
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Owczarka

wspólnie z innymi senatorami
na 38. posiedzeniu Senatu

w dniu 16 lipca 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Dzia³aj¹c na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora z dnia
9 maja 1996 r. (DzU 1996 nr 73 poz. 350 z póŸniejszymi zmianami), zwracamy siê do Pani Minister
w sprawie wyjaœnienia przyczyn decyzji o wszczêciu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
postêpowania w sprawie cofniêcia pozwolenia na utworzenie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
w £odzi oraz nakazu jej likwidacji.

Z informacji przekazanych przez rektora Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi wiadomo
nam, ¿e od listopada 2008 r. w akademii maj¹ miejsce szczegó³owe kontrole Pañstwowej Komisji Akre-
dytacyjnej. Jednak zaledwie jedna z siedmiu prowadzonych kontroli zosta³a zakoñczona negatywn¹ dla
akademii uchwa³¹. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w £odzi odpowiedzia³a na ni¹ wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy i obecnie oczekuje na odpowiedŸ Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej.

Na szczególne podkreœlenie zas³uguje to, ¿e zgodnie z wyrokiem Naczelnego S¹du Administracyjnego
w Warszawie z dnia 7 lutego 2007 r. (I OSK 1177/06) „ocena kszta³cenia – negatywna, warunkowa czy
inna – niezadowalaj¹ca uczelni, je¿eli wp³ywa na sytuacjê prawn¹ uczelni, to tylko wówczas, kiedy w od-
powiednim postêpowaniu przed w³aœciwym organem ocena taka bêdzie stanowiæ podstawê stosownego
rozstrzygniêcia, lecz samo dokonanie oceny przez komisjê nie rodzi ¿adnych skutków prawnych”.

Pañstwowa Komisja Akredytacyjna nie jest ani organem nadzoru nad uczelniami, ani nawet orga-
nem pañstwowym, nie ma wiêc publicznego statusu. Jedynym organem sprawuj¹cym nadzór nad
uczelniami pañstwowymi i niepañstwowymi jest minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego
(art. 31 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym z dnia 27 lipca 2005 r., DzU nr 164
poz. 1365 z póŸniejszymi zmianami). W tym przypadku w³aœciwym ministrem jest minister nauki
i szkolnictwa wy¿szego. Komisja jedynie przedstawia ministrowi opinie i wnioski z kontroli (art. 38
ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym z dnia 27 lipca 2005 r., DzU nr 164 poz. 1365 z póŸ-
niejszymi zmianami), o sytuacji prawnej uczelni zaœ jest w³adny orzec tylko minister (art. 46 ust. 4).

Wreszcie sama uchwa³a nie stanowi innego aktu lub czynnoœci w zakresie administracji publicznej
w rozumieniu art. 3 §2 pkt 4 ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi z dnia
30 sierpnia 2002 r., poniewa¿ komisja nie jest organem administracji publicznej (DzU 2002 nr 153
poz. 1270), jak równie¿ jej uchwa³y nie dotycz¹ uprawnieñ lub obowi¹zków uczelni.

W przypadku negatywnej oceny dokonanej przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹ minister nauki
i szkolnictwa wy¿szego, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci rodzaj i zakres stwierdzonych naruszeñ, mo¿e
cofn¹æ pozwolenie na utworzenie uczelni i nakazaæ jej likwidacjê, nie ma jednak takiego obowi¹zku.

W kwietniu 2009 r. Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wy¿szego w Ministerstwie Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego wszcz¹³ kontrolê w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi. Z in-
formacji przekazanych przez rektora akademii wiemy, ¿e do dnia dzisiejszego nie sformu³owano
protoko³u kontroli przeprowadzonej przez ministerstwo. Mimo to w piœmie z dnia 3 lipca 2009 r. Pani
Minister poinformowa³a Akademiê Humanistyczno-Ekonomiczn¹ w £odzi o wszczêciu postêpowania
administracyjnego w sprawie cofniêcia pozwolenia na utworzenie Akademii Humanistyczno-Ekono-
micznej oraz nakazie jej likwidacji.

Wszczêcie postêpowania administracyjnego przeciwko Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
w £odzi jest dla nas, senatorów z województwa ³ódzkiego, o tyle zaskakuj¹ce, ¿e decyzj¹ Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 19 marca 2009 r. ówczesna Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Eko-
nomiczna w £odzi uzyska³a status Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej i do³¹czy³a do elitarnego
grona presti¿owych uczelni w kraju.

Na szczególne podkreœlenie zas³uguje to, ¿e o nadanie nazwy „akademia” mog¹ ubiegaæ siê tylko te
uczelnie, które posiadaj¹ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w przynajmniej
dwóch dyscyplinach naukowych. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w £odzi zaœ posiada te
uprawnienia w trzech dziedzinach: nauk humanistycznych w zakresie jêzykoznawstwa, nauk technicz-
nych w zakresie informatyki oraz sztuk plastycznych w zakresie sztuk piêknych.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w £odzi posiada równie¿ uprawnienia do prowadzenia stu-
diów na trzynastu kierunkach, w ramach których oferuje studentom ponad sto specjalnoœci, stale ak-
tualizowanych pod k¹tem zapotrzebowania na rynku pracy. Akademia nie tylko przekazuje wiedzê, ale



tak¿e kszta³tuje umiejêtnoœci samodzielnej pracy – zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi maj¹
mo¿liwoœæ nieustannej pracy nad rozwojem swoich umiejêtnoœci.

Uzyskanie statusu akademii w dniu 19 marca 2009 r. by³o nie tylko wielk¹ nobilitacj¹ dla samej
uczelni, ale przede wszystkim owocem wieloletniej pracy ca³ego œrodowiska akademickiego skupionego
wokó³ akademii w £odzi.

Ewentualne cofniêcie pozwolenia na utworzenie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi
oraz nakaz jej likwidacji przynios¹ nieodwracalne szkody zarówno spo³ecznoœci akademickiej w £odzi,
jak i mieszkañcom województwa ³ódzkiego oraz innych miast i gmin, z których rekrutuj¹ siê studenci
uczelni.

Dlatego zwracamy siê do Pani Minister z proœb¹ o wyjaœnienie przyczyn decyzji wszczêcia przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego postêpowania w sprawie cofniêcia pozwolenia na utworzenie
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi oraz nakazu jej likwidacji.

Jako senatorowie województwa ³ódzkiego prosimy o ponowne zbadanie sprawy i ustalenie, czy Aka-
demia Humanistyczno-Ekonomiczna w £odzi rzeczywiœcie prowadzi³a kszta³cenie z przekroczeniem
przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym z dnia 27 lipca 2005 r. (DzU nr 164 poz. 1365 z póŸ-
niejszymi zmianami), w taki sposób, ¿eby to stanowi³o podstawê do wszczêcia tak daleko id¹cej proce-
dury, zmierzaj¹cej do likwidacji uczelni.
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