii” 

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 
kwietnia 2010 z późn. zm.  art. 79. ust. 1. pkt. 1c 
otrzymuje brzmienie: 
„Działalność Kancelarii Akademii, pomocniczych 
jednostek naukowych i innych jednostek 
organizacyjnych działających w strukturze 
Akademii, w tym organów samorządu 
doktorantów Polskiej Akademii Nauk” 

Zgodnie z opinią autorów 
projektu ustawy o zmianie 
ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i 
niektórych innych ustaw z 
dnia 11.12.13 nie ma 
przeciwwskazań do 
finansowania przez Prezesa 
PAN funkcjonowania 
organów samorządu 
doktorantów PAN. Z tego 
względu należy 
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dostosować brzmienie art. 
79. Ust. 1. Pkt. 1c ustawy o 
PAN z 30.04.2010r. tak aby 
wprost wskazywał on 
źródło finansowania 
wspomnianej działalności 

10 

Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

Szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

11.12.13) art. 18 ust. 3 
(po zmianach ust. 4) 
dotyczący ustawy o 

Polskiej Akademii Nauk 
z dnia 30 kwietnia 2010 

z późn. zm. 

Art. 18. ust. 3 ustawy o zmianie ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 11.12.13): 
„ w art. 84 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Instytuty prowadzą samodzielną gospodarkę 
finansową, pokrywając koszty działalności z 
przydzielonych im środków publicznych na 
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 
938), a także z innych środków pozyskiwanych 
przez instytuty, w tym z części dochodów 
przysługujących instytutom z tytułu 
komercjalizacji przez pracownika lub doktoranta 
instytutu wyników badań naukowych lub prac 
rozwojowych.”;” 

Art. 18. ust. 4. ustawy o zmianie ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 11.12.13): 
„w art. 84 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Instytuty prowadzą samodzielną gospodarkę 
finansową, pokrywając koszty działalności z 
przydzielonych im środków publicznych na 
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 
938), a także z innych środków pozyskiwanych 
przez instytuty, w tym z części dochodów 
przysługujących instytutom z tytułu 
komercjalizacji przez pracownika lub doktoranta 
instytutu wyników badań naukowych lub prac 
rozwojowych.”;” 

ze względu na 
wprowadzenie powyższej 
zmiany konieczna zmiana 
numeracji 

11 

Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

Szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

11.12.13) art. 18 ust. 4 
(po zmianach ust. 5) 
dotyczący ustawy o 

Polskiej Akademii Nauk 
z dnia 30 kwietnia 2010 

z późn. zm. 

Art. 18. ust. 4. ustawy o zmianie ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 11.12.13): 
„po art. 94 dodaje się art. 94a-94d w brzmieniu: 
„Art. 94a. 1. Pracownikowi instytutu przysługują 
prawa własności do wyników badań naukowych 
lub prac rozwojowych będących wynalazkiem, 
wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub 
topografią układu scalonego, wyhodowaną albo 
odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny oraz do 
utworów lub do informacji związanych z tymi 
wynikami, w szczególności know-how, zwane 
dalej „prawami własności intelektualnej”, 
powstałych w ramach wykonywania obowiązków 
ze stosunku pracy w tym instytucie. 

Art. 18. ust. 5. ustawy o zmianie ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 11.12.13): 
„po art. 94 dodaje się art. 94a-94d w brzmieniu: 
„Art. 94a. 1. Pracownikowi instytutu przysługują 
prawa własności do wyników badań naukowych 
lub prac rozwojowych będących wynalazkiem, 
wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub 
topografią układu scalonego, wyhodowaną albo 
odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny oraz do 
utworów lub do informacji związanych z tymi 
wynikami, w szczególności know-how, zwane 
dalej „prawami własności intelektualnej”, 
powstałych w ramach wykonywania obowiązków 
ze stosunku pracy w tym instytucie. 

