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Uwagi do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 682) 

1) art. 1 pkt 1 lit. c, art. 2 ust. 4 – nasuwa się pytanie dlaczego w dodawanym przepisie 

ustawodawca stanowi o prowadzeniu działalności naukowej, a nie – jak na przykład 

w nowelizowanej definicji pojęcia „uczelnia akademicka” – prowadzeniu badań 

naukowych oraz czy przepis ten nie powinien odnosić się również do prowadzenia „prac 

rozwojowych”; 

 

2) art. 1 pkt 3, art. 7 – nowelizując art. 7 ustawodawca nie wprowadza do systemu żadnej 

nowości normatywnej. Również na gruncie obowiązujących dzisiaj przepisów uczelnia 

może prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej. Mając to na 

względzie, należałoby rozważyć rezygnację z nowelizowania art. 7; 

 

3) art. 1 pkt 4 lit. a, art. 8 ust. 3 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, czy senat 

uczelni podejmując uchwałę, o której w nim mowa, nie powinien dbać również 

o zgodność struktury kierunków studiów ze strategią rozwoju uczelni; 

 

4) art. 1 pkt 4 lit. a, art. 8 ust. 4 – przepisie tym zastosowano niewłaściwą formę 

współuczestniczenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w podjęciu 

(dokonaniu) rozstrzygnięcia dotyczącego zwiększenia ogólnej liczby osób, które 

uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, przez 

ministra nadzorującego uczelnię, o którym mowa w art. 33 ust. 2  ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym. Uzgadnianie jest etapem rządowego procesu legislacyjnego 

(dochodzenia do skutku dokumentu rządowego). Jeśli wolą ustawodawcy było, aby 
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właściwy minister oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego osiągnęli 

porozumienie co do treści rozstrzygnięcia, właściwą formą współuczestniczenia jest 

porozumienie. 

    Analogiczna uwaga dotyczy dodawanego do art. 40 ust. 5 (art. 1 pkt 41 

nowelizacji); 

 

5) art. 1 pkt 6 lit. a, art. 9 ust. 3 pkt 1 lit. c i d – z przepisu upoważniającego wynika, iż 

wniosek o nadanie podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni uprawnienia do 

prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia oraz 

wniosek o przywrócenie uprawnienia muszą być złożone w formie elektronicznej. 

Żaden przepis merytoryczny materialny nie formułuje takiej zasady. Obowiązek 

postępowania adresata w określony sposób powinien wynikać z dyspozycji normy 

prawnej sformułowanej w przepisie merytorycznym, a nie z przepisu upoważniającego 

przyznającego kompetencję prawotwórczą. W związku z tym należałoby rozważyć 

dodanie do ustawy stosownego przepisu merytorycznego przewidującego, że wskazane 

wyżej wnioski składa się w formie elektronicznej (odpowiednio w art. 11 i art. 11c). Co 

więcej, sposób sformułowania przepisu może sugerować, iż upoważnienie odnosi się 

tylko do tych wniosków, które zostaną złożone elektronicznie, a poza zakresem regulacji 

(zainteresowania ustawodawcy) pozostają wnioski składane papierowo. Brak jest 

również przepisu merytorycznego, który wprost wskazywałby, iż nadanie uprawnienia 

jednostkom, o którym mowa w art. 11 ust. 3 i 5 następuje na wniosek uczelni (wynika to 

z delegacji ustawowej). Mając powyższe na uwadze, należałoby dodać do art. 11 

stosowny przepis merytoryczny; 

 

6) art. 1 pkt 7 lit. d, art. 9a ust. 4 – uwaga precyzująca. Przepis zbyt ogólnie wskazuje na 

osoby, o których mowa w ust. 2 lub 3, ponieważ nie wiadomo, o które konkretnie osoby 

wymienione we wspomnianych ustępach chodzi; 

 

7) art. 1 pkt 8, art. 9b ust. 1a – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, czy jest 

kierunek studiów „analityka medyczna/medycyna laboratoryjna”, być może 

ustawodawcy chodziło o analitykę medyczną lub medycynę laboratoryjną? 
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8) art. 1 pkt 10, art. 11 ust. 5 – w związku z tym przepisem powstaje wątpliwość, czy 

ustawodawca celowo dwukrotnie objął ministra właściwego do spraw zdrowia 

obowiązkiem udzielenia opinii ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego 

(raz wprost, a drugi raz przez odesłanie do art. 33 ust. 2, który określa katalog ministrów 

nadzorujących uczelnie ze względu na zakres ich działalności). Analogiczna uwaga 

dotyczy art. 11b ust. 4; 

 

9) art. 1 pkt 10, art. 11 ust. 9 – w tym przepisie wątpliwości budzi, ze względu na 

znaczenie pozostałych wyrażeń i ich kontekst, określenie „co najmniej trzymiesięczne 

praktyki zawodowe”. Nasuwa się pytanie, czy ustawodawca w zamierzony sposób 

wskazał, że podstawowa jednostka organizacyjna uczelni ma każdorazowo uwzględniać 

w programie kształcenia na określonym kierunku i poziomie kształcenia więcej niż 

jedną trzymiesięczną praktykę zawodową; 

 

10) art. 1 pkt 10, art. 11 ust. 11 – przepis ten zawiera nakaz stosowania powszechnie 

obowiązującego aktu prawnego skierowany do senatu uczelni. Tym samym należy 

zadać pytanie, co sprawiło, że ustawodawca wyraził wspomnianą normę w omawianym 

przepisie (zwłaszcza, że wprost wskazano obowiązek przyjmowania w całości opisu 

efektów kształcenia wyrażonych w załączniku nr 6 do obecnie obowiązującego 

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym); 

 

11) art. 1 pkt 11 lit. b, art. 11a ust. 4 i 5 – w przepisach tych ustawodawca stanowi, iż 

w okolicznościach wskazanych w przepisie uprawnienie wygasa z mocy prawa. 

