
U ZA S A D N I E N I E  

Projektowana ustawa ma na celu zmianę nazwy Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu, zwanej dalej „Akademią”, na „Akademię Wychowania Fizycznego 

im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu”. Zmiana nazwy uczelni ma nastąpić z dniem 

1 października 2022 r. 

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

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) publiczną uczelnię akademicką, jaką jest 

Akademia, tworzy się w drodze ustawy, a zatem zmiana nazwy takiej uczelni również jest 

dokonywana w drodze ustawy. 

Projektowana ustawa została opracowana w związku z wnioskiem rektora Akademii 

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

dołączono uchwałę senatu uczelni nr 31/2021 z dnia 17 września 2021 r. i uchwałę rady uczelni 

nr 10/2021 z dnia 27 września 2021 r., pozytywnie opiniujące zmianę nazwy Akademii, a także 

pismo Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego z dnia 3 września 2021 r. wyrażające 

poparcie dla tej inicjatywy. 

Akademia jest uczelnią z 75-letnią tradycją, prowadzącą kształcenie głównie w ramach 

dziedziny nauki – nauki medyczne i nauki o zdrowiu, w dyscyplinie naukowej – nauki 

o kulturze fizycznej. Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach na następujących kierunkach: 

wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, terapia zajęciowa, turystyka i rekreacja oraz 

kosmetologia. Tym samym Akademia przygotowuje swoich studentów do wykonywania m.in. 

zawodu nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora, fizjoterapeuty, terapeuty 

zajęciowego, specjalisty z zakresu turystyki i rekreacji. Z Akademią są związani znani polscy 

trenerzy i sportowcy, w tym medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw 

Europy.  

Nowa nazwa Akademii z jednej strony będzie stanowiła wyraz uznania dla dokonań 

polskich olimpijczyków na przestrzeni ponad 100 lat i uhonorowanie ich znakomitych 

osiągnięć podczas igrzysk olimpijskich, a z drugiej podkreśli ścisły związek Akademii 

z tradycjami polskiego ruchu olimpijskiego. Nawiązanie w nazwie Akademii do idei 

olimpijskich będzie wzmacniać ich znaczenie we wszechstronnym rozwoju studentów 

i kształtowaniu postaw. Nadanie  Akademii imienia Polskich Olimpijczyków wyróżni uczelnię 

oraz wzmocni jej pozytywny odbiór i rozpoznawalność.  

Przewiduje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 
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Należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do 

projektowanej ustawy, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.  

Projektowana ustawa nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowana ustawa nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projektowana ustawa nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub 

praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej. 

Projektowana ustawa nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców. 

Projektowana ustawa nie podlega ocenie w zakresie oceny skutków regulacji w trybie § 32 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). 

Projektowana ustawa nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. 


