
Projekt z dnia 6 maja 2021 r. 

U S T AWA  

z dnia … 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 478 i 619) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 16: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Wyrazy „akademia praktyczna” są zastrzeżone dla uczelni zawodowej, 

która spełnia łącznie następujące warunki: 

1) funkcjonuje co najmniej 10 lat; 

2) liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego 

ponad 50% studentów kształci się na studiach stacjonarnych; 

3) co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni 

jako podstawowym miejscu pracy; 

4) prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie na co najmniej 5 kierunkach; 

5) prowadzi kształcenie na co najmniej 1 kierunku studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8, lub kierunku 

studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra 

inżyniera; 

6) żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony 

negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez PKA oceny jakości 

kształcenia.”, 

b) w ust. 4 wyrazy „ust. 1–3” zastępuje się wyrazami „ust. 1, 2 i 3”, 

c) dodaje się ust. 5–8 w brzmieniu: 

„5. W przypadku zaprzestania spełniania przez uczelnię używającą w swojej 

nazwie wyrazów „akademia praktyczna” warunków, o których mowa w ust. 1a, 

uczelnia może nadal posługiwać się tą nazwą. 
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6. Zmiana nazwy uczelni niepublicznej na nazwę zawierającą wyrazy 

zastrzeżone, o których mowa w ust. 1–3, może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra 

wydanej, na wniosek uczelni lub założyciela, w drodze decyzji administracyjnej. 

7. Zmiana nazwy niepublicznej uczelni zawodowej na nazwę zawierającą 

wyrazy „akademia praktyczna” może nastąpić, jeżeli uczelnia spełnia łącznie 

warunki, o których mowa w ust. 1a, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 6, oraz spełniała je w zakresie ust. 1a: 

1) pkt 2–5 – w okresie 2 lat akademickich, 

2) pkt 6 – w okresie 3 lat akademickich 

– poprzedzających rok akademicki, w którym następuje zmiana nazwy. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, weryfikacja spełniania przez uczelnię 

niepubliczną warunków, o których mowa w ust. 1–3, jest przeprowadzana na 

podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1, z tym że 

spełnianie warunków, o których mowa w: 

1) ust. 1, 2 i 3 – ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 6; 

2) ust. 1a – ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 6, a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 7 

– na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych 

latach.”; 

2) w art. 35 po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu: 

„2a. Zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej na nazwę zawierającą wyrazy 

„akademia praktyczna” może nastąpić jeżeli rektor poinformuje ministra o spełnianiu 

przez uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a. 

2b. Zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej na nazwę zawierającą wyrazy 

„akademia praktyczna” może nastąpić jeżeli uczelnia spełnia łącznie warunki, o których 

mowa w art. 16 ust. 1a, na dzień przekazania informacji, o której mowa w ust. 2a, oraz 

spełniała je w zakresie art. 16 ust. 1a: 

1) pkt 2–5 – w okresie 2 lat akademickich, 

2) pkt 6 – w okresie 3 lat akademickich 

– poprzedzających rok akademicki, w którym następuje zmiana nazwy. 

2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, weryfikacja spełnienia przez uczelnię 

warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a, jest przeprowadzana na podstawie danych 
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zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1, według stanu na dzień 

przekazania informacji, o której mowa w ust. 2a, a w odniesieniu do lat akademickich 

w okresach wskazanych w ust. 2b – na podstawie danych wprowadzonych do tego 

systemu w poszczególnych latach.”; 

3) w art. 37 w ust. 7 wyrazy „ust. 3 pkt 5 i 6” zastępuje się wyrazami „ust. 3 pkt 4, 5 i 6”; 

4) w art. 48 przed wyrazami „art. 37 ust. 7” dodaje się wyrazy „art. 16 ust. 6,”; 

5) w art. 53 po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5d w brzmieniu: 

„5a. Uczelnia zawodowa, o której mowa w ust. 4 pkt 2, może uzyskać pozwolenie 

na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez 

konieczności zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 5, jeżeli spełnia łącznie 

warunki, o których mowa w art. 16 ust. 1a, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa 

w art. 54 ust. 1, oraz spełniała je w zakresie art. 16 ust. 1a: 

1) pkt 2–5 – w okresie 2 lat akademickich, 

2) pkt 6 – w okresie 3 lat akademickich 

– poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek. 

5b. Uczelnia zawodowa prowadząca studia przygotowujące do wykonywania 

zawodu nauczyciela może je prowadzić bez konieczności posiadania porozumienia, 

o którym mowa w ust. 5, jeżeli zawiadomi ministra o łącznym spełnieniu warunków, 

o których mowa w art. 16 ust. 1a, na dzień złożenia tego zawiadomienia oraz o spełnianiu 

tych warunków w zakresie art. 16 ust. 1a: 

1) pkt 2–5 tej ustawy – w okresie 2 lat akademickich, 

2) pkt 6 tej ustawy – w okresie 3 lat akademickich 

– poprzedzających rok akademicki, w którym złożono zawiadomienie. 

