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Gdańsk, 16 listopada 2012 r. 
 
 

Stanowisko 
Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

z dnia 16 listopada 2012 roku 
 

w sprawie Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych 
 
 
 Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się 
do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o rozważenie możliwości zmiany  
art. 261b Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. 
wydłużenia o dwa lata - do 30 września 2017 r. czasu obowiązywania porozumień 
zawartych przez organy prowadzące kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia 
języków obcych albo kolegia pracowników służb społecznych z uczelniami  
w zakresie, w jakim umożliwiają one absolwentowi, po zdaniu egzaminu 
dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie 
dyplomu i tytułu zawodowego licencjata.  
                                    

UZASADNIENIE 
 
 Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych są placówkami kształcącymi na 
wysokim poziomie przyszłych nauczycieli języków i wybierane przez  absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych jako szkoły pierwszego wyboru. Zapewnia to kompetentna 
i  doświadczona kadra. 
 Art. 261b. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym głosi, iż porozumienia 
zawarte przez organy prowadzące nauczycielskie kolegia języków obcych  
(…) z uczelniami w zakresie, w jakim umożliwiają one absolwentowi, po zdaniu 
egzaminu dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz 
uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata, tracą moc z dniem 30 września 
2015r.  
 Zmiany ustawowe powodują, że od przyszłego roku akademickiego  
Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych praktycznie zaczną być wygaszane, gdyż 
ewentualni nowi słuchacze Kolegiów nie mogliby już uzyskać dyplomu  
i tytułu zawodowego licencjata na uczelni wyższej, z którą dane Kolegium miało 
zawarte porozumienie w tym zakresie.  
 Ideą zmian ustawowych było przejmowanie Kolegiów przez wyższe uczelnie 
lub tworzenie na ich bazie wyższych szkół zawodowych. W wielu województwach 
proces przejmowania tych placówek przez uczelnie nie jest jednak prosty i wymaga 
dłuższego czasu. Rozważane są także inne warianty przekształcania lub łączenia 
NKJO z innymi placówkami edukacyjnymi. Wymaga to okresu dłuższego niż jeden 
rok. 
 
 

 

Sekcja Krajowa 
Oświaty i Wychowania 

NSZZ 



 
 
 Wydłużenie o dwa lata obowiązywania porozumień z uczelniami pozwoliłoby 
na sfinalizowanie rozmów z uczelniami lub przyjęcie innych wariantów, które 
zatrzymałyby wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską kolegiów językowych  
w edukacji.  
 Ponadto, w obecnym stanie prawnym, słuchacze, którzy w tym roku rozpoczęli 
naukę w Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych nie będą mogli cieszyć się 
pełnymi prawami, które zostały zagwarantowane pozostałym rocznikom. Brakuje 
rozwiązania, które byłoby optymalne dla wszystkich słuchaczy. Kolegia językowe 
będą zmuszone ograniczyć prawa słuchaczy rocznika przyjętego w naborze 
2012/2013.  Stracą oni prawo do powtarzania semestru oraz urlopu semestralnego  
i rocznego, a także w przypadku otrzymania z egzaminu dyplomowego oceny 
niedostatecznej w drugim terminie nie będą mieli możliwości powtarzania ostatniego 
semestru nauki oraz utracą możliwość ubiegania się o tytuł licencjata na 
uniwersytecie.  
 
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy kolegiów w całej Polsce, 
należy stworzyć odpowiednie warunki tak, aby od 2015 roku słuchacze, którzy  
z różnych powodów nie zdołali ukończyć nauki w przepisowym okresie 3 lat mogli 
uzyskać dyplom. 
 Nasza propozycja pozwoliłaby wszystkim słuchaczom na korzystanie w pełni  
z praw słuchacza i wyeliminowanie obaw o braku możliwości dokończenia przez nich 
nauki z powodu zmiany ustawodawczej. 
 

 

Z poważaniem, 

Ryszard Proksa 
Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania  

NSZZ „Solidarność” 
 
 
Otrzymują: 
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
- Minister Edukacji Narodowej 
- Samorządy wszystkich Województw 
- Związek Województw Rzeczypospolitej 
 
 

 


