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Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Edukacji, Nauki  
i Młodzieży wnosi projekt ustawy: 

 

- o zmianie ustawy - Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące 
system nauki. 

 
Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy 

została upoważniona poseł Krystyna Łybacka. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 
 

(-) Andrzej Smirnow 
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USTAWA 

z dnia……. 2010 r. 

 

o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki 

 

Art. 1. 

 
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz 
treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.1)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4: 

a) w pkt 44 lit. b i c otrzymują brzmienie: 

„b) osoba zajmująca w publicznej szkole wyższej, w 
Polskiej Akademii Nauk lub w instytutach badawczych 
stanowisko kierownika lub zastępcy kierownika 
podstawowej jednostki organizacyjnej, w szczególności 
dziekana albo prodziekana wydziału, 

c) osoba zajmująca w publicznej szkole wyższej, w 
Polskiej Akademii Nauk lub w instytutach badawczych 
stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, 
 kanclerza, kwestora, prezesa, wiceprezesa, sekretarza 
naukowego;”, 

b) pkt 54 dodany przez art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 
2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 
115, poz. 789 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) otrzymuje 
brzmienie: 

„54) dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju;”, 

c) pkt 54 dodany przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 
2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 

561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 178, 
poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522. 
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zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 176, poz. 1242) oznacza się jako pkt 55, 

d) dodaje się pkt 56 w brzmieniu: 

„56) dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum 
Nauki.”; 

2) w art. 8: 

a) pkt 51 dodany przez art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o 
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789 oraz z 
2009 r. Nr 157, poz. 1241) otrzymuje brzmienie: 

„51) pkt 54 i 56 – minister właściwy do spraw nauki;”, 

b)  pkt 51 dodany przez art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie 
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1242) oznacza się jako pkt 
52, który otrzymuje brzmienie: 

„52) pkt 55 – Minister Obrony Narodowej.”; 

3) w art. 21a ust. 2b otrzymuje brzmienie: 

„2b. Wydając orzeczenie stwierdzające fakt złożenia niezgodnego z prawdą 
oświadczenia lustracyjnego, sąd orzeka zakaz pełnienia funkcji publicznej, 
o której mowa w art. 4 pkt 2-56, na okres od 3 do 10 lat.”; 

4) w art. 21e ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawomocne orzeczenie sądu, stwierdzające fakt złożenia przez osobę 
lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, traktuje się 
jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia tej osoby pełnionej przez nią 
funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-54 i 56, z zastrzeżeniem art. 
21f.”.” 

 

Art. 2.  
Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 września 2010 r.  
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UZASADNIENIE 

 

 Projektowane zmiany mają na celu uwzględnienie wszystkich konsekwencji 

wynikających ze zmiany wprowadzonej art. 27 ustawy - Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620) dot. ustawy z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 

2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą lustracyjną”. Zmiany 

mają charakter techniczno – legislacyjny. Skutkiem wprowadzonych zmian będzie 

możliwość lepszego stosowania w/w ustaw. 

 W wyniku nowelizacji ustawy lustracyjnej przez ustawy: 

1) z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 

115, poz. 789 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), 

2) z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1242), 

w art. 4 wprowadzono dwa punkty 54, natomiast w art. 8 dwa punkty 51. W wyniku 

nowelizacji ustawy lustracyjnej przez ustawę - Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące system nauki poprawiono numerację w art. 4 ustawy lustracyjnej. 

Istnieje jednak konieczność poprawienia również numeracji w art. 8 pkt 51, celem 

wskazania organów właściwych do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz 

nowelizacji art. 21a ust. 2b, jako konsekwencji zmian wprowadzonych w art. 4 

ustawy lustracyjnej.  

 Z obecnego brzmienia art. 21e ust. 1 wynika, iż złożenie niezgodnego z 

prawdą oświadczenia lustracyjnego przez dyrektora i zastępców dyrektora 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stwierdzone prawomocnym orzeczeniem 

sądu nie powoduje pozbawienia tej osoby jej funkcji. W związku z tym, iż kandydat, 

który złoży niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne nie może pełnić swojej 

funkcji należy uzupełnić odwołanie w art. 21e ust. 1 o pkt 54 dot. dyrektora i 

zastępców dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i odpowiednio o pkt 56 

dot. dyrektora i zastępców dyrektora Narodowego Centrum Nauki.  
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 Jedynym skutkiem proponowanych zmian będzie zwiększenie przejrzystości i 

spójności przepisów ustawy lustracyjnej, w związku tym projektowana ustawa nie 

pociąga za sobą skutków społecznych, prawnych, gospodarczych ani finansowych.  

 Zmiany stanowiące podstawę do niniejszej nowelizacji stanowiły część 

projektu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (druk nr 1636), w związku 

z czym zostały skonsultowane razem z w/w ustawą. 

 Ze względu na fakt, iż ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące system nauki wchodzi w życie z dniem 1 

października 2010 r., proponowane w niniejszej ustawie rozwiązania muszą wejść w 

życie najpóźniej w dniu poprzedzającym tę datę. Stąd proponowany termin wejścia 

w życie ustawy 30 września 2010r.  

 Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.  

 

 
 



Warszawa, 2 lipca 2010 r. 
BAS-WAPEiM-1211/10 
 

 
 

 
Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
system nauki (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Krystyna Łybacka) 

 
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r. Nr 5, poz. 
47, ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

 
1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy zakłada zmianę art. 27 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

– Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 
620), nowelizującego ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, ze zmianami; 
dalej: ustawa o ujawnianiu informacji). Dotychczasowe zmiany ustawy o 
ujawnianiu informacji spowodowały niespójność oznaczeń niektórych jednostek 
redakcyjnych. Projekt wprowadza zmiany o charakterze legislacyjnym, 
zmierzające do uporządkowania stanu prawnego.  

Proponowana ustawa ma wejść w życie z dniem 30 września 2010 r. 
 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii, o których mowa w 

projekcie ustawy.  
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 
Przepisy projektu nie należą do materii regulacji prawa UE. 
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4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące system nauki nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 
 

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 
 

        Michał Królikowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Warszawa, 2 lipca 2010 r. 
BAS-WAPEiM-1212/10 

 
Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające 
ustawy reformujące system nauki (przedstawiciel wnioskodawców: poseł 
Krystyna Łybacka) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej  

 
Projekt ustawy zakłada zmianę art. 27 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

– Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 
620), nowelizującego ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, ze zmianami; 
dalej: ustawa o ujawnianiu informacji). Dotychczasowe zmiany ustawy o 
ujawnianiu informacji spowodowały niespójność oznaczeń niektórych jednostek 
redakcyjnych. Projekt wprowadza zmiany o charakterze legislacyjnym, 
zmierzające do uporządkowania stanu prawnego.  

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące system nauki nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej. 

 

 
Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 

        Michał Królikowski 
 


