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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 24 maja 2021 r.              

Opinia do ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. 

Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 

(druk nr 408) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest zmiana nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, zwanego dalej „Uniwersytetem”, na 

Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.  

Zmiana nazwy Uniwersytetu ma nastąpić z dniem 1 września 2021 r. 

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

i nauce publiczną uczelnię akademicką tworzy się w drodze ustawy. Tym samym zmiany 

nazwy takiej uczelni dokonuje się również w drodze ustawy. 

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

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewiduje, że 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 art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym.  

Ustawa z 2005 r. w art. 3 ust. 4 przewidywała, że rzeczownik „politechnika” może być 

używany wyłącznie w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia 

do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej sześciu dyscyplinach, w tym co 

najmniej cztery w zakresie nauk technicznych.  



– 2 – 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, Uniwersytet spełnia warunek do 

używania w swojej nazwie rzeczownika „politechnika”. Posiada on 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). 

Opracowanie projektu zostało poprzedzone wnioskiem rektora Uniwersytetu 

skierowanym do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Do wniosku 

dołączono uchwały senatu uczelni oraz rady uczelni, w których wyrażono wolę zmiany 

nazwy Uniwersytetu. Intencja ta została potwierdzona w referendum przeprowadzonym 

wśród pracowników uczelni. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 1128). Marszałek Sejmu skierowała projekt 

ustawy w dniu 30 kwietnia 2021 r. do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – do pierwszego 

czytania. Po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu ustawy na 

posiedzeniu w dniu 11 maja 2021 r. Komisja zarekomendowała jego uchwalenie bez poprawek 

(druk sejmowy nr 1146). W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono wniosków legislacyjnych. 

Ostatecznie w trzecim czytaniu projekt ustawy poparło 452 posłów, 2 posłów było przeciw, 

żaden poseł się nie wstrzymał. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator
 


