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Szanowny Panie Ministrze,
w odpowiedzi na pisma z dnia 14 grudnia 2017 r. (nr GMS-WP-173-323117)
oraz z dnia 9 stycznia 2018 r. (nr GMS-WP-173-15/18), przekazuję uchwały Rady Głównej
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia Siutego 2018 r.:
-Nr 5/2018-

dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o
Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw,

- Nr 6/2018 -

dotycząca rządowego

Państwowym

projektu ustawy o zmianie ustawy o
WięZiennej oraz niektórych innych ustaw.

Służbie

Z wyrazami szacunku,

Prof. Zbigniew Marciniak

teł.:

ul. Wspólna 113, 00-529 Warszawa
(+48 22) 529 22 14, tel./faks: (+48 22) 529 27 68, e-mail: radaglowna@nauka.gov.pl, intemet: www.rgnisw.nauka.gov.pł

Uchwała nr 6/2018
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia Siutego 2018 roku
dotycząca rządowego

projektu ustawy o zmianie ustawy o
niektórych innych ustaw

Służbie Więziennej

oraz

Po rozpatrzeniu, na wniosek Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 9 stycmia 2018 r.
(GMS-WP-173-15/18), rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej
oraz niektórych innych ustaw, Rada Główna, stosownie do art. 45, ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia
27lipca 2005 roku- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm),
uchwala co następuje.
Rada Główna rekomenduje wstrzymanie prac związanych z wdrożeniem projektu ustawy
o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, przewidującego
możliwość utworzenia uczelni Służby Więziennej do czasu przyjęcia ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, która stworzy konieczność daleko idących korekt
opiniowanego projektu dotyczącego Służby Więziennej.
Rada docenia wskazane w Uzasadnieniu argumenty na rzecz podniesienia kompetencji
pracowników Służby Więziennej poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. Jednak
niezależnie od kontekstu legislacyjnego, stworzenie wyższej uczelni publicznej o której mowa
w projekcie, wymaga zasobów kadrowych, kompetencyjnych i organizacyjnych, które
zapewnią 'Spełnienie wymogów akredytacyjnych oraz ewaluacyjnych, a w szczególności
- powiązanie kształcenia z badaniami naukowymi. W tym kontekście Rada rekomenduje
rozważenie alternatywnej ścieżki prowadzącej do wykształcenia kompetentnych kadr dla
więziennictwa polegającej na stworzeniu odpowiedniego kierunku studiów w jednej z już
istniejących uczelni, posiadającej stosowne uprawnienia oraz zapewnienie jego finansowania.
Uchwałę

otrzymuje

Zastępca

Szefa Kancelarii Sejmu oraz Minister Nauki i Szkolnictwa

Wyższego.
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Prof. Zbigniew Marciniak

