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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 18 października 2021 r. 

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

ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 

(druk nr 509) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy jej podstawowym celem jest wzmocnienie 

w uczelniach wolności nauczania, słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników oraz 

debaty akademickiej oraz wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań 

przeciwdziałających „cenzurze myśli i słowa” na uczelniach, która dotyka członków 

wspólnoty uczelni, a zwłaszcza nauczycieli akademickich. Wprowadzane do ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Pswin”, rozwiązania 

mają zapewnić swobodę wyrażania poglądów przez członków wspólnoty akademickiej.  

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że „środowisko akademickie sygnalizowało 

potrzebę wprowadzenia rozwiązań prawnych, które z jednej strony przeciwdziałałyby 

zagrożeniom dla wolności nauczania, badań naukowych i ogłaszania ich wyników, a z drugiej 

– ograniczałyby skutki naruszania tych wolności”. Jednym z zagrożeń jest – w ocenie 

projektodawców – wszczynanie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do nauczycieli 

akademickich w związku z wyrażanymi przez nich  poglądami. 

Zdaniem projektodawców „przypadki naruszenia wolności wyrażania poglądów 

pojawiające się w polskich uczelniach w istocie mogą negatywnie przekładać się na jakość 

kształcenia i rozwój polskiej nauki, a także na ogólny odbiór polskich uczelni”. Nowela ma 

więc także na celu „ochronę wizerunku uczelni w kraju i na świecie, zapewnienie wysokiego 
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poziomu i jakości nauczania w uczelniach oraz nauki wolnej od ograniczeń w wyrażaniu 

poglądów i przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych”. 

Projektodawca podkreśla, że „poszanowanie swobody w wyrażaniu poglądów, w tym 

przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych, deklaruje już sam 

ustrojodawca, który wielokrotnie wypowiada się w tym zakresie w przepisach Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. w art. 54 i art. 73”. Zidentyfikowane problemy systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie wolności wyrażania przekonań (poglądów) należy, 

zdaniem projektodawcy, „uznać za naruszające wartości konstytucyjne, a więc wymagające 

interwencji legislacyjnej”. 

Realizacji celu ustawy służyć mają: 

1) dodanie do katalogu zadań rektora, określonego w art. 23 ust. 2 Pswin, dodatkowego 

zadania, którym jest obowiązek zapewniania 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 (dobór instrumentów realizacji 

tego zadania będzie dokonywany w ramach autonomii uczelni) – art. 1 pkt 1 noweli; 

2) dodanie regulacji, w myśl której wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych 

lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego; tzn. wyrażone 

przekonanie nie będzie mogło być przedmiotem szeroko rozumianego postępowania 

dyscyplinarnego (art. 1 pkt 2 noweli); 

3) określenie formy prawnej polecenia rozpoczęcia sprawy dyscyplinarnej; przyjęto, że polecenie 

takie rektor będzie wydawał rzecznikowi dyscyplinarnemu postanowieniem (art. 1 pkt 3 

noweli); 

4) wprowadzenie możliwości wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o poleceniu 

rozpoczęcia prowadzenia sprawy dyscyplinarnej; zażalenie będzie mogła wnieść osoba, 

której czynu dotyczy postanowienie, o ile sprawa objęta postanowieniem dotyczyła 

będzie wyrażania przekonań religijnych światopoglądowych lub filozoficznych; 

zażalenie będzie rozpatrywane przez komisję dyscyplinarną przy ministrze właściwym 

do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; od orzeczenia komisji dyscyplinarnej przy 

ministrze będzie przysługiwało zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Sądu 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (art. 1 pkt 4–6 noweli); 
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5) rozszerzenie katalogu przesłanek wznowienia postępowania dyscyplinarnego; 

przesłanką taką będzie ujawnienie nowych faktów lub dowodów nieznanych w chwili 

wydania orzeczenia, które wskazują na to, że obwinionego ukarano za czyn niebędący 

przewinieniem dyscyplinarnym (art. 1 pkt 8 noweli); 

6) zniesienie możliwości zawieszenia nauczyciela akademickiego w pełnieniu obowiązków 

w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie tego nauczyciela (art. 1 

pkt 9 noweli). 

 W konsekwencji wprowadzenia nowych rozwiązań merytorycznych: 

1) z dniem wejścia w życie noweli utracą moc decyzje o zawieszeniu nauczycieli 

akademickich w pełnieniu obowiązków wydane w toku postępowania wyjaśniającego 

przed dniem wejścia w życie noweli (art. 3 noweli); 

2) umorzeniu będą podlegały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie 

noweli postępowania wyjaśniające i postępowania dyscyplinarne, w zakresie, w jakim 

dotyczą one wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych 

(art. 4 ust. 1 noweli); 

3) rzecznik dyscyplinarny, będący w dniu wejścia w życie noweli w trakcie wykonywania 

czynności niezbędnych do sporządzenia postanowienia o wszczęciu albo odmowie 

wszczęcia postępowania wyjaśniającego albo wniosku do rektora o ukaranie karą 

upomnienia, będzie obowiązany wydać – w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie 

noweli – postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, jeżeli 

sprawa dotyczy wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub 

filozoficznych (art. 4 ust. 2 noweli); 

4) kary dyscyplinarne orzeczone przed dniem wejścia w życie noweli, jeżeli zostały 

nałożone za czyn polegający na wyrażaniu przekonań religijnych, światopoglądowych 

lub filozoficznych, ulegną zatarciu (art. 5 noweli). 

Niezależnie od powyższego ustawodawca postanowił umożliwić wykorzystanie 

w 2022 r., niewykorzystanych w 2021 r. środków finansowych na szkolnictwo wyższe 

i naukę (chodzi o środki finansowe pochodzące z dotacji celowej na 2020 r. przyznanej 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). Na mocy dodawanego do ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
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CoV-2 przepisu, niewykorzystane środki pozostaną w dyspozycji podmiotu, któremu zostały 

przyznane, i będą mogły być wykorzystane w 2022 r. na finansowanie realizacji zadań, na 

które zostały przyznane. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. Projekt ustawy 

był przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 1398). Marszałek Sejmu skierowała projekt 

do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży do pierwszego czytania. Komisja po 

przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu projektu w dniu 23 lipca 2021 r. wniosła 

o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1430). 

Jedyna merytoryczna zmiana dokonana w trakcie prac nad projektem w Sejmie polega 

na rozszerzeniu zakresu noweli o zmianę ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zmiany 

tej dokonano w następstwie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Pozostałe 

modyfikacje projektu miały charakter techniczno-legislacyjny. 

W trakcie prac nad projektem w Sejmie swoją opinię na piśmie przedstawiła Pierwsza 

Prezes Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy nie zgłosił uwag do projektu. 

Podczas rządowych prac nad projektem przeprowadzono szerokie konsultacje publiczne 

i opiniowanie. Ich wyniki zawarte są w raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania 

projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UD194), 

załączonym do uzasadnienia projektu ustawy. Negatywne uwagi do projektu ustawy zgłosiły 

m.in.: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Polityki Naukowej, 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polska Akademia Nauk, Rzecznik 

Praw Obywatelskich i Krajowa Reprezentacja Doktorantów. 

 

III. Uwagi ogólne 

Jednym z warunków uznania systemu prawnego za dobry, racjonalny i spełniający 

standardy demokratycznego państwa prawego jest jego stabilność. Stabilność nie oznacza 

niezmienności prawa, ale to, że ingerencja w nie będzie następowała wówczas, gdy 
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racjonalny prawodawca spodziewa się w ten sposób uzyskać znaczą korzyść, a nie tylko 

nieznacznie poprawić istniejący porządek prawny. Stabilność systemu prawnego jest 

warunkiem wykształcenia jednolitej wykładni (interpretacji) przepisów prawnych oraz 

stabilnych reguł stosowania prawa. Ingerencja w porządek prawny powinna następować 

wyłącznie wówczas, gdy w następstwie ewaluacji, opierającej się na obiektywnej i 

przeprowadzonej zgodnie ze sztuką ocenie wpływu, uznane zostanie, że aktualnie 

obowiązujące przepisy nie realizują celu założonego przez prawodawcę i że nie ma 

możliwości osiągnięcia tego celu z wykorzystaniem innej niż naruszenie stabilności porządku 

prawnego metody prawnej albo pozaprawnej. Zmiana porządku prawnego w sytuacji, jeśli 

rozwiązywany problem jest pozorny, nieistotny lub możliwy do rozwiązania w inny sposób, 

musi być uznana za nieuzasadnione naruszenie stabilności porządku prawnego. Załączone do 

projektu ustawy dokumenty, tj. uzasadnienie i formularz oceny skutków regulacji, powinny 

w sposób niebudzący wątpliwości przedstawiać dane i informacje, które potwierdzają, 

że zidentyfikowany przez projektodawcę problem rzeczywiście istnieje oraz przedstawiać 

informacje o wynikach analiz możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych 

środków. W przypadku opiniowanej ustawy uzasadnienie ingerencji w porządek prawny 

budzi wątpliwości. Brak jest bowiem przekonujących argumentów za tym, że ingerencja ta 

jest niezbędna. 

