UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z którym minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, zmienia nazwę publicznej uczelni zawodowej.
Projektowanym rozporządzeniem dokonuje się zmiany nazwy Karpackiej Państwowej
Uczelni w Krośnie na nazwę „Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie”.
Zgodnie z propozycją przedstawioną przez rektora Karpackiej Państwowej Uczelni
w Krośnie, zwanej dalej „uczelnią”, zmiana nazwy uczelni nastąpi z dniem 1 stycznia 2023 r.
Należy wyjaśnić, że projektowane rozporządzenie jest odpowiedzią na postulat dotyczący
zmiany nazwy uczelni zgłoszony przez jej rektora. Senat uczelni w dniu 12 lipca 2022 r. wyraził
pozytywną opinię w sprawie zmiany nazwy uczelni. Uchwała senatu uczelni nr 13/22 została
dołączona do wystąpienia rektora.
Dotychczasowa nazwa uczelni zawierająca wyrazy „karpacka państwowa uczelnia”
zostanie zastąpiona nazwą zawierającą wyrazy „państwowa akademia nauk stosowanych”.
Nowa nazwa uczelni wyróżni ją spośród innych uczelni zawodowych i zapewni jej
większą rozpoznawalność oraz renomę w lokalnej społeczności, co przełoży się na pozytywny
odbiór tej uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym.
Z uwagi na fakt, że nazwa nadawana uczelni projektowanym rozporządzeniem zawiera
wyrazy „akademia nauk stosowanych”, które zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy są zastrzeżone
dla uczelni zawodowych spełniających wymagania określone w tym przepisie, należy wskazać,
że uczelnia te wymagania spełnia. Okoliczność ta została potwierdzona w ramach weryfikacji
przeprowadzonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
z zachowaniem zasad przewidzianych w art. 35 ust. 2a–2c ustawy.
Wskazany w projektowanym rozporządzeniu termin zmiany nazwy uczelni umożliwi jej
przygotowanie pod względem organizacyjnym do funkcjonowania pod nową nazwą, a także
uwzględnia planowane działania uczelni w tym zakresie.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku
do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom
i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu
uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
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Projektowane rozporządzenie 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).
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przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji
publicznej.
Projektowane rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców.
Projektowane rozporządzenie 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 2022 r. poz. 348).
Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

