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DECYZJA NR 352/201/2022.1 

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185) oraz na podstawie art. 269 ust. 1 i 4 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), 

po rozpatrzeniu otrzymanego w dniu 25 sierpnia 2022 r. wniosku Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza 

Kościuszki o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 

26 lipca 2022 r. nr 352/201/2022, mocą której przyznana została kategoria naukowa A w dyscyplinie 

architektura i urbanistyka, 

 

uchylam zaskarżoną decyzję i przyznaję 

Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 

kategorię naukową A+ w dyscyplinie architektura i urbanistyka. 

 

Kategoria przyznana jest na okres do dnia, w którym decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach 

kolejnej ewaluacji stanie się ostateczna. W przypadku gdy podmiot nie będzie objęty kolejną ewaluacją 

w danej dyscyplinie, traci kategorię naukową z końcem roku, w którym rozpoczęła się ta ewaluacja. 

 

Uzasadnienie:  

Decyzją z dnia 26 lipca 2022 r. nr 352/201/2022 Minister Edukacji i Nauki, zwany dalej „Ministrem”, 

przyznał Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, zwanej dalej „Podmiotem”, kategorię 

naukową A w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Decyzja została wysłana poprzez Elektroniczną 

Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP na skrzynkę podawczą Podmiotu. Jak wynika 

z Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia – UPP, decyzja została doręczona Podmiotowi w dniu 27 lipca 

2022 r., co zostało potwierdzone w aktach sprawy.  

Zgodnie z art. 269 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, od decyzji przyznającej kategorię naukową 

przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożony w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

decyzji. O przysługującym prawie Podmiot został pouczony w ww. decyzji. 

W dniu 25 sierpnia 2022 r.  Podmiot zwrócił się do Ministra z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, 

zwanym dalej „wnioskiem”. Wniosek został złożony z zachowaniem ustawowego terminu. Wnosząc 

o ponowne rozpatrzenie sprawy Podmiot zakwestionował prawidłowość oceny dokonanej przez Komisję 

Ewaluacji Nauki, zwaną dalej „Komisją”, w zakresie osiągnięć wskazanych w kryterium II III. Szczegółowe  


