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IX kadencja

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie
art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające
ustawę- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Kazimierza Moskala.
(-) Waldemar Andzel; (-) Zbigniew Babalski; (-) Piotr Babinetz; (-) Barbara
Bartuś;
(-) Joanna
Borowiak;
(-) Lidia
Burzyńska;
(-) Krzysztof
Czarnecki; (-) Witold Czarnecki; (-) Przemysław Drabek; (-) Jan Duda; (-) Barbara
Dziuk; (-) Adam Gawęda; (-) Fryderyk Kapinos; (-) Grzegorz Lorek; (-) Ewa
Malik;
(-) Anna
Milczanowska;
(-) Kazimierz
Moskal;
(-) Teresa
Pamuła;
(-) Violetta
Porowska;
(-) Marcin
Porzucek;
(-) Adam
Śnieżek; (-) Włodzimierz Tomaszewski; (-) Jan Warzecha; (-) Tomasz Zieliński.

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt
USTAWA
z dnia ………………. 2022 r.
o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Art. 1. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 323 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Pierwsza kadencja Komisji Ewaluacji Nauki trwa od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31
marca 2023 r.”;

2)

po art. 323 dodaje się art. 323a w brzmieniu:
„Art. 323a. Druga kadencja Komisji Ewaluacji Nauki trwa od dnia 1 kwietnia 2023 r.
do dnia 31 grudnia 2027 r.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 39 i 534, z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086,
z 2021 r. poz. 1630 i 2232 oraz z 2022 r. poz. 1010 i 1117.

–2–
UZASADNIENIE
Celem projektowanej ustawy jest rozwiązanie najpilniejszych problemów wynikających ze
stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
wprowadzającą”.
Z uwagi na to, że zgodnie z art. 323 ust. 1 ustawy wprowadzającej kadencja pierwszej Komisji
upływa z dniem 31 grudnia 2022 r., proces naboru kandydatów do drugiej Komisji musiałby zostać
przeprowadzony w ostatnim kwartale bieżącego roku. Wobec prawdopodobnego braku w tym okresie
ostatecznych decyzji w sprawie przyznania kategorii naukowych nie byłoby możliwe zgłoszenie
kandydatów na członków Komisji przez wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty.
Zaproponowane zmiany polegające na wydłużeniu o 3 miesiące pierwszej kadencji Komisji umożliwią
więc sprawne przeprowadzenie tego procesu.
W związku z przyjętymi rozwiązaniami proponuje się również wydłużenie drugiej kadencji
Komisji. Kolejna ewaluacja za lata 2022–2025 rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2026 r. W celu
odpowiedniego zabezpieczenia procesu odwoławczego, w którym Komisja pełni istotną rolę (każdy
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest przez nią opiniowany w terminie 2 miesięcy od dnia jego
złożenia), a także przeprowadzenia naboru kandydatów na członków Komisji trzeciej kadencji
niezbędne jest również wydłużenie drugiej kadencji do dnia 31 grudnia 2027 r. Wówczas – zgodnie
z art. 271 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) – trzecia kadencja Komisji rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2028 r.
Z uwagi na trwający proces wydawania decyzji o przyznaniu kategorii naukowej w ramach
pierwszej ewaluacji proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem następującym po
dniu ogłoszenia. Jej pilne wejście w życie leży w interesie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki, które otrzymają kategorię naukową w wyniku pierwszej ewaluacji i chciałyby jak najszybciej
skorzystać z wynikających z niej uprawnień, a równocześnie skróceniu vacatio legis nie stoją na
przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do
projektowanej ustawy środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
Projektowana ustawa nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców, a także nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw
i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej.
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Projektowana ustawa nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projektowana ustawa nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projektowana ustawa nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa oraz
budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

