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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 13 maja 2022 r. 

Opinia do ustawy o Akademii Kopernikańskiej 

(druk nr 702) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedmiotem ustawy jest: 

1) utworzenie Akademii Kopernikańskiej, której zadaniem będzie przyznawanie nagród, 

stypendiów i grantów, 

2) utworzenie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, częściowo uzależnionej od Akademii 

Kopernikańskiej, 

3) uregulowanie organizacji pierwszego Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który 

ma być co pięć lat organizowany przez Akademię Kopernikańską. 

Deklarowanym w uzasadnieniu do projektu ustawy celem ustawy jest zwiększenie 

konkurencyjności i poziomu rozpoznawalności polskiej nauki w świecie (zdanie pierwsze 

uzasadnienia) i „domknięcie” procesu reform, na którego poprzednich etapach powołano 

Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), 

Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz Sieć Łukasiewicz (akapit drugi 

uzasadnienia). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Akademii 

Kopernikańskiej wpłynął do Sejmu 2 marca 2022 r. Pierwsze czytanie odbyło się 7 kwietnia 

na posiedzeniu Sejmu. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawiła sprawozdanie 
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w dniu 26 kwietnia; 27 kwietnia odbyło się II czytanie, a 28 kwietnia Komisja przedstawiła 

kolejne sprawozdanie i odbyło się III czytanie. 

W trakcie prac sejmowych wprowadzono grupę poprawek redakcyjnych. Ponadto, 

usunięto przepisy dotyczące zmiany statusu Polskiej Agencji Kosmicznej; wedle projektu 

miała ona być „przejęta” przez ministra ds. szkolnictwa wyższego i nauki; ostatecznie 

pozostanie pod „kuratelą” ministra ds. gospodarki. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Akademia Kopernikańska ma być nadzorowaną przez premiera państwową osobą 

prawną, składającą się z: 

1) członków Akademii tworzących zgromadzenie ogólne Akademii, 

2) sekretarza generalnego Akademii, 

3) prezydium Akademii, 

4) kilku izb Akademii, 

5) biura Akademii 

6) centrum badawczego Mikołaja Kopernika. 

Członków Akademii będzie powoływał Prezydent za zgodą Premiera (kontrasygnata). 

Będzie ich nie więcej niż 100. Kandydatem na członka Akademii będzie mogła zostać osoba, 

która uzyska pisemne rekomendacje co najmniej dwóch członków izby Akademii, w skład 

której ma być powołana. Nie jest jasne, czy osoby te muszą być dodatkowo poparte przez 

daną izbę (przepis art. 13 ust. 3 pkt 1 stanowi, że kandydatów „wskazują izby”). Następnie 

kandydatów będzie „opiniowało” zgromadzenie ogólne (art. 13 ust. 3 pkt 1). Inny przepis 

stanowi jednak, że zgromadzenie nie opiniuje kandydatów, lecz „składa wniosek do 

Prezydenta o powołanie członka” (art. 6 ust. 1 i 3). Pewne jest, że członkiem Akademii 

będzie mogła zostać jedynie osoba wskazana zgromadzeniu przez dotychczasowych 

członków, a następnie wskazana (zaopiniowana) przez zgromadzenie ogólne oraz 

zaakceptowana przez Prezydenta i Premiera (kontrasygnata). 

Przepis przejściowy przewiduje jednak, że pierwszą połowę członków Akademii 

Prezydent, za zgodą Premiera, powoła na wniosek ministra szkolnictwa wyższego i nauki 

(dalej: „minister”). 
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Akademia Kopernikańska, pozornie, przypomina pod tym względem Polską Akademię 

Nauk („PAN”). Pozornie, bowiem członkowie PAN są wybierani przez Zgromadzenie 

Ogólne PAN bez udziału czynnika rządowego czy politycznego i spośród kandydatów 

zgłoszonych przez różne uczelnie akademickie lub inne podmioty o charakterze naukowym. 

W przypadku PAN inicjatywa lub decyzja należy zatem do senatów uczelni akademickich, 

niektórych innych podmiotów naukowych oraz członków Zgromadzenia. Można zatem 

mówić o swobodnej i pluralistycznej metodzie konstruowania składu PAN. 

Tymczasem swoistym dla Akademii Kopernikańskiej rozwiązaniem będzie to, że 

kreacja członkostwa w Zgromadzeniu Akademii będzie zdecydowanie wsobna i rządowo-

polityczna. W pierwszym okresie działalności członkami Akademii będą jedynie osoby 

powołane przez Prezydenta, za zgodą Premiera, na wniosek ministra. Z czasem będą do 

Akademii dokooptowywane przez Prezydenta, za zgodą Premiera, wskazane przez 

Zgromadzenie inne osoby, ale jedynie spośród kandydatów zaproponowanych przez 

dotychczasowych członków Akademii. Ustawa nie przewiduje w ogóle możliwości, by 

członkiem Akademii została osoba zaproponowana przez jakiekolwiek inne gremium 

naukowe, a zarazem niemająca akceptacji Prezydenta i Premiera (w początkowym okresie 

także ministra). Ten sposób tworzenia kolegialnego ciała publicznoprawnego jest dość 

wyjątkowy. Dominacja czynników rządowych i politycznych wskazuje, że Akademia to 

raczej ciało ministerialne (rządowe). Zwykle jednak, ciałom takim nie nadaje się ustawowej 

i akademickiej oprawy. 

Na sekretarza Akademii, kierującego działalnością Akademii, będzie powoływał 

Prezydent osobę wybraną przez Zgromadzenie, przy możliwości sprzeciwu Premiera, 

a następnie za kontrasygnatą Premiera. Pierwszego sekretarza Prezydent powoła na wniosek 

ministra. 

2. Akademia Kopernikańska będzie mieć kilka zadań: 1) przyznawanie stypendiów 

kopernikańskich, grantów Mikołaja Kopernika, Nagród Kopernikańskich oraz wsparcia 

(grantów) dla powoływanych przez nią „ambasadorów Akademii”, 2) podejmowanie kilku 

decyzji dotyczących Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, 3) organizowanie Światowego 

Kongresu Kopernikańskiego. 

W zakresie przyznawania, stypendiów i grantów Akademia Kopernikańska będzie 

stanowić do pewnego stopnia powielenie, na mniejszą skalę, NCN i NCBiR. Jednak środki, 



– 4 – 

którymi rocznie dysponują te dwie instytucje liczone są w miliardach złotych. Tymczasem 

budżet Akademii ma wynosić 10 milionów złotych. 

Stypendia kopernikańskie będą przyznawane młodym naukowcom, granty Mikołaja 

Kopernika zaś „naukowcom o uznanej pozycji międzynarodowej, realizującym ważne 

projekty badawcze”. Ze względu na ustawowo określoną strukturