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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 lutego

2010 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadza do jej tekstu

następującą poprawkę:

- w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w ust. 1 skreśla się wyrazy "z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1,".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 12 marca 2010 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy –

Prawo o szkolnictwie wyższym i uchwalił do niej 1 poprawkę.

Przepis art. 59 stanowi, iż art. 56 – 58 stosuje się odpowiednio do zmian w statutach

uczelni. Znowelizowany art. 58 ust. 1 stanowi zaś, iż obowiązek zasięgnięcia opinii związku

zawodowego dotyczy statutu uczelni niepublicznej innego niż nadany przez założyciela w

trybie art. 24 ust. 1. Mając na względzie, iż przepis ten będzie odpowiednio stosowany do

zmian w statucie uczelni niepublicznej możliwa jest interpretacja, zgodnie z którą zmiana

statutu uczelni niepublicznej nadanego w trybie art. 24 ust. 1 nie będzie podlegała

opiniowaniu przez związku zawodowe. Argumentem za przyjęciem takiej interpretacji jest

fakt posłużenia się przez ustawodawcę w art. 58 ust. 1 wyrazami "z zastrzeżeniem art. 24

ust. 1", które wskazują iż pierwszy statut uczelni niepublicznej ma charakter wyjątkowy, do

którego nie znajdują zastosowania regulacje ogólne w tym zakresie, tj. przepisy działu II

rozdziału pierwszego ustawy. Innym argumentem jest również niewprowadzenie

analogicznego zastrzeżenia (odnoszącego się do art. 19 ust. 3) w art. 56 ust. 1, który stanowi o

trybie uchwalania statutu uczelni publicznej. Zakładając racjonalność ustawodawcy należy

przyjąć, iż fakt zredagowania w ramach jednej ustawy analogicznych przepisów w różny

sposób, oznacza iż wolą ustawodawcy jest, aby przepisy te miały różne skutki. Rezygnacja

z "zastrzeżenia" w nowelizowanym przepisie usuwa wątpliwości, czy zmiany w statucie

uczelni niepublicznej nadanym po raz pierwszy, wymagają zasięgnięcia opinii związków

zawodowych i przesądza, iż taka opinia jest konieczna.

Uchwalając poprawkę Senat miał również na względzie treść art. 58 ust. 1 przyjętą

w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk

sejmowy nr 2656). W pracach nad senackim projektem ustawy Minister Pracy i Polityki

Społecznej proponował w swojej opinii usunięcie z nowelizowanego przepisu wyrażenia "z

zastrzeżeniem…". Senat podzielił wówczas opinię Ministra.


