
Uchwała Nr 55/2023 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 1 marca 2023 r. 

 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej 

 

Po rozpatrzeniu, na wniosek Marszałka Sejmu z dnia 8 lutego 2023 r. (pismo SPS-

WP.020.30.6.2023, poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej, stosownie 

do art. 329 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2022 poz. 574, z późn. zm, dalej PSWiN), Rada Główna negatywnie opiniuje projekt  

i przedstawia następujące stanowisko. 

 

1. Przedłożony wniosek dotyczy przekształcenia Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach w samodzielną uczelnię - Akademię Piotrkowską.  

2. Ustawa PSWiN określa obowiązujące w całym systemie szkolnictwa wyższego warunki, jakie 

musi spełniać uczelnia akademicka, oraz wymogi dotyczące prawa posługiwania się przez 

uczelnię nazwą „akademia”: „uczelnia jest uczelnią akademicką, jeżeli prowadzi działalność 

naukową i posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie naukowej 

albo artystycznej” (art. 14. ust. 1 PSWiN), oraz „wyraz „akademia” jest zastrzeżony dla nazwy 

uczelni akademickiej” (art. 16 ust. 1 PSWiN). 

3. Ewaluacja działalności naukowej w danej dyscyplinie jest prowadzona dla całej uczelni, w tym 

wypadku ostatnia ewaluacja dotyczyła Uniwersytetu Jana Kochanowskiego łącznie z Filią  

w Piotrkowie Trybunalskim. Ustawa PSWiN nie przewiduje innej niż powtórna ewaluacja 

procedury przypisania kategorii naukowej podmiotom powstającym w wyniku podziału uczelni. 

Filia nie przeszła ewaluacji, a w uzasadnieniu projektu nie ma informacji na temat liczebności  

i dorobku pracowników Filii w dyscyplinie, której kategorię ma przejąć Akademia, ani  

o skutkach takiego wydzielenia dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 

4. Wydzielenie Filii w Piotrkowie Trybunalskim i uregulowanie spraw dotyczących kategorii 

naukowej ma zatem charakter precedensowy z punktu widzenia ustawy PSWiN i powinno być 

przeprowadzone w sposób, który ustanowi systemowy standard dla przyszłych, możliwych 

przypadków podziału uczelni. Rada Główna stoi na stanowisku, że przyjęte w projekcie ustawy 

rozwiązanie nie spełnia takiego wymagania.  

5. Należy zwrócić uwagę, że przepisy poselskiego projektu ustawy rozstrzygają w sprawach, które 

zgodnie z PSWiN należą do kompetencji ministra (np. prawo prowadzenia kierunków studiów 

w dyscyplinach, w których projektowana Akademia Piotrkowska nie posiada kategorii 

naukowej). Z tego względu, oraz biorąc pod uwagę systemowe skutki projektowanej ustawy, 

Rada uważa, że sprawa wydzielenia Filii powinna być przedmiotem projektu rządowego, 

przygotowanym przez Ministra Edukacji i Nauki, po przeprowadzeniu kompleksowej oceny 

skutków regulacji, w tym skutków dla systemu szkolnictwa wyższego.  

6. Rada Główna uważa, że bez potwierdzenia posiadania przez Filię dorobku uzasadniającego 

uzyskanie odpowiedniej kategorii naukowej nadanie uprawnień, w tym do posługiwania się 

nazwą Akademia, jest przedwczesne, a w przypadku pojawienia się kolejnych inicjatyw  

o zbliżonym charakterze prowadzić będzie do destabilizacji systemu szkolnictwa wyższego  

w Polsce. 

Uchwałę otrzymuje Marszałek Sejmu oraz Minister Edukacji i Nauki. 

          Przewodniczący 

        Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 
                     Prof. Marcin Pałys 


