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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

VIII kadencja  
 
 Pan 
 Marek Kuchciński 
 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 zmianie ustawy o ustanowieniu 
programu wieloletniego "Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
2004-2017". 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Tadeusza Dziubę. 
 

 (-)   Waldemar Andzel;  (-)   Dorota Arciszewska-Mielewczyk;  (-)   Marek 
Ast;  (-)   Piotr Babinetz;  (-)   Ryszard Bartosik;  (-)   Joanna 
Borowiak;  (-)   Wojciech Buczak;  (-)   Lidia Burzyńska;  (-)   Witold 
Czarnecki;  (-)   Arkadiusz Czartoryski;  (-)   Anita Czerwińska; (-) Tadeusz 
Dziuba;  (-)   Leszek Galemba;  (-)   Szymon Giżyński;  (-)   Jarosław 
Gonciarz;  (-)   Jerzy Gosiewski;  (-)   Michał Jach;  (-)   Piotr Kaleta;  (-)   Lech 
Kołakowski;  (-)   Robert Kołakowski;  (-)   Leonard Krasulski;  (-)   Bernadeta 
Krynicka;  (-)   Krzysztof Kubów;  (-)   Józef Leśniak;  (-)   Paweł 
Lisiecki;  (-)   Ewa Malik;  (-)   Jerzy Materna;  (-)   Andrzej 
Matusiewicz;  (-)   Mieczysław Miazga;  (-)   Anna Milczanowska;  (-)   Jan 
Mosiński;  (-)   Waldemar Olejniczak;  (-)   Piotr Polak;  (-)   Piotr 
Pyzik;  (-)   Bogdan Rzońca;  (-)   Łukasz Schreiber;  (-)   Wojciech 
Skurkiewicz;  (-)   Jolanta Szczypińska;  (-)   Andrzej Szlachta;  (-)   Ewa 
Szymańska;  (-)   Robert Telus;  (-)   Sylwester Tułajew;  (-)   Jan 
Warzecha;  (-)   Rafał Weber;  (-)   Jerzy Wilk;  (-)   Grzegorz 

 
 



Wojciechowski;  (-)   Grzegorz Adam Woźniak;  (-)   Tadeusz 
Woźniak;  (-)   Krystyna Wróblewska;  (-)   Maria Zuba;  (-)   Wojciech Zubowski. 



 

          Projekt 

 

U S T A W A 

z dnia …............................... 

o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego 

„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2017” 

 

 

 

Art. 1 

 

W ustawie z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017” (Dz.U.2004.192.1962 z późn. zm.) wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

2004-2019” ”; 

 

 

2) w art. 1: 

a)  w ust. 1 wyrazy "program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

2004-2017"" zastępuje się wyrazami "program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewi-

cza w Poznaniu 2004-2019"", 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2.  Ustala się okres realizacji Programu na lata 2004-2019.". 

 

 
  

 

Art. 2 

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

 Program wieloletni „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017 

ustanowiony został ustawą z dnia 22 lipca 2004 r., która nowelizowano dwukrotnie w 2010 r 

oraz w 2014 r. Nakłady z budżetu państwa określono na kwotę nie przekraczającą 500.711 tys. 

zł, przy wartości kosztorysowej zadań inwestycyjnych objętych Programem wynoszącej 

546.753 tys. zł (w cenach 2009 r.). Zdecydowana większość zadań objętych programem 

została zrealizowana. Do zakończenia pozostały dwa zadania, których dotąd nie wykonano z 

przyczyn niezależnych od uczelni. 

 Pierwszym z nich (zadanie nr 1114/UAM) jest wykup dwóch działek, dla których co 

prawda zakończono postępowanie wywłaszczeniowe, ale w sposób spóźniony. Wynikało to z 

uporczywego żądania właścicieli wygórowanej ceny, przekraczającej kilkukrotnie poziom cen 

rynkowych. Obecnie sprawa wysokości odszkodowania rozpatrywana jest przez sąd 

administracyjny (Naczelny Sąd Administracyjny przekazał sprawę do ponownego 

rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny). Na ten cel przewidziano z budżetu 

państwa kwotę 745 tys. zł. 

