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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 nowych nazw niektórym 

akademiom rolniczym. 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Tadeusza Sławeckiego. 
 
 
 

 (-)   Jan Bury s. Józefa;  (-)   Leszek Deptuła;  (-)   Eugeniusz Grzeszczak; 
 (-)   Andrzej Grzyb;  (-)   Stanisław Kalemba;  (-)   Jarosław Kalinowski;  (-)   Jan 
Kamiński;  (-)   Mieczysław Kasprzak;  (-)   Ewa Kierzkowska;  (-)   Eugeniusz 
Kłopotek;  (-)   Adam Krzyśków;  (-)   Jan Łopata;  (-)   Mieczysław Marcin 
Łuczak;  (-)   Stanisław Olas;  (-)   Andrzej Pałys;  (-)   Mirosław Pawlak; 
 (-)   Józef Racki;  (-)   Stanisław Rakoczy; ;  (-)   Tadeusz Sławecki; 
 (-)   Franciszek Jerzy Stefaniuk;  (-)   Stanisław Witaszczyk;  (-)   Wiesław Woda; 
 (-)   Edward Wojtas;  (-)   Józef Zych;  (-)   Stanisław Żelichowski. 



          Projekt 
 
 
 

U S T A W A 
 

z dnia 
 
 

o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym 
 
 
 
Art. 1. Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nadaje się nazwę „Uniwersytet 
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”.  
 
Art. 2. Akademii Rolniczej w Lublinie nadaje się nazwę „Uniwersytet Przyrodniczy w 
Lublinie”.  
 
Art. 3. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu nadaje się nazwę 
„Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu”. 
 
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 
 
 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 
Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) uczelnie spełniające wymagania określone 

w tym przepisie mają możliwość używania w swojej nazwie wyrazu „uniwersytet” 

uzupełnionego przymiotnikiem lub przymiotnikami określającymi profil uczelni. Nadanie 

nazwy „uniwersytet” 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. Uczelnie, o których mowa w projektowanej ustawie, 

spełniają wszystkie kryteria ustawowe związane z liczbą posiadanych uprawnień do 

nadawania stopnia naukowego doktora, tj.: 

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie posiada uprawnienia do nadawania 

następujących stopni naukowych doktora: 

– doktor nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza, kształtowanie 

środowiska, ogrodnictwo, rybactwo, technologia żywności i  żywienia, zootechnika, 

–  doktor nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo. 



Akademia Rolnicza w Lublinie posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni 

naukowych doktora: 

– doktor nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza, kształtowanie 

środowiska, ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika, 

– doktor nauk weterynaryjnych. 

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu posiada uprawnienia do 

nadawania następujących stopni naukowych doktora: 

– doktor nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza, kształtowanie 

środowiska, ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika, 

– doktor nauk leśnych w dyscyplinach: drzewnictwo, leśnictwo. 

Użyte w proponowanych nazwach przymiotniki, określające profil uczelni, odpowiadają 

dziedzinom nauki oraz dyscyplinom naukowym, w jakich ww. Akademie posiadają 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.  

Zmiana nazw ww. uczelni została poparta wolą ich senatów wyrażoną w następujących 

uchwałach:  

–  AR w Krakowie – nr 34/2006 z dnia 26 maja 2006 r., 

–  AR w Lublinie – nr 4/2005-2006 z dnia 4 listopada 2005 r., 

–  AR w Poznaniu – nr 131/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. 

Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.     

Projektowana ustawa nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu 

państwa, ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

 
 



Warszawa, 29 listopada 2007 r. 
BAS-WAEM-308/07 

 
 
 
Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Tadeusz Sławecki)  
 

 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze 
zmianami) sporządza się następującą opinię: 
 
 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Przedstawiony projekt ustawy przewiduje nadanie nowych nazw trzem 

akademiom rolniczym, tj.: Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie, Akademii Rolniczej w Lublinie oraz Akademii Rolniczej im. 
Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Nazwami tymi będą odpowiednio: 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

Zgodnie z art. 4 projektu ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 
2008 r. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Prawo Unii Europejskiej nie zawiera przepisów regulujących 

zagadnienia będące przedmiotem projektu ustawy. 
 

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

Przepisy projektu nie należą do materii regulacji prawa UE. 
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4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym 

akademiom rolniczym nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 

Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 

Michał Królikowski 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory Bazy REX: projekt ustawy, rolnictwo, szkolnictwo, szkoła wyższa, Unia 
Europejska  



Warszawa, 29 listopada 2007 r. 
BAS-WAEM-309/07 

 
 
 
Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
poselski projekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom 
rolniczym (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Tadeusz Sławecki) jest 
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
Przedstawiony projekt ustawy przewiduje nadanie nowych nazw trzem 

akademiom rolniczym, tj.: Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie, Akademii Rolniczej w Lublinie oraz Akademii Rolniczej im. 
Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Nazwami tymi będą odpowiednio: 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom 

rolniczym nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 
 
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 

Michał Królikowski 
 
 
 
 
 
Deskryptory Bazy REX: projekt ustawy, rolnictwo, szkolnictwo, szkoła wyższa, Unia 
Europejska  


