UZASADNIENIE

Zmiana nazwy Politechniki Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach
jest podyktowana względami natury historycznej. Obecna nazwa uczelni została
nadana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1951 r. w sprawie
zmiany nazwy Politechniki Śląskiej (Dz. U. z 1952 r. Nr 11, poz. 68).
Władze uczelni, w drodze uchwały senatu uczelni z dnia 8 stycznia 1990 r.,
wystąpiły z inicjatywą zmiany tej nazwy. Uchwała ta wraz z wnioskiem rektora
uczelni

została

przedstawiona

Ministrowi

Edukacji

Narodowej

Panu

Prof. H. Samsonowiczowi w dniu 21 czerwca 1990 r. Ponowny wniosek
w sprawie zmiany nazwy uczelni został przedłożony Ministrowi Edukacji i Nauki
Panu Prof. M. Seweryńskiemu w dniu 14 grudnia 2005 r. wraz ze stosowną
uchwałą senatu z dnia 28 listopada 2005 r. Nr III/24/05/06.
Należy podkreślić, że nazwa uczelni, o nadanie której wnosi rektor, jest
faktycznie i powszechnie stosowana przez uczelnię od początku lat 90-tych
XX wieku.
Opinia o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii
Europejskiej.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa
Projektowana ustawa dotyczy publicznej uczelni akademickiej – Politechniki
Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach, która zgłosiła wniosek
o zmianę swojej nazwy, a także jej studentów, doktorantów i pracowników.
2. Konsultacje społeczne
Przedmiot projektowanej regulacji został skierowany do zaopiniowania
następującym partnerom społecznym:
1)

Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,

2)

NSZZ „Solidarność”,

3)

Forum Związków Zawodowych,

4)

Federacji Związków Nauczycielstwa Polskiego,

5)

Krajowej Radzie Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego,

6)

Konfederacji Pracodawców Polskich,

7)

Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych,

8)

Związkowi Rzemiosła Polskiego,

9)

Business Center Club,

10) KSN NSZZ „Solidarność”.
Przedmiot projektowanej regulacji został przedstawiony do zaopiniowania
następującym podmiotom środowiskowym:
1)

Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego,

2)

Państwowej Komisji Akredytacyjnej,

3)

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,

4)

Polskiej Akademii Nauk,

5)

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
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Projekt ustawy został również przesłany do zaopiniowania Parlamentowi
Studentów

Rzeczypospolitej

Polskiej

oraz

Krajowej

Reprezentacji

Doktorantów, stosownie do art. 203 ust. 2 i art. 209 ust. 3 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.).
Żaden z ww. podmiotów nie zgłosił uwag do projektu ustawy.
Ponadto projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej
im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach został 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
stosowania prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Nie zgłoszono w tym trybie
zainteresowania pracami nad projektem ustawy.
3. Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych
Projektowana ustawa nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla
budżetu państwa ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Zgodnie z oświadczeniem rektora Politechniki Śląskiej im. Wincentego
Pstrowskiego w Gliwicach, brak jest jakichkolwiek kosztów związanych ze
zmianą nazwy uczelni (np. kosztów zmiany pieczęci, druków, tablic,
wizytówek itp.), ponieważ nowa nazwa faktycznie jest stosowana przez
uczelnię od początku lat 90-tych XX wieku.
4. Wpływ projektowanej ustawy na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną
i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny
Projektowana ustawa – z uwagi na swój zakres przedmiotowy – nie będzie
miała wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną
gospodarki, a także sytuację i rozwój regionalny.
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