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  SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

Pan  

Marek Kuchciński 

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 

posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 - o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy panią poseł Joannę Borowiak. 

 (-)   Waldemar Andzel;  (-)   Iwona Arent;  (-)   Ryszard Bartosik;  (-)   Barbara 

Bartuś; (-) Joanna Borowiak;  (-)   Wojciech Buczak;  (-)   Lidia 

Burzyńska;  (-)   Witold Czarnecki;  (-)   Barbara Dziuk;  (-)   Jerzy 

Gosiewski;  (-)   Piotr Kaleta;  (-)   Ewa Kozanecka;  (-)   Leonard 

Krasulski;  (-)   Bernadeta Krynicka;  (-)   Jerzy Małecki;  (-)   Gabriela 

Masłowska;  (-)   Jerzy Materna;  (-)   Anna Milczanowska;  (-)   Marcin 

Porzucek;  (-)   Bogdan Rzońca;  (-)   Krzysztof Szulowski;  (-)   Robert 

Telus;  (-)   Ewa Tomaszewska;  (-)   Sylwester Tułajew;  (-)   Piotr 

Uruski;  (-)   Robert Warwas;  (-)   Tadeusz Woźniak;  (-)   Sławomir 

Zawiślak;  (-)   Maria Zuba. 



projekt 

U S T AWA

z dnia … 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

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

(Dz. U. poz. 1668) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 24 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do dnia wyboru albo powołania 

rektora, obowiązki rektora pełni osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku 

braku wskazania takiej osoby najstarszy członek senatu posiadający co najmniej 

stopień doktora. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  



UZASADNIENIE 

Projekt ma na celu wzmocnienie autonomii statutowej uczelni poprzez umożliwienie jej 

samodzielnego określenia, kto będzie wykonywał obowiązki rektora w przypadku 

wygaśnięcia mandatu. Jednocześnie przepis utrzymuje zasadę, że w przypadku braku 

regulacji statutowych obowiązki rektora (do czasu wyboru nowego) przejmuje najstarszy 

członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora. 

Nowelizowany przepis będzie miał również zastosowanie (odpowiednie) w przypadku 

zawieszenia rektora w pełnieniu funkcji w związku z postawionymi mu zarzutami (art., 

432 ustawy) 

Skutki projektowanej ustawy 

Projekt wywołuje pozytywne skutki społeczno-gospodarcze. 

Projekt nie wywołuje dodatkowych kosztów finansowych dla budżetu państwa oraz 

budżetów jednostek samorządów terytorialnych.  

Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 


