UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 434 ust. 5 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn.
zm.), zgodnie z którym uczelnię służb państwowych będącą uczelnią zawodową tworzy,
likwiduje lub zmienia jej nazwę minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w
drodze rozporządzenia, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Ministra
Sprawiedliwości, mając na uwadze potrzeby bezpieczeństwa publicznego.
Projektowane rozporządzenie zostało opracowane w związku z wnioskiem Ministra
Sprawiedliwości dotyczącym zmiany nazwy nadzorowanej przez niego Wyższej Szkoły
Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, zwanej dalej „uczelnią”.
Projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę nazwy uczelni na Szkołę Wyższą
Wymiaru Sprawiedliwości. Zmiana nazwy uczelni ma nastąpić z dniem 1 kwietnia 2021 r.
Projektowana zmiana wynika z konieczności dostosowania nazwy uczelni do
rozszerzonego zakresu jej działalności, uwzględniającego oprócz kształcenia funkcjonariuszy
Służby Więziennej, również prowadzenie kształcenia przyszłych kadr organów wymiaru
sprawiedliwości oraz innych służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa
publicznego.
Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie
określają szczegółowych kryteriów dotyczących formułowania nazw publicznych uczelni
zawodowych. Wobec braku regulacji zastosowania określenia „szkoła wyższa”, jak i jego
inwersji, tj. „wyższa szkoła” – w nazwach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
należy uznać projektowaną zmianę za dopuszczalną.
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu
ogłoszenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w
uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym
niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie
aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku
urzędowym. Wejście w życie rozporządzenia w terminie niezapewniającym ustawowego
vacatio legis jest podyktowane koniecznością wprowadzenia zmiany nazwy uczelni w jak
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najkrótszym terminie z uwagi na potrzebę przeprowadzenia dalszych prac związanych
z dostosowaniem wewnętrznych aktów prawnych uczelni w zakresie jej nazwy, m.in. zmianą
statutu i regulaminu studiów. Zarówno statut uczelni służb państwowych, jak i regulamin
studiów, są uchwalane przez senat i wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez ministra
nadzorującego uczelnię, tym samym ich uzgodnienie i wprowadzenie wiążą się
z potrzebą zapewnienia odpowiedniego czasu. Wejście w życie rozporządzenia w jak
najszybszym terminie umożliwi uwzględnienie przedmiotowej zmiany w treści statutu uczelni
oraz regulaminu studiów i w konsekwencji zapewni spójność wewnętrzną tych aktów
prawnych.
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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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).
Projektowane rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków
przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji
publicznej.
Projektowane rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców.
Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