Jak wskazuje Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich w swojej opinii, 

projektowana „regulacja prawna jest w obecnym stanie prawnym nieuzasadniona i przez to 

zbędna. Ponadto nie tyle stanowi reakcję na problemy, które wystąpiły w obrębie systemu 

szkolnictwa wyższego, co prowadzi – w sposób sztuczny – do ich wykreowania. Obserwacja 

praktyki działania organów  uczestniczących w postępowaniach dyscyplinarnych w ostatnich 

latach pozwala na konstatację, iż w tym okresie nie występowały, co do zasady, przykłady 

ograniczania wolności światopoglądowej”. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich 

„wątpliwym wydaje się istnienie rzeczywistych podstaw do formułowania przez 

projektodawcę tez dotyczących potrzeby zmian prawnych”. 

W ocenie środowiska akademickiego w aktualnym stanie prawnym wystarczająco 

zabezpieczono chronione przez Konstytucję: wolność słowa (art. 54 ust. 1 Konstytucji) oraz 

wolność nauczania, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników (art. 73 ust. 1 

Konstytucji), z zachowaniem zasady autonomii szkół wyższych. Należy pamiętać, że 
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z zasady konstytucjonalizmu wynika, że Konstytucja (o ile nie stanowi ona inaczej) jest 

bezpośrednio stosowana (jednostka może powoływać się wprost na normy konstytucyjne). 

Dotyczy to także wolności określonych w art. 54 ust. 1 i art. 73 Konstytucji). Podkreśla się, 

że proponowane zmiany Pswin są następstwem błędnego utożsamiania swobody prowadzenia 

badań naukowych oraz upowszechniania ich wyników z szeroko pojętą wolnością słowa. 

Prowadzi to nieuchronnie do połączenia, wbrew temu co wynika z Konstytucji, dwóch  sfer 

wolności – nauki i słowa, w tym w światopoglądowym aspekcie. Należy zgodzić się 

z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, że konsekwencją przyjętych 

rozwiązań może być „otwarcie drogi uniwersyteckiej dla forsowania w nauczaniu 

akademickim tez, które nie mają podstaw naukowych, nie są poparte badaniami, lecz są 

oparte wyłącznie o czyjeś przekonania religijne, filozoficzne lub światopogląd”. „Wolność 

wypowiedzi musi wiązać się z poszanowaniem godności człowieka, a wolność akademicka 

nie może polegać na głoszeniu w przestrzeni uczelni opinii ignorujących wiedzę 

i metodologię badań naukowych”. Do podobnych wniosków doszedł w swojej opinii 

Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazuje on, że „debata naukowa zakłada posługiwanie się 

argumentacją o charakterze naukowym, a nie odwołującą się do przekonań 

światopoglądowych czy też religijnych badacza”. Również Komitet Etyki w Nauce Polskiej 

Akademii Nauk wskazał jednoznacznie, że błędem jest „nieodróżnianie metodologicznych 

rygorów rządzących prowadzeniem działalności naukowej od wolności słowa, którą cieszy 

się każdy obywatel”. W ocenie Komitetu „ (b)łędem jest też nieodróżnianie roli społecznej 

naukowca od roli obywatela. To występując w roli obywatela, każda osoba ma prawo 

wyrażać swoje przekonania zgodnie ze swym najlepszym rozeznaniem i poszanowaniem 

takiego samego prawa każdej innej osoby. W ramach tej roli obywatela jest miejsce na 

wyrażanie swoich przekonań światopoglądowych, religijnych lub filozoficznych. Natomiast 

występowanie w roli naukowca nakłada obowiązek publicznego wypowiadania się 

w granicach wyznaczonych przez metodologiczne rygory właściwe reprezentowanej 

dyscyplinie naukowej”. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że dla nauki i jej rozwoju podstawowe 

znaczenie mają wolności przewidziane w art. 73 Konstytucji, a nie wolność słowa, o której 

mowa w art. 54 ust. 1 Konstytucji. Innymi słowy można mieć wątpliwości, czy opiniowana 

ustawa będzie funkcjonalna, tzn. będzie prowadziła do realizacji celu, jakim jest wzmocnienie 

w uczelniach wolności nauczania, słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników oraz 
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debaty akademickiej. Warunkiem funkcjonalności prawa jest jego skuteczność (rozumiana 

jako zdolność aktu do realizacji celów założonych przez prawodawcę). Prawo nie będzie 

skuteczne, nie będzie dobrym narzędziem realizacji celów, jeśli cel aktu i przewidziane 

w nim regulacje prawne nie są ze sobą spójne, w tym aksjologicznie.  

