
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 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r. 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych 

ustaw, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę: 

 – w art. 6 w pkt 2: 

a) w lit. a, w ust. 10 wyrazy „art. 84b ust. 4 i 8” zastępuje się wyrazami „art. 84b 

ust. 2 i 4”, 

b) w lit. b, ust. 10a otrzymuje brzmienie: 

„10a. Oceny efektów działania jednostek, o których mowa w ust. 9, 

dokonuje na podstawie raportu końcowego, prezentującego osiągnięte 

wyniki przeprowadzonych badań naukowych i ich powiązania 

z procesem dydaktycznym, rozwojem kadry naukowej oraz otoczeniem 

społeczno-gospodarczym, zespół doradczy powołany przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie 

art. 341 ustawy, o której mowa w art. 1.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2022 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 

poprawkę. Za przyjęciem poprawki przemawiały niżej przedstawione argumenty. 

W nowelizowanym art. 238 ust. 10 (art. 6 pkt 2 noweli) ustawodawca odsyła dodatkowo 

do art. 84b ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej 

dalej „Psw”, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2016 r. („w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw”; do tej pory przepis 

odsyłał wyłączenie do art. 84b ust. 4). Problem z odesłaniem polega na tym, że w dniu 

31 grudnia 2016 r. w art. 84b nie było ust. 8 (artykuł ten był czteroustępowy). Zmiana 

brzmienia art. 84b, skutkująca m.in. wyeliminowaniem z niego przepisu ust. 8, wynikała 

z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 października 2014 r. Innymi słowy 

zmieniany rozpatrzoną ustawą ust. 10, nakazuje nie stosować do Krajowych Naukowych 

Ośrodków Wiodących nieistniejącego (a tym samym nieobowiązującego) przepisu. 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, celem zmian w ustawie z dnia 3 lipca 

2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest 

m.in. wyeliminowanie problemów związanych z oceną efektów działania Krajowych 

Naukowych Ośrodków Wiodących. Następstwem nowelizacji będzie powierzenie oceny 

raportu końcowego i sprawozdania finansowego Krajowych Naukowych Ośrodków 

Wiodących zespołowi doradczemu powołanemu przez ministra na podstawie art. 341 ustawy 

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

Realizacji wskazanego celu służyłoby – zdaniem Senatu – wyłączenie w odniesieniu do 

Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących stosowania art. 84b ust. 2 Psw, który 

przewidywał, że oceny efektów działania Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących 

dokonuje komisja, o której mowa w art. 84a ust. 9 Psw (komisja powoływana przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego spośród ekspertów określonych dyscyplin 

naukowych, w tym ekspertów zagranicznych), a nie wyłączenie nieistniejącego art. 84b ust. 8 

tej ustawy. Wyłączenie stosowania art. 84b ust. 2 Psw byłoby uzasadnione również dodaniem 

do art. 238 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
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o szkolnictwie wyższym i nauce ust. 10a. Dodawany przepis stanowi bowiem lex specialis 

w stosunku do art. 84b ust. 2 Psw. 

Kolejną kwestią jest to, że uchwalona korekta odesłania w art. 238 ust. 10, zmieni 

de facto – wbrew woli ustawodawcy – treść odesłania do art. 84b ust. 4 Psw. Dotychczas 

wyłączone było stosowanie przepisu, który przewidywał, że minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego może, w drodze decyzji, przedłużyć status Krajowego Naukowego 

Ośrodka Wiodącego na okres kolejnych pięciu lat. Po noweli wyłączony będzie przepis, który 

mówi o tym, że Konkurs przeprowadza komisja, powoływana przez ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego spośród ekspertów określonych dyscyplin naukowych, w tym 

także ekspertów zagranicznych. Skoro odsyła się do wersji art. 84b zawierającej ust. 8, odsyła 

się tym samym do ust. 4 w brzmieniu wówczas obowiązującym. 

Wątpliwości budzi również treść ust. 10a dodawanego do art. 238 ustawie z dnia 3 lipca 

2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Odnosi 

się on bowiem w swojej treści do art. 84b Psw w brzmieniu obowiązującym do dnia 

30 września 2014 r. Na gruncie art. 84b w wersji obowiązującej od dnia 1 października 

2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. nie było mowy o ocenie efektów działania Krajowych 

Naukowych Ośrodków Wiodących w oparciu o końcowe sprawozdanie finansowe. Takiej 

oceny dokonywało się wyłącznie na podstawie raportów: cząstkowych i końcowego. Ponadto 

nieco inaczej zdefiniowany był zakres raportu końcowego (zob. art. 84b ust. 1 Psw w wersji 

obowiązującej od dnia 1 października 2014 r.). W ocenie Senatu,  ustawodawca powinien 

uwzględnić w dodawanym art. 238 ust. 10a treści art. 84b Psw obwiązującą w momencie jego 

uchylenia. 

Nie bez znaczenia dla ustalenia prawidłowego sposobu realizacji ratio legis jest 

sekwencja przepisów przejściowych dotyczących Krajowych Naukowych Ośrodków 

Wiodących zawartych w kolejnych nowelizacjach art. 84a i art. 84b Psw. Przepis art. 31 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw przewiduje, że do jednostek, którym nadano status Krajowego 

Naukowego Ośrodka Wiodącego przed dniem wejścia w życie tej noweli (przed dniem 

1 października 2014 r.), stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem przepisów 

dotyczących raportu końcowego i końcowego sprawozdania finansowego oraz 

możliwości przedłużenia dofinansowania na kolejny okres pięciu lat. Natomiast art. 5 ustawy 

z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 
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innych ustaw stanowi, że jednostki, którym przed dniem wejścia w życie tej noweli (przed 

dniem 1 stycznia 2017 r.) nadano status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, 

zachowują ten status do końca okresu, na który został on nadany, przy czym do jednostek 

tych stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem art. 84b ust. 4 Psw (dotyczy on 

możliwości przedłużania jednostce przez ministra statusu Krajowego Naukowego Ośrodka 

Wiodącego).  

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/17215286?unitId=art(84(b))ust(4)&cm=DOCUMENT