Oczywiste jest i nie należy o tym w ustawie przypominać, iż w przypadku gdy 

ustawodawca przewiduje, że w następstwie zaistnienia określonych w przepisie 

okoliczności nastąpi pewien skutek (a nie będzie on wynikał z konstruktywnego 

działania innego podmiotu, np. wydania decyzji), to stanie się tak z mocy prawa. Skutek 

nastąpi mocą konstruktywnego działania samego prawodawcy. Mając to na uwadze, we 

wszystkich przepisach, w których ustawodawca stanowi o skutku z mocy prawa, 

należałoby skreślić wyrazy „z mocy prawa”. Uwaga dotyczy nie tylko art. 11a ust. 4 i 5, 

ale także art. 11c ust. 2a, art. 26 ust. 2, art. 38 ust. 4 oraz art. 48 ust. 2 pkt 2; 
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12) art. 1 pkt 11 lit. b, art. 11b ust. 4 – w związku z tym, iż o przywróceniu zawieszonych 

uprawnień mowa jest nie w art. 11b, ale w art. 11c, przepis art. 11b ust. 4 w zakresie, 

w jakim dotyczy powiadamiania o przywróceniu zawieszonych uprawnień (a także 

cofnięciu zawieszonego uprawnienia) powinien być przeniesiony do art. 11c. Można też 

rozważyć przeniesienie treści art. 11b ust. 4 do nowej podstawowej jednostki 

redakcyjnej (nowego artykułu), który mógłby być zamieszczony po art. 11c, a przed 

dodawanym art. 11ca (w przypadku takiej zmiany, odpowiednio należałoby 

zmodyfikować dodawany art. 11ca – art. 1 pkt 14 nowelizacji). Proponowana zmiana 

wynika z § 55 Zasad techniki prawodawczej, który nakazuje m.in. aby pomiędzy 

poszczególnymi ustępami w artykule istniały powiązania treściowe; 

 

13) art. 1 pkt 13 lit. d, art. 11c ust. 3 – w przepisie nie określono terminu, w którym Polska 

Komisja Akredytacyjna otrzymuje wniosek uczelni złożony na podstawie art. 11c ust. 

2a. Co więcej, ani w omawianym tu przepisie, ani w przytoczonym ust. 2a nie 

określono, że minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przekazuje 

wspomniany wniosek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Tym samym nie wiadomo, kto 

miałby doręczyć Polskiej Komisji Akredytacyjnej wniosek złożony na podstawie 

ust. 2a; 

 

14) art. 1 pkt 13 lit. d, art. 11c ust. 5 – uwaga precyzująca. W obecnej redakcji przepisu nie 

rozróżnia się przepisów umożliwiających cofnięcie uprawnienia do prowadzenia 

studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia od przepisów regulujących 

wygaśnięcie tego uprawnienia. Tymczasem spośród następujących przepisów 

(wymienionych w analizowanym przepisie): art. 11c ust. 2a i 4 oraz art. 11b ust 2 i 3, 

jedynie art. 11c ust. 2a reguluje kwestię wygaśnięcia. Biorąc to pod uwagę, należałoby 

uszczegółowić brzmienie przepisu. W związku z tym proponuje się przyjęcie stosownej 

poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 13 w lit. d ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku cofnięcia uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku, 

poziomie i profilu kształcenia, o którym mowa w ust. 4 oraz art. 11b ust. 2 i 3, albo 

wygaśnięcia uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku, poziomie i 
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profilu kształcenia, o którym mowa w ust. 2a, rektor uczelni zapewnia studentom 

możliwość kontynuowania studiów na tym samym kierunku albo innym kierunku 

związanym z dyscypliną, do której był przyporządkowany dotychczas prowadzony 

kierunek studiów.”; 

 

15) art. 1 pkt 14, art. 11ca – mając na uwadze, iż w art. 2 ust. 4 pkt 2 nie określono zasad 

(reguł) prowadzenia przez uczelnię kierunku studiów, sformułowane w analizowanym 

przepisie odesłanie wprowadza w błąd. Zapewne ustawodawca chciał odnieść dodawany 

art. 11ca do prowadzącej kierunek studiów uczelni, której żadna podstawowa jednostka 

organizacyjna kierunku studiów nie prowadzi. Poza tym nasuwa się pytanie, o cel 

dodania art. 11ca wobec wcześniejszego dodania do ustawy art. 2 ust. 4. Wydaje się, iż 

analizowany przepis powtarza przepis art. 2 ust. 4. Jeśli tak, to dodawany przepis 

należałoby uznać za zbędny i odstąpić od jego dodawania do nowelizowanej ustawy; 

 

16) art. 1 pkt 19, art. 13b ust. 7 – wątpliwości budzi sformułowany w tym przepisie 

skierowany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nakaz niezapisywania na trwałym 

nośniku danych zawierających numer PESEL. Niejasna jest bowiem intencja, którą 

można by przypisać prawodawcy w związku z przytoczoną powyżej normą. Jak się 

wydaje, celem tego przepisu mogło być zapewnienie sytuacji, w której ZUS nie 

powiązuje numeru PESEL z innymi danymi gromadzonymi w procesie tworzenia zbioru 

danych, o których mowa w ust. 4. Z całą pewnością jednak takiego zamiaru 

prawodawczego nie można odnaleźć w analizowanej regulacji w ramach wykładni 

prowadzonej wedle powszechnie przyjmowanych i stosowanych reguł; 

 

17) art. 1 pkt 21, art. 18 – rozumiejąc istotę i cel wprowadzenia nowych zasad zmiany 

nazwy uczelni publicznej, należy mieć na uwadze, iż uchwalona procedura może budzić 

wątpliwości systemowe oraz konstytucyjno-prawne. Przyjmując, iż zmiana nazwy 

będzie dokonywana rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego (albo właściwych ministrów nadzorujących), trzeba pamiętać o wymaganiach, 

jakie musi spełniać przepis upoważaniający, aby uznać go za zgodny z art. 92 ust. 1 

Konstytucji. Przepis taki, oprócz wskazania organu wydającego oraz zakresu spraw 

przekazanych do uregulowania, powinien zawierać wytyczne. W analizowanych 

przepisach upoważniających brak jest takich wytycznych wskazanych wprost, co każe 
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postawić pytanie, czy takie wytyczne da się wyinterpretować z innych przepisów 

ustawy. Gdyby to było niemożliwe, przepisy upoważniające zawarte w art. 18 

należałoby uznać za niezgodne z Konstytucją (uwaga ta dotyczy również 

nienowelizowanego art. 18 ust. 2). 

    Co więcej, abstrahując od poprawności legislacyjnej i zgodności 

z Konstytucją, zastanawiająca jest sama konstrukcja dokonywania aktów stosowania 

prawa w drodze rozporządzenia. Zmiana nazwy uczelni nie ma charakteru 

normatywnego, nie kreuje norm nakazanego albo zakazanego postępowania, ale jest 

swego rodzaju aktem konwencjonalnym. Dokonanie tego rodzaju aktu jest częścią 

procesu stosowania prawa, a nie jego kreowania. Oznacza to de facto, iż zmiana nazwy 

uczelni powinna być dokonywana decyzją właściwego ministra, a nie aktem prawnym 

przez niego wydanym. Różnica jest zasadnicza i wynika z samej istoty przyjętej formy 

władczego działania ministra. Należy w szczególności pamiętać, iż od rozstrzygnięcia 

w sprawie nazwy, dokonanego w formie rozporządzenia, nie będzie przysługiwał 

podmiotowi, który ma w tym interes prawny, żaden środek prawny skutkujący zmianą 

decyzji (odwołanie albo wniosek o ponowne rozpatrzenia sprawy oraz skarga do sądu 

administracyjnego). 