Należy też zwrócić uwagę, że przyjęte w ustawie rozwiązania mogą budzić wątpliwości 

co do zgodności z zasadą autonomii uczelni, która wynika z art. 70 ust. 5 Konstytucji. 

Kwestionowane może być przede wszystkim rozwiązanie, w myśl którego to komisja 

dyscyplinarna przy ministrze będzie rozstrzygała, czy sprawa objęta postępowaniem dotyczy 

wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. W opiniach 

wskazuje się, że zawarte w ustawie rozwiązania będą miały bardzo istotne skutki, polegające 

na „faktycznym wyjęciu spod oceny środowiska akademickiego treści, jakie mogą być 

przedmiotem głoszenia lub przedmiotem nauczania pod auspicjami uczelni” (Konferencja 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich). Podobne stanowiska przedstawiły również m.in. 

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów. 

Do podobnego wniosku może prowadzić zmiana w odniesieniu do art. 302 ust. 1 Pswin., 

która polega na pozbawieniu rektora możliwości zawieszania nauczyciela akademickiego 

w pełnieniu obowiązków w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie tego 

nauczyciela, nawet w sytuacji gdy z okoliczności sprawy wynika, że nauczyciel akademicki 

powinien być odsunięty od wykonywania obowiązków. W konkluzji do swojego stanowiska 

w odniesieniu do projektu ustawy Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że proponowane 

rozwiązania „są nie tylko zbędne dla poszanowania wolności twórczości artystycznej, badań 

naukowych oraz ogłaszania ich wyników i wolności nauczania, ale mogą być szkodliwe dla 

pełnej realizacji tych wolności, a także mogą godzić w autonomię uczelni”. 

Warunkiem uznania aktu za zgodny z zasadą demokratycznego państwa prawnego jest 

jego sporządzenie zgodnie z zasadą przyzwoitej (rzetelnej) legislacji. Naruszeniem tej zasady 

jest w szczególności nieokreślona i niejasna redakcja przepisu, która uniemożliwia 

precyzyjne ustalenie treści zawartej w nim regulacji oraz powoduje niepewność jego 

adresatów co do ich praw i obowiązków. Zasada przyzwoitej legislacji ma szczególnie 

doniosłe znaczenie w sferze praw i wolności. Przepis nie może pozostawiać organom 

mającym go stosować nadmiernej swobody przy ustalaniu zakresu podmiotowego 

i przedmiotowego ograniczeń konstytucyjnych wolności i praw jednostki – zasada 
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określoności ustawowej ingerencji w sferę konstytucyjnych wolności i praw jednostki. 

Analiza ust. 1a dodawanego do art. 275 Pswin (art. 1 pkt 2 noweli) prowadzi do wniosku, że 

przewidziane w nim kryteria wyłączenia odpowiedzialności dyscyplinarnej są nieprecyzyjne. 

Nie wyznaczają jednoznacznie granic odpowiedzialności dyscyplinarnej, pozostawiając 

interpretatorom pełną swobodę w zakresie uznania co jest przekonaniem religijnym, 

światopoglądowym lub filozoficznym. Nie można wykluczyć sytuacji, w której to samo (tej 

samej treści) twierdzenie (przekonanie) będzie oceniane jako spełniające kryteria z art. 275 

ust. 1a Pswin i jako takie uznane za dopuszczalne, bądź jako niespełniające takich kryteriów i 

w związku z tym niedopuszczalne, przy czym ocena zależeć będzie od tego, kto ocenia lub 

kto jest oceniany. 

Nieprecyzyjność przesłanek wyłączających odpowiedzialność dyscyplinarną może być 

oceniana również w aspekcie zgodności z zasadą ochrony zaufania do państwa i prawa 

(bezpieczeństwa prawnego, lojalności państwa wobec jednostki; art. 2 Konstytucji). Zasada ta 

wyraża się m.in. nakazem stanowienia i stosowania prawa w taki sposób, by nie stawało się 

ono „pułapką” dla obywateli. Nauczyciel akademicki musi mieć pewność, czy, kiedy 

i w jakich okolicznościach jego wypowiedź uznana zostanie za dopuszczalną. Nie może być 

tak, że sytuacja prawna nauczyciela akademickiego uzależniona będzie od interpretacji 

przyjętej przez rektora, rzecznika dyscyplinarnego, komisję dyscyplinarną, czy skład 

orzekający Sądu Apelacyjnego.  

