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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego

"Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004 – 2011"

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 czerwca

2010 r. ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004 – 2011", wprowadza do jej tekstu następującą

poprawkę:

- w art. 1 w pkt 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 1" dodaje się dwukropek,

pozostałą treść oznacza się jako lit. b i dodaje się lit. a w brzmieniu:

"a) w ust. 1 wyrazy "program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu 2004 – 2011"" zastępuje się wyrazami "program wieloletni "Uniwersytet

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004 – 2015"",".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



- 2 -

Uzasadnienie

Senat na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2010 r. rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o

ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2004 – 2011" i uchwalił do niej jedną poprawkę.

Konsekwencją wydłużenia okresu realizacji programu wieloletniego jest zmiana jego

nazwy. W nowelizowanej ustawie nazwa programu wieloletniego została przytoczona

zarówno w tytule, jak i w art. 1 ust. 1. Niemniej zmieniając nazwę ustawodawca ograniczył

się wyłącznie do znowelizowania tytułu.

Istotą art. 1 ust. 1 nowelizowanej ustawy jest dokonanie aktu konwencjonalnego

ustanowienia programu, który to akt ziścił się w dniu jej wejścia w życie. Od tego dnia

przepis ten w zakresie, w jakim stanowi o ustanowieniu programu ma walor wyłącznie

historyczny (co do zasady takich przepisów nie nowelizuje się). Jednakże nie można

zapominać o tym, iż oprócz dokonania aktu konwencjonalnego, ustawodawca zastosował w

tym przepisie środek techniki prawodawczej, jakim jest skrót. Przyjęto, iż ilekroć

ustawodawca posłuży się w ustawie wyrazem "Program" oznaczać to będzie "program

wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004 – 2011"". Zmiana nazwy

programu w tytule ustawy nie oznacza, iż jednocześnie - w sposób dorozumiany - zmienia się

art. 1 ust. 1 w zakresie nazwy programu, a tym samym wyraz "Program" otrzymuje nowe

znaczenie. Konsekwencją pozostawienia w ustawie art. 1 pkt 1 w dotychczasowym kształcie

będzie to, iż w art. 2 i w art. 3 po nowelizacji wyraz ten będzie oznaczał program wieloletni z

dawną nazwą. Dążąc do zapewnienia spójności wewnętrznej ustawy, w tym do skorelowania

nazwy programu wskazanej w tytule ustawy oraz nazwy programu, którą posługuje się

ustawodawca w nowelizowanych przepisach merytorycznych należało zmienić nazwę

programu w art. 1 ust. 1. Zmiana przepisu, który dokonywał aktu konwencjonalnego może

budzić wątpliwości doktrynalne, niemniej zabieg taki uzasadnia fakt, iż ustawodawca dokonał

w przepisie art. 1 ust. 1 czegoś więcej aniżeli akt konwencjonalny i w związku z tym należy

przyjąć, iż przepis ten w części, w której ustawodawca nie dokonuje takiego aktu pozostał w

systemie prawnym.

W uchwalonej przez Senat poprawce celowo odstąpiono od zasady sformułowanej w

§ 87 Zasad techniki prawodawczej, która nakazuje nadanie zmienianemu przepisowi pełnego

nowego brzmienia. Uznano bowiem, iż przepis ten powinien być znowelizowany jedynie

w części, która nie skonsumowała się z dniem wejścia w życie art. 1 ust. 1.


