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Pan 
Adam Podgórski 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w odpowiedzi na pismo nr GMS-WP-173-279/13 z dnia 11 września 2013 r., 
przekazuję w załączeniu uchwałę nr 524/2013 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

. z dnia l O października 2013 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 
prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o systemie oświaty. 

z 
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Uchwała Nr 524/2013 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia lO października 2013 roku 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaV\ry prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz JlstaV\ry o systemie oświaty 

Po rozpatrzeniu, na wniosek Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 11 września 2013 r. 
(pismo GMS-WP-173-279113), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o systemie oświaty, Rada Główna, stosownie do art. 45, 
ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku -Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 
164 poz. 1365, zpóźn. zm.), uchwala, co następuje. 

Rada Główna nie wyraża poparcia dla przedstawionego projektu ustawy. Argumenty 
wnioskodawców, nawiązujące do rzekomo niekorzystnych skutków wprowadzonej w 2009 
roku nowelizacji Ustm1ly z dnia 27lipca 2005 roku prawo o szkolnicnvie wyższym, całkowicie 
pomijąją realia funkcjonowania wymienionych w projekcie ustawy trzech rodzajów kolegiów. 
Nowelizacja ta w art. 26Ib stanowi, że "porozumienia zawarte przez organy prowadzące 
kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych albo kolegia pracowników 
służb społecznych z uczelniami w zakresie, w jakim umożliwiqją 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 2015 r." Zapis ten 
jest uzasadniony, gdyż dotychczasowe zadania kolegiów z powodzeniem mogą przejąć, i jUŻ 
od pewnego czasu przejmują, wyższe szkoły zawodowe. Ponadto, istniejące aktualnie 
uczelnie zapewniają przygotowanie odpowiedniej liczby kwalifikowanych nauczycieli. 
W roku szkolnym 2013/14 nie przeprowadzono rekrutacji w Kolegiach Nauczycielskich oraz 
w Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych z powodu wspomnianej zmiany w ustawie. 

Niektóre sejmiki wojewódzkie podjęły jUŻ uchwały o zamiarze likwidacji tych kolegiów. 
Napływają też do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wilioski o włączenie kolegiów 
do wyższych szkół akademickich lub zawodowych. Wnioski takie zostały poparte przez Radę. 

Należy także brać pod uwagę, że słuchacze kolegiów nie są studentami szkół wyższych, 
a zatem nie mają prawa do zaciągania kredytów studenckich i nie mogą korzystać z innych 
ulg przysługujących studentom, co w znacznym stopniu ogranicza liczbę kandydatów na 
słuchaczy kolegiów. 

Uchwałę otrzymuje Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP oraz Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

Do wiadomości: 
Minister Edukacji Narodowej 

Przewodniczący 

Rady Głównej Na . wolnictwa WyŻSzego 