Niezależnie od powyższego, w opiniach i stanowiskach do projektu ustawy wyrażonych 

w trakcie opiniowania i konsultacji publicznych przedstawiono również szereg innych uwag 

i argumentów, z którymi trudno polemizować, a z których wynika, że ustawa będzie budziła 

wątpliwości interpretacyjne, nie zrealizuje celów założonych przez projektodawcę oraz może 

wywrzeć nieprzewidziane w ocenie wpływu skutki. Warto zwrócić przy tym uwagę, że 

zgodnie z formularzem Oceny Skutków Regulacji, projektodawcy – ze względu na „specyfikę 

i charakter wprowadzanych regulacji” – nie przewidują przeprowadzenia ewaluacji efektów 

ustawy. 
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IV. Uwagi szczegółowe 

Abstrahując od wyżej zasygnalizowanych zastrzeżeń natury konstytucyjnej, systemowej 

i aksjologicznej należałoby zwrócić uwagę na następujące kwestie:  

1) art. 1 pkt 1, art. 23 ust. 2 pkt 2a – dodawany przepis rozszerza katalog zadań rektora 

o zadanie, którym jest obowiązek zapewniania 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. W związku z tym nasuwają się 

pytania, dlaczego obowiązek ten nałożono wyłącznie na rektora i jak to się ma do art. 54 

ust. 1 art. 73 Konstytucji. Nie budzi wątpliwości, że warunkiem urzeczywistnienia 

wartości i wolności przewidzianych w art. 54 ust. 1 i art. 73 Konstytucji jest 

współdziałanie wszystkich członków wspólnoty uczelni, zaś obowiązek podejmowania 

stosownych działań w celu zapewnienia, że uczelnia będzie spełniała standardy we 

wskazanym zakresie spoczywa de facto na wszystkich jej organach. Zgodnie 

z preambułą do Pswin uczelnie są obowiązane m.in. do współkształtowania standardów 

moralnych obowiązujących w życiu publicznym. Skoro obowiązek zapewniania 

w uczelni poszanowania wolności słowa, nauczania, badań naukowych, ogłaszania ich 

wyników, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty 

uczelni spoczywał będzie wyłącznie na rektorze to, czy  a contrario zwolnione z tego 

obowiązku mają być inne organy uczelni i wspólnota uczelni jako taka? 

    Katalog zadań rektora określony w art. 23 ust. 2 obejmuje obecnie wyłącznie 

zadania o charakterze organizacyjnym i zarządczym. Dodanie nowego zadania 

(obowiązku) powinno wiązać się z określeniem przez ustawodawcę narzędzi, które 

pozwolą rektorowi skutecznie zadanie wykonać. W uzasadnieniu do projektu ustawy 

wskazano, że dobór instrumentów realizacji tego zadania będzie dokonywany w ramach 

autonomii uczelni. Innymi słowy pozostawiono uczelniom pełną swobodę w tym 

zakresie. Czy w związku z tym rektor będzie mógł być rozliczany z realizacji tego 

obowiązku, a jeśli tak, w oparciu o jakie kryteria? 

    Nasuwa się również pytanie, czym jest debata akademicka. W systemie 

prawnym, w szczególności w Pswin nie ma definicji tego pojęcia. Ustawodawca nie 

posługiwał się do tej pory takim określeniem w kontekście normatywnym. Jakie cechy 

musi mieć debata, aby uznać ja za akademicką. Czy decydujące dla uznania debaty za 
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akademicką będzie kryterium podmiotowe (kto bierze w udział w debacie), kryterium 

miejsca (gdzie odbywa się debata), czy też kryterium instytucjonalne (prowadzenie 

debaty w ramach działalności statutowej uczelni i pod jej auspicjami). Jeśli nakłada się 

na rektora obowiązek, musi on znać zakres swego obowiązku. 

    W dodawanym przepisie, mówi się, że poszanowanie wolności ma być 

zapewnione z zachowaniem m.in. przepisów porządkowych. Nasuwa się pytanie 

dlaczego ustawodawca wskazuje jako obowiązkowe do uwzględnienia wyłącznie 

przepisy porządkowe, a nie wszystkie przepisy bez względu na to kto jest prawodawcą. 

Czy to oznacza, że wolą ustawodawcy jest, aby rektor nie musiał brać pod uwagę innych 

przepisów, np. powszechnie obowiązujących (wnioskowanie a contrario)? Zakładając, 

że ustawodawcy nie o to chodziło, należałoby skreślić odniesienie do przepisów 

porządkowych, jako budzące wątpliwości. Nie podlega dyskusji, że rektor kierując 

uczelnią (realizując swoje zadania) musi uwzględniać wszystkie przepisy, mające 

w konkretnym przypadku zastosowanie, bez względu na to, czy mają one charakter 

powszechnie obowiązujący, czy wyłącznie uczelniany. 

