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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja  
 
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 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 nadaniu nowej nazwy Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu. 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy panią poseł Ewę Wolak. 
 

 (-)   Krzysztof Brejza;  (-)   Roman Brodniak;  (-)   Jacek Brzezinka;  (-)   Renata 
Butryn;  (-)   Marek Cebula;  (-)   Zbigniew Chlebowski;  (-)   Janusz Cichoń; 
 (-)   Leszek Cieślik;  (-)   Zdzisław Czucha;  (-)   Joanna Fabisiak;  (-)   Łukasz 
Gibała;  (-)   Andrzej Halicki;  (-)   Agnieszka Hanajczyk;  (-)   Jolanta Hibner; 
 (-)   Michał Jaros;  (-)   Roman Kaczor;  (-)   Sebastian Karpiniuk;  (-)   Jan 
Kaźmierczak;  (-)   Józef Piotr Klim;  (-)   Witold Kochan;  (-)   Zbigniew 
Konwiński;  (-)   Jacek Kozaczyński;  (-)   Elżbieta Łukacijewska;  (-)   Janusz 
Mikulicz;  (-)   Joanna Mucha;  (-)   Tadeusz Naguszewski;  (-)   Witold 
Namyślak;  (-)   Sławomir Neumann;  (-)   Mirosława Nykiel;  (-)   Andrzej 
Orzechowski;  (-)   Maciej Orzechowski;  (-)   Witold Pahl;  (-)   Elżbieta 
Radziszewska;  (-)   Zbigniew Rynasiewicz;  (-)   Aleksander Skorupa; 
 (-)   Krystyna Skowrońska;  (-)   Tomasz Smolarz;  (-)   Michał Stuligrosz; 
 (-)   Michał Szczerba;  (-)   Adam Szejnfeld;  (-)   Jakub Szulc;  (-)   Krystyna 
Szumilas;  (-)   Bożena Szydłowska;  (-)   Piotr Tomański;  (-)   Cezary Tomczyk; 
 (-)   Tomasz Tomczykiewicz;  (-)   Krzysztof Tyszkiewicz;  (-)   Jarosław 
Urbaniak;  (-)   Radosław Witkowski;  (-)   Marcin Zawiła;  (-)   Bogdan 
Zdrojewski;  (-)   Stanisław Żmijan. 



 
projekt 

 
 
 
 

USTAWA 
 

Z dnia …… 2007 r. 
 
 

O nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 
 
 

Art. 1 
 

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nadaje się nazwę „Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu”.  
 
 

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



                                          UZASADNIENIE 

 
Potrzeba inicjatywy poselskiej i uchwalenia projektowanej Ustawy związana 

jest z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Art. 3, ust. 3 tej Ustawy daje 

uczelniom spełniającym wymagania określone w tym przepisie możliwość używania 

w swej nazwie słowa „uniwersytet” uzupełnionego przymiotnikiem lub przymiotnikami 

określającymi profil działalności uczelni.  

Akademia Ekonomiczna spełnia wszystkie kryteria ustawowe, które są 

związane z liczbą sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.  

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu zajmuje obecnie wśród uczelni 

ekonomicznych w Polsce jedno z czołowych miejsc. Na uczelni zatrudnionych jest 

obecnie 1413 osób, w tym 751 nauczycieli akademickich. Wiedza, uzdolnienia i 

dorobek naukowy wszystkich pracowników sprawiły, że uczelnia stała się ważnym i 

cenionym ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych. Odgrywa również 

istotną rolę w kształceniu ekonomistów i wykonywaniu prac badawczych dla regionu i 

gospodarki narodowej. Oferta dydaktyczna obejmuje wszystkie podstawowe kierunki 

kształcenia na studiach ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowość, 

zarządzanie, informatyka i ekonometria, stosunki międzynarodowe, zarządzanie i 

inżynieria produkcji. Uczelnia uczestniczy w rozległych międzynarodowych 

kontaktach naukowych i dydaktycznych, a duża liczba pracowników od wielu lat 

wyjeżdża na staże naukowe i wykłady do krajów Europy i innych części świata.  

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu jest uczelnią z bogatą tradycją badań 

naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych. Obejmują one takie obszary 

badawcze takie jak: makro- i mikroekonomia, finanse, zarządzanie, marketing, 

polityka i ekonomia społeczna, handel zagraniczny, prognozy gospodarcze, prawo 

gospodarcze, ekonomia ekologiczna, statystyka, logistyka, informatyka ekonomiczna, 

rachunkowość i controlling, ekonomia i organizacja gospodarki żywnościowej, 

gospodarka regionalna, zarządzanie turystyką W Akademii prowadzi się również 

badania w naukach humanistycznych, matematycznych, technicznych chemicznych, 

biologicznych (biotechnologia) i rolniczych (technologia żywności). Wyniki badań 

naukowych osiągnięte przez kadrę naukowo- dydaktyczną w latach 2001-2006 



przyczyniły się do uzyskania w ocenie parametrycznej (dokonywanej przez Komisję 

 Badań na  Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki) w grupie „nauki społeczne, 

ekonomiczne i prawne” najwyższej, I kategorii przez wydziały Zarządzania, 

Informatyki i Finansów oraz Gospodarki Regionalnej i Turystyki. Wydział Nauk 

Ekonomicznych i Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynieryjno- 

Ekonomicznego otrzymały kategorię II.  Instytut Chemii i Technologii Żywności 

sklasyfikowano w naukach chemicznych do kategorii III.  