5c. W przypadkach, o których mowa w ust. 5a i 5b, weryfikacja spełniania przez 

uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a, jest przeprowadzana na podstawie 

danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1, według stanu na dzień 

złożenia odpowiednio wniosku o pozwolenie albo zawiadomienia, a w odniesieniu do lat 

akademickich w okresach wskazanych w ust. 5a i 5b – na podstawie danych 

wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach. 

5d. Uczelnia prowadząca studia przygotowujące do wykonywania zawodu 

nauczyciela zgodnie z ust. 5a albo 5b, która zaprzestała spełniania któregokolwiek 

z warunków określonych w art. 16 ust. 1a pkt 2–6, może je prowadzić, jeżeli zawiadomiła 

ministra zgodnie z art. 429 pkt 3 o zaprzestaniu spełniania tych warunków oraz w terminie 
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3 miesięcy od dnia zaprzestania ich spełniania zawarła porozumienie, o którym mowa w 

ust. 5, i przedstawiła je ministrowi. W przypadku nieprzedstawienia porozumienia 

kształcenie na tych studiach może być prowadzone do zakończenia ostatniego cyklu 

kształcenia rozpoczętego przed dniem wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym.”; 

6) w art. 167 w ust. 2 wyrazy „art. 16 ust. 1–3” zastępuje się wyrazami „art. 16 ust. 1, 2 i 3”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. 

poz. 695, 875 i 1086) w art. 206 po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu: 

„2a. Do dnia 31 grudnia 2022 r. pozwolenie na utworzenie studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności zawarcia 

porozumienia, o którym mowa w ust. 2, może uzyskać uczelnia zawodowa, która nie 

posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest 

przyporządkowany kierunek studiów, jeżeli spełnia łącznie warunki, o których mowa 

w art. 16 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, na dzień złożenia wniosku o to 

pozwolenie oraz spełniała je w zakresie art. 16 ust. 1a: 

1) pkt 2–5 tej ustawy – w okresie 2 lat akademickich, 

2) pkt 6 tej ustawy – w okresie 3 lat akademickich 

– poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek. 

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, weryfikacja spełnienia przez uczelnię 

warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, jest 

przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 

ust. 1 tej ustawy, według stanu na dzień złożenia wniosku o pozwolenie, a w odniesieniu 

do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 2a – na podstawie danych 

wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach. 

2c. Do dnia 31 grudnia 2022 r. uczelnia, która uzyskała pozwolenie na utworzenie 

studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z ust. 2a i która 

zaprzestała spełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a pkt 

2–6 ustawy, o której mowa w art. 1, może prowadzić kształcenie na tym kierunku, jeżeli 

zawiadomiła ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z art. 

429 pkt 3 tej ustawy o zaprzestaniu spełniania tych warunków oraz w terminie 3 miesięcy 

od dnia zaprzestania ich spełniania zawarła porozumienie, o którym mowa w ust. 2, i 

przedstawiła je ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W 
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przypadku nieprzedstawienia porozumienia kształcenie na tych studiach może być 

prowadzone do zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 

wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.”. 

Art. 3. 1. Uczelnia zawodowa prowadząca w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 

studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z art. 212 ust. 2 pkt 1 

albo na podstawie pozwolenia wydanego zgodnie z art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, może je prowadzić 

bez konieczności posiadania porozumienia, o którym mowa w art. 206 ust. 2 tej ustawy, jeżeli 

w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zawiadomiła ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o łącznym spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 16 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, na dzień złożenia tego zawiadomienia, oraz 

o ich spełnianiu w zakresie art. 16 ust. 1a: 

1) pkt 2–5 tej ustawy – w okresie 2 lat akademickich, 

2) pkt 6 tej ustawy – w okresie 3 lat akademickich 

– poprzedzających rok akademicki, w którym złożono zawiadomienie. 

2. Uczelnia zawodowa prowadząca w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy studia 

przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

może kontynuować przyjęcia na te studia bez ograniczenia, o którym mowa w tym przepisie, 

jeżeli w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. zawiadomi ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki o łącznym spełnieniu warunków, o których mowa w art. 16 

ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, na dzień złożenia tego zawiadomienia, oraz o ich spełnianiu 

w zakresie art. 16 ust. 1a: 

1) pkt 2–5 tej ustawy – w okresie 2 lat akademickich, 

2) pkt 6 tej ustawy – w okresie 3 lat akademickich 

– poprzedzających rok akademicki, w którym złożono zawiadomienie. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy art. 206 ust. 2b i 2c ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce stosuje się odpowiednio. 

