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Warszawa, 21 maja 2021 r. 

 

           Szanowny Pan 

           dr hab. Przemysław Czarnek, Prof. KUL 

           Minister Edukacji i Nauki 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 w odpowiedzi na pismo ozn. DPSW-ZL.0230.8.2021 z dnia 6 maja 2021 r. uprzejmie 

informuję, że Krajowa Reprezentacja Doktorantów przedstawia następujące stanowisko 

do przedłożonego do zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych 

Rady Ministrów – UD201). 

 Po przeprowadzeniu konsultacji w środowisku doktorantów i uwzględnieniu opinii 

poszczególnych zainteresowanych niniejszym projektem, Krajowa Reprezentacja Doktorantów 

wskazuje na następujące kwestie: 

1) Określenie uczelni zawodowej, która spełnia określone w omawianym projekcie ustawy 

wymagania mianem akademii praktycznej, budzi wątpliwości co do tego, czym 

tak naprawdę jest akademia praktyczna. Omawiany projekt nie wskazuje jednoznacznie, 

co mieści się w ramach desygnatu pojęcia akademia praktyczna. W związku, z czym 

zasadne jest, poza wskazaniem ustawowych wymagań niezbędnych do posługiwania 

się wyrazami akademia praktyczna, przedstawienie jednoznacznej definicji 

tego określenia.   

2) Treść  art. 1 pkt 1 opiniowanego projektu ustawy stanowi, że „w przypadku zaprzestania 

spełniania przez uczelnię używającą w swojej nazwie wyrazów »akademia praktyczna« 
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warunków, o których mowa w ust. 1a, uczelnia może nadal posługiwać się tą nazwą”. 

Proponowane rozwiązanie spowoduje, że podmioty, które spełniają wymagania, 

aby stać się akademią praktyczną w rozumieniu opiniowanego projektu ustawy 

będą utożsamiane z podmiotami, które zaprzestały spełniać takie wymagania. 

Dlatego też ze względu na rozróżnienie uczelni zawodowej, która faktycznie spełnia 

wymagania aby stać się akademią praktyczną, zasadne jest zrezygnowanie ze wskazanej 

regulacji. 

 Mając powyższe na uwadze, Krajowa Reprezentacja Doktorantów wnosi o zaznajomienie 

się z uwagami społeczności doktorantów i – w miarę możliwości – ich uwzględnienie. 

Niezależnie od powyższego, w zakresie nieobjętym powyższymi uwagami, Krajowa 

Reprezentacja Doktorantów nie wnosi zastrzeżeń. 

 

  

           ………………………………………………... 

             mgr Adriana Kuligowska        

                         Koordynator ds. Prawnych KRD 
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