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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. ustawę 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 
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U S T AWA  

z dnia 1 października 2021 r. 

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

 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 23 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) zapewnianie w uczelni poszanowania wolności słowa, nauczania, badań 

naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej 

organizowanej przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad 

pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni;”; 

2) w art. 275 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego wyrażanie przekonań 

religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.”; 

3) w art. 282 w pkt 3 i w art. 283 w ust. 5 po wyrazach „rzecznikowi 

dyscyplinarnemu” dodaje się wyrazy „ , w drodze postanowienia,”; 

4) po art. 284 dodaje się art. 284a w brzmieniu: 

„Art. 284a. 1. Postanowienie o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia sprawy 

doręcza się rzecznikowi dyscyplinarnemu i osobie, której czynu dotyczy 

zawiadomienie lub informacja, o których mowa w art. 282. 

2. Na postanowienie o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia sprawy osobie, 

której czynu dotyczy zawiadomienie lub informacja, o których mowa w art. 282, 

przysługuje zażalenie do komisji dyscyplinarnej przy ministrze, w przypadku gdy 

sprawa objęta postanowieniem dotyczy wyrażania przez tę osobę przekonań 

religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. 

3. Zażalenie, o którym mowa w ust. 2, wnosi się za pośrednictwem rzecznika 

dyscyplinarnego, któremu zostało wydane polecenie rozpoczęcia prowadzenia 

sprawy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Rzecznik 

dyscyplinarny przekazuje zażalenie, o którym mowa w ust. 2, komisji 

dyscyplinarnej przy ministrze w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 
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4. Komisja dyscyplinarna przy ministrze rozpatruje zażalenie, o którym 

mowa w ust. 2, w terminie 21 dni od dnia jego doręczenia. 

5. Komisja dyscyplinarna przy ministrze, w drodze postanowienia: 

1) uchyla postanowienie o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia sprawy – w 

przypadku gdy sprawa objęta tym postanowieniem dotyczy wyrażania 

przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych; 

2) utrzymuje w mocy postanowienie o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia 

sprawy – w pozostałych przypadkach. 

6. Na postanowienie komisji dyscyplinarnej przy ministrze, o którym mowa 

w ust. 5, rektorowi i osobie, której czynu dotyczy zawiadomienie lub informacja, o 

których mowa w art. 282, przysługuje zażalenie do Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia. Do zażalenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, z późn. zm.
1)

) 

dotyczące zażalenia. Na postanowienie sądu apelacyjnego nie służy skarga 

kasacyjna. 

7. Wniesienie zażalenia, o którym mowa w ust. 6, nie wstrzymuje 

prowadzenia sprawy.”; 

5) w art. 285 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku, o którym mowa w art. 284a, rzecznik dyscyplinarny 

rozpoczyna prowadzenie sprawy odpowiednio po: 

1) bezskutecznym upływie terminu na wniesienie zażalenia, o którym mowa 

w art. 284a ust. 2; 

2) doręczeniu postanowienia komisji dyscyplinarnej przy ministrze o 

utrzymaniu w mocy postanowienia o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia 

sprawy.”; 

6) w art. 287 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku, o którym mowa w art. 284a, termin, o którym mowa w 

ust. 1, biegnie odpowiednio od dnia: 

1) bezskutecznego upływu terminu na wniesienie zażalenia, o którym mowa 

w art. 284a ust. 2; 

                                                 

1)
 Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 1090, 

1177, 1655 i 1666. 
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2) doręczenia postanowienia komisji dyscyplinarnej przy ministrze o 

utrzymaniu w mocy postanowienia o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia 

sprawy.”; 

7) w art. 295 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Do odwołania stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego dotyczące apelacji.”; 

8) w art. 296 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) po wydaniu orzeczenia ujawniono nowe fakty lub dowody nieznane w chwili 

jego wydania, wskazujące na to, że obwiniony jest niewinny, ukarano go za 

czyn niebędący przewinieniem dyscyplinarnym lub za popełnienie innego 

przewinienia dyscyplinarnego lub bezpodstawnie umorzono postępowanie 

dyscyplinarne;”; 

9) w art. 302 w ust. 1 skreśla się wyrazy „a także w toku postępowania 

wyjaśniającego,”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 737 i 1192) w art. 80 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przyznane w formie 

dotacji celowej na rok 2020  na realizację zadań, o których mowa w art. 365 pkt 4 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w art. 

20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 

2018 r. poz. 87), niewykorzystane w roku 2021, pozostają w dyspozycji podmiotu, 

któremu zostały przyznane, i mogą zostać wykorzystane w roku 2022 na 

finansowanie realizacji zadań, na które zostały przyznane.”. 

Art. 3. Tracą moc decyzje o zawieszeniu nauczycieli akademickich w pełnieniu 

obowiązków podjęte w toku postępowania wyjaśniającego przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy na podstawie art. 302 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 4. 1. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy postępowania wyjaśniające i postępowania dyscyplinarne prowadzone na 

podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie, w jakim dotyczą wyrażania przez 

nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub 

filozoficznych, umarza się. 
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2. Rzecznicy dyscyplinarni dokonujący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 

czynności, o których mowa w art. 285 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w sprawach, 

które dotyczą wyrażania przez nauczyciela akademickiego przekonań religijnych, 

światopoglądowych lub filozoficznych, wydają, w terminie 14 dni od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy, postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego. 

Art. 5. Kary dyscyplinarne orzeczone przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie, w jakim dotyczą 

wyrażania przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych 

lub filozoficznych, ulegają zatarciu. 

Art. 6. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 306 ustawy zmienianej w 

art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 306 ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Elżbieta Witek 

 

 

 

 

 

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

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