Art. 4. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

postępowania w sprawie dokonania wpisu w ewidencji uczelni niepublicznych w zakresie 
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zmiany danych, o których mowa w art. 37 ust. 3 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, prowadzi się 

na podstawie przepisów dotychczasowych. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

           Za zgodność pod względem prawnym, 

                  legislacyjnym i redakcyjnym 

                           Bogusława Sztorc 

                          Zastępca Dyrektora 

Departamentu Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

              w Ministerstwie Edukacji i Nauki 

                   /– podpisano elektronicznie/ 
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U Z A S A D N I E N I E  

Proponowane zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), zwanej dalej „ustawą”, mają na celu umożliwienie 

uczelni posiadającej status uczelni zawodowej i spełniającej określone warunki: 

1) używania w swojej nazwie wyrazów „akademia praktyczna”; 

2) prowadzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez 

konieczności posiadania porozumienia o współpracy przy prowadzeniu tych studiów 

zawartego z uczelnią posiadającą osiągnięcia w działalności naukowej w dyscyplinie, do 

której jest przyporządkowany kierunek tych studiów (art. 53 ust. 5 ustawy), zwanego dalej 

„porozumieniem”. 

Zgodnie z art. 15 ustawy uczelnia zawodowa prowadzi kształcenie uwzględniające 

potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego na studiach wyłącznie o profilu praktycznym, na 

których ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom kształtującym umiejętności 

praktyczne. Uczelnia zawodowa oprócz studiów pierwszego stopnia może także prowadzić 

studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie i kształcenie specjalistyczne. 

Wiele uczelni zawodowych od lat działa na lokalnych i regionalnych rynkach 

edukacyjnych, współpracując z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Uczelnie te zapewniają 

szeroką ofertę kształcenia praktycznego dla potrzeb rynku pracy, którą odzwierciedla liczba 

studentów, sukcesywny rozwój własnej kadry dydaktycznej i stabilność jej zatrudnienia. 

Uczelnie te kształcą więc studentów, którzy uzyskują w trakcie studiów wiedzę, kompetencje 

i umiejętności szczególnie atrakcyjne dla rynku pracy. 

Założeniem leżącym u podstaw proponowanych w projekcie rozwiązań jest wyróżnienie 

tych uczelni zawodowych, które spełnią określone w ustawie warunki, i umożliwienie im 

noszenia nazwy zawierającej wyrazy „akademia praktyczna”, a także kształcenia nauczycieli 

bez konieczności posiadania porozumienia zawartego z uczelnią uprawnioną. Rozwiązania te 

zapewnią uczelniom zawodowym większą rozpoznawalność i renomę w lokalnych 

społecznościach, a także będą stanowiły dodatkowy bodziec do dalszego rozwijania potencjału 

organizacyjnego i podnoszenia jakości prowadzonego kształcenia. 

Ad 1. Możliwość wprowadzenia do nazw uczelni zawodowych wyrazów „akademia 

praktyczna” podkreśli charakter prowadzonego przez nie kształcenia, wskazując na profil 

działalności tych uczelni. Dzięki nowemu rozwiązaniu zwiększy się rozpoznawalność tej grupy 

uczelni na rynku edukacyjnym, co przyczyni się do ich pozytywnego odbioru w otoczeniu 
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społeczno-gospodarczym. Kryteria, których spełnienie warunkuje skorzystanie z możliwości 

zmiany nazwy uczelni, zostaną określone w projektowanym art. 16 ust. 1a ustawy. Zgodnie z 

tym przepisem wyrazy „akademia praktyczna” będą zastrzeżone dla uczelni zawodowej, która 

spełni łącznie następujące warunki: 

1) funkcjonuje co najmniej 10 lat; 

2) liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego ponad 50% 

studentów kształci się na studiach stacjonarnych; 

3) co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy; 

4) prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co 

najmniej pięciu kierunkach; 

5) prowadzi kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy, lub kierunku 

studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; 

6) żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie 

w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości 

kształcenia. 

Pierwsze trzy z wymienionych przesłanek mają na celu zarezerwowanie możliwości 

używania w nazwie wyrazów „akademia praktyczna” dla uczelni o ugruntowanej pozycji, które 

stabilnie funkcjonują w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Pierwsza przesłanka odnosi 

się do minimalnego okresu funkcjonowania uczelni na rynku edukacyjnym, za który uznano 

okres nie krótszy niż 10 lat. Druga przesłanka pozwoli wyróżnić uczelnie, których oferta 

dydaktyczna cieszy się zainteresowaniem kandydatów na studia i studentów – będzie to wymóg 

kształcenia co najmniej 250 studentów, przy czym ponad połowa tych studentów będzie 

musiała kształcić się na studiach stacjonarnych. Trzecia przesłanka statuuje kryterium 

dotyczące stabilności zatrudnienia kadry dydaktycznej danej uczelni, przez wymóg 

zatrudniania w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy co najmniej połowy nauczycieli 

akademickich. Należy zauważyć, że kryterium to jest związane z warunkiem określonym w art. 

