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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(druk nr 1086) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem nowelizacji jest modyfikacja aktualnie obowiązującej reguły, 

zgodnie z którą w okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rektora uczelni do dnia 

wyboru albo powołania rektora obowiązki rektora pełni najstarszy członek senatu posiadający 

co najmniej stopień doktora. W myśl noweli, obowiązki rektora w takiej sytuacji będzie 

pełniła osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku jeżeli statut jej nie wskaże – 

najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora (art. 24 ust. 8 ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). 

Powyższa regulacja znajdzie odpowiednie zastosowanie w przypadku zawieszenia 

rektora w pełnieniu swojej funkcji ze względu na toczące się przeciwko niemu postępowanie 

karne z oskarżenia publicznego o przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe 

(art. 432 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), a także w przypadku 

odwołania rektora (art. 27 ust. 4 i art. 432 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce). 

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2019 r. Projekt ustawy 

(druk sejmowy nr 3169) został wniesiony przez grupę posłów w dniu 28 stycznia 2019 r. 

Marszałek Sejmu w dniu 29 stycznia 2019 r. skierował projekt do Komisji Edukacji, Nauki 

i Młodzieży. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu projektu 
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ustawy na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r. wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu 

zawartym w sprawozdaniu komisji (druk sejmowy 3189).  

 

III. Uwaga 

W opiniowanej ustawie zrezygnowano de facto z okresu vacatio legis, co może budzić 

wątpliwości w zakresie zgodności przepisu o wejściu w życie z art. 2 Konstytucji. Nie 

kwestionując celowości i potrzeby nowelizacji, trzeba mieć na względzie, że zgodnie 

z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego oraz z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, rezygnacja 

z okresu dostosowawczego możliwa jest tylko wówczas, gdy łącznie spełnione są dwa 

warunki: ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 

normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. 

W związku z powyższym, może pojawić się pytanie, jaki ważny interes państwa uzasadnia 

rezygnację z vacatio legis w tym konkretnym przypadku. Czym innym jest bowiem 

zagwarantowanie choć minimalnego okresu dostosowawczego, a czy innym całkowita 

z niego rezygnacja. W uzasadnionych przypadkach ustawodawca może skrócić okres 

dostosowawczy, zdecydowanie bardziej jest on jednak ograniczony w przypadku gdy chce, 

aby nowe przepisy weszły w życie niemal natychmiast po ich publikacji. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych, akty prawne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane 

w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich 

ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. 
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