
UZASADNIENIE 

Projekt ustawy ma na celu dokonanie zmiany nazwy Uniwersytetu Technologiczno-

Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, zwanego dalej 

„Uniwersytetem”, na „Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich”. Zmiana nazwy 

uczelni ma nastąpić z dniem 1 września 2021 r. 

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

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) publiczną uczelnię akademicką, jaką jest 

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

dokonywana w drodze ustawy. 

W myśl art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), w okresie od dnia  

1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., w przypadku zmiany nazwy uczelni 

publicznej działającej w dniu 1 października 2018 r. stosuje się przepisy art. 3 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ostatniej z wymienionych ustaw wyraz „politechnika” może być używany 

w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego doktora co najmniej w sześciu dyscyplinach, w tym co najmniej cztery w zakresie 

nauk technicznych. Uczelnia spełnia powyższy warunek do używania w swojej nazwie wyrazu 

„politechnika”, ponieważ – zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – z dniem 1 października 

2018 r. wstąpiła w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych  

 i obecnie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w ośmiu 

dyscyplinach (automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna 

i telekomunikacja; inżynieria lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; inżynieria 

środowiska, górnictwo i energetyka; nauki chemiczne; rolnictwo i ogrodnictwo oraz 

zootechnika i rybactwo), z których pięć należy do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych 

(automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; 

inżynieria lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska oraz górnictwo 

i energetyka). Należy wyjaśnić, że posiadane przez Uniwersytet uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora są obecnie przyporządkowane do dyscyplin naukowych i dziedzin 

nauki zgodnie z klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz 

dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818). Objęta tą klasyfikacją dziedzina nauk 



inżynieryjno-technicznych została wyodrębniona w miejsce dotychczasowej dziedziny nauk 

technicznych, do której odnosi się wymaganie posiadania co najmniej czterech uprawnień do 

nadawania stopnia naukowego doktora, określone w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Projekt ustawy został opracowany w związku z wnioskiem rektora Uniwersytetu 

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

dołączono uchwałę senatu uczelni z dnia 24 lutego 2021 r., nr 4/455 oraz uchwałę rady uczelni 

z dnia 16 lutego 2021 r., nr 7/2021, podjęte w przedmiocie zmiany nazwy uczelni.  Wola zmiany 

nazwy uczelni została także potwierdzona w referendum przeprowadzonym wśród 

pracowników Uniwersytetu. Nazwa „Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich” 

będzie w sposób jednoznaczny identyfikowała uczelnię, wskazując na charakter jej 

działalności, jednocześnie uwzględniając powyższe rozwiązania ustawowe.   

Zmiana nazwy uczelni na zawierającą wyraz „politechnika” podkreśli techniczny profil 

jej działalności, przejawiający się w prowadzeniu kształcenia przede wszystkim na studiach 

kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera oraz  

prowadzeniu działalności naukowej w przeważającej mierze w dyscyplinach należących do 

dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Ponadto projektowana zmiana nazwy jest zgodna z 

założeniami uczelni dotyczącymi kierunku jej rozwoju. Uniwersytet planuje systematycznie 

rozszerzać ofertę dydaktyczną o nowe kierunki studiów umożliwiających uzyskanie 

kompetencji inżynierskich, kładąc jednocześnie nacisk na interdyscyplinarny charakter 

kształcenia. Nowa nazwa uczelni przyczyni się także do jej pozytywnego odbioru w regionie 

i zwiększy jej rozpoznawalność w otoczeniu społeczno-gospodarczym.  

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

ogłoszenia. 

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 jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 

 