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym (art. 3 ust. 3) jako warunek niezbędny 

dla otrzymania statusu uniwersytetu „z przymiotnikiem” (w przypadku AE: 

„Uniwersytet Ekonomiczny”), określa posiadanie przez jednostki organizacyjne danej 

uczelni co najmniej sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, 

w tym co najmniej czterech w zakresie nauk objętych profilem uczelni. 

Wszystkie cztery wydziały Akademii Ekonomicznej posiadają uprawnienia do 

nadawania stopnia doktora natomiast trzy mają także uprawnienia do nadawania 

stopnia doktora habilitowanego. Obecnie wydziały uczelni posiadają siedem 

uprawnień do nadawania stopnia doktora, wszystkie w zakresie nauk objętych 

profilem uczelni.  

Aktualnie uprawnienia do nadawania stopni naukowych. 

Rok uzyskania  

posiadanych uprawnień do 

nadawania stopnia 

Lp.            Wydział   Dziedzina  Dyscyplina 

Doktora Doktora 

habilitowanego

Ekonomia 1959 1967 1. Nauk 

Ekonomicznych 

Nauki 

ekonomiczne Nauka o 

zarządzaniu 

1959  

Ekonomia 1977 1977 2. Zarządzania, 

Informatyki i 

Finansów 

Nauki 

ekonomiczne Nauka o 

zarządzaniu 

1977 1977 



Nauki 

rolnicze 

Technologia 

żywności i 

żywienia 

2006  3. Inżynieryjno- 

Ekonomiczny 

Nauki 

ekonomiczne

Ekonomia 2007  

4. Gospodarki 

Regionalnej i 

Turystyki 

Nauki 

ekonomiczne

Ekonomia 1992 2006 

 

Dlatego też, w świetle obowiązującego prawa Akademia Ekonomiczna we 
Wrocławiu literalnie spełnia ustawowe warunki uprawniające ją do 
posługiwania się nazwą  „Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu”. 

 

 Projektowana ustawa nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla 

budżetu Państwa ani dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Koszty 

związane ze zmianą nazwy uczelni ( tj. koszty zmiany pieczęci, tablic, druków, 

wizytówek, itp.) poniesie Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.  

 Niniejszy projekt nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jak też jakichkolwiek negatywnych 

skutków gospodarczych, społecznych lub prawnych.  

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 



Warszawa, 31 grudnia 2007 roku 
BAS-WAEM-531/07 
 
 
 

Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia 
w sprawie zgodności poselskiego projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (przedstawiciel wnioskodawców: 

poseł Ewa Wolak) z prawem Unii Europejskiej 
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., 
Nr 23, poz. 398 z późn. zm.) sporządza się następującą opinię: 
 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Przedmiotem projektu ustawy jest zmiana nazwy Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 
 

2. Stan prawa wspólnotowego w materii objętej projektem 
Materie, których dotyczy projekt, pozostają poza zakresem regulacji 

prawa Unii Europejskiej. 
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

wspólnotowego. 
Projekt nie reguluje kwestii objętych zakresem prawa Unii Europejskiej. 
 
4. Konkluzje 
Projekt reguluje kwestie nieobjęte zakresem prawa Unii Europejskiej. 
 

 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 
 

Michał Królikowski 
 
Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, szkoła wyższa 



Warszawa, 31 grudnia 2007 roku 
BAS-WAEM-532/07 
 
 
 

Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia 
w sprawie w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o nadaniu 

nowej nazwy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Ewa Wolak) jest projektem ustawy wykonującej 

prawo Unii Europejskiej 
 

Przedmiotem projektu ustawy jest zmiana nazwy Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii 
Europejskiej.  
 

Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 

 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 
 

Michał Królikowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, szkoła wyższa 


	Druk nr 215
	Warszawa, 18 grudnia 2007 r.
	Pan 
	Bronisław Komorowski
	Marszałek Sejmu
	Rzeczypospolitej Polskiej
	531.pdf
	Warszawa, 31 grudnia 2007 roku 
	BAS-WAEM-531/07 
	Pan  

	Opinia 
	Michał Królikowski 



	532.pdf
	Warszawa, 31 grudnia 2007 roku 
	BAS-WAEM-532/07 
	Pan  

	Opinia 
	Michał Królikowski 