    Warto byłoby również rozważyć, aby to nie Parlament albo właściwy minister, 

ale senat uczelni zmieniał jej nazwę. Skoro ustawodawca przyznał senatowi 

kompetencję do uchwalania podstawowego aktu ustrojowego, jakim jest statut uczelni, 

to równie dobrze może wyposażyć go w kompetencję do zmiany nazwy uczelni. 

Stosowna uchwała w tym zakresie powinna podlegać oczywiście weryfikacji, co do 

zgodności z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym (weryfikacji powinien dokonywać 

właściwy minister). 

   Mając powyższe na względzie, należałoby zastanowić się czy przyjęte przez 

ustawodawcę rozwiązanie w zakresie zmiany nazwy uczelni jest optymalne, 

a w przypadku uznania, że tak, należałoby rozważyć – w celu zapewnienia zgodności 

z Konstytucją – dodanie wytycznych do przepisów upoważniających zawartych 

w dodawanych do art. 18 ust. 1a i 1b 

    Analogiczne uwagi dotyczą również nowelizowanego art. 255 (art. 1 pkt 138 

nowelizacji). 
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18) art. 1 pkt 21 lit. a i b, art. 18 ust. 1 i 1a – w przepisach tych ustawodawca chcąc określić 

relację między poszczególnymi regulacjami, posłużył się zwrotem „z zastrzeżeniem”. 

Należy pamiętać, iż sformułowanie „z zastrzeżeniem” samo w sobie może generować 

wątpliwości interpretacyjne (jego treść nie jest jednoznaczna; może oznaczać 

„z wyjątkiem” albo „z uwzględnieniem”). W związku z tym należy unikać posługiwania 

się w akcie normatywnym tym środkiem techniki prawodawczej (w szczególności 

w obrębie jednej podstawowej jednostki redakcyjnej). Nie można też zapomnieć o § 23 

ust. 3 Zasad techniki prawodawczej, który określa zasady zamieszczania przepisów 

w akcie normatywnym – tak, żeby relacja między nimi nie budziła żadnych wątpliwości 

interpretacyjnych. Relacja ust. 1a i 1b nie budzi wątpliwości (zasada – wyjątek), 

prawidłowo zastosowano bowiem wspomniany § 23 ust. 3 Zasad techniki 

prawodawczej. Natomiast określanie relacji pomiędzy ust. 1 i 6 jest zbędne, przepisy te 

dotyczą bowiem dwóch różnych sytuacji. Mając powyższe na uwadze, proponuje się 

skreślenie „zastrzeżeń” zarówno w ust. 1, jak i ust. 1a. 

   Analogiczne uwagi w tym zakresie należy odnieść do innych przepisów, 

w których ustawodawca posłużył się kwestionowaną techniką. Są to: art. 86a ust. 1 

(art. 1 pkt 68 nowelizacji), art. 115 ust. 1a (art. 1 pkt 84 nowelizacji), art. 178 ust. 4 

(art. 1 pkt 121 lit. b nowelizacji), art. 199c ust. 2b (art. 1 pkt 134 lit. b nowelizacji), art. 

255 ust. 3 (art. 1 pkt 138 lit. b nowelizacji) oraz art. 24 ust. 1 i art. 38 ust. 1 nowelizacji. 

 

19) art. 1 pkt 23, art. 23a pkt 5 – kierując się § 157 Zasad techniki prawodawczej (zakaz 

odsyłania do przepisów zawierających odesłania), przepis ten, stanowiąc o kontroli 

działalności uczelni, nie powinien odsyłać do art. 34 ust. 1, ale do art. 33 ust. 1. Ta sama 

uwaga dotyczy art. 37 ust. 2 (art. 1 pkt 36 nowelizacji); 

 

20) art. 1 pkt 23, art. 23a pkt 5 – mówiąc o pozwoleniu na utworzenie uczelni niepublicznej 

ustawodawca – co do zasady – konsekwentnie posługuje się pełną nazwą tej instytucji 

prawnej. Wyjątek dotyczy dodawanego art. 23a pkt 5 oraz nowelizowanego art. 37 ust.1, 

w których to przepisach ustawodawca stanowi o „pozwoleniu, o którym mowa w art. 20 

ust. 2”. Dążąc do zapewnienia spójności terminologicznej w ustawie oraz konsekwencji 

co do sposobu wyrażania analogicznej treści, proponuje się aby we wskazanych 

przepisach zrezygnować z odsyłania do art. 20 ust. 2 i posłużyć się pełną nazwą 

instytucji, tak jak to czyni ustawodawca w innych przepisach. 
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21) art. 1 pkt 26 lit. c, art. 27 ust. 4 pkt 4 – pkt 4 potwierdza jedynie, iż otwarcie likwidacji 

uczelni niepublicznej pozostaje bez wpływu na przekazywaną uczelni dotację  

podmiotową na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów 

i doktorantów. Jeśli tak jest, należałoby uznać przepis za zbędny. Co więcej, 

sformułowanie, iż dotacja podmiotowa przekazywana jest uczelni w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań sugeruje, że w przypadku gdy mamy do czynienia 

z uczelnią niepubliczną, której likwidacji nie otwarto, dotacja może być przekazywana 

również w większym zakresie niż to konieczne; 

 

22) art. 1 pkt 29, art. 29a ust. 7 – po pierwsze przepis upoważniający jest niezgodny z § 68 

ust. 3 Zasad techniki prawodawczej, ponieważ posłużono się w nim formułą „określa” 

zamiast „określi”, a po drugie dodawany przepis upoważniający nie zawiera 

wytycznych. Sposób sformułowania przepisu upoważniającego może sugerować, iż 

ustawodawca wytyczne sformułował (posłużenie się wyrazem „uwzględniając”), 

niemniej w tym konkretnym przypadku nie mamy do czynienia z wytycznymi, ale 

uszczegółowieniem zakresu spraw przekazanych do uregulowania (co wytyczną nie 

jest). Można więc w odniesieniu do tej delegacji mówić o quasi wytycznych albo 

wytycznych pozornych. Brak wytycznych może skutkować uznaniem przepisu za 

niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Fakt, iż analogiczny kształt ma obowiązujący 

dzisiaj art. 29 ust. 7, nie przesądza, że uchwalone przez Sejm rozwiązanie jest 

prawidłowe zarówno z technicznego, jak i systemowego punktu widzenia; 

 

23) art. 1 pkt 32, art. 34 ust. 1 – kierując się § 157 Zasad techniki prawodawczej (zakaz 

odsyłania do przepisów zawierających odesłania), dodawany przepis nie powinien 

odsyłać do ust. 1 w art. 34, ale do art. 33 ust. 1. Ponadto uwzględniając § 156 Zasad 

techniki prawodawczej, należałoby w dodawanym ust. 1a wskazać tytuł aktu, do którego 

następuje odesłanie (przepis powinien odsyłać do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 

o kontroli w administracji rządowej). Nasuwa się również pytanie, czy przepisy tej 

ustawy mogą być zastosowane do uczelni (w szczególności niepublicznych) wprost? 

