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SEJM 
POLITEJ POLSKIEJ 

I kadencja  

Pan  
Grzegorz Schetyna 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
noszą projekt ustawy: 

o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi 
umanistyczno-Przyrodniczemu Jana 
ochanowskiego w Kielcach. 

reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 
my panią poseł Marzenę Okła-Drewnowicz. 

sz Aziewicz;  (-)   Piotr Babinetz;  (-)   Andrzej Bętkowski;  (-)   Jerzy 
;  (-)   Krzysztof Brejza;  (-)   Jan Bury s. Antoniego;  (-)   Renata 

-)   Aleksander Chłopek;  (-)   Janusz Chwierut;  (-)   Piotr Cybulski; 
ej Ćwierz;  (-)   Marzenna Drab;  (-)   Magdalena Gąsior-Marek; 

 Gierada;  (-)   Krzysztof Jurgiel;  (-)   Jarosław Kaczyński; 
ej Kania;  (-)   Beata Kempa;  (-)   Krystyna Kłosin;  (-)   Magdalena 

(-)   Robert Kołakowski;  (-)   Sławomir Kopyciński;  (-)   Agnieszka 
-Rajewicz;  (-)   Robert Kropiwnicki;  (-)   Jan Kuriata;  (-)   Marek 
 (-)   Dariusz Lipiński;  (-)   Arkadiusz Litwiński;  (-)   Krzysztof 



Maciejewski;  (-)   Mirosława Masłowska;  (-)   Kazimierz Matuszny;  (-)   Henryk 
Milcarz;  (-)   Konstanty Miodowicz;  (-)   Joanna Mucha; (-) Marzena Okła-
Drewnowicz;  (-)   Halina Olendzka;  (-)   Zbigniew Pacelt;  (-)   Witold Pahl; 
 (-)   Sławomir Piechota;  (-)   Danuta Pietraszewska;  (-)   Grzegorz Pisalski; 
 (-)   Marek Plura;  (-)   Mirosław Pluta;  (-)   Marek Polak;  (-)   Jarosław 
Rusiecki;  (-)   Beata Rusinowska;  (-)   Dorota Rutkowska;  (-)   Sławomir 
Rybicki;  (-)   Marek Rząsa;  (-)   Edward Siarka;  (-)   Krystyna Skowrońska; 
 (-)   Tomasz Smolarz;  (-)   Lidia Staroń;  (-)   Jarosław Stolarczyk;  (-)   Michał 
Szczerba;  (-)   Iwona Śledzińska-Katarasińska;  (-)   Piotr Tomański; 
 (-)   Krzysztof Tyszkiewicz;  (-)   Waldemar Wiązowski;  (-)   Monika 
Wielichowska;  (-)   Waldemar Wrona;  (-)   Renata Zaremba;  (-)   Marek 
Zieliński;  (-)   Wojciech Ziemniak;  (-)   Maria Zuba;  (-)   Jacek Żalek. 



Projekt 

 

 

Ustawa 

z dnia 

o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno‐Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach 

 

Art. 1. Uniwersytetowi Humanistyczno‐Przyrodniczemu  Jana Kochanowskiego w Kielcach nadaje się 
nazwę „Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2011r. 

 

Uzasadnienie 

 

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455) zmieniła treść przepisu art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie ze 
znowelizowanym przepisem art. 3 ust. 1 ww. ustawy wyraz „uniwersytet” może być używany 
w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa 
uprawnienia w każdej z następujących grup dziedzin nauki: 1) humanistycznych, prawnych, 
ekonomicznych lub teologicznych; 2) matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub 
technicznych; 3) biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych 
lub weterynaryjnych. Powołany przepis wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.  

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: cztery 
uprawnienia w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, 
nauki o polityce, pedagogika; dwa uprawnienia w dziedzinie nauk fizycznych i nauk o Ziemi 
w dyscyplinach: fizyka, geografia; dwa uprawnienia w dziedzinach nauk biologicznych i nauk 
chemicznych w dyscyplinach: biologia, chemia.  Ponadto Uczelnia posiada uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk plastycznych w dyscyplinie sztuki 
piękne oraz w dziedzinie nauk o zdrowiu. Powyższe uprawnienia potwierdzają stosowne 
decyzje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.  

Stosownie do treści przepisu art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365; z późn. zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 21 
Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 



uchwałą Nr 18/2011 Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach pozytywnie zaopiniował zmianę nazwy uczelni z 
dotychczasowej na: „Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach”.  

