
Uchwała Nr 57/2023 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 3 marca 2023 r.  

 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu  

Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

 

Po rozpatrzeniu, na wniosek Marszałka Sejmu z dnia 31 stycznia 2023 r. (pismo SPS-

WP.020.20.5.2023, poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. 

Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 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 wniosek ze względu na niespełnienie 

warunków ww. ustawy.  

1. Przedłożony wniosek dotyczy przekształcenia Akademii Kaliskiej im. Prezydenta 

Stanisława Wojciechowskiego (do 2020 r. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Kaliszu) w uniwersytet. 

2. Akademia w 2021 r. poddała się ewaluacji działalności naukowej w trzech dyscyplinach 

(nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o zdrowiu) należących do 

dwóch dziedzin. Tymczasem art. 16 ust. 3 ustawy PSWiN określa, że: Wyraz 

„uniwersytet” jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej posiadającej kategorię 

naukową A+, A albo B+ w co najmniej 6 dyscyplinach naukowych lub artystycznych, 

zwanych dalej „dyscyplinami”, zawierających się w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub 

sztuki, zwanych dalej „dziedzinami”. Niespełnienie tego wymogu ustawowego 

uniemożliwia przyjęcie propozycji przekształcenia Akademii w uniwersytet.  

3. Zawarty w projekcie ustawy przepis art. 6 ust. 2 mówiący o utracie prawa do posługiwania 

się nazwą „uniwersytet” w razie niespełniania wymogów jest bezprzedmiotowy i wprost 

sprzeczny art. 16 ust. 4 PSWiN, który gwarantuje możliwość dalszego posługiwania się 

raz przyznaną uczelni nazwą. 

4. Wprowadzanie nadzwyczajnych rozwiązań, nieuzasadnionych z punktu widzenia 

realizowania zadań uczelni i sprzecznych z obowiązującymi przepisami ogólnymi, jest 

elementem destabilizującym system szkolnictwa wyższego i bezzasadnie faworyzującym 

jedną uczelnię względem innych znajdujących się w tej samej sytuacji. 

5. Rada Główna wyraża przekonanie, że przedstawiane w uzasadnieniu plany rozszerzenia 

pola działalności uczelni na kolejne dyscypliny, w przypadku ich udanej realizacji, mogą 

w perspektywie rozbudować potencjał Akademii i pozwolić na osiągnięcie faktycznego 

statusu uczelni uniwersyteckiej drogą przewidzianą dla wszystkich uczelni. 

 

Uchwałę otrzymuje Marszałek Sejmu oraz Minister Edukacji i Nauki. 

          

                 Przewodniczący 

              Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

         
                   Prof. Marcin Pałys 