ze względu na 
wprowadzenie zmiany 
konieczna zmiana 
numeracji 
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2. Doktorantowi instytutu przysługują prawa 
własności intelektualnej do wyników badań 
naukowych lub prac rozwojowych uzyskanych 
przez niego w czasie trwania studiów w tym 
instytucie. 
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą przypadków, gdy 
badania naukowe lub prace rozwojowe były 
prowadzone: 
1) na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 
państwa lub porządku publicznego; 
2) na podstawie umowy ze stroną finansującą lub 
współfinansującą te badania lub prace, 
przewidującej zobowiązanie do przeniesienia 
praw własności intelektualnej na rzecz tej strony; 
3) w ramach umowy z podmiotem mającym 
siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, o ile umowa ta nie stanowi inaczej. 
Art. 94b. 1. Rada naukowa uchwala regulamin 
zarządzania prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi oraz prawami własności 
przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych, 
który określa: 
1) prawa i obowiązki instytutu, pracowników 
oraz doktorantów w zakresie ochrony i 
korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych 
oraz praw własności przemysłowej; 
2) zasady wynagradzania twórców i podziału 
dochodów z komercjalizacji między twórcą 
będącym pracownikiem instytutu naukowego lub 
doktorantem a tym instytutem; 
3) zasady i procedury komercjalizacji wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych; 
4) zasady korzystania z majątku instytutu 
wykorzystywanego do komercjalizacji wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych oraz 
świadczenia usług naukowo-badawczych; 
5) zasady i tryb przekazywania instytutowi przez 

2. Doktorantowi instytutu przysługują prawa 
własności intelektualnej do wyników badań 
naukowych lub prac rozwojowych uzyskanych 
przez niego w czasie trwania studiów w tym 
instytucie. 
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą przypadków, gdy 
badania naukowe lub prace rozwojowe były 
prowadzone: 
1) na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 
państwa lub porządku publicznego; 
2) na podstawie umowy ze stroną finansującą lub 
współfinansującą te badania lub prace, 
przewidującej zobowiązanie do przeniesienia 
praw własności intelektualnej na rzecz tej strony; 
3) w ramach umowy z podmiotem mającym 
siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, o ile umowa ta nie stanowi inaczej. 
Art. 94b. 1. Rada naukowa uchwala regulamin 
zarządzania prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi oraz prawami własności 
przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych, który 
określa:  
1) prawa i obowiązki instytutu, pracowników oraz 
doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z 
praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw 
własności przemysłowej; 
2) zasady wynagradzania twórców i podziału 
dochodów z komercjalizacji między twórcą 
będącym pracownikiem instytutu naukowego lub 
doktorantem a tym instytutem; 
3) zasady i procedury komercjalizacji wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych; 
4) zasady korzystania z majątku instytutu 
wykorzystywanego do komercjalizacji wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych oraz 
świadczenia usług naukowo-badawczych; 
5) zasady i tryb przekazywania instytutowi przez 
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pracownika lub doktoranta tego instytutu 
informacji o wynikach badań naukowych lub prac 
rozwojowych, zawiadomień w przypadkach, w 
których temu instytutowi przysługuje prawo 
pierwokupu lub prawo pierwszeństwa, i 
informacji o uzyskanych dochodach z 
komercjalizacji oraz zasady przekazywania przez 
twórcę części przysługujących instytutowi 
dochodów z komercjalizacji. 
2. Instytut jest obowiązany do udzielania 
pracownikowi lub doktorantowi instytutu, na 
jego wniosek, wsparcia w zakresie komercjalizacji 
przez tych twórców wyników badań naukowych 
lub prac rozwojowych przez nich uzyskanych. 
Art. 94c. W przypadku komercjalizacji przez 
pracownika lub doktoranta instytutu wyników 
badań naukowych lub prac rozwojowych, 
instytutowi przysługuje 25% dochodów 
uzyskanych przez pracownika lub doktoranta z 
komercjalizacji. W przypadku udzielenia 
pracownikowi lub doktorantowi instytutu 
wsparcia w zakresie komercjalizacji, o którym 
mowa w art. 94b ust. 2, instytutowi przysługuje 
30% dochodów uzyskanych przez pracownika lub 
doktoranta z komercjalizacji. 
Art. 94d. 1. W przypadku komercjalizacji 
polegającej na sprzedaży praw własności 
intelektualnej instytutowi przysługuje prawo 
pierwokupu. 
2. Pracownik lub doktorant zawiadamia instytut 
o sprzedaży praw własności intelektualnej nie 
później niż w ciągu miesiąca od dnia zawarcia 
umowy sprzedaży. 
3. Prawo pierwokupu wykonuje się przez 
oświadczenie złożone pracownikowi lub 
doktorantowi instytutu, w ciągu miesiąca od dnia 
otrzymania zawiadomienia o zawarciu umowy 
sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych 

