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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 13 czerwca 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

(druk nr 738) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa nadaje Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nową nazwę. 

Od dnia 1 października 2022 r. uczelnia będzie nosiła nazwę: Akademia Wychowania 

Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. 

W związku z tym, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce publiczną uczelnię akademicką tworzy się ustawą, zmiany 

nazwy takiej uczelni dokonuje się również w takim trybie. 

Ustawa jest następstwem wniosku rektora Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu skierowanym do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

Do wniosku dołączono uchwałę senatu uczelni nr 31/2021 z dnia 17 września 2021 r. 

i uchwałę rady uczelni nr 10/2021 z dnia 27 września 2021 r., pozytywnie opiniujące zmianę 

nazwy Akademii. Poparcie dla zaproponowanej zmiany nazwy uczelni wyraził także – 

w swoim piśmie z dnia 3 września 2021 r. – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy „(n)owa nazwa Akademii z jednej strony 

będzie stanowiła wyraz uznania dla dokonań polskich olimpijczyków na przestrzeni ponad 

100 lat i uhonorowanie ich znakomitych osiągnięć podczas igrzysk olimpijskich, a z drugiej 

podkreśli ścisły związek Akademii z tradycjami polskiego ruchu olimpijskiego”. W ocenie 

projektodawcy „(n)awiązanie w nazwie Akademii do idei olimpijskich będzie wzmacniać ich 

znaczenie we wszechstronnym rozwoju studentów i kształtowaniu postaw”. 

Ustawa nie zawiera przepisów epizodycznych, przejściowych i dostosowujących. 
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Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy 2246). Marszałek Sejmu skierowała projekt ustawy 

do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

oraz rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 24 maja 2022 r., wniosła 

o jego uchwalenie w brzmieniu zaproponowanym w przedłożeniu (druk sejmowy nr 2289). 

Drugie czytanie odbyło się w dniu 25 maja 2022 r. Podczas debaty zgłoszono jedną 

poprawkę (zaproponowano w niej inną nową nazwę uczelni: Akademia Wychowania 

Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków i Paraolimpijczyków). Poprawka nie znalazła 

uznania Sejmu. 

Projekt ustawy opiniowały: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni 

Zawodowych, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Krajowa Reprezentacja 

Doktorantów, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Komitet Polityki Naukowej 

oraz Rada Doskonałości Naukowej. W ramach konsultacji publicznych projekt ustawy został 

skierowany do Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Konferencja Rektorów 

Akademii Wychowania Fizycznego, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, 

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Polska Komisja 

Akredytacyjna, Polski Komitet Olimpijski oraz Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

Związku Nauczycielstwa Polskiego. W ramach opiniowania i konsultacji publicznych 

projektu ustawy nie zgłoszono uwag. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