73 ust. 2 pkt 1 ustawy, który ogranicza wymiar zajęć prowadzonych na studiach o profilu 

praktycznym przez osoby, które nie są zatrudnione w danej uczelni jako podstawowym miejscu 

pracy. Przesłanki czwarta i piąta pozwolą na zweryfikowanie, oczekiwanej przez 

projektodawcę od przyszłych akademii praktycznych, szerokiej oferty dydaktycznej uczelni w 

zakresie kształcenia praktycznego, w tym na studiach przygotowujących do wykonywania 
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zawodów medycznych lub na studiach umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich. 

Ostatnim z ocenianych kryteriów będzie należyta dbałość uczelni o zapewnienie odpowiedniej 

jakości kształcenia na prowadzonych studiach, która będzie ustalana na podstawie oceny 

jakości kształcenia przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

Weryfikacja spełniania przez uczelnię zawodową (publiczną i niepubliczną) wskazanych 

powyżej warunków będzie przeprowadzana na podstawie danych zawartych w Zintegrowanym 

Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwanym dalej „systemem 

POL-on”. Warto zaznaczyć, że funkcjonalności systemu POL-on umożliwiają w szczególności 

wygenerowanie „zaraportowanych” danych wprowadzanych w poszczególnych latach 

akademickich dotyczących: studentów, osób posiadających „aktywne” zatrudnienie i 

kierunków posiadających status „prowadzone”. Przy ustalaniu spełniania warunków 

określonych w projektowanym art. 16 ust. 1a pkt 2–6 będzie uwzględniany ogół danych 

wprowadzanych przez uczelnię do systemu POL-on w poszczególnych latach akademickich 

objętych badanym okresem. Należy zaznaczyć, że bazowanie w nowo tworzonych procedurach 

na danych zawartych w systemie POL-on ograniczy do minimum nakład pracy i czas niezbędny 

do weryfikacji spełniania przez uczelnie ustawowych przesłanek. Warto odnotować, że dane w 

systemie POL-on są wprowadzane przez rektorów na bieżąco, co zapewnia ich aktualność i 

rzetelność. 

Zmiana nazw uczelni będzie następowała według różnych procedur w odniesieniu do 

uczelni publicznych i uczelni niepublicznych, co wynika z przyjętych w ustawie odmiennych 

sposobów organizacji i działania obu typów uczelni. 

Z uwagi na fakt, że art. 35 ust. 2 ustawy stanowi, iż zmiana nazwy publicznej uczelni 

zawodowej następuje w drodze rozporządzenia zakłada się, że dokonanie zmiany nazwy 

uczelni będzie mogło nastąpić po poinformowaniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”, przez rektora o spełnieniu przez uczelnię 

warunków określonych w projektowanym art. 16 ust. 1a ustawy. 

Zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej będzie mogła nastąpić, jeżeli uczelnia 

spełni łącznie wymienione wyżej warunki na dzień przekazania informacji przez rektora oraz 

jeżeli spełniała je odpowiednio: 

1) w zakresie wymogów dotyczących liczby studentów, nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w tej uczelni oraz prowadzonych kierunków studiów (projektowany art. 16 
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ust. 1a pkt 2–5 ustawy) – w okresie dwóch lat akademickich poprzedzających rok 

akademicki, w którym następuje zmiana jej nazwy; 

2) w zakresie wymogu dotyczącego oceny jakości kształcenia prowadzonych przez uczelnię 

kierunków studiów (art. 16 ust. 1a pkt 6 ustawy) – w okresie trzech lat akademickich 

poprzedzających rok akademicki, w którym następuje zmiana jej nazwy. 

Warto na marginesie wskazać, że obecnie minister dokonuje zmiany nazwy publicznej 

uczelni zawodowej, wydając rozporządzenie po otrzymaniu stanowiska uczelni w tej sprawie, 

przy czym ustawa nie określa warunków dokonania takiej zmiany. 

W przypadku uczelni wojskowej i uczelni służb państwowych zmiana ich nazw na 

zawierające wyrazy „akademia praktyczna” będzie następowała po przekazaniu ministrowi 

przez rektora informacji, o której mowa w projektowanym art. 35 ust. 2a ustawy, w drodze 

rozporządzenia ministra, wydawanego na wniosek ministra nadzorującego daną uczelnię 

(art. 434 ust. 2 i 5 ustawy). 

Odnośnie zaś do niepublicznych uczelni zawodowych należy wskazać, że zmiana nazwy 

będzie mogła nastąpić po uzyskaniu zgody wydanej przez ministra w drodze decyzji 

administracyjnej. Z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę nazwy uczelni niepublicznej 

będzie mogła wystąpić uczelnia lub jej założyciel. Wymaga przy tym odnotowania, że zmiana 

nazwy takiej uczelni będzie mogła nastąpić po spełnieniu przez uczelnię tych samych 

przesłanek, jak w przypadku uczelni publicznej. 