Inicjatywa powołania pełnoprawnej uczelni typu uniwersyteckiego znajduje pełne 
poparcie władz przedstawicieli terenowej administracji rządowej, władz samorządowych 
wszystkich szczebli, społeczności lokalnej. 

 

Ocena skutków regulacji 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa 

Projektowana ustawa dotyczy publicznej uczelni, jej studentów, doktorantów i pracowników.  

 

 

2. Opinia o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i 
budżety jednostek samorządu terytorialnego 

 

Wejście w życie ustawy nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sektor finansów 
publicznych. Koszty związane ze zmianą nazwy uczelni to niewielkie koszty wymiany 
pieczęci, tablic, wizytówek, legitymacji studenckich. Koszty te zostaną pokryte ze środków 
będących w dyspozycji uczelni.  

 

4. Wpływ projektowanej ustawy na rynek pracy 

 

Powstanie klasycznego uniwersytetu stworzy nowe możliwości kształcenia (nowe kierunki 
studiów, studiów podyplomowych, nowe specjalności, kształcenie na kierunkach 
zamawianych, staże), spowoduje ściślejszą współpracę z przedsiębiorcami i wykreowanie u 
samych studentów postaw przedsiębiorczych, co pozytywnie może wpłynąć na zmniejszenie 
bezrobocia na terenie województwa świętokrzyskiego i nie tylko (ponad 60 % studentów 



uczelni to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, 20 % pochodzi z województwa 
łódzkiego, a ok. 20 % z innych regionów Polski).  

 

5. Wpływ projektowanej ustawy na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 

Rozwój uczelni skorelowany jest z systematyczną rozbudową jej bazy naukowo-
dydaktycznej. Wykorzystywane są w tym celu środki finansowe Unii Europejskiej i budżetu 
państwa. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2005-2013 to kwota 287 mln zł.  

W 2011 r. rozpoczęła się realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych, m. in. budowa 
Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu o łącznej kwocie 31,4 mln zł. Współpraca z 
instytucjami otoczenia biznesu i pracodawcami – przedsiębiorcami wpływa niezwykle 
korzystnie na poprawę konkurencyjności i innowacyjność regionu. Potęguje, wzmacnia 
przedsiębiorczość, która mnoży pozytywne efekty dla uczelni, pracodawców i regionu jako 
całości. To ogromnie cenne zjawisko i realna szansa na rozwój regionu. 

 

6. Wpływ projektowanej ustawy na sytuację i rozwój regionalny 

 

Powstanie klasycznego uniwersytetu wpłynie pozytywnie na rozwój województwa 
świętokrzyskiego i jego stolicy – Kielc. Uczelnia miała od samego początku jej istnienia  
wielki wpływ na rozwój regionu poprzez kształcenie młodych ludzi  i zaangażowanie 
środowiska akademickiego w życie kulturalne, naukowe, gospodarcze i społeczne. Zadania te 
nabierają szczególnego znaczenia w okresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Wiodąca 
rola uniwersytetu, jako ośrodka skupiającego i generującego elitę intelektualną, 
prowadzącego badania naukowe, inspirującego nowe rozwiązania technologiczne, 
wspierającego budowanie tożsamości regionalnej, podkreślana jest w podstawowych 
dokumentach definiujących strategie rozwoju województwa świętokrzyskiego i miasta Kielce.  

  

 

 



Warszawa, 1 czerwca 2011 r. 
BAS-WAPEiM-1263/11 

Pan 
Grzegorz Schetyna 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Opinia prawna 

w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi  Humanistyczno-
Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Marzena Okła-Drewnowicz) 

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

1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r. Nr 5, poz. 
47, ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy przewiduje nadanie Uniwersytetowi Humanistyczno-

Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach nazwy „Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach”.  

Proponowana ustawa ma wejść w życie 1 października 2011 r. 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii, o których mowa w 

projekcie ustawy. 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 
Przepisy projektu nie należą do materii regulacji prawa Unii 

Europejskiej. 
4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi  

Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach nie jest 
objęty prawem Unii Europejskiej. 

 
 

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
         
         Michał Królikowski 
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  Pan 
  Grzegorz Schetyna 
  Marszałek Sejmu  
  Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
poselski projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi 
Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Marzena Okła-Drewnowicz) jest 
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
Projekt ustawy przewiduje nadanie Uniwersytetowi Humanistyczno-

Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach nazwy „Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach”. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-

Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach nie jest projektem ustawy 
wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 

 
Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
        
 
 Michał Królikowski 
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