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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich w Bydgoszczy 

Art. 1. Z dniem 1 września 2021 r. Uniwersytetowi Technologiczno-Przyrodniczemu 

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy nadaje się nazwę „Politechnika Bydgoska 

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich”. 

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



UZASADNIENIE 

Projekt ustawy ma na celu dokonanie zmiany nazwy Uniwersytetu 

Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, 

zwanego dalej „Uniwersytetem”, na Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich. Zmiana nazwy uczelni ma nastąpić z dniem 1 września 2021 r. 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) publiczną uczelnię akademicką, jaką jest 

Uniwersytet, tworzy się w drodze ustawy, a zatem zmiana nazwy takiej uczelni również 

jest dokonywana w drodze ustawy. 

W myśl art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), w okresie 

od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., w przypadku zmiany nazwy 

uczelni publicznej działającej w dniu 1 października 2018 r. stosuje się przepisy art. 3 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2183, z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 4 ostatniej z wymienionych ustaw wyraz 

„politechnika” może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne 

posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w sześciu 

dyscyplinach, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk technicznych. Uczelnia spełnia 

powyższy warunek do używania w swojej nazwie wyrazu „politechnika”, ponieważ – 

zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – z dniem 1 października 2018 r. wstąpiła 

w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych i obecnie 

posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w ośmiu dyscyplinach 

(automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; 

inżynieria lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo 

i energetyka; nauki chemiczne; rolnictwo i ogrodnictwo oraz zootechnika i rybactwo), 

z których pięć należy do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (automatyka, 

elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria 

lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska oraz górnictwo 

i energetyka). Należy wyjaśnić, że posiadane przez Uniwersytet uprawnienia 

do nadawania stopnia naukowego doktora są obecnie przyporządkowane do dyscyplin 

naukowych i dziedzin nauki zgodnie z klasyfikacją określoną w rozporządzeniu 
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Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818). Objęta 

tą klasyfikacją dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych została wyodrębniona 

w miejsce dotychczasowej dziedziny nauk technicznych, do której odnosi 

się wymaganie posiadania co najmniej czterech uprawnień do nadawania stopnia 

naukowego doktora, określone w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym. 

Projekt ustawy został opracowany w związku z wnioskiem rektora Uniwersytetu 

skierowanym do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

Do wniosku dołączono uchwałę senatu uczelni z dnia 24 lutego 2021 r., nr 4/455, 

oraz uchwałę rady uczelni z dnia 16 lutego 2021 r., nr 7/2021, podjęte w przedmiocie 

zmiany nazwy uczelni. Wola zmiany nazwy uczelni została także potwierdzona 

w referendum przeprowadzonym wśród pracowników Uniwersytetu. Nazwa 

„Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich” będzie w sposób 

jednoznaczny identyfikowała uczelnię, wskazując na charakter jej działalności, 

jednocześnie uwzględniając powyższe rozwiązania ustawowe.  

Zmiana nazwy uczelni na zawierającą wyraz „politechnika” podkreśli techniczny profil 

jej działalności, przejawiający się w prowadzeniu kształcenia przede wszystkim 

na studiach kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra 

inżyniera oraz prowadzeniu działalności naukowej w przeważającej mierze 

w dyscyplinach należących do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Ponadto 

projektowana zmiana nazwy jest zgodna z założeniami uczelni dotyczącymi kierunku 

jej rozwoju. Uniwersytet planuje systematycznie rozszerzać ofertę dydaktyczną o nowe 

kierunki studiów umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, kładąc 

jednocześnie nacisk na interdyscyplinarny charakter kształcenia. Nowa nazwa uczelni 

przyczyni się także do jej pozytywnego odbioru w regionie i zwiększy 

jej rozpoznawalność w otoczeniu społeczno-gospodarczym.  

Przewiduje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

Należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku 

do projektowanej ustawy, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 



3 

Projektowana ustawa nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania 

opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowana ustawa nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega 

notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projektowana ustawa nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców 

lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej. 

Projektowana ustawa nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców. 

Nie była dokonywana ocena skutków regulacji w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 

z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

nie przedstawił w wyznaczonym terminie stanowiska dotyczącego oceny skutków 

regulacji. 

Projektowana ustawa nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. 



Nazwa projektu 

Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-

Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Edukacji i Nauki  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Marcin Czaja, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego,  

adres e-mail: marcin.czaja@mein.gov.pl, tel.: (22) 52 92 320 

Data sporządzenia 

25.03.2021 r. 