Sposób odmiennego ukształtowania procedury zmiany nazwy uczelni niepublicznej jest 

determinowany tym, że podmiotem właściwym w tej sprawie nie jest minister, lecz organ 

uczelni lub jej założyciel – zależnie od uregulowań zawartych w statucie uczelni. Z uwagi na 

potrzebę wkomponowania nowych rozwiązań w architekturę ustawy, w projekcie przewidziano 

wprowadzenie odrębnego postępowania dotyczącego wyrażenia zgody przez ministra na 

zmianę nazwy uczelni niepublicznej na nazwę zawierającą wyrazy zastrzeżone na podstawie 

art. 16 ust. 1–3 ustawy. Wynika to z faktu, że obecnie ustawa nie zawiera rozwiązań 

dotyczących procedury weryfikowania przez ministra spełniania przez uczelnię niepubliczną 

warunków do używania w nazwie ustawowo zastrzeżonych wyrazów – przed odnotowaniem 

stosownego wpisu w ewidencji uczelni niepublicznych. W efekcie wprowadzenia 

projektowanych rozwiązań każda zmiana nazwy uczelni niepublicznej na nazwę zawierającą 

zastrzeżone ustawowo wyrazy będzie wymagała uzyskania zgody ministra. 
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Konsekwencją wprowadzenia trybu dokonywania zmiany nazw uczelni niepublicznych 

jest również zmiana art. 37 ust. 7 ustawy. Celem tej zmiany jest wyeliminowanie formy decyzji 

administracyjnej, jako podstawy odnotowania w ewidencji uczelni niepublicznych zmiany 

nazwy uczelni i adresu uczelni (art. 37 ust. 3 pkt 4 ustawy). Należy zaznaczyć, że obecnie 

zmiana nazwy lub adresu uczelni niepublicznej jest dokonywana przez założyciela lub organ 

uczelni wskazany w statucie. W przypadku gdy statut uczelni niepublicznej nie przewiduje 

takiej regulacji zmiana jej nazwy lub adresu jest dokonywana przez rektora, któremu 

przysługuje domniemanie kompetencji w sprawach uczelni (art. 23 ust. 1 ustawy). Natomiast 

weryfikacja prawidłowości rozstrzygnięć organów uczelni lub jej założyciela w przedmiocie 

zmiany nazwy lub adresu uczelni jest dokonywana w drodze czynności nadzorczych ministra 

przedstawionych w ustawie w dziale XIII – nadzór nad systemem szkolnictwa wyższego i 

nauki. O dokonanej zmianie nazwy lub adresu uczelni uczelnia niepubliczna lub założyciel 

zawiadamia ministra, a odnotowanie takiej zmiany w ewidencji uczelni niepublicznych 

następuje w drodze decyzji administracyjnej. Konieczność przeprowadzenia postępowania 

administracyjnego w omawianym zakresie niezasadnie wydłuża cały proces. 

Z uwagi na powyższe w projektowanym stanie prawnym wpis w ewidencji uczelni 

niepublicznych dotyczący zmiany wymienionych danych będzie następował w drodze 

czynności materialno-technicznej. Powyższa zmiana uprości i przyspieszy odzwierciedlanie 

zgłaszanych zmian w ewidencji, a jednocześnie umożliwi zainteresowanym podmiotom 

(np. kandydatom na studia, studentom) dostęp do aktualnych informacji dotyczących 

funkcjonowania danej uczelni. 

Należy również wskazać, że w postępowaniu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 

nazwy uczelni niepublicznej na nazwę zawierającą wyrazy ustawowo zastrzeżone będą miały 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), z wyłączeniem art. 35–37, art. 79a oraz art. 96a–

96n (zmiana art. 48 ustawy). 

W projekcie przewiduje się również, że w przypadku zaprzestania spełniania przez 

uczelnię zawodową używającą w swojej nazwie wyrazów „akademia praktyczna” warunków 

określonych w projektowanym art. 16 ust. 1a ustawy, uczelnia ta będzie mogła nadal 

posługiwać się nazwą „akademia praktyczna” (projektowany art. 16 ust. 5). Rozwiązanie to jest 

analogiczne do przyjętego w ustawie w odniesieniu do nazw innych uczelni zawierających 

zastrzeżone wyrazy (art. 16 ust. 4 ustawy). 
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Należy jednocześnie wyjaśnić, że zmiana nazwy uczelni zawodowej nie będzie wiązała 

się ze zmianą jej statusu. Status uczelni, z uczelni zawodowej na uczelnię akademicką, będzie 

mógł ulec zmianie dopiero po przeprowadzeniu pierwszej ewaluacji jakości działalności 

naukowej, o której mowa w art. 324 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą wprowadzającą”, i otrzymaniu w jej wyniku odpowiedniej kategorii 

naukowej, przyporządkowującej daną uczelnię do grupy uczelni akademickich albo 

zawodowych. 

