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Opinia do ustawy o  zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(druk nr 178) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest przedłużenie do dnia 30 czerwca 2020 r. terminu, w którym nazwy 

uczelni będą musiały być dostosowane do wymagań określonych w art. 3 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
1)

. 

W myśl obowiązującego art. 255 ust. 1 nowelizowanej ustawy dostosowanie nazw 

uczelni do wymogów ustawowych ma nastąpić do dnia 30 czerwca bieżącego roku. 

Zdaniem projektodawców „zbliżający się termin wykonania obowiązku wynikającego 

z art. 255 ustawy ogranicza szanse niektórych uczelni, w tym uniwersytetów, na spełnienie 

warunków określonych w art. 3”. W ocenie projektodawców obowiązek dostosowania nazw 

uczelni do art. 3 w bieżącym roku „może skutkować w przypadku niektórych uczelni 

osłabieniem ich pozycji w kraju, jak również obniżeniem ich rangi na arenie 

międzynarodowej”, co w efekcie „wpłynie na konkurencyjność tych uczelni w procesie 

rekrutacji przyszłych kandydatów na studia, jak również absolwentów kończących kierunki 

prowadzone w tych uczelniach na rynku pracy”. W uzasadnieniu podkreślono również, że 

„tego rodzaju zmiany mogą w istotny sposób wpłynąć także na ukierunkowany już rozwój 

danego regionu”. 

Warto przypomnieć, iż pierwotnie ustawodawca przewidywał, iż proces dostosowania 

nazw uczelni do wymogów ustawowych zakończy się do dnia 30 czerwca 2010 r. Termin ten 

                                                 

1)
 Art. 3 określa warunki, jakie muszą spełnić uczelnie, aby w swoich nazwach mogły one używać wyrazów: 

„uniwersytet”, „uniwersytet techniczny”, „uniwersytet” uzupełniony innym przymiotnikiem lub 

przymiotnikami w celu określenia profilu uczelni, „politechnika” albo „akademia”. 
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został przesunięty na dzień 30 czerwca 2016 r. nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1553).  

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem poselskim (druk sejmowy nr 429). Marszałek Sejmu skierował projekt 

do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisja rozpatrzyła projekt na posiedzeniu w dniu 

12 maja 2016 r. (sprawozdanie – druk sejmowy nr 503). 

W trakcie prac nad projektem zmieniono termin wejścia w życie ustawy. Projekt 

zakładał, iż nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. 

W trakcie II czytania KP Nowoczesna w swojej poprawce do projektu proponował, aby 

proces dostosowania nazw uczelni zakończył się wcześniej niż to przewidziano w  projekcie, 

tj. do dnia 30 czerwca 2018 r. Poprawka została odrzucona przez Sejm. 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich w swojej opinii poparła projekt. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


