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P R O J E K T  

z dnia 5 marca 2012 roku 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia ………………… 2012 r. 

zmieniająca ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 

2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz  ustawę z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie  

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw ( Dz. U. z 2011r., Nr.84, poz. 455) 
 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2005r., Dz. U. 

Nr 164, poz. 1365  z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) art. 84 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, w tym jednostki zamiejscowe, tworzy, 

przekształca i likwiduje rektor za zgodą senatu.” 

 

2) W art. 118 dodaje się ust 1a 

„Do umów o pracę dla nauczycieli akademickich nie stosuje się art. 25
1
 Kodeksu pracy.” 

 

3) art. 120 ust. 1, 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

1. „Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego 

doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia 

naukowego doktora habilitowanego nie powinien przekroczyć ośmiu lat.” 

2. „Warunki skracania i przedłużania oraz zawieszania tych okresów określa statut. uczelni.” 

3.„Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na stanowisku asystenta 

nieposiadająca stopnia naukowego doktora lub na stanowisku adiunkta nieposiadająca stopnia 

naukowego doktora habilitowanego pozostaje zatrudniona na tym stanowisku na 

dotychczasowych warunkach.” 

 

4) art. 124 otrzymuje brzmienie: 

w ust. 1 uchyla się pkt 3) 

ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z mianowanym nauczycielem 

akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego, w okresie nie 

krótszym niż rok, dwóch kolejnych ocen negatywnych, o których mowa w art. 132 ust. 1 i 2.” 

 



5) art. 125 otrzymuje brzmienie: 

„Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany również z 

innych przyczyn, po uzyskaniu zgody organu kolegialnego wskazanego w statucie uczelni.” 

 

6) art. 127 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

”Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni 

publicznej wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on sześćdziesiąty piaty 

rok życia. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego w uczelni publicznej, wygasa z końcem 

roku akademickiego, w którym ukończył on siedemdziesiąty rok życia.” 

 

7) art. 132 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie uczelni, nie rzadziej niż raz na cztery lata lub 

na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest 

zatrudniony. Kryteria oceny oraz tryb jej dokonania, określa statut uczelni.” 

8) W art. 138 uchyla się ust. 2 

 

9)  art. 151 ust. 1 i 1a otrzymuje brzmienie: 

1. ”Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą 

dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej do czasu objęcia ich układem 

zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania, określi, w drodze rozporządzenia, 

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw pracy, ustalając w szczególności: 

1) wysokość minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu 

do poszczególnych stanowisk oraz wysokość i warunki przyznawania innych składników 

wynagrodzenia tak, aby wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w uczelni 

publicznej, w poszczególnych grupach pracowników w relacji do kwoty bazowej 

określanej w ustawie budżetowej dla pracowników wymienionych w art. 5 pkt 1 lit. a 

ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.
12)

) 

nie była niższa: 

a) w grupie stanowisk profesorów - od 391,8 %, 

b) w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców, starszych 

kustoszy dyplomowanych, starszych dokumentalistów dyplomowanych, kustoszy 

dyplomowanych i dokumentalistów dyplomowanych, a także adiunktów 

bibliotecznych i adiunktów dokumentacji i informacji naukowej - od 261,2 %, 

c) w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów, instruktorów, asystentów 

bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji naukowej - od 130,6 %, 

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

- kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem zasady, że 

wysokość indywidualnych stawek poszczególnych składników wynagrodzenia 

pracowników uczelni ustala rektor;” 

 

1a. ”Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą 

dla pracowników zatrudnionych w uczelni państwowej do czasu objęcia ich układem 

zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania, określi, w drodze rozporządzenia, 



minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw pracy, ustalają: 

1. wysokość minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w 

odniesieniu do poszczególnych stanowisk oraz wysokość i warunki przyznawania 

innych składników wynagrodzenia tak, aby wysokość przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w uczelni publicznej finansowanego z dotacji stacjonarnej, w 

poszczególnych grupach pracowników nie była niższa w relacji do przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej prognozowanego z 

ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. przy uwzględnieniu zasady, że 

wysokość indywidualnych stawek poszczególnych składników wynagrodzenia 

pracowników uczelni ustala rektor; i tak: 

a) od dnia 1 stycznia 2013 r.: 

- w grupie stanowisk profesorów od 240% prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2012, 

- w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców, starszych kustoszy 

dyplomowanych, starszych dokumentalistów dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych i 

dokumentalistów dyplomowanych, a także adiunktów bibliotecznych i adiunktów 

dokumentacji i informacji naukowej – od 160% prognozowanej miesięcznej kwoty 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2012, 

- w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów, instruktorów, asystentów 

bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji naukowej – od 85% prognozowanej 

miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2012, 

- w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 90%  

prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej 

na rok 2012,  

b) od dnia 1 stycznia 2014 r.: 

- w grupie stanowisk profesorów od 270% prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2013, 

- w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców, starszych kustoszy 

dyplomowanych, starszych dokumentalistów dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych i 

dokumentalistów dyplomowanych, a także adiunktów bibliotecznych i adiunktów 

dokumentacji i informacji naukowej – od 180% prognozowanej miesięcznej kwoty 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2013, 

- w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów, instruktorów, asystentów 

bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji naukowej – od 100% prognozowanej 

miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2013, 

- w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 110%,  

prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej 

na rok 2013, 

c) od dnia 1 stycznia 2015 r.: 

- w grupie stanowisk profesorów od 300% prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2014, 

- w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców, starszych kustoszy 

dyplomowanych, starszych dokumentalistów dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych i 

dokumentalistów dyplomowanych, a także adiunktów bibliotecznych i adiunktów 

dokumentacji i informacji naukowej – od 200% prognozowanej miesięcznej kwoty 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2014, 

- w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów, instruktorów, asystentów 

bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji naukowej – od 110% prognozowanej 

miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2014, 



- w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 120%,  

prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej 

na rok 2014,” 

 

Art. 2 

W art. 23 ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 84, poz.455) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. „Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie mianowania albo 

umowy o pracę na czas nieokreślony pozostaje zatrudniona w tej samej formie stosunku pracy 

i na tych samych zasadach.” 

2. „Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie mianowania albo 

umowy o pracę na czas określony pozostaje zatrudniona na dotychczasowym stanowisku i na 

tych samych zasadach do czasu upływu okresu zatrudnienia wskazanego w akcie mianowania 

albo w umowie o pracę.” 

 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie z z dniem  ………………………….2012 roku, z wyjątkiem: 

1) przepisów art. 1 pkt 3 w zakresie dotyczącym art. 120, który wchodzi w życie z dniem 

1 października  2013 r.; 

2) przepisów art. 1 pkt 9 w zakresie dotyczącym art. 151 ust. 1a, który wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2013 r. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 