Źródło 

Inne 

Nr w Wykazie prac  

UD192 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, zwanego dalej 

„Uniwersytetem”, wystąpił do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z wnioskiem o podjęcie 

inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zmianę nazwy uczelni na „Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich”. Do wniosku dołączono uchwałę senatu uczelni z dnia 24 lutego 2021 r., nr 4/455, oraz uchwałę rady 

uczelni z dnia 16 lutego 2021 r., nr 7/2021, podjęte w przedmiocie zmiany nazwy uczelni. Wola zmiany nazwy 

uczelni została także potwierdzona w referendum przeprowadzonym wśród pracowników Uniwersytetu. 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 478 i 619) publiczną uczelnię akademicką, jaką jest Uniwersytet, tworzy się w drodze ustawy, a zatem zmiana 

nazwy takiej uczelni również dokonywana jest w drodze ustawy. 

Zgodnie z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 

2022 r., w przypadku zmiany nazwy uczelni publicznej działającej w dniu 1 października 2018 r. stosuje się przepisy 

art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.). 

Art. 3 ust. 4 ostatniej z wymienionych ustaw stanowi, że wyraz „politechnika” może być używany w nazwie uczelni, 

której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej 

w sześciu dyscyplinach, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk technicznych. Uczelnia spełnia powyższy 

warunek, gdyż zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce z dniem 1 października 2018 r. wstąpiła w ogół praw i obowiązków jej 

podstawowych jednostek organizacyjnych i obecnie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

w ośmiu dyscyplinach, z których pięć należy do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Posiadane przez 

Uniwersytet uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora są obecnie przyporządkowane do dyscyplin 

naukowych i dziedzin nauki zgodnie z klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych 

(Dz. U. poz. 1818). Objęta tą klasyfikacją dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych została wyodrębniona w miejsce 

dotychczasowej dziedziny nauk technicznych. 

W związku z postulatem dotyczącym zmiany nazwy uczelni oraz spełnianiem przez uczelnię warunków określonych 

w wymienionych przepisach do używania w swojej nazwie wyrazu „politechnika” zasadne jest dokonanie zmiany 

jej nazwy. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest dokonanie zmiany nazwy uczelni w drodze ustawy o zmianie nazwy 

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. 

Projekt ustawy przewiduje zmianę nazwy uczelni na Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. 

Nazwa „Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich” będzie w sposób jednoznaczny identyfikowała 

uczelnię, wskazując na charakter jej działalności, jednocześnie uwzględniając powyższe rozwiązania ustawowe. 

Zmiana nazwy uczelni na zawierającą wyraz „politechnika” podkreśli techniczny profil jej działalności, przejawiający 

się w prowadzeniu kształcenia przede wszystkim na studiach kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego 

inżyniera lub magistra inżyniera oraz prowadzeniu działalności naukowej w przeważającej mierze w dyscyplinach 

należących do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Ponadto projektowana zmiana nazwy jest zgodna 

z założeniami uczelni dotyczącymi kierunku jej rozwoju. Uniwersytet planuje systematycznie rozszerzać ofertę 

dydaktyczną o nowe kierunki studiów umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, kładąc jednocześnie 

nacisk na interdyscyplinarny charakter kształcenia. Nowa nazwa uczelni przyczyni się także do jej pozytywnego 

odbioru w regionie i zwiększy jej rozpoznawalność w otoczeniu społeczno-gospodarczym. 

Zmiana nazwy uczelni ma nastąpić z dniem 1 września 2021 r. 
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3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Przedmiot regulacji stanowi domenę prawa krajowego. Z uwagi na zakres rozwiązań objętych ustawą odstąpiono 

od analizy porównawczej z regulacjami obowiązującymi w innych państwach. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

Uniwersytet 

Technologiczno-

Przyrodniczy im. 

Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich w 

Bydgoszczy  

– – Zmiana nazwy uczelni na zawierającą wyraz 

„politechnika” podkreśli techniczny profil 

działalności, przyczyni się także do pozytywnego 

odbioru w regionie i zwiększy rozpoznawalność 

w otoczeniu społeczno-gospodarczym. 

Ze zmianą nazwy uczelni będzie wiązała 

się konieczność realizacji obowiązków o charakterze 

organizacyjno-technicznym (m.in. wymiana pieczęci, 

tablic, szyldów, sztandaru, logo, materiałów 

promocyjnych).  

studenci 

Uniwersytetu 

Technologiczno-

Przyrodniczego im. 

Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich w 

Bydgoszczy  

6383 

(wg stanu na dzień 

04.03.2021 r.) 

MEiN –  

Zintegrowany 

System 

Informacji o 

Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce 

POL-on 

Ze zmianą nazwy uczelni będzie wiązała 

się konieczność zmiany dokumentów związanych 

z odbywaniem studiów. 

doktoranci 

Uniwersytetu 

Technologiczno-

Przyrodniczego im. 

Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich w 

Bydgoszczy  

77 

(wg stanu na dzień 

04.03.2021 r.) 

MEiN –  

Zintegrowany 

System 

Informacji o 

Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce 

POL-on 

Ze zmianą nazwy uczelni będzie wiązała 

się konieczność zmiany dokumentów związanych 

z kształceniem doktorantów. 

pracownicy 

Uniwersytetu 

Technologiczno-

Przyrodniczego im. 

Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich w 

Bydgoszczy  

660 

(wg stanu na dzień 

04.03.2021 r.) 

MEiN –  

Zintegrowany 

System 

Informacji o 

Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce 

POL-on 

Ze zmianą nazwy uczelni będzie wiązała się 

konieczność zmiany dokumentów związanych z 

zatrudnieniem w uczelni. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W ramach opiniowania projekt otrzymały następujące podmioty: 

1) Rada Doskonałości Naukowej; 

2) Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

3) Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich; 

4) Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich; 

5) Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych; 

6) Komitet Polityki Naukowej; 

7) Krajowa Reprezentacja Doktorantów; 

8) Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; 

9) NSZZ „Solidarność”; 

10) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 

11) Forum Związków Zawodowych. 

W ramach konsultacji publicznych projekt otrzymały następujące podmioty: 

1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; 

2) Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy; 

3) Polska Komisja Akredytacyjna; 

4) Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego; 

5) Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich. 
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Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Edukacji 

i Nauki zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 248). 

Projekt ustawy został udostępniony również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów 

z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). 

Konsultacje publiczne i opiniowanie projektu ustawy trwały od dnia 10 marca 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r. 

Omówienie ich wyników przedstawiono w raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania stanowiącym załącznik 

do oceny skutków regulacji. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z ... r.) 
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania 

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Dodatkowe informacje, w tym 

wskazanie źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń założeń 

Wejście w życie ustawy nie spowoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia 

dochodów budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Wydatki związane ze zmianą nazwy uczelni (m.in. koszty wymiany pieczęci, 

tablic, szyldów, sztandaru, logo, materiałów promocyjnych) wyniosą, zgodnie 

z szacunkami Uniwersytetu, około 75 tys. zł i zostaną pokryte ze środków 

pozostających w dyspozycji uczelni. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł, ceny 

stałe z ... r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

osoby 

niepełnosprawne oraz 

osoby starsze  

0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa – 

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

– 
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rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

– 

osoby 

niepełnosprawne oraz 

osoby starsze 

– 

Niemierzalne – – 

Dodatkowe informacje, w 

tym wskazanie źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, a także na sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny, obywateli i gospodarstwa domowe, w tym 

na osoby niepełnosprawne i osoby starsze. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów 

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz:  

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne: szkolnictwo wyższe 

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu: 

Zmiana nazwy uczelni na zawierającą wyraz „politechnika” podkreśli techniczny 

profil działalności uczelni, przyczyni się także do jej pozytywnego odbioru 

w regionie i zwiększy jej rozpoznawalność w otoczeniu społeczno-gospodarczym. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów ustawy nastąpi z dniem 1 września 2021 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter regulacji nie przewiduje się przeprowadzania ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Raport z konsultacji publicznych i opiniowania. 

 



RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH I OPINIOWANIA 

projektu ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 

 

 

Konsultacje publiczne i opiniowanie projektu ustawy trwały od dnia 10 marca 2021 r. do dnia 

24 marca 2021 r. W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt został skierowany 

do podmiotów wskazanych w pkt 5 oceny skutków regulacji, a także został udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji 

w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania nie zgłoszono uwag do projektu ustawy. 

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół 

Polskich, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Forum Związków Zawodowych 

oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów przekazały informacje o braku uwag.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt ustawy został udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Edukacji i Nauki. Żaden 

podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie przepisów tej ustawy. 
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