
Projekt z dnia 2 sierpnia 2021 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  E D U K A C J I  I  N A U K I 1) 

z dnia … 2021 r. 

w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  

w Legnicy 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2022 r. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona  

w Legnicy nadaje się nazwę „Collegium Witelona Uczelnia Państwowa”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER EDUKACJI I NAUKI 

 

          Za zgodność pod względem prawnym,  

                 legislacyjnym i redakcyjnym  

                          Bogusława Sztorc  

                         Zastępca Dyrektora  

Departamentu Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki  

              w Ministerstwie Edukacji i Nauki  

                 /– podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335). 
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U Z A S A D N I E N I E  

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 2021 r. poz. 478 i 619), zwanej dalej 

„ustawą”, zgodnie z którym minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, 

w drodze rozporządzenia, zmienia nazwę publicznej uczelni zawodowej. W myśl art. 35  

ust. 11 ustawy, zmieniając nazwę publicznej uczelni zawodowej, minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki bierze pod uwagę potrzeby wynikające z polityki naukowej 

państwa oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę nazwy Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanej dalej „uczelnią”, na „Collegium Witelona 

Uczelnia Państwowa”. Zmiana nazwy uczelni ma nastąpić z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Przepisy ustawy nie określają szczegółowych kryteriów dotyczących formułowania nazw 

publicznych uczelni zawodowych. Ustawa definiuje uczelnię zawodową w art. 15, zgodnie  

z którym uczelnia jest uczelnią zawodową, jeżeli m.in. prowadzi kształcenie uwzględniające 

potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Przepisy ustawy określają także dwie grupy 

uczelni, wyodrębnione ze względu na podmiot tworzący, tj. uczelnie publiczne – utworzone 

przez organ państwa (art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy), i uczelnie niepubliczne – utworzone przez 

osobę fizyczną albo osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego albo państwowa 

albo samorządowa osoba prawna (art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy).  

Proponowana w projektowanym rozporządzeniu nazwa „Collegium Witelona Uczelnia 

Państwowa” będzie w sposób jednoznaczny identyfikowała uczelnię. W miejsce 

występującego w dotychczasowej nazwie określenia „wyższa szkoła zawodowa” zostanie 

użyte określenie „uczelnia”.  

Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku uwzględniania w nazwach uczelni 

zawodowych określenia „zawodowa”. O statusie uczelni zawodowej decyduje charakter 

prowadzonej przez nią działalności. Zgodnie z art. 15 ust. 2–4 ustawy uczelnia zawodowa 

prowadzi kształcenie na studiach wyłącznie o profilu praktycznym, prowadzi studia 

pierwszego stopnia oraz może prowadzić studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie 

oraz kształcenie specjalistyczne. Uczelnia spełnia ustawowe warunki określone dla uczelni 

zawodowej, a wobec braku regulacji w zakresie stosowania w nazwie uczelni zawodowej 

określenia „zawodowa”, w świetle obowiązujących przepisów należy uznać projektowaną 

zmianę za dopuszczalną. Jednocześnie należy wskazać, że rezygnacja przez uczelnię 
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z używania w jej nazwie określenia „zawodowa” nie wpłynie na zmianę jej statusu. 

Przynależność uczelni do grupy uczelni publicznych będzie oddawał wyraz „państwowa”, 

stosowany w nazwach uczelni zamiennie z wyrazem „publiczna”. 

Postulat dotyczący zmiany nazwy uczelni, propozycja jej nowej nazwy i termin, od 

którego nazwa ta ma obowiązywać, zostały przedstawione we wniosku zgłoszonym przez 

rektora uczelni. Jego formalną podstawę stanowiła uchwała Senatu uczelni nr VII/22 z dnia 31 

marca 2021 r. pozytywnie opiniująca wniosek o zmianę nazwy uczelni oraz uchwała Rady 

Uczelni nr II/7 z dnia 29 kwietnia 2021 r.  

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. 

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). 

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 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 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). 

Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

 