Ad 2. W projekcie ustawy przewiduje się dodanie przepisów umożliwiających uczelniom 

zawodowym, spełniającym określone w ustawie warunki, prowadzenie studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności posiadania 

porozumienia zawartego z uprawnioną uczelnią (art. 53 ust. 5 ustawy i art. 206 ust. 2 ustawy 

wprowadzającej). W obecnym stanie prawnym liczba uczelni zawodowych mogących kształcić 

przyszłych nauczycieli pozostaje zależna od liczby uczelni, które posiadają odpowiednią 

kategorię naukową, a do dnia 31 grudnia 2022 r. – uprawnienie do nadawania stopnia doktora, 

i które zawrą z uczelniami zawodowymi wymagane porozumienia. Podkreślić należy, że 

uprawnione uczelnie mogą zawrzeć porozumienie w danej dyscyplinie naukowej tylko z jedną 

uczelnią. 

W związku z tym projektowane rozwiązania przewidują, że w przypadku uczelni 

zawodowych, które spełnią określone w ustawie warunki będzie możliwe uzyskanie przez nie 

pozwolenia na prowadzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela 

z pominięciem wymogu zawarcia porozumienia. Jednocześnie uczelnie zawodowe spełniające 

wymagania określone w projektowanym art. 16 ust. 1a ustawy, które w dniu wejścia w życie 

projektowanej ustawy będą prowadziły studia przygotowujące do wykonywania zawodu 

nauczyciela na podstawie zawartego porozumienia będą mogły zrezygnować z jego 

utrzymywania. Pośrednią korzyść z tego stanu rzeczy odniosą również uczelnie zawodowe 

niespełniające warunków określonych w projektowanym art. 16 ust. 1a ustawy, ponieważ 

zwiększą się ich szanse na zawarcie porozumienia z uprawnioną uczelnią. 

Proponowane regulacje pozwolą uczelniom zawodowym wyróżniającym się 

ugruntowaną i stabilną pozycją w systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz odpowiednią 

jakością prowadzonego kształcenia usamodzielnić się w prowadzeniu studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. 
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Przechodząc do szczegółowego omówienia przewidzianych w projekcie rozwiązań należy 

wskazać, że w dodawanym art. 53 ust. 5a ustawy proponuje się, by uczelnia zawodowa 

posiadająca kategorię naukową C albo nieposiadająca kategorii naukowej mogła uzyskać 

pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela 

bez konieczności zawierania porozumienia z uczelnią, o której mowa w art. 53 ust. 7 pkt 1 

ustawy, tj. uczelnią posiadającą kategorię naukową co najmniej B+ w dyscyplinie, do której 

jest przyporządkowany kierunek tych studiów. 

Uczelnia zawodowa będzie mogła uzyskać pozwolenie na prowadzenie studiów bez 

konieczności zawarcia porozumienia, jeżeli według stanu na dzień złożenia wniosku 

o pozwolenie na utworzenie tych studiów, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, spełnia 

łącznie warunki określone w projektowanym art. 16 ust. 1a ustawy oraz jeżeli spełniała je 

odpowiednio: 

1) w zakresie wymogów dotyczących liczby studentów, nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w tej uczelni oraz prowadzonych kierunków studiów (projektowany art. 16 

ust. 1a pkt 2–5 ustawy) – w okresie dwóch lat akademickich poprzedzających rok 

akademicki, w którym złożono wniosek; 

2) w zakresie wymogu dotyczącego oceny jakości kształcenia prowadzonych przez uczelnię 

kierunków studiów (projektowany art. 16 ust. 1a pkt 6 ustawy) – w okresie trzech lat 

akademickich poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek. 

Wymagania w tym zakresie są tożsame z warunkami przewidzianymi dla zmiany nazwy 

uczelni na nazwę zawierającą wyrazy „akademia praktyczna”. Należy jednakże zaznaczyć, że 

skorzystanie z rozwiązania przewidzianego w projektowanym art. 53 ust. 5a ustawy nie będzie 

wymagało zmiany nazwy uczelni. Obie regulacje są bowiem rozwiązaniami od siebie 

niezależnymi, a zasadność i możliwość skorzystania z nich pozostawia się decyzji władz danej 

uczelni. 