 

24) art. 1 pkt 33 lit. b, art. 34a ust. 1a –  w przepisie ustawodawca nie wykorzystał skrótu, 

który sformułował w ust. 1. Zamiast wskazać w przepisie, że chodzi o „System POL-
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on” prawodawca posłużył się określeniem „Zintegrowany System Informacji o Nauce i 

Szkolnictwie Wyższym „POL-on””; 

 

25) art. 1 pkt 33 lit. d, art. 34a ust. 3 – wskazując katalog podmiotów, które są obowiązane 

wprowadzać, aktualizować, archiwizować i usuwać dane Systemu POL-on, 

ustawodawca nie postąpił konsekwentnie. Z jednej strony w przypadku części 

podmiotów, jako obowiązane wskazano osoby pełniące określone funkcje (stosując 

technikę odesłania i wskazując niektóre podmioty kilkukrotnie), z drugiej zaś 

poprzestano na wskazaniu podmiotów – instytucji (bez wskazywania konkretnych 

osób). Mając na uwadze komunikatywność przepisu, dążąc do wyeliminowania sytuacji, 

w której art. 34a ust. 3 jest de facto zbiorczym powtórzeniem kilku innych przepisów 

oraz kierując się spójnością wewnętrzną dodawanego ust. 3, proponuje się, aby 

w przepisie tym poprzestać na wskazaniu zamkniętego katalogu podmiotów – instytucji, 

które będą obowiązane wprowadzać dane do sytemu i dbać o ich aktualność. Kto 

w imieniu instytucji będzie realizował ten obowiązek wynika już jasno z innych 

przepisów ustawy.  

    Ponadto, należałoby również w analizowanym przepisie dokonać zmiany 

redakcyjnej polegającej na zastąpieniu wyrazu „wprowadzają,” wyrazami „wprowadzają 

oraz je”; 

 

26) art. 1 pkt 33 lit. d, art. 34a ust. 6 – kierując się § 156 Zasad techniki prawodawczej, 

w dodawanym ust. 6 należałoby wprost odesłać do ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 

o statystyce publicznej. 

   Analogiczną uwagę należy odnieść do innych nowelizowanych przepisów 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym: art. 36 ust. 1a (art. 1 pkt 35 lit. b nowelizacji), 

art. 118 ust. 5 (art. 1 pkt 85 nowelizacji), art. 167b ust. 3 (art. 1 pkt 111 nowelizacji), 

art. 181 ust. 1a (art. 1 pkt 123 nowelizacji), art. 194 ust. 1 (art. 1 pkt 129 nowelizacji), 

a także art. 81 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (art. 4 pkt 10 nowelizacji) i art. 5 ust. 8 

pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 5 nowelizacji); 

 

27) art. 1 pkt 35 lit. b, art. 36 ust. 1a – zdanie drugie tego przepisu jest zbędne z uwagi na 

art. 3 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który 

stanowi, że sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw 
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szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach. 

Ustawodawca, wskazując w analizowanym przepisie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym, że w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub decyzji przysługuje 

skarga do właściwego sądu administracyjnego, jednoznacznie przesądził, że w tych 

przypadkach należy stosować administracyjno-prawne przepisy o zaskarżaniu. Skoro 

tak, powtarzanie tej regulacji za pomocą zdania „przepisy o zaskarżaniu do sądu 

administracyjnego decyzji z zakresu administracji publicznej stosuje się odpowiednio” 

jest przejawem postawy prawodawcy, która prowadzi do naruszania niepomijalnych 

walorów płynących z systemowości obowiązującego prawa. Jednocześnie należy 

zauważyć, że prawodawca, poza omawianym przepisem, w ustawie – Prawo o 

szkolnictwie wyższym nakazuje już stosowanie przepisów o zaskarżaniu do sądu 

administracyjnego (art. 207 ust. 1), ale nie czyni tego w sposób, który powodowałby 

zaistnienie powtórzenia nakazu stosowania przepisów z zakresu postępowania sądowo-

administracyjnego; 

 

28) art. 1 pkt 38, art. 37b ust. 2 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, czy na 

pewno wolą ustawodawcy było, aby informacja, o której mowa w art. 37b ust. 1, 

zamieszczana była w Systemie POL-on po uprawomocnieniu się uchwały Prezydium 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a nie po tym jak uchwała ta stała się ostateczna. 

Podobne pytanie sformułować można w odniesieniu do dodawanego art. 53a (art. 1 pkt 

53 nowelizacji); 

 

29) art. 1 pkt 46, art. 48 ust. 4 – czy zgodne z wolą ustawodawcy jest, aby powołanie 

wyłącznie jednego członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) stanowiło realizację 

dyspozycji normy wynikającej z art. 48 ust. 4? Pytanie wynika stąd, iż ustawodawca 

określił tylko maksymalny limit członków PKA, którzy będą mogli pełnić funkcję 

członka PKA w dwóch następujących po sobie kadencjach. 

