
Art. 352. Monitoring karier studentów i absolwentów, osób ubiegających się i 

posiadających stopień doktora 

 
Dz.U.2020.0.85 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

1. Minister prowadzi monitoring karier studentów i absolwentów studiów, osób ubiegających 

się o stopień doktora i osób, które uzyskały ten stopień, zwany dalej „monitoringiem”. 

2. Monitoring jest prowadzony na podstawie: 

1) danych zawartych w Systemie POL-on; 

2) danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „ZUS”, na 

kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek. 

3. Minister przekazuje w postaci elektronicznej ZUS, według stanu na dzień 31 grudnia 

każdego roku, dane: 

1) absolwentów, którzy ukończyli studia w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających ten 

rok, oraz osób, które uzyskały stopień doktora w okresie 15 lat kalendarzowych 

poprzedzających ten rok; 

2) osób, które były studentami od października roku poprzedzającego o 5 lat ten rok, oraz 

osób, które w tym roku rozpoczęły kształcenie w szkole doktorskiej lub ubiegały się o 

nadanie stopnia doktora w okresie 15 lat kalendarzowych poprzedzających ten rok. 

4. Dane, o których mowa w ust. 3, obejmują: 

1) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

oraz nazwę państwa, które go wydało; 

2) rok urodzenia i płeć; 

3) informacje o ukończonych oraz odbywanych studiach, ukończonym oraz odbywanym 

kształceniu w szkole doktorskiej, wszczętym postępowaniu o nadanie stopnia doktora oraz 

nadanym stopniu doktora: 

a) nazwę uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego, 

b) formę, kierunek, poziom i profil studiów lub dziedzinę i dyscyplinę, w której jest lub była 

przygotowywana rozprawa doktorska, 

c) rok i miesiąc rozpoczęcia studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej, 

d) rok i miesiąc ukończenia studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej, 

e) rok i miesiąc wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, 

f) rok i miesiąc uzyskania stopnia doktora, 

g) w przypadku osób, które uzyskały stopień doktora – rok i miesiąc uzyskania stopnia 

doktora habilitowanego; 

4) w przypadku osób, które rozpoczęły studia albo kształcenie w szkole doktorskiej lub 

uzyskały stopień doktora – informacje, o których mowa w art. 343 wykaz nauczycieli 

akademickich i osób prowadzących zajęcia lub działalność naukową ust. 1 pkt 21 lub art. 345 

wykaz osób ubiegających się o stopień doktora ust. 1 pkt 16. 

5. Minister przekazuje dane, o których mowa w ust. 3, w terminie do dnia 31 stycznia 

każdego roku. 

6. ZUS przekazuje w postaci elektronicznej ministrowi, w terminie 3 miesięcy od dnia 

otrzymania danych, o których mowa w ust. 4, dane określone w ust. 4 pkt 2–4, uzupełnione o: 

1) kod osoby ubezpieczonej wygenerowany przez ZUS, niepozwalający na identyfikację 

osoby, o której mowa w ust. 3; 

2) rok urodzenia i płeć osoby, o której mowa w ust. 3; 

3) rok i miesiąc zgonu osoby, o której mowa w ust. 3; 

4) kod tytułu ubezpieczenia; 

5) kod świadczenia albo przerwy w opłacaniu składek wraz z datą dzienną początku lub 

końca świadczenia albo przerwy w opłacaniu składek; 



6) pierwsze cztery cyfry oraz siódmą cyfrę krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju w postaci umożliwiającej identyfikację województwa (dwie pierwsze 

cyfry), powiatu (trzecia i czwarta cyfra) oraz rodzaju gminy (siódma cyfra) na podstawie 

adresu zameldowania lub zamieszkania, lub adresu do korespondencji osoby ubezpieczonej w 

całym okresie objętym monitoringiem; 

7) kod Polskiej Klasyfikacji Działalności płatnika składek; 

8) kod płatnika składek wygenerowany przez ZUS, niepozwalający na identyfikację płatnika; 

9) rok i miesiąc wyrejestrowania płatnika składek; 

10) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osoby ubezpieczonej 

lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe osoby ubezpieczonej, lub 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby ubezpieczonej, lub podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osoby ubezpieczonej; 

11) informację o przekroczeniu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. 

7. Dane, o których mowa w ust. 6, są przekazywane za okres od stycznia roku rozpoczęcia 

studiów, kształcenia w szkole doktorskiej lub wszczęcia postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora do miesiąca przekazania przez ministra danych, o których mowa w ust. 4. 

Dane są przekazywane w podziale na miesiące. 

8. ZUS dokonuje połączenia danych, o których mowa w ust. 4 i ust. 6 pkt 2–11. 

9. W procesie tworzenia zbioru danych, o których mowa w ust. 6, ZUS nie zapisuje na 

trwałym nośniku danych zawierających numer PESEL. 

10. ZUS przechowuje dane, o których mowa w ust. 4, do dnia przekazania ministrowi danych, 

o których mowa w ust. 6. 

11. Minister udostępnia wyniki monitoringu w postaci zagregowanej w BIP na swojej stronie 

podmiotowej. Nie udostępnia się zagregowanych wyników monitoringu obejmujących mniej 

niż 10 osób. 

12. Minister udostępnia dane, o których mowa w ust. 6, na wniosek, w formie 

zanonimizowanej. Przepis ust. 11 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

13. Minister przechowuje dane, o których mowa w ust. 6, przez okres 5 lat od dnia 

przekazania danych przez ZUS. 

14. W celu dostosowania programu studiów do potrzeb rynku pracy uczelnia może 

prowadzić własny monitoring karier zawodowych swoich absolwentów. 

15. W celu prowadzenia monitoringu, o którym mowa w ust. 14, uczelnia przetwarza 

dane osobowe absolwentów obejmujące: 

1) imiona i nazwisko; 

2) adres do korespondencji; 

3) adres poczty elektronicznej. 

16. Uczelnia przetwarza dane, o których mowa w ust. 15, przez okres nie dłuższy niż 10 

lat od dnia ukończenia studiów przez absolwenta.  
 
 
 
 
 

 
 