 Drugim niewykonanym zadaniem jest budowa uniwersyteckich obiektów sportowych 

Poznań-Morasko (zadanie nr 1601/UAM). Na ten cel przewidziano z budżetu państwa kwotę 

6.345,1 tys. zł. Zrealizowanie budowy utrudniły protesty mieszkańców, którzy blokowali 

plany inwestycyjne uczelni poprzez składanie kolejnych protestów i odwołań od decyzji 

administracyjnych wydawanych przez prezydenta Poznania, składanych do miejscowego 

samorządowego kolegium odwoławczego oraz do sądu administracyjnego. Obecnie uczelnia 

ma: 

 [1] prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19 

stycznia 2017 r., na budowę hali sportowej, kortów tenisowych, stadionu z boiskiem (do piłki, 

z bieżnią i torem dla rolkarzy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

 [2] prawomocną decyzję z dnia 7 lutego 2017 r. pozwolenia na budowę hali sportowej 

wraz z zapleczem sanitarnym. 

 Po siedmiu latach starań, możliwe jest więc rozpoczęcie budowy i jej zakończenie w 

2019 r. 



Pełna realizacja Programu w okolicznościach tutaj opisanych wymaga nowelizacji 

przedmiotowej ustawy. Jak wyżej wskazano zostanie zachowany zakres rzeczowy Programu i 

niezmienione zostanie zaangażowanie środków budżetu państwa. Nowelizacja nie wywoła 

zatem skutków finansowych dla tego budżetu. Nowelizacja przesuwa jedynie termin 

zakończenia Programu. Projekt wywołuje pozytywne skutki gospodarcze. Przedmiot 

projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

 



RliCIYPOSPOUHJ POlSKIEJ 

BAS-W APM-1752/17 

Opinia 

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 14 września 2017 r. 

Pan 
Marek Kuchemski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego 
"Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017" 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Tadeusz Dziuba) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zm.) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt przewiduje zmianę ustawy z dnia 22lipca 2004 r. o ustanowieniu 

programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
2004-2017" (Dz. U. Nr 192, poz. 1962, ze zm.). Proponowana ustawa 
przewiduje wydłużenie realizacji wieloletniego programu na rzecz Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do roku 2019. Zgodnie z obowiązującym 
stanem prawnym wspomniany program jest realizowany w okresie 2004-2017. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 

Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 
prawem Unii Europejskiej. 

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

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 
opiniowanego projektu. 
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4. Konkluzje 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu 

wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-20 17" 
nie jest objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 

Akceptował: 

Dyre r 
Bi aliz Sejmowych 



RU(lYPOSPOUltJ POtSkUJ 

Bi\S-WJUP~-1753/17 

Opinia 

064203 

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 14 września 20 l 7 r. 

Pan 
~arek Kuchciński 
~arszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie stwierdzenia - w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu -
czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu 
wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017" 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Tadeusz Dziuba) jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

Projekt przewiduje zmianę ustawy z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu 
programu wieloletniego "Uniwersytet im. i\dama ~ickiewicza w Poznaniu 
2004-2017" (Dz. U. Nr 192, poz. 1962, ze zm.). Proponowana ustawa 
przewiduje wydłużenie realizacji wieloletniego programu na rzecz Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do roku 2019. Zgodnie z obowiązującym 
stanem prawnym wspomniany program jest realizowany w okresie 2004-2017. 

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu 

wieloletniego "Uniwersytet im. i\dama ~ickiewicza w Poznaniu 2004-2017" 
nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

Akceptował: 
Dy or 
Bi aliz Sejmowych 
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SĄD NAJWYŻSZY 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Pierwszy :_)rezes Sądu NJjvvyższego 

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf 

BSA 111-021-341/17 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

L dz ....................................... u9 .... i9~ ... .. 
pata wpływU ................ 11: ........ ~ ............... . 

Szanowny Panie Ministrze, 

Warszawa, dnia :J.d września 2017 r. 

Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 września 2017 r., GMS-WP-173-215./17 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy o Sądzie 

Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. U.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1254 ze zm.) nie uznaje 

za celowe opiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu 

programu wieloletniegonuniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-201 r 

Z wyrazami szacunku 

Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, tel. 22 530 82 03, faks 22 530 91 00. e-mail· nn,.,k-tlilcn ni ....... ~- -' 
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