pracownika lub doktoranta tego instytutu 
informacji o wynikach badań naukowych lub prac 
rozwojowych, zawiadomień w przypadkach, w 
których temu instytutowi przysługuje prawo 
pierwokupu lub prawo pierwszeństwa, i 
informacji o uzyskanych dochodach z 
komercjalizacji oraz zasady przekazywania przez 
twórcę części przysługujących instytutowi 
dochodów z komercjalizacji. 
2. Instytut jest obowiązany do udzielania 
pracownikowi lub doktorantowi instytutu, na 
jego wniosek, wsparcia w zakresie komercjalizacji 
przez tych twórców wyników badań naukowych 
lub prac rozwojowych przez nich uzyskanych. 
Art. 94c. W przypadku komercjalizacji przez 
pracownika lub doktoranta instytutu wyników 
badań naukowych lub prac rozwojowych, 
instytutowi przysługuje 25% dochodów 
uzyskanych przez pracownika lub doktoranta z 
komercjalizacji. W przypadku udzielenia 
pracownikowi lub doktorantowi instytutu 
wsparcia w zakresie komercjalizacji, o którym 
mowa w art. 94b ust. 2, instytutowi przysługuje 
30% dochodów uzyskanych przez pracownika lub 
doktoranta z komercjalizacji. 
Art. 94d. 1. W przypadku komercjalizacji 
polegającej na sprzedaży praw własności 
intelektualnej instytutowi przysługuje prawo 
pierwokupu. 
2. Pracownik lub doktorant zawiadamia instytut o 
sprzedaży praw własności intelektualnej nie 
później niż w ciągu miesiąca od dnia zawarcia 
umowy sprzedaży. 
3. Prawo pierwokupu wykonuje się przez 
oświadczenie złożone pracownikowi lub 
doktorantowi instytutu, w ciągu miesiąca od dnia 
otrzymania zawiadomienia o zawarciu umowy 
sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych 



 8 

ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu cywilnego (Dz. U. 
Nr 16, poz. 93, z późn. zm.5)) dotyczące prawa 
pierwokupu. 
4. W przypadku komercjalizacji innej niż 
określona w ust. 1 oraz w przypadku 
nieodpłatnego udostępnienia praw własności 
intelektualnej, instytutowi przysługuje prawo 
pierwszeństwa. Prawo pierwszeństwa nie 
przysługuje w przypadku komercjalizacji 
polegającej na udzieleniu licencji niewyłącznej. 
5. Pracownik lub doktorant zawiadamiają 
instytut o dokonaniu czynności prawnej 
obejmującej komercjalizację inną niż określona w 
ust. 1 lub nieodpłatne udostępnienie praw 
własności intelektualnej, nie później niż w ciągu 
miesiąca od dnia dokonania czynności prawnej. 
6. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez 
oświadczenie o wstąpieniu instytutu w miejsce 
nabywcy praw własności intelektualnej, złożone 
pracownikowi lub doktorantowi instytutu w 
ciągu miesiąca od dnia otrzymania 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. 
7. Czynność prawna między twórcą a nabywcą 
praw własności intelektualnej dochodzi do 
skutku pod warunkiem nieskorzystania przez 
instytut z prawa pierwszeństwa. 
8. Prawo pierwokupu lub prawo pierwszeństwa 
można wykonać w czasie pozostawania 
pracownika w stosunku pracy, w ramach którego 
powstały prawa własności intelektualnej, lub w 
ciągu 2 lat od dnia jego ustania. W przypadku 
doktorantów prawo pierwokupu lub prawo 
pierwszeństwa można wykonać w czasie trwania 
studiów, podczas których powstały prawa 
własności intelektualnej, lub w ciągu 2 lat od dnia 
ich zakończenia.”. 

ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu cywilnego (Dz. U. 
Nr 16, poz. 93, z późn. zm.5)) dotyczące prawa 
pierwokupu. 
4. W przypadku komercjalizacji innej niż 
określona w ust. 1 oraz w przypadku 
nieodpłatnego udostępnienia praw własności 
intelektualnej, instytutowi przysługuje prawo 
pierwszeństwa. Prawo pierwszeństwa nie 
przysługuje w przypadku komercjalizacji 
polegającej na udzieleniu licencji niewyłącznej. 
5. Pracownik lub doktorant zawiadamiają instytut 
o dokonaniu czynności prawnej obejmującej 
komercjalizację inną niż określona w ust. 1 lub 
nieodpłatne udostępnienie praw własności 
intelektualnej, nie później niż w ciągu miesiąca od 
dnia dokonania czynności prawnej. 
6. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez 
oświadczenie o wstąpieniu instytutu w miejsce 
nabywcy praw własności intelektualnej, złożone 
pracownikowi lub doktorantowi instytutu w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia, o 
którym mowa w ust. 5. 
7. Czynność prawna między twórcą a nabywcą 
praw własności intelektualnej dochodzi do skutku 
pod warunkiem nieskorzystania przez instytut z 
prawa pierwszeństwa. 
8. Prawo pierwokupu lub prawo pierwszeństwa 
można wykonać w czasie pozostawania 
pracownika w stosunku pracy, w ramach którego 
powstały prawa własności intelektualnej, lub w 
ciągu 2 lat od dnia jego ustania. W przypadku 
doktorantów prawo pierwokupu lub prawo 
pierwszeństwa można wykonać w czasie trwania 
studiów, podczas których powstały prawa 
własności intelektualnej, lub w ciągu 2 lat od dnia 
ich zakończenia.”. 
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12 

Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

11.12.13) art. 1 ust. 68 
(po zmianach 70) 

dotyczący art. 103, ust. 
2, pkt. 1 ustawy  Prawo 
o szkolnictwie wyższym 

Art. 1, ust. 68a) o zmianie art. 103, ust 2, pkt. 1 
prawo o szkolnictwie wyższym brzmi: 
„dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i 
ust. 4, z wyłączeniem środków na stypendia 
ministra, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4” 
 

Art. 1, ust. 68a) o zmianie art. 103, ust 2, pkt. 1 
prawo o szkolnictwie wyższym otrzymuje 
brzmienie: 
„dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i 
ust. 4, z wyłączeniem środków na stypendia 
ministra, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4, 
stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia o 
których mowa w art. 199 ust 1, pkt. 5b oraz 
stypendium ministra nadzorującego poszczególne 
instytuty badawcze o których mowa w art. 199 
ust 1, pkt. 5c” 
 

Ze względu na 
wprowadzenie przez 
Ministerstwo zmiany w art. 
70a ustawy o PAN (dotyczy 
stypendium Prezesa za 
wybitne osiągnięcia) 
dostosowania wymaga 
także art. 103 ust.2 pkt. 1 
w ustawie  Prawo  o 
szkolnictwie wyższym 
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Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

11.12.13) art. 1 ust. 68a 
(po zmianach 70a) 

dotyczący art. 103, ust. 
4, ustawy  Prawo o 

szkolnictwie wyższym 

Art. 1, ust. 68a ustawy o zmianie ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 11.12.13): 
„ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i 
doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 
pkt 2-4, przeznacza się na pokrycie kosztów 
utrzymania domów i stołówek studenckich, w 
tym na wynagrodzenia pracowników 
zatrudnionych w tych domach i stołówkach 
studenckich oraz na odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych dla tych pracowników.”,” 