    Ponadto wątpliwości budzi sposób sformułowania odesłania w analizowanym 

przepisie. Może on prowadzić do uznania, iż PKA ma dwa składy – pierwszy z ust. 2 

pkt 1 i drugi z ust. 2 pkt 2. Wydaje się, iż lepszym rozwiązaniem byłaby rezygnacja 

z odesłania i jednoczesne dodanie przepisu, który przesądziłby, iż zasada sformułowana 

w ust. 4 nie ma zastosowania do przewodniczącego Parlamentu Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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30) art. 1 pkt 46, art. 48 ust. 5 – w związku z tym, iż przewodniczącego PKA oraz jej 

sekretarza powołuje się spośród członków PKA, a nie spośród kandydatów na 

członków, należałoby zmodyfikować odesłanie w art. 48 ust. 5 i wyrazy „osób, 

o których mowa w ust. 3 i 4” zastąpić wyrazami „członków, o których mowa w ust. 2 

pkt 1”; 

 

31) art. 1 pkt 46, art. 48 ust. 7 – w przepisie tym prawodawca statuuje, że członkiem 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej może być osoba nieposiadająca stopnia naukowego 

doktora i niezatrudniona w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, jeżeli jest 

przedstawicielem organizacji pracodawców. Biorąc pod uwagę tak sformułowane 

wyłączenie i treść ust. 3, który przewiduje, że członkiem Komisji mogą być także 

przedstawiciele ogólnokrajowych stowarzyszeń naukowych, należy zastanowić się nad 

poszerzeniem zakresu regulacji przewidzianej w ust. 7 o przedstawicieli 

ogólnokrajowych stowarzyszeń naukowych. Przemawia za tym fakt, że – podobnie jak 

w przypadku organizacji pracodawców – nie wszystkie osoby należące do 

ogólnokrajowych stowarzyszeń naukowych są zatrudnione w uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy; 

 

32) art. 1 pkt 46, art. 48 ust. 11 i 12 – przepisy te zamiast odsyłać do art. 46b ust. 2 zdanie 

pierwsze, same powinny określać tryb uzupełniania składu PKA. W szczególności 

ustawodawca mógłby sformułować następujący przepis: 

    „W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji z przyczyn określonych 

w art. 46b ust. 1 albo odwołania członka Komisji, minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego powołuje w jego miejsce nową osobę, na okres do końca 

kadencji. Przepisy ust. 1–4 oraz 6–9 stosuje się odpowiednio.”. 

    Przepis taki należałoby zamieścić po ust. 11 i 12. Następstwem takiej zmiany 

byłaby konieczność skreślenia drugiego zdania zarówno w ust. 11, jak i w ust. 12; 

 

33) art. 1 pkt 47 lit. a, art. 48a ust. 3 pkt 2 – w przepisie tym zamieszczono doprecyzowanie, 

które może budzić wątpliwości interpretacyjne. Nie ma bowiem pewności, że zamiarem 

prawodawcy było, aby wyrażenie „w przypadku kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela” odnosiło się wyłącznie do art. 9c ustawy – Prawo o 
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szkolnictwie wyższym. Co więcej, ustawodawca objaśniając zawartość normatywną 

art. 9c postąpił niekonsekwentnie, ponieważ nie wyjaśnił, jakie kwestie normuje art. 9b. 

Mając te dwa argumenty na uwadze, proponuje się wykreślenie z omawianego przepisu 

zacytowanego fragmentu. Analogiczna uwaga dotyczy art. 11 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 (art. 1 

pkt 10 nowelizacji); 

 

34) art. 1 pkt 57 lit. a, art. 63 ust. 1 pkt 3 – wobec faktu, iż katalog podmiotów, które mogą 

wchodzić w skład konwentu uczelni publicznej, został sformułowany w ust. 1 

fakultatywnie (o tym kto wejdzie w skład konwentu danej uczelni przesądzi ostatecznie 

jej statut), nie ma sensu dodatkowe podkreślenie, że w sytuacji jeżeli statut będzie tak 

stanowił w skład konwentu mogą wejść również przedstawiciele organizacji samorządu 

gospodarczego. Analogiczna uwaga dotyczy art. 63 ust. 1a pkt 2 lit. c (art. 1 pkt 57 lit. b 

nowelizacji). Mając powyższe na względzie, należałoby we wskazanych przepisach 

skreślić wyrazy „oraz, jeżeli statut tak stanowi” oraz zamieścić organizacje samorządu 

gospodarczego w odrębnym pkt (lit.) wyliczenia. 

   Ponadto nasuwa się pytanie, dlaczego w skład konwentu uczelni publicznej nie 

będą mogli wchodzić przedstawiciele pracodawców, a w skład konwentu publicznej 

uczelni zawodowej przedstawiciele przedsiębiorców? 

 

35) art. 1 pkt 63, nienowelizowany art. 77 ust. 1 – w związku z tym, iż jednoosobowe 

organy uczelni mogą być powołane również w drodze konkursu, a ustawodawca nie 

znowelizował art. 77 ust. 1 (przepis ten odnosi się wyłącznie do organów powołanych 

w drodze wyborów), nasuwa się pytanie, kiedy rozpoczyna się i kończy kadencja organu 

powołanego w taki sposób? 

 

36) art. 1 pkt 63 lit. c, art. 77 ust. 3a zdanie pierwsze – w związku z dodawanym ust. 3a 

nasuwają się pytania: czy w przypadku wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego 

obsadzanego w drodze konkursu w trakcie kadencji, nowo powołana osoba będzie 

pełniła funkcję tylko do końca kadencji oraz – w przypadku odpowiedzi twierdzącej – 

co będzie się działo w sytuacji, w której mandat organu jednoosobowego obsadzanego 

w drodze konkursu wygaśnie np. na miesiąc albo dwa przed końcem kadencji (czy 

mimo tego, konkurs będzie przeprowadzany?); 
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37) art. 1 pkt 63 lit. c, art. 77 ust. 3a zdanie drugie – analiza przepisu prowadzi do wniosku, 

że wolą ustawodawcy było, aby niepełnej kadencji nie wliczać do kadencji, o których 

mowa w nowelizowanym art. 77 ust. 2, a nie do okresu, o którym mowa w art. 77 ust. 1; 

 

38) art. 1 pkt 65, art. 84a ust. 5 – z przepisu tego wynika, iż o status KNOW będą mogły 

ubiegać się jednostki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, które zostaną utworzone co 

najmniej dwa lata przed dniem ogłoszenia konkursu oraz składające się z dwóch 

podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni albo jednej podstawowej jednostki 

organizacyjnej uczelni i jednostki naukowej. Przepis sugeruje, iż o status KNOW nie 

będą mogły ubiegać się jednostki składające się z więcej niż dwóch podstawowych 

jednostek organizacyjnych, Powstaje zatem pytanie, czy taka jest wola ustawodawcy? 

 

39) art. 1 pkt 65, art. 84a ust. 10 – w przepisie tym znalazły się pozorne wytyczne. 