Propozycja poprawki odnosząca się wyłącznie do ostatniego zasygnalizowanego 

problemu: 

w art. 1 w pkt 1, w pkt 2a skreśla się wyrazy „i przepisów porządkowych uczelni”; 

 

2) art. 1 pkt 2, art. 275 ust. 1a – niezależnie od wątpliwości przedstawionych w poprzedniej 

części opinii, należy zauważyć, że rozwiązanie wyłączające odpowiedzialność 

dyscyplinarną w przypadku czynu polegającego na wyrażaniu przekonań religijnych, 

światopoglądowych lub filozoficznych jest rozwiązaniem nowatorskim, nietypowym 

i niespotykanym z punktu widzenia przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej  

dotyczących poszczególnych zawodów. Tytułem przykładu można wskazać 

nauczycieli
1)

. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela, nie wyłącza 

odpowiedzialności nauczyciela za czyn polegający na wyrażaniu swoich przekonań 

religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. Nie można więc wykluczyć, że 

w analogicznym przypadku nauczyciel i nauczyciel akademicki byliby potraktowani 

                                                 

1)
 Obowiązkiem nauczyciela jest m.in. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich 

zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 
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inaczej (dotyczy to nawet sytuacji, gdy nauczycielem i nauczycielem akademickim jest 

ta sama osoba). Trudno to uznać za konsekwentne i spójne działanie prawodawcy. 

    Ustawodawca musi być konsekwentny w zakresie swoich ocen i preferencji. 

Normy, które tworzy powinny być oparte na wspólnych wartościach i zasadach 

naczelnych. Spójny system prawny opiera się bowiem na uzgodnionym, 

uporządkowanym, dostatecznie szczegółowym i stabilnym systemie wartości, jakie 

zamierza się przez prawo chronić. Przekłada się to na przykład na to, że analogiczne 

należy regulować podobnie. Trzeba pamiętać, że niespójne rozwiązania prawne 

naruszają standardy dobrego prawa (przyzwoitej legislacji). 

 

3) art. 1 pkt 4, art. 284a ust. 2 – ustawodawca przewidział, że zażalenie na postanowienie 

o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia sprawy będzie mogło być zaskarżone do komisji 

dyscyplinarnej przy ministrze. W związku z przedstawionymi w debacie publicznej 

wątpliwościami, że rozwiązanie to może ingerować w zasadę autonomii uczelni, warto 

byłoby rozważyć, aby zażalenie było rozpatrywane przez komisję dyscyplinarną przy 

Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydaje się, że w odniesieniu do Rady, 

jako organu przedstawicielskiego środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, zarzut 

upolitycznienia i zależności od ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki nie byłby stawiany. Fakt, że na gruncie Pswin komisja dyscyplinarna przy 

Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest organem dyscyplinarnym pierwszej 

instancji nie stoi na przeszkodzie przypisaniu jej nowych kompetencji (np. w zakresie 

rozpatrywania zażaleń). 

 

4) art. 2 – w następstwie poprawki zgłoszonej podczas drugiego czytania ustawodawca 

znowelizował ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Nie negując zasadności 

przyjętego rozwiązania należy mieć na względzie, że znalazło się ono w ustawie 

niezgodnie z obowiązującą procedurą dochodzenia ustawy do skutku. 

    Zgodnie z art. 119 ust. 1 Konstytucji Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech 

czytaniach. Zasada trzech czytań oznacza konieczność trzykrotnego rozpatrywania przez 

Sejm tego samego projektu ustawy. Ewentualne poprawki polegające na uzupełnieniu 

projektu ustawy o nową treść powinny pozostawać w związku z projektem złożonym 
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w Sejmie, przy czym konieczne jest aby relacja ta miała wymiar nie tylko formalny, ale 

również merytoryczny tzn. konkretne poprawki dotyczące projektu powinny 

odpowiednio wiązać się z jego treścią – zmierzać do modyfikacji pierwotnej treści 

projektu a nie do stworzenia nowego projektu. Dopuszczalny zakres poprawek nie 

powinien wychodzić poza zakres przedmiotowy projektu, lecz generalnie pogłębiać ten 

zakres.
2)

 Wszelkie treści normatywne wykraczające poza powyżej określone ramy 

poprawki powinny być poddane wszystkim etapom procesu legislacyjnego, co ma 

eliminować ryzyko ich niedopracowania lub przypadkowości. Odmienne stanowisko 

oznaczałoby obejście konstytucyjnych wymagań dotyczących inicjatywy 

ustawodawczej i trzech czytań projektu”.
3)

 

   Zmiana zawarta w art. 2 ustawy nie była objęta pierwotnym przedłożeniem 

rządowym. Stanowi ona „nowość normatywną”, wychodzącą poza przedmiot projektu 

ustawy. Ze względu na wymogi konstytucyjne kształtujące parlamentarny proces 

stanowienia prawa tego rodzaju propozycje legislacyjne powinny stanowić przedmiot 

odrębnej inicjatywy ustawodawczej.
 

 

5) art. 4 ust. 1 – przepis przewiduje, że wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia 

w życie noweli postępowania wyjaśniające i postępowania dyscyplinarne prowadzone 

na podstawie Pswin, w zakresie, w jakim dotyczą wyrażania przez nauczycieli 

akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych, umarza 

się. Umorzenie ma nastąpić z mocy prawa. Wobec niejednoznaczności przesłanki 

umorzenia (umorzone mają być postępowania w zakresie, w jakim dotyczą wyrażania 

przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub 

filozoficznych) nasuwa się pytanie, kto będzie stwierdzał ostatecznie, że skutek prawny 

w postaci umorzenia nastąpił (w szczególności gdy nastąpi spór w tej sprawie między 

rzecznikiem dyscyplinarnym albo komisją dyscyplinarną z jednej strony, 

a nauczycielem akademickim z drugiej strony). Należy zwrócić uwagę, że nie znajdzie 

w przypadku takich postepowań zastosowania procedura podobna do określonej 

w dodawanym do Pswin art. 284a. Ponadto nie jest jednoznaczny skutek przepisu 

w odniesieniu do postępowań, których przedmiotem jest sprawa, obejmująca swoim 

                                                 

2)
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1998 r. (sygn. K 3/98). 

3)
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. (sygn. P 11/08). 
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zakresem zarówno kwestię wyrażonego przekonania, jak również czynu, który nie może 

być uznany za wyrażenie przekonania. Z przepisu nie wynika, że w takim przypadku 

postępowanie będzie umorzone w części. W celu wyeliminowania przynajmniej części 

problemów, należałoby zrezygnować z umorzenia z mocy prawa i wskazać, że 

w przypadku określonym w przepisie postępowanie umarza, w całości albo części, 

organ prowadzący to postępowanie. 

    Ponadto przepis przejściowy nie jest konsekwentny terminologicznie 

z przepisami dodawanymi do Pswin oraz art. 4 ust. 2 noweli (§ 10 Zasad techniki 

prawodawczej). Postępowanie wyjaśniające i postępowanie dyscyplinarne prowadzone 

są w sprawach dotyczących wyrażania przekonań. Nie dotyczą zaś wyrażania 

przekonań. W przepisie znajduje się sformułowanie: „w zakresie, w jakim dotyczą 

wyrażania (…) przekonań”, a powinno być „ w zakresie, w jakim sprawa dotyczy 

wyrażania (…) przekonań”. 

 

6) art. 5 – następstwem noweli ma być zatarcie kar dyscyplinarnych orzeczonych za czyny 

polegające na wyrażaniu przez nauczyciela akademickiego przekonań religijnych, 

światopoglądowych lub filozoficznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

czynności związane z zatarciem kar dyscyplinarnych należą do obowiązków rektora 

uczelni, w której prowadzono postępowanie dyscyplinarne w pierwszej instancji. 

Zatarcie następuje przez usunięcie z akt osobowych nauczyciela akademickiego 

informacji o karze oraz zniszczenie dokumentacji postępowania wyjaśniającego 

i postępowania dyscyplinarnego. Ustawodawca w art. 5 przesądził, że zatarcie kar 

w nim przewidzianych nastąpi z mocy prawa. W następstwie noweli rektor będzie 

obowiązany dokonać przeglądu orzeczonych w jego uczelni kar dyscyplinarnych 

(niezatartych) i w przypadku uznania, że kara objęta jest zakresem art. 5, dokonać 

czynności zatarcia. Wobec faktu, że przesłanki zatarcia mogą budzić wątpliwości co do 

swej jednoznaczności, nasuwa się pytanie, jakie będą skutki niedokonania czynności 

zatarcia kary, która powinna być zatarta, i przeciwnie – dokonania takich czynności 

w odniesieniu do kary, która nie powinna być zatarta. Czy w związku z tym, że karę 

dyscyplinarną orzekła komisja dyscyplinarna (nie rektor), nie należałoby przyznać tej 

komisji kompetencji do przesądzenia, czy w odniesieniu do kary skutek w postaci 

zatarcia nastąpił? Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie na pierwszy rzut oka proste, 
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może jednak rodzić spory pomiędzy rektorem, środowiskiem uczelnianym 

i nauczycielem akademickim, w odniesieniu do którego orzeczono karę dyscyplinarną. 

    Ponadto w art. 5 popełniono błąd terminologiczny. Kara dyscyplinarna nie 

może dotyczyć wyrażania przekonań. Karę dyscyplinarną orzeka się w sprawie 

dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne (czyn). W tym przypadku powinno się 

mówić o karze dyscyplinarnej orzeczonej za czyn polegający na wyrażaniu przez 

nauczyciela akademickiego przekonań religijnych, światopoglądowych lub 

filozoficznych. Prawodawca nie powinien formułować swych wypowiedzi w akcie 

normatywnym stosując skróty myślowe. Może to bowiem skutkować ograniczeniem 

komunikatywności aktu prawnego w aspekcie interpretacyjnym. 

 

7) art. 6 – przepis ten czasowo utrzymuje w mocy dotychczasowe rozporządzenie wydane 

na podstawie art. 306 Pswin (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, 

postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach 

odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu 

wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia). Mając na względzie reguły 

walidacyjne rządzące obowiązywaniem aktów wykonawczych (niesamoistnych), 

w oparciu o które ocenia się wpływ zmiany ustawy upoważniającej na obowiązywanie 

wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, można mieć wątpliwość, czy 

nowela rzeczywiście będzie skutkowała zmianą treści delegacji ustawowej, zawartej 

w art. 306 Pswin. Nie budzi wątpliwości, że po noweli treść zakresu spraw 

przekazanych do uregulowania i wytycznych, określonych w art. 306 Pswin, pozostanie 

bez zmian. Nadal w zakresie kompetencji prawotwórczej ministra pozostanie obowiązek 

określenia w rozporządzeniu szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania 

wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności 

dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar 

dyscyplinarnych i ich zatarcia. Tak jak obecnie, minister wydając rozporządzenie będzie 

musiał zapewnić rzetelność, obiektywność, przejrzystość i sprawność prowadzonych 

postępowań. Fakt, że w następstwie noweli zmienią się przepisy merytoryczne ustawy, 

z którymi merytorycznie związane jest rozporządzenie, nie oznacza automatycznej 

zmiany zakresu spraw przekazanych do uregulowania lub wytycznych. 
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W analizowanym przypadku następstwem zmiany przepisów o odpowiedzialności 

dyscyplinarnej będzie niezgodność aktu wykonawczego z ustawą merytoryczną 

(upoważaniającą), skutkująca koniecznością znowelizowania tegoż aktu wykonawczego. 

Stosownej korekty minister powinien dokonać w okresie vacatio legis noweli, tak aby 

z dniem jej wejścia w życie weszła do systemu prawnego również modyfikacja 

dotychczasowych przepisów wykonawczych. Okres dostosowawczy służy m.in. 

dostosowaniu instrumentarium prawnego wykonawczego do znowelizowanych 

rozwiązań merytorycznych. Skądinąd można mieć wątpliwość, czy w związku 

z powyższym, przewidziana w art. 7 vacatio legis noweli jest odpowiednia. 

    Gdyby jednak założyć, że w następstwie noweli dojdzie do pośredniej zmiany 

treści delegacji ustawowej trzeba pamiętać o warunkach, które muszą być spełnione, aby 

dopuszczalne było czasowe utrzymanie w mocy dotychczasowego aktu wykonawczego. 

Wolno (wyjątkowo) czasowo utrzymać w mocy dotychczasowy akt wykonawczy, o ile 

żadna z norm prawnych w nim zakodowanych nie jest niezgodna z nową albo 

znowelizowaną ustawą. W związku z zakresem dokonywanych przez ustawodawcę 

zmian można mieć wątpliwość, czy czasowe utrzymanie w mocy rozporządzenia 

wydanego na podstawie art. 306 jest w ogóle dopuszczalne. Czasowe utrzymanie 

w mocy aktu wykonawczego niezgodnego z ustawą upoważniającą oznaczałoby 

naruszenie zasady hierarchicznej budowy systemu aktów prawnych, która jest 

wywiedziona z art. 87 Konstytucji (akty niższego rzędu nie mogą być niezgodne 

z aktami wyższego rzędu). 

    Mając powyższe na względzie, należałoby skreślić art. 6 noweli i wydłużyć jej 

vacatio legis o czas niezbędny do znowelizowania obowiązującego rozporządzenia albo 

wydania w jego miejsce nowego, tak, aby nowela i zgodne z nią przepisy niższego rzędu 

zaczęły obowiązywać począwszy od tego samego dnia. 

 

 

 

Główny legislator 

Jakub Zabielski 

 