W projektowanym art. 53 ust. 5b ustawy proponuje się rozwiązanie, zgodnie z którym 

uczelnia zawodowa prowadząca studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

będzie mogła kontynuować prowadzenie tych studiów bez konieczności posiadania 

porozumienia, jeżeli zawiadomi ministra o łącznym spełnieniu warunków określonych 

w projektowanym art. 16 ust. 1a ustawy. Z regulacji tej uczelnia zawodowa będzie mogła 

skorzystać m.in. w przypadku gdy zaistnieje konieczność rozwiązania porozumienia, w tym 
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gdy podmiot, z którym zawarła porozumienie utraci zdolność niezbędną do zawarcia tego 

porozumienia (np. przez uzyskanie niższej kategorii naukowej). 

W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na studiach przygotowujących do 

wykonywania zawodu nauczyciela w projektowanym art. 53 ust. 5d ustawy przewiduje się 

nałożenie na rektora uczelni prowadzącej kształcenie na tych studiach obowiązku 

zawiadomienia ministra o zaprzestaniu spełniania warunków określonych w art. 16 ust. 1a 

pkt 2–6, w terminie miesiąca od dnia zaistnienia tej okoliczności. Obowiązek ten opiera się 

o istniejącą obecnie regulację art. 429 ustawy. 

Uczelnia, która zaprzestanie spełniania któregokolwiek z powołanych wyżej warunków 

i zawiadomi o tym ministra we wskazanym powyżej trybie, będzie mogła nadal prowadzić 

kształcenie na tych studiach pod warunkiem zawarcia porozumienia i przedstawienia go 

ministrowi – w terminie 3 miesięcy od dnia zaprzestania spełniania tych warunków. 

W przypadku gdy uczelnia nie przedstawi ministrowi porozumienia, kształcenie na tych 

studiach będzie mogło być prowadzone do zakończenia ostatniego cyklu kształcenia 

rozpoczętego przed dniem wskazanym w zawiadomieniu. 

Z uwagi na przewidziany w art. 206 i art. 212 ustawy wprowadzającej okres przejściowy 

dla tworzenia i prowadzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela 

omówione rozwiązania art. 53 ust. 5a–5d ustawy znajdą zastosowanie dopiero od dnia 1 

stycznia 2023 r. W związku z tym w art. 2 i art. 3 projektu przewidziano regulacje o charakterze 

przejściowym i dostosowującym, zapewniające możliwość korzystania z nowych 

instrumentów prawnych do dnia 31 grudnia 2022 r. Sposób skonstruowania regulacji w tym 

zakresie wpisuje się w systematyczne wdrażanie do systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

uprawnień podmiotów wynikających z kategorii naukowych, które będą przyznawane po 

przeprowadzeniu ewaluacji jakości działalności naukowej. 

W art. 2 projektu proponuje się zmianę ustawy wprowadzającej polegającą na dodaniu 

w art. 206 ust. 2a–2c, w których reguluje się kwestię uzyskiwania pozwolenia na utworzenie 

studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności posiadania 

porozumienia, o którym mowa w art. 206 ust. 2 tej ustawy. Zgodnie z proponowanym 

przepisem do dnia 31 grudnia 2022 r. pozwolenie na utworzenie studiów, bez konieczności 

zawarcia takiego porozumienia, będzie mogła uzyskać uczelnia zawodowa nieposiadająca 

uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany 
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kierunek tych studiów, jeżeli spełnia łącznie warunki określone w projektowanym art. 16 ust. 

1a ustawy. 

Sposób weryfikacji spełnienia tych warunków będzie analogiczny do rozwiązań 

docelowych, opisanych już przy okazji omawiania zmian dotyczących art. 53 ust. 5a–5d 

ustawy. 

Należy przy tym wyjaśnić, że w przypadku uczelni zawodowych, które w dniu wejścia 

w życie projektowanej ustawy będą ubiegały się o pozwolenie na utworzenie studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, będzie możliwe przedstawienie 

informacji o łącznym spełnianiu warunków określonych w projektowanym art. 16 ust. 1a 

ustawy w trakcie prowadzonego postępowania. 

Z uwagi na fakt, że regulacje wprowadzane do ustawy wprowadzającej mają charakter 

czasowy, w projekcie przewidziano – analogiczne do zmian w przepisach ustawy – obowiązki 

rektora związane z informowaniem ministra o zaprzestaniu spełniania przez uczelnię 

któregokolwiek z warunków określonych w projektowanym art. 16 ust. 1a pkt 2–6 ustawy. 

Podobnie jak na gruncie rozwiązań docelowych również będzie możliwe kontynuowanie 

kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela po 

wypełnieniu obowiązków określonych w dodawanym art. 206 ust. 2c ustawy wprowadzającej. 