Powtórzono bowiem warunki ubiegania się o nadanie statusu KNOW z ust. 2 pkt 1, 3 i 

4. Jako poprawną wytyczną można zaproponować obowiązek zapewnienia rzetelności i 

przejrzystości postępowania konkursowego oraz takiego sposobu oceny wniosków, 

który dostarczy możliwości obiektywnego i sprawnego wskazywania jednostek 

spełniających ustawowe warunki ubiegania się o nadanie statusu KNOW; 

 

40) art. 1 pkt 65, art. 84b ust. 4 – kierując się wynikającym z § 10 Zasad techniki 

prawodawczej nakazem zachowania konsekwencji terminologicznej, proponuje się 

skreślić wyraz „akademickiej”; 

 

41) art. 1 pkt 70, art. 86h – mając na uwadze, iż mówiąc w innych przepisach o know-how 

związanym z wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych, ustawodawca nie 

odsyła do art. 86d, konsekwentnie w art. 86h należałoby zrezygnować z takiego 

odesłania (poprawka sprowadzałaby się do skreślenia wyrazów „, o których mowa w art. 

86d,”; 

 

42) art. 1 pkt 70, art. 86i – w związku z tym, iż ustawami podstawowym z punktu widzenia 

systemu własności intelektualnej są: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności 

przemysłowej oraz ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, 
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a nowelizowana ustawa tylko w pewnym ograniczonym zakresie modyfikuje te akty 

(stanowi względem nich lex specialis, ale nie wyłącza ich stosowania co do zasady), nie 

budzi żadnych wątpliwości, iż ustawy te – w zakresie niezmodyfikowanym 

nowelizowaną ustawą – należy stosować. Przepis art. 86i nie ma więc żadnej wartości 

normatywnej i jako taki nie powinien znaleźć się w systemie (§ 11 Zasad techniki 

prawodawczej). Co więcej, tego rodzaju regulacja może być również oceniana pod 

kątem zgodności z § 4 ust. 4 Zasad techniki prawodawczej – jako przepis nakazujący 

stosowanie innego aktu normatywnego (tego rodzaju przepisy są niedopuszczalne); 

 

43) art. 1 pkt 77 lit. b, art. 98 ust. 1 pkt 3a – ustawodawca przesądził, dodając pkt 6 do art. 

99 ust. 1, iż przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się jest usługą edukacyjną, 

dlatego też należy uznać, iż art. 98 ust. 1 pkt 3a zawiera się w pkt 3 tego ustępu. W 

związku z tym należałoby zrezygnować ze zmiany dokonywanej art. 1 pkt 77 lit. b; 

 

44) art. 1 pkt 78 lit. e, art. 99  ust. 3 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, czy 

nie jest oczywiste, iż ustalone przez senat zasady pobierania opłat wiążą rektora? 

 

45) art. 1 pkt 80 lit. c, art. 103 ust. 6  – czy zmiana redakcji ust. 6 oznacza, iż część dotacji, 

o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, przeznaczona na określone w tym ustępie 

cele nie wchodzi do funduszu pomocy materialnej (rozdysponowywana jest poza 

funduszem? 

   Jeżeli wolą ustawodawcy jest, aby przepis nie budził wątpliwości, iż cała 

dotacja wchodzi w skład funduszu pomocy materialnej (z tym że jej część może być 

przeznaczona na inny cel niż wypłata stypendiów i zapomóg), należałoby go 

sformułować analogicznie do art. 103 ust. 5; 

 

46) art. 1 pkt 89, art. 129a ust. 3 – nasuwa się wątpliwość, czy w katalogu podmiotów, które 

wprowadzają dane do wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych nie 

powinni się znaleźć również rektorzy uczelni prowadzonych przez kościoły i związki 

wyznaniowe otrzymujących dotacje i inne środki budżetu państwa; 

 

47) art. 1 pkt 90 lit. c, art. 134 ust. 5d – propozycja poprawki redakcyjnej. Proponuje się 

dodanie po wyrazach „nauczyciela akademickiego” wyrazów „ubiegającego się”; 
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48) art. 1 pkt 97 lit. b, art. 145 ust. 1a pkt 1 – w związku z tym przepisem nasuwa się 

pytanie, co się stanie w przypadku gdy minister wydając (nowelizując) rozporządzenie, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki, dojdzie do wniosku, iż ilość obszarów wiedzy 

powinna być większa lub mniejsza niż 8. Sformułowanie analizowanego przepisu 

w sztywny sposób skutkuje de facto tym, iż bez zmiany tego przepisu nie będzie 

możliwa zmiana odnośnie do liczby obszarów wiedzy. Jakakolwiek zmiana w tym 

zakresie skutkowała będzie bowiem niezgodnością rozporządzenia z aktem 

hierarchicznie wyższym (ustawą), a tym samym jego niekonstytucyjnością; 

 

49) art. 1 pkt 99 lit. b, art. 146 ust. 2a – przepis ten nasuwa pytanie, czy w związku z art. 7 

ust. 2 ustawy o związkach zawodowych (na wniosek pracownika niezrzeszonego 

związek zawodowy może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy), 

nie należałoby dopuścić, na wniosek obwinionego, aby rozprawa dyscyplinarna była 

jawna również dla przedstawiciela związku zawodowego, którego obwiniony nie jest 

członkiem; 

 

50) art. 1 pkt 105, art. 160a ust. 1 – należałoby zmodyfikować odesłanie do art. 99 ust. 1 

w taki sposób, aby nie sugerowało ono, iż w przepisie tym jest więcej niż 6 punktów 

(należy skreślić wyrazy „pkt 1–6”); 

 

51) art. 1 pkt 106, art. 162 część wspólna – w związku z wytyczną sformułowaną 

w przepisie upoważniającym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do 

określenia warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w 

uczelniach, nasuwa się pytanie co ustawodawca rozumie przez „prawidłowe 

wykonywanie praw studenta”, a w szczególności, kto ma te prawa wykonywać? Być 

może ustawodawcy chodziło o wykonywanie obowiązków studenta oraz ochronę jego 

praw? 

 

52) art. 1 pkt 116, art. 170 d ust. 1 pkt 1 – ustawodawca upoważnia ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego do określenia zakresu danych zamieszczonych m.in. 
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w informacji o odbywanych studiach lub studiach doktoranckich. Mając na uwadze, że 

zakres spraw przekazywanych do uregulowania w rozporządzeniu musi być 

sformułowany w sposób precyzyjny i niebudzący wątpliwości, należałoby odpowiedzieć 

na pytanie, o jakich informacjach (jakiej informacji) stanowi analizowana delegacja. 

Czy chodzi tu o informację, o której mowa w art. 13b ust. 3 pkt 2 (informacja na 

potrzeby monitoringu), czy też o informację, o której mowa w art. 84b ust. 1 (informacja 

o prowadzonych studiach przekazywana przez KNOW), a może jakąś inną informację? 

Po ustaleniu woli ustawodawcy, warto rozważyć uściślenie delegacji, tak aby nie 

budziła ona wątpliwości interpretacyjnych; 

 

53) art. 1 pkt 123 lit. b, art. 181 ust. 2 – w tym przepisie mogą pojawić się wątpliwości, czy 

związane ze studiami mają być tylko wybitne osiągnięcia artystyczne, czy także wybitne 

osiągnięcia naukowe. Zamieszczenie wyrazów „związane ze studiami” po części 

przepisu określającej przesłanki możliwości przyznawania stypendium ministra za 

wybitne osiągnięcia, a nie przed nią, jest więc nieprawidłowe. Mając to na uwadze, 

proponuje się przyjęcie stosownej poprawki (zalecane jest albo uczynienie z wyrazów 

„związane ze studiami” swoistej części wspólnej, tj. przeniesienie ich przed obie wyżej 

wymienione przesłanki możliwości przyznawania stypendium, albo ustrukturyzowanie 

ust. 2, tzn. przeredagowanie go z użyciem jednostek redakcyjnych niższego – niż ustęp 

– stopnia); 

 

54) art. 1 pkt 129, art. 194 ust. 2 – w przepisie tym, odsyłając do innych ustaw,  

ustawodawca użył skrótu „przepisy o służbie”. Formułując odesłanie zewnętrzne 

w sposób przedmiotowy, należy pamiętać, iż musi być ono na tyle precyzyjne, aby 

potencjalny adresat nie miał żadnych wątpliwości, do jakich aktów ustawodawca odsyła. 

Należy również pamiętać, iż odesłanie zewnętrzne nie zawsze jest konieczne. 

W przypadku gdy adresat nie ma żadnych wątpliwości, w jakim akcie uregulowana jest 

instytucja, do której odnosi się przepis, można odstąpić od jego sformułowania. 

W analizowanym przypadku jasne jest, iż ustawodawca odnosi się do instytucji 

regulowanych pragmatykami zawodowymi określonych służb państwowych. Mając 

powyższe na uwadze proponuje się rezygnację z odesłania albo jego uściślenie. 

W przypadku rezygnacji z odesłania, analogiczny zabieg trzeba wykonać w odniesieniu 

do art. 194 ust. 1; 
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55) art. 1  pkt 133 lit. b, art. 199 ust. 4 – należałoby zmodyfikować odesłanie do art. 199 

ust. 1 w taki sposób, aby nie sugerowało ono, iż w przepisie tym jest więcej niż 5 

punktów (należy skreślić wyrazy „pkt 1–5”); 

 

56) art. 1 pkt 136 lit. b, art. 201 ust. 1 pkt 1 – w przepisie tym należałoby odesłać wprost do 

Kodeksu pracy, analogicznie jak uczynił to ustawodawca np. w nowelizowanym art. 120 

ust. 2 pkt 1; 

 

57) art. 4 pkt 3 lit. b, art. 5 ust. 6c – mając na uwadze § 156 Zasad techniki prawodawczej 

w nowelizowanym ust. 6c należałoby odesłać do art. 11–12a ustawy o samorządzie 

województwa; 

 

58) art. 4 pkt 17, art. 90p ust.2 pkt 1 – propozycja poprawki redakcyjnej; należałoby wyraz 

„szkołach,” zastąpić wyrazami „szkołach i”; 

 

59) art. 6, art. 21 ust. 2b – w związku z tym, iż od 2005 r. wskaźnik zatrudnienia, o którym 

mowa w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 6, wynosi 2%, a przepis ten w części 

dotyczącej lat 2000–2004 ekspirował już z systemu (miał charakter epizodyczny) oraz 

mając na względzie bliżej czasowo nieokreślony zakres obowiązywania art. 21 ust. 2b, 

proponuje się, aby w nowym brzmieniu tego przepisu nie odnosić się już do treści, która 

z systemu ekspirowała i nadać temu ustępowi następujące brzmienie: 

„2b. Dla publicznych i niepublicznych uczelni, publicznych i niepublicznych szkół 

oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynosi 2%.”; 

 

60) art. 8 pkt 1 lit. b, art. 11 ust. 3 – propozycja poprawki precyzującej brzmienie przepisu. 

Aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych należy wskazać, że warunkiem wszczęcia 

przewodu doktorskiego w przypadku osoby będącej beneficjentem programu 

„Diamentowy Grant” jest dołączenie do wniosku opinii wydanej przez opiekuna 

naukowego tej osoby; 

 

61) art. 8 pkt 3, art. 13a – w stosunku do tego przepisu można zgłosić pięć uwag. 
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   Po pierwsze, w ust. 1 pkt 1 należy usunąć występujący na końcu spójnik 

„albo”, aby uniknąć sytuacji, w której spójnik ten występowałby bezpośrednio przed 

spójnikiem „i” zamieszczonym na początku części wspólnej pkt 1 i 2. 

   Po drugie, pojawiające się w części wspólnej pkt 1 i 2 wyrazy „ustanowionego 

przez ministra właściwego do spraw nauki” są zbędne, ponieważ program „Diamentowy 

Grant” jest ustanowiony na podstawie art. 187a ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym. 

   Po trzecie, w części wspólnej pkt 1 i 2 konieczna jest korekta wyrazu postaci 

językowej wyrazu „spełniła” (dostosowanie go do formy wynikającej z konstrukcji 

zdania, w którym się pojawia). Z tego względu poprawne jest użycie wyrazu 

„spełniającej”. 

   Po czwarte, na podstawie obecnego brzmienia ust. 2 nie wiadomo, czy 

„uprawnienia wynikające z odbycia studiów wyższych” mają, w zamierzeniu 

prawodawcy, oznaczać, że beneficjent programu „Diamentowy Grant” po nadaniu 

stopnia doktora może być traktowany jak osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra. 

