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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-70-10  
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Szanowny Panie Marszałku 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o nadaniu nowej nazwy Akademii 
Podlaskiej. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



 

Projekt 

 

U S T A W A 

z dnia                                          

o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej  

 

Art. 1. Akademii Podlaskiej nadaje się nazwę „Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach”.  

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r. 
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UZASADNIENIE 

 

Przepis art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), daje uczelniom, spełniającym wymagania określone 

w tym przepisie, możliwość używania w swojej nazwie wyrazu „uniwersytet” uzupełnionego 

przymiotnikiem lub przymiotnikami określającymi profil uczelni. Stosownie do powołanego 

przepisu nadanie nazwy „uniwersytet”, uzupełnionej przymiotnikiem, uzależnione jest od 

posiadania przez uczelnię sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, 

w tym co najmniej czterech uprawnień w zakresie nauk objętych profilem uczelni. 

Uczelnia, o której mowa w projektowanej ustawie, spełnia kryteria ustawowe związane 

z liczbą posiadanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, tj. posiada 

uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych doktora: 

1) doktor nauk biologicznych w zakresie biologii, 

2) doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii, 

3) doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki, 

4) doktor nauk chemicznych w zakresie chemii, 

5) doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, 

6) doktor nauk wojskowych. 

Użyte w proponowanej nazwie przymiotniki, określające profil Uczelni, odpowiadają 

dziedzinom nauki oraz dyscyplinom naukowym, w jakich Akademia posiada uprawnienia do 

nadawania stopnia naukowego doktora. 

Zmiana nazwy Uczelni została poparta wolą jej Senatu, wyrażoną w uchwale  

nr 73/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Uczelni. Przewodniczący 

Parlamentu Studentów Akademii Podlaskiej oraz Przewodniczący Samorządu 

Doktorantów Akademii Podlaskiej w pełni poparli zmianę nazwy Uczelni na „Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach”. 
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Opinia wstępna o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej: 

Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa 

Projektowana ustawa dotyczy Akademii Podlaskiej, która zgłosiła wniosek o zmianę jej 

nazwy, a także studentów, doktorantów i pracowników tej Uczelni. 

 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej został skierowany do 

zaopiniowania następującym partnerom społecznym: 

1) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, 

2) NSZZ „Solidarność”, 

3) Forum Związków Zawodowych, 

4) Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

5) Konfederacji Pracodawców Polskich, 

6) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 

7) Związkowi Rzemiosła Polskiego, 

8) Business Center Club, 

9) KSN NSZZ „Solidarność”. 

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej został również przedstawiony do 

zaopiniowania następującym podmiotom środowiskowym: 

1) Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego,  

2) Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 

3) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,  

4) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

5) Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, 

6) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, 

7) Parlamentowi Studentów RP, 
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8) Krajowej Reprezentacji Doktorantów.   

Partnerzy społeczni nie zgłosili uwag. 

Przedłożony projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Główną 

Szkolnictwa Wyższego (uchwała nr 25/2010 z dnia 11 marca 2010 r.), Prezydium 

Państwowej Komisji Akredytacyjnej (uchwała nr 225/2010 z dnia 11 marca 2010 r.). 

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (pismo z dnia 2 marca 2010 r.), Rada 

Młodych Naukowców (pismo z dnia 12 marca 2010 r.), Zrzeszenie Studentów Polskich 

(pismo z dnia 3 marca 2010 r.), Polska Akademia Nauk (pismo z dnia 15 marca 2010 r., 

nr GP-237/2010) oraz Związek Rzemiosła Polskiego (pismo z dnia 3 marca 2010 r.) 

poinformowali, iż do projektu ustawy nie wnoszą żadnych uwag. 

 

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej został również umieszczony na 

stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, 

z późn. zm.). W trybie tej ustawy nie zgłoszono uwag. 

 

3. Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych 

Projektowana ustawa nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu 

państwa, ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Koszty związane ze zmianą 

nazwy uczelni (tj. koszty wymiany pieczęci, druków, tablic, sztandaru itp.) wyniosą 

157 tys. zł.  

Zgodnie z oświadczeniem Rektora Akademii Podlaskiej powyższe koszty zostaną pokryte ze 

środków własnych Uczelni. 

 

4. Wpływ projektowanej ustawy na rynek pracy  

Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy.  

 

5. Wpływ projektowanej ustawy na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorstw  
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Wejście w życie ustawy nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ projektowanej ustawy na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie ustawy nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 
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Fan Maciej tserek
Sekretan Radv MinistrÓw

opinia o zgodności z pravyem Unii Europejskiej projektu ustawy o nadaniu nowej nazw))
Akademii Podlaskiej, wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustałvy z dnia
4 września |997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.z2007 r. Nr 65, poz.437
z pÓźn. Zm.) przez ministra właściwego do spraw członkostwa R.zeczypospolitej Polskiej
rv Unii Europejskiej
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Szanowny P anie Mintstrze,

w zr,l'iązku z ptzedł'oŻonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazic poni

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

Z powa

z up. MinistraPPr- 
:{Ei{i$'ii

Do wiadomości:
Pani Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa WyŻszeso

pinię:
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