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VIII kadencja  
 
 
 
 
 Pan 
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie 
wyższym. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Jacka Kurzępę. 
 
 

 (-)   Dorota Arciszewska-Mielewczyk;  (-)   Jan Krzysztof 
Ardanowski;  (-)   Zbigniew Biernat;  (-)   Joanna Borowiak;  (-)   Lidia 
Burzyńska;  (-)   Witold Czarnecki;  (-)   Anita Czerwińska;  (-)   Antoni 
Duda;  (-)   Jan Duda;  (-)   Michał Dworczyk;  (-)   Jacek Falfus;  (-)   Ewa 
Filipiak;  (-)   Leszek Galemba;  (-)   Szymon Giżyński;  (-)   Teresa 
Glenc;  (-)   Małgorzata Golińska;  (-)   Jarosław Gonciarz;  (-)   Jerzy 
Gosiewski;  (-)   Kazimierz Gwiazdowski;  (-)   Teresa Hałas;  (-)   Wiesław 
Janczyk;  (-)   Piotr Kaleta;  (-)   Robert Kołakowski;  (-)   Jarosław 
Krajewski;  (-)   Andrzej Kryj;  (-)   Bernadeta Krynicka;  (-)   Dariusz 
Kubiak;  (-)   Krzysztof Kubów; (-) Jacek Kurzępa;  (-)   Anna 
Kwiecień;  (-)   Bogdan Latosiński;  (-)   Józef Leśniak;  (-)   Joanna 
Lichocka;  (-)   Krzysztof Lipiec;  (-)   Paweł Lisiecki;  (-)   Marzena 
Machałek;  (-)   Krzysztof Maciejewski;  (-)   Beata Mateusiak-

 
 



Pielucha;  (-)   Grzegorz Matusiak;  (-)   Andrzej Matusiewicz;  (-)   Iwona 
Michałek;  (-)   Jan Mosiński;  (-)   Kazimierz Moskal;  (-)   Wojciech 
Murdzek;  (-)   Waldemar Olejniczak;  (-)   Adam Ołdakowski;  (-)   Piotr 
Polak;  (-)   Grzegorz Puda;  (-)   Urszula Rusecka;  (-)   Bogdan 
Rzońca;  (-)   Anna Schmidt-Rodziewicz;  (-)   Łukasz Schreiber;  (-)   Wojciech 
Skurkiewicz;  (-)   Andrzej Smirnow;  (-)   Dariusz Starzycki;  (-)   Jarosław 
Szlachetka;  (-)   Halina Szydełko;  (-)   Janusz Śniadek;  (-)   Jacek 
Świat;  (-)   Robert Telus;  (-)   Sylwester Tułajew;  (-)   Piotr Uściński;  (-)   Jerzy 
Wilk;  (-)   Grzegorz Adam Woźniak;  (-)   Tadeusz Woźniak;  (-)   Krystyna 
Wróblewska;  (-)   Małgorzata Wypych;  (-)   Jarosław Zieliński;  (-)   Maria 
Zuba;  (-)   Wojciech Zubowski. 



 

Projekt  

 

U S T AWA   

z dnia ………………………….. 2016 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  

Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2012 r. poz. 572, z późn. zm.1)) w art. 255 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do dnia 30 czerwca 2020 r. nazwy uczelni zostaną dostosowane do wymagań 

określonych w art. 3.” 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

UZASADNIENIE 

 
Przepis art. 255 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) określa, że do dnia 30 czerwca 2016 r. nazwy uczelni 
powinny zostać dostosowane do wymagań określonych w art. 3 ustawy. 

Możliwości używania w nazwie uczelni jednego z wyrazów: „uniwersytet”, 
„uniwersytet techniczny”, „uniwersytet tzw. przymiotnikowy”, „politechnika”, „akademia”, 
uzależnione są od liczby posiadanych przez uczelnię (jej jednostki organizacyjne) uprawnień 
do nadawania stopnia naukowego doktora. Wymagania te określają przepisy art. 3 ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym. Wyraz „uniwersytet” może być używany w nazwie tej 
uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa 
uprawnienia  
w każdej z trzech grup dziedzin nauki: 

1) humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych; 
2) matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych; 
3) biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub 

weterynaryjnych. 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 

r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 
860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64. 



Zbliżający się termin wykonania obowiązku wynikającego z art. 255 ustawy ogranicza 
szanse niektórych uczelni, w tym uniwersytetów, na spełnienie warunków określonych  
w art. 3 ustawy. Funkcjonujące obecnie nazwy uczelni informują o ich statusie naukowym, 
profilu kształcenia. Są to uczelnie posiadające szerokie uznanie w kraju i za granicą, stale 
rozwijające się, będące ważnymi ośrodkami akademickimi regionu, o konkurencyjnej  
i niejednokrotnie unikatowej ofercie kształcenia wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom 
młodzieży i wymogom rynku pracy stawianym przez współczesne realia.  

W tym kontekście wynikający z art. 255 ustawy obowiązek doprowadzenia  
do zgodności nazewnictwa przyjętego w ustawie, może skutkować w przypadku niektórych 
uczelni osłabieniem ich pozycji w kraju, jak również obniżeniem ich rangi na arenie 
międzynarodowej. Znacząco wpłynie na konkurencyjność tych uczelni w procesie rekrutacji 
przyszłych kandydatów na studia, jak również absolwentów kończących kierunki prowadzone 
w tych uczelniach na rynku pracy. Tego rodzaju zmiany mogą w istotny sposób wpłynąć 
także na ukierunkowany już rozwój danego regionu. 

W związku z powyższym proponuje się zmianę przepisu art. 255 ust. 1 ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym, polegającą na przesunięciu terminu, w jakim mają być 
dokonane zmiany nazw uczelni, tj. przedłużenie do dnia 30 czerwca 2020 r. terminu na 
dostosowanie nazw uczelni do wymagań określonych w art. 3 ustawy.  

Przedłużenie powyższego terminu zwiększy szanse niektórych uczelni, w tym 
uniwersytetów, na spełnienie warunków określonych w art. 3 ustawy.  

 
Projekt ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. 
Projekt ustawy nie stanowi przedmiotu regulacji prawa Unii Europejskiej. 
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