   Po piąte, należy rozważyć, czy regulacja przewidziana w ust. 2 nie sprawi, z 

powodu obecnej redakcji, że beneficjent programu „Diamentowy Grant” po nadaniu 

stopnia doktora np. nauk prawnych będzie mógł ubiegać się o uznanie, że legitymuje się 

kwalifikacjami drugiego stopnia np. w dziedzinie biologii. Mając to na uwadze, 

proponuje się po wyrazach „z odbycia studiów wyższych” dodać wyrazy „zgodnych z 

zakresem programu „Diamentowy Grant””; 

 

62) art. 8 pkt 4, art. 14a ust. 3 – interpretując ten przepis łącznie z art. 14a ust. 2, można 

dostrzec, że w stanie faktycznym, w którym wspólny przewód doktorski będzie 

przeprowadzany przez dwie rady jednostek organizacyjnych tej samej uczelni, uczelnia, 

w której te jednostki funkcjonują, będzie zobligowana do zawarcia porozumienia sama 

ze sobą (ta sama uczelnia będzie dwiema stronami tego samego porozumienia). Biorąc 

to pod uwagę, należy zastanowić się nad przyjęciem poprawki, która „zabezpieczy” 

analizowaną regulację przed opisaną powyżej sytuacją; 

 

63) art. 8 pkt 4, art. 14a ust. 4 – w przepisie tym nie wskazuje się z należytą precyzją, o jakie 

porozumienie chodzi. Przyjmując, że intencją prawodawcy było odniesienie się do 
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porozumienia, o którym mowa w ust. 2, proponuje się przyjęcie stosownej poprawki. 

Analogiczna uwaga dotyczy ust. 7 pkt 2 i ust. 8 pkt 2; 

 

64) art. 8 pkt 7, nienowelizowany art. 20 ust. 4 – w rezultacie nowelizacji art. 14a ust. 1 i 

dodawanego art. 20 ust. 4a możliwa będzie następująca sytuacja – doktorant 

z prowadzonym w ramach współpracy międzynarodowej otwartym przewodem 

doktorskim, w ramach którego przygotowywana jest interdyscyplinarna rozprawa 

doktorska, będzie mógł korzystać, oprócz promotora i promotora pomocniczego na 

zasadach ogólnych dla wszystkich rozpraw doktorskich, z pomocy kopromotora (art. 20 

ust. 4) i drugiego promotora (art. 20 ust. 4a). Mając to na uwadze, nasuwa się pytanie, 

czy zamiarem ustawodawcy było stworzenie systemu, w którym doktorant w czasie 

przygotowywania rozprawy doktorskiej będzie miał możliwość korzystania z pomocy aż 

czterech pracowników naukowych; 

 

65) art. 8 pkt 9 lit. a – po pierwsze w przepisie tym zastosowano błędne polecenie 

nowelizacyjne. Nie obejmuje ono zmiany polegającej na dodaniu części wspólnej 

w ust. 1. Część wspólna nie jest punktem. Jest ona odrębnym fragmentem jednostki 

redakcyjnej (w tym przypadku przepisu zawierającego wyliczenie). Po drugie dodawana 

cześć wspólna sprowadza się wyłącznie do sformułowania „zastrzeżenia” (błędnego 

z legislacyjnego punktu widzenia; problem ten omówiono we wcześniejszej części 

opracowania). Mając powyższe na uwadze, proponuje się skreślenie w analizowanym 

przepisie wyrazów „– z zastrzeżeniem ust. 2 i 3”; 

 

66) art. 8 pkt 9 lit. a, art. 26 ust. 1 pkt 3 lit. a i b – w związku z tym przepisem oraz art. 20 

ust. 4, 4a i 7 nasuwa się pytanie, czy intencją prawodawcy było pominięcie osiągnięć 

pracownika naukowego w charakterze, odpowiednio, kopromotora, drugiego promotora 

i promotora pomocniczego; 

 

67) art. 8 pkt 13, art. 31 pkt 9 – w odniesieniu do określonego w art. 31 pkt 9 zakresu spraw 

przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu, ustawodawca nie sformułował 

wytycznych. Trudno uznać, iż zapewnienie rozwoju kadr oraz przejrzyste 

przeprowadzenie postępowań są wystarczającymi wytycznymi do sformułowania 

przepisów wykonawczych określających sposób ogłaszania informacji o nadanych 
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stopniach doktora i doktora habilitowanego. Brak wystarczających wytycznych może 

skutkować uznaniem przepisu upoważniającego za niezgodny z art. 92 ust. 1 

Konstytucji; 

 

68) art. 8 pkt 14, art. 31a ust. 2 pkt 10 – w przepisie tym zbędnie zastrzeżono, że informację 

o specjalności zamieszcza się tylko wtedy, gdy została określona (jest to oczywiste); 

 

69) art. 10, art. 3 pkt 19 – w związku z tym, iż nie ma żadnych wątpliwości, iż definicji 

pojęcia „uczelnia” należy szukać w ustawie podstawowej dla szkolnictwa wyższego, 

a więc ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględniając § 156 Zasad techniki 

prawodawczej oraz mając na uwadze, iż mówiąc o kolegium pracowników służb 

społecznych ustawodawca odesłania nie formułował, proponuje się skreślić 

w nowelizowanym przepisie wyrazy „w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 

wyższym”. Analogiczna uwaga dotyczy art. 2 pkt 14 (art. 13 nowelizacji); 

 

70) art. 12, art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. c – mając na uwadze, iż ustawa – Prawo o szkolnictwie 

wyższym nie formułuje definicji pojęcia „szkoła wyższa”, proponuje się zastąpienie 

wyrazów „także w szkołach wyższych” wyrazami „także w uczelniach”; 

 

71) art. 14–16 – mając na względzie, iż dodawane wskazanymi artykułami przepisy 

stanowią jedynie powtórzenie regulacji dodawanych do ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz ze względu na to, iż nie mają one 

wartości normatywnej (są wyłącznie informacją o szczególnych regulacjach 

dotyczących własności intelektualnej sformułowanych we wskazanych ustawach 

podstawowych, zob. § 11 Zasad techniki prawodawczej), należałoby skreślić art. 14–16; 

 

72) art. 19 pkt 1 polecenie nowelizacyjne – należy wskazać, iż ustawodawca dokonuje 

zmiany w ust. 1; 

 

73) art. 45 – w przepisie tym należy skorygować odesłanie. Art. 45 powinien odsyłać do 

„art. 86 ust. 3 pkt 2 lub ust. 5” (ust. 3 składa się tylko z dwóch punktów); 
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74) art. 57 pkt 1 – w przepisie tym przewidziano rezygnację z vacatio legis w odniesieniu do 

terminu wejścia w życie art. 21 przewidującego termin likwidacji kolegiów 

nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Zastosowane rozwiązanie 

nie wydaje się w omawianym przypadku uzasadnione, ponieważ trudno wskazać, by 

zachodziły przesłanki pominięcia vacatio legis określone w art. 4 ust. 2 ustawy 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, tzn. ważny 

interes państwa wymagający natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego 

i brak przeciwwskazań ze strony zasad demokratycznego państwa prawnego 

wywodzonych z art. 2 Konstytucji RP. Dlatego też należałoby zastosować standardowy, 

czternastodniowy termin wejścia w życie art. 21 opiniowanej ustawy. 
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