
- PROJEKT - 
ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW 

 

z dnia ........................................... 2009 r. 
 

w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.1)) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej 

Podlaskiej utworzonej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 

2000 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej 

Podlaskiej (Dz. U. Nr 61, poz. 705), nadaje się nazwę „Państwowa Szkoła Wyższa  

im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej”. 

 

§ 2. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu utworzonej na 

podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie 

utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu (Dz. U. Nr 106, poz. 

889), nadaje się nazwę „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona 

Szymonowica w Zamościu”. 

 

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

 
                                                                                     PREZES RADY MINISTRÓW 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, 
poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 
818, Nr 176, poz. 1238 i 1240, i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 
68, poz. 584. 



UZASADNIENIE 
 

 
1) Z wnioskiem o zmianę nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wystąpił rektor uczelni. Do wniosku 
dołączone zostały: uchwała senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Nr 17/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.   
w sprawie zmiany nazwy  uczelni, w której senat zaaprobował wniosek Rektora, oraz 
pozytywna opinia samorządu studenckiego. Zmiana nazwy uczelni polega na 
usunięciu z niej wyrazu „Zawodowa”.  
 W uzasadnieniu wniosku podkreślono, iż słowo „zawodowa” potocznie 
wywołuje skojarzenia z kształceniem jedynie na studiach pierwszego stopnia 
(zawodowych), podczas gdy uczelnia w dniu 10 października 2008 r. otrzymała 
uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku ”turystyka i 
rekreacja”, co jednak nie spowodowało, że uczelnia przestała mieścić się w 
kryteriach, określonych dla uczelni zawodowych w art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm.). Jednocześnie nie oznacza to, iż zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 23 definicja uczelni 
zawodowej przesądza, że w nazwie uczelni publicznej prowadzącej kształcenie na 
poziomie zawodowym musi być zawarty przymiotnik „zawodowa”, gdyż ww. ustawa 
nie zawiera przepisu, który regulowałby tę kwestię. 
 
2) Z wnioskiem o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu 
imienia Szymona Szymonowica wystąpił rektor uczelni. Do wniosku dołączona 
została uchwała senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu Nr 
161/XX/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy  uczelni. Inicjatywę 
zmiany nazwy popiera samorząd studencki PWSZ w Zamościu.  

Wniosek dotyczący wyboru patrona uczelni jest wsparty szerokim 
uzasadnieniem.  

Szymon Szymonowic (1558-1629) był wybitnym poetą i artystą epoki 
renesansu, przez większość życia ściśle związanym z Zamościem. Oprócz 
zaangażowania w sprawy  społeczne kraju, poniósł wielkie zasługi dla miasta, 
prowadząc od początku dzieło utworzenia i rozwoju Akademii Zamojskiej. Jego 
wielkim osiągnięciem było  zorganizowanie biblioteki Akademii Zamojskiej, a 
następnie znanej w całej Europie Oficyny Drukarskiej (przy Akademii). Na 
Zamojszczyźnie jest postacią powszechnie znaną i cenioną  

 
Wstępna opinia o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii 
Europejskiej: 
Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 
Rozporządzenie dotyczy dwóch publicznych uczelni zawodowych:  Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, a zatem swym zakresem 
obejmuje jedynie studentów i pracowników tych uczelni. 
 
2. Konsultacje społeczne 
Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni 
zawodowych zostanie skierowany do zaopiniowania przez następujących partnerów 
społecznych: 

1) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, 
2) NSZZ „Solidarność”, 
3) Forum Związków Zawodowych, 
4) Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
5) Konfederacji Pracodawców Polskich, 
6) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 
7) Związkowi Rzemiosła Polskiego, 
8) Business Center Club, 
9) KSN NSZZ „Solidarność”. 

Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni 
zawodowych zostanie również przedstawiony do zaopiniowania następującym 
podmiotom środowiskowym: 

1) Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego,  
2) Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 
3) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,  
4) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 
5) Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich; 
6) Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, 
7) Polskiej Akademii Nauk, 
8) Parlamentowi Studentów RP, 
9) Krajowej Reprezentacji Doktorantów.    

 
Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni 
zawodowych zostanie również 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).  
 
3. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych 
Rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu 
państwa oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Szacunkowe koszty 
wynikające ze zmian nazw uczelni (wymiana pieczątek, szyldów, wizytówek, papieru 
firmowego, sztandaru, indeksów) wyniosą w przypadku Białej Podlaskiej 93 tys. zł., 
natomiast w przypadku Zamościa - 24 tys. zł. Rektorzy tych uczelni złożyli 
oświadczenia, że ww. koszty zostaną sfinansowane ze środków własnych uczelni.      
 



4.  Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość,  w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw  
Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki  
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 
6. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 
Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 
 
 
 
 


