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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-143-08  
 
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o nadaniu nowej nazwy Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. 

 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

 

 

U S T AW A 

z dnia                                        

           o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 

 

Art. 1. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nadaje się nazwę 

„Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”.  

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

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Przepis art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) daje uczelniom spełniającym 

wymagania określone w tym przepisie możliwość używania w swojej nazwie 

wyrazu „uniwersytet”, uzupełnionego przymiotnikiem lub przymiotnikami 

określającymi profil uczelni. Stosownie do powołanego przepisu nadanie nazwy 

„uniwersytet”, uzupełnionej przymiotnikiem, jest uzależnione od posiadania 

przez uczelnię sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora,                

w tym co najmniej czterech uprawnień w zakresie nauk objętych profilem 

uczelni. 

Uczelnia, o której mowa w projektowanej ustawie, spełnia kryteria ustawowe 

związane z liczbą posiadanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego 

doktora, tj. posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych 

doktora (wg wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania 

stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki oraz nazwy nadawanych stopni 



   2  

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – stan na dzień 23 czerwca 

2008 r.): 

1) doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia (Wydział 

Zarządzania), 

2) doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu (Wydział 

Zarządzania), 

3) doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia (Wydział Ekonomii), 

4) doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia (Wydział Informatyki 

i Gospodarki Elektronicznej), 

5) doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia (Wydział Gospodarki 

Międzynarodowej), 

6) doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: towaroznawstwo (Wydział 

Towaroznawstwa). 

Użyty w proponowanej nazwie przymiotnik, określający profil uczelni, 

odpowiada dziedzinie nauki oraz dyscyplinom naukowym, w jakich 

Akademia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.  

Zmiana nazwy uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, zgodnie 

z art. 18 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, została poparta wolą 

senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu wyrażoną w uchwale nr 37 

(2007/2008) z dnia 29 lutego 2008 r. Zmianę nazwy poparł również Parlament 

Studencki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (uchwała nr 1/2008 z dnia 

7 marca 2008 r.). 

 

Opinia o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej 

Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa 

Projektowana ustawa dotyczy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, której 

władze złożyły wniosek o zmianę jej nazwy, a także studentów, doktorantów 

i pracowników tej uczelni. 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 

został skierowany do zaopiniowania następującym partnerom społecznym:  

1. Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, 

2. NSZZ „Solidarność”, 

3. Forum Związków Zawodowych, 

4. Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, 

5. Konfederacji Pracodawców Polskich, 

6. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 

7. Związkowi Rzemiosła Polskiego, 

8. Business Center Club, 

9. KSN NSZZ „Solidarność”. 

Partnerzy społeczni nie zgłosili uwag. 

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu  

został również przedstawiony do zaopiniowania następującym podmiotom 

środowiskowym: 

1) Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego,  

2) Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 
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3) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,  

4) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

5) Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, 

6) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, 

7) Parlamentowi Studentów RP, 

8) Krajowej Reprezentacji Doktorantów.    

Pozytywne opinie w sprawie projektu ustawy wydały: Rada Główna 

Szkolnictwa Wyższego – uchwała nr 305/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., 

Państwowa Komisja Akredytacyjna – uchwała nr 518/2008 z dnia 3 lipca 

2008 r. oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – pismo 

z dnia 10 lipca 2008 r., nr KRASP/412/2008. 

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu  

został również umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Nauki 

i  Szkolnictwa Wyższego, a także udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414). W trybie tej ustawy nie zgłoszono uwag. 

 

3. Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych 

Projektowana ustawa nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla 

budżetu państwa ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Koszty związane ze zmianą nazwy uczelni (tj. koszty wymiany pieczęci, 

tablic, wizytówek, wymiana legitymacji studenckich itp.) wyniosą 121 400 zł. 

Zgodnie z oświadczeniem rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 

powyższe koszty zostaną pokryte ze środków pozostających w dyspozycji 

uczelni. 
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4. Wpływ projektowanej ustawy na rynek pracy 

Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 

 

5. Wpływ projektowanej ustawy na konkurencyjność gospodarki i przedsię-

biorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw  

Wejście w życie ustawy nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ projektowanej ustawy na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie ustawy nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 
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URZAD
KOMITETU INTEGRACJI ETIROPEJSKIEJ

Opinia o zgodnoSci z prawem Unii Europejski ei projektu uslawj o nadsttiu nowei naztt'y

Akadentii Ekononricztrej v' psxrrqniu, '"y'^ionu- na podstarvie art' 9 pkt 3 w zwi4zku z

^. l . iurt.  I  pkt 2 i  ust.2 pkt iu ottotoy '  dnia 8 sierpnia 1996 r '  o Komitecie Integracj i

nr."p.i.f.t"i (Dz. U. Nr t06, por. lV4, i pazn' zm] przez Sekretarza Komitetu Integracji

Europej skiej Mikolaj a Dowgielervicza

SEKRETA-RZ
KOMITETU iNTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ ST,.\NU

Mikoloj Dowgielewicz

uinrutoil95f toanYrup

Warszawa, dnia d wzeSnia 2008r'

Pan Maciej Berek
Sekretarz RadY Minist16rv

SzanownY P onie Ministt'ze,

W zwiqzku z przedlo2onyrn projektem ustawy (pismo nr RM-10-143-08) pozwalam sobte

rlyazi6 naslqPuj qcq oPlniE :

Projektowana regulacja nie jesr objqta zakresem prawa Unii Europejskiel

Z pov'alantenr,

Do uprzejmei rviadomoScl:
Pani Barbara KudrYcka
N{inister Nauki i Szkolnictwa W-vz-szego
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