Projektowany art. 3 obejmuje swoją regulacją sytuację uczelni zawodowych, które w dniu 

wejścia w życie projektowanej ustawy będą prowadziły studia przygotowujące do 

wykonywania zawodu nauczyciela: 

1) na podstawie pozwolenia wydanego zgodnie z art. 206 ust. 2 ustawy wprowadzającej – 

a więc pozwolenia wydanego w okresie przejściowym, uwzględniającym okoliczność 

nieposiadania przez uczelnie kategorii naukowych, lub 

2) zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy wprowadzającej – na podstawie którego uczelnia 

prowadząca w dniu 1 października 2018 r. studia przygotowujące do wykonywania 

zawodu nauczyciela i nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia doktora 

w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów, może prowadzić 

te studia w przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 206 ust. 2 ustawy 

wprowadzającej. 

Przepis art. 3 ust. 1 projektowanej ustawy umożliwi uczelni prowadzenie tych studiów 

bez konieczności legitymowania się porozumieniem, o którym mowa w art. 206 ust. 2 ustawy 

wprowadzającej, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy 
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zawiadomi ministra o łącznym spełnieniu warunków określonych w projektowanym art. 16 

ust. 1a ustawy na dzień złożenia tego zawiadomienia oraz o spełnianiu tych warunków: 

1) w zakresie wymogów dotyczących liczby studentów, nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w tej uczelni oraz prowadzonych kierunków studiów (projektowany art. 16 

ust. 1a pkt 2–5 ustawy) – w okresie dwóch lat akademickich poprzedzających rok 

akademicki, w którym złożono zawiadomienie; 

2) w zakresie wymogu dotyczącego oceny jakości kształcenia prowadzonych przez uczelnię 

kierunków studiów (projektowany art. 16 ust. 1a pkt 6 ustawy) – w okresie trzech lat 

akademickich poprzedzających rok akademicki, w którym złożono zawiadomienie. 

Z uwagi na fakt, że art. 212 ust. 2 ustawy wprowadzającej, umożliwiając utrzymanie 

uprawnień do prowadzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, 

jednocześnie ogranicza możliwość dokonywania przyjęć na te studia – po raz ostatni na rok 

akademicki 2022/2023 – w projektowanym art. 3 ust. 2 zaproponowano rozwiązanie, które 

pozwoli uczelniom spełniającym określone w ustawie warunki na kontynuację przyjęć na te 

studia na lata akademickie następujące po roku akademickim 2022/2023. Z możliwości tej 

będzie mogła skorzystać uczelnia, która w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. zawiadomi 

ministra o łącznym spełnieniu warunków określonych w projektowanym art. 16 ust. 1a ustawy 

na dzień złożenia tego zawiadomienia oraz o spełnianiu tych warunków: 

1) w zakresie wymogów dotyczących liczby studentów, nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w tej uczelni oraz prowadzonych kierunków studiów (projektowany art. 16 

ust. 1a pkt 2–5 ustawy) – w okresie dwóch lat akademickich poprzedzających rok 

akademicki, w którym złożono zawiadomienie; 

2) w zakresie wymogu dotyczącego oceny jakości kształcenia prowadzonych przez uczelnię 

kierunków studiów (projektowany art. 16 ust. 1a pkt 6 ustawy) – w okresie trzech lat 

akademickich poprzedzających rok akademicki, w którym złożono zawiadomienie. 

W przypadkach określonych w art. 3 ust. 1 i 2 projektowanej ustawy będą miały także 

zastosowanie mechanizmy określone w art. 206 ust. 2b i 2c ustawy wprowadzającej. Oznacza 

to, że rektor uczelni zawodowej, która skorzystała z uprawnień wskazanych w art. 3 ust. 1 i 2, 

będzie obowiązany zawiadomić ministra o zaprzestaniu spełniania któregokolwiek 

z warunków określonych w art. 16 ust. 1a pkt 2–6 ustawy. Jeżeli rektor zawiadomi ministra 

w trybie art. 429 pkt 3 ustawy o zaprzestaniu spełniania tych warunków, uczelnia będzie mogła 

nadal prowadzić kształcenie na tych studiach pod warunkiem zawarcia porozumienia, o którym 
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mowa w art. 206 ust. 2 ustawy wprowadzającej, w terminie 3 miesięcy od dnia zaprzestania 

spełniania warunków i przedstawienia go ministrowi. Również w tych przypadkach, jeżeli 

uczelnia nie przedstawi porozumienia, kształcenie na tych studiach będzie mogło być 

prowadzone do zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 

wskazanym w zawiadomieniu. Weryfikacja spełniania warunków przez uczelnię zawodową 

będzie przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie POL-on. 

W art. 4 projektu przewidziano regulację przejściową określającą, że postępowania 

w sprawie dokonania wpisu w ewidencji uczelni niepublicznych w przedmiocie zmiany nazwy 

lub adresu uczelni niepublicznej, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie 

projektowanej ustawy, będą prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych. 

Przewiduje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

Należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do 

projektowanej ustawy, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 

Projektowana ustawa nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowana ustawa nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega 

notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projektowana ustawa nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub 

praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej. 

Projektowana ustawa nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców. 

Projektowana ustawa nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. 