Art 1, ust. 68b ustawy o zmianie ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 11.12.13): 
„ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i 
doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 
2-4, przeznacza się na pokrycie kosztów 
utrzymania domów i stołówek studenckich, w 
tym na wynagrodzenia pracowników 
zatrudnionych w tych domach i stołówkach 
studenckich oraz na odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych dla tych pracowników.”,” 

ze względu na 
wprowadzenie zmiany 
konieczna zmiana 
numeracji 

14 

Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

11.12.13) art. 1 ust. 68b 
(po zmianach 70b) 

dotyczący art. 103, ust. 
4a, ustawy  Prawo o 

szkolnictwie wyższym 

Art 1, ust. 68b ustawy o zmianie ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 11.12.13): 
 „po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 
„4a. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych dla pracowników, o których mowa w 
ust. 4, zatrudnionych w uczelni publicznej, jest 
dokonywany zgodnie z art. 157.”,” 

Art 1, ust. 68c ustawy o zmianie ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 11.12.13): 
„po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 
„4a. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych dla pracowników, o których mowa w 
ust. 4, zatrudnionych w uczelni publicznej, jest 
dokonywany zgodnie z art. 157.”,” 

ze względu na 
wprowadzenie zmiany 
konieczna zmiana 
numeracji 

15 

Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 

Art. 1, ust. 68c ustawy o zmianie ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 11.12.13): 
„ ust. 5-7 otrzymują brzmienie: 

Art. 1, ust. 68d ustawy o zmianie ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 11.12.13): 
„ust. 5-7 otrzymują brzmienie: 

ze względu na 
wprowadzenie zmiany 
konieczna zmiana 
numeracji 



 10 

ustaw (projekt z dnia 
11.12.13) art. 1 ust. 68c 

(po zmianach 70c) 
dotyczący art. 103, ust. 

5-7, ustawy  Prawo o 
szkolnictwie wyższym 

„5. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i 
doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 
pkt 2-4, może być również przeznaczony na 
wypłatę stypendiów i zapomóg oraz na remonty i 
modernizację domów i stołówek studenckich, a 
także na pokrywanie kosztów, o których mowa w 
ust. 6. 
6. Uczelnia może przeznaczyć część dotacji, o 
której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, w 
wysokości nieprzekraczającej w danym roku 
budżetowym 0,2%, na pokrywanie ponoszonych 
przez uczelnię kosztów realizacji zadań 
związanych z przyznawaniem i wypłacaniem 
stypendiów i zapomóg dla studentów i 
doktorantów.  
7. Niewykorzystane w danym roku budżetowym 
środki funduszu pomocy materialnej dla 
studentów i doktorantów pochodzące ze źródła, 
o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przechodzą na rok 
następny do wykorzystania na cele określone w 
ust. 3., a środki pochodzące ze źródeł 
określonych w ust. 2 pkt 2-4, na cele określone w 
ust. 4-6.”,” 

„5. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i 
doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 
2-4, może być również przeznaczony na wypłatę 
stypendiów i zapomóg oraz na remonty i 
modernizację domów i stołówek studenckich, a 
także na pokrywanie kosztów, o których mowa w 
ust. 6. 
6. Uczelnia może przeznaczyć część dotacji, o 
której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, w 
wysokości nieprzekraczającej w danym roku 
budżetowym 0,2%, na pokrywanie ponoszonych 
przez uczelnię kosztów realizacji zadań 
związanych z przyznawaniem i wypłacaniem 
stypendiów i zapomóg dla studentów i 
doktorantów. 
7. Niewykorzystane w danym roku budżetowym 
środki funduszu pomocy materialnej dla 
studentów i doktorantów pochodzące ze źródła, 
o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przechodzą na rok 
następny do wykorzystania na cele określone w 
ust. 3, a środki pochodzące ze źródeł określonych 
w ust. 2 pkt 2-4, na cele określone w ust. 4-6.”,” 

16 

Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

11.12.13) art. 1 ust. 68d 
(po zmianach 70d) 

dotyczący art. 103, ust. 
8 i 9, ustawy  Prawo o 
szkolnictwie wyższym 

Art. 1, ust. 68d ustawy o zmianie ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 11.12.13): 
„dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 
„8. Środki funduszu pomocy materialnej dla 
studentów i doktorantów wydatkowane z 
naruszeniem ust. 4 i 7 podlegają zwrotowi do 
funduszu. 
9. Środki funduszu pomocy materialnej dla 
studentów i doktorantów pochodzące z dotacji z 
budżetu państwa wydatkowane z naruszeniem 
ust. 3 i 7 podlegają zwrotowi do budżetu 
państwa na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938).”;” 

Art. 1, ust. 68e ustawy o zmianie ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 11.12.13): 
„dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 
„8. Środki funduszu pomocy materialnej dla 
studentów i doktorantów wydatkowane z 
naruszeniem ust. 4 i 7 podlegają zwrotowi do 
funduszu. 
9. Środki funduszu pomocy materialnej dla 
studentów i doktorantów pochodzące z dotacji z 
budżetu państwa wydatkowane z naruszeniem 
ust. 3 i 7 podlegają zwrotowi do budżetu państwa 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2013 r. poz. 885 i 938).”;” 

ze względu na 
wprowadzenie zmiany 
konieczna zmiana 
numeracji 
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Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

11.12.13) art. 1 ust. 114 
(po zmianach 116) 

dotyczący art. 200a ust. 
1 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym 

Art. 200a. ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym brzmi: 
Zwiększenie stypendium doktoranckiego z 
dotacji projakościowej, o której mowa w art. 94b 
ust. 1 pkt. 5, przysługuje doktorantom 
wyróżniającym się w pracy naukowej i 
dydaktycznej. Tryb przyznawania zwiększenia 
stypendium doktoranckiego określa regulamin 
określony przez rektora po uzyskaniu opinii 
właściwego organu samorządu doktorantów, z 
uwzględnieniem zasady, że uprawnienie do 
otrzymywania tego stypendium przysługuje nie 
więcej niż 30% najlepszych doktorantów na 
poszczególnych latach studiów doktoranckich. 

Art. 200a. ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym otrzymuje brzmienie: 
"Zwiększenie stypendium doktoranckiego z 
dotacji projakościowej, o której mowa w art. 94b 
ust. 1 pkt. 5, przysługuje doktorantom 
wyróżniającym się w pracy naukowej lub 
dydaktycznej. Tryb przyznawania zwiększenia 
stypendium doktoranckiego określa regulamin 
określony przez rektora uczelni lub dyrektora 
jednostki naukowej po uzyskaniu opinii 
właściwego organu samorządu doktorantów, z 
uwzględnieniem zasady, że uprawnienie do 
otrzymywania tego stypendium przysługuje nie 
więcej niż 30% najlepszych doktorantów na 
poszczególnych latach studiów doktoranckich. 

Jest to kontynuacja zmian 
dotyczących art. 94b ust. 1 
pkt. 5. mających na celu 
uwzględnienie 
doktorantów Akademii w 
zwiększaniu stypendium 
doktoranckiego z dotacji 
projakościowej 

 

Ustawa o zmianie 
ustawy Prawo o 

Szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych 
ustaw (projekt z dnia 

11.12.13) 

 Konieczna zmiana wszystkich następnych 
ustępów artykułu nr 1 o + 1 
Dotyczy obecnych ustępów 115-117 

ze względu na 
wprowadzenie powyższej 
zmiany konieczna zmiana 
numeracji 

 
Uwaga) 
Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną w formacie doc na adres: konsultacje@krd.edu.pl W tytule e-maila należy wpisać: Konsultacje 
społeczne. Każdą uwagę należy wpisywać w odrębnym wierszu tabeli. 
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