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Projekt ustawy był przedmiotem konsultacji społecznych. Zasięgnięto opinii m.in.: 

Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Partnerzy społeczni nie zgłosili uwag. 

Koszty zmiany nazwy uczelnia pokryje ze środków pozostających w jej dyspozycji. 

Opiniowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2012 r. Projekt ustawy został 

wniesiony przez Radę Ministrów. Treść ustawy jest tożsama z treścią przedłożenia. W trakcie 

prac w Sejmie zmieniono jedynie tytuł ustawy. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 


