
 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 29 października 2021 r. 

w sprawie 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 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 października 

2021 r. 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, odrzuca tę ustawę. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 29 października 2021 r. Senat rozpatrzył 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 i odrzucił ustawę. 

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 

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 rozpatrzonej 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 do 

projektu, 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 
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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 art. 8 

ust. 2 przesądza, że przepisy Konstytucji (o ile sama Konstytucja nie stanowi inaczej) są 

bezpośrednio stosowane (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 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej jako „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 
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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 rozpatrzona 

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

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

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 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”. 
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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 

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

i charakter wprowadzanych regulacji” – nie przewidują przeprowadzenia ewaluacji efektów 

ustawy. 

Ustawa budzi także zastrzeżenia o charakterze formalnoprawnym. 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 

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.1) 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.2) 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. 

Podczas prac nad ustawą zgłaszano również szereg uwag o charakterze legislacyjnym. 

Pisze o nich m.in. senackie Biuro Legislacyjne w swojej opinii do ustawy. 

Mając powyższe na uwadze w ocenie Senatu ustawa nie powinna stać się częścią 

krajowego porządku prawnego. 

 

                                                 
1)  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1998 r. (sygn. K 3/98). 
2) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. (sygn. P 11/08). 


