Projekt
USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 56 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Związki zawodowe przedstawiają opinię w terminie 30 dni.
1b. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1a,
wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.”;
2) w art. 58:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Statut uczelni niepublicznej nadaje jej założyciel albo uchwala organ
kolegialny uczelni wskazany w statucie, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1, po
zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w uczelni.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Związki zawodowe przedstawiają opinię w terminie 30 dni.
1b. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1a,
wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.”.

Art. 2. 1. W terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy założyciel albo
organ kolegialny uczelni niepublicznej przedłoży ministrowi właściwemu do spraw
szkolnictwa wyższego do zatwierdzenia statut odpowiadający przepisom niniejszej ustawy.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) w dniu nadania albo uchwalenia statutu uczelni niepublicznej nie działał w tej
uczelni związek zawodowy;

2) w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w uczelni niepublicznej nie działa w tej
uczelni związek zawodowy;
3) statut uczelni niepublicznej był zaopiniowany przez działający w tej uczelni
związek zawodowy.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr
180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr
202, poz. 1553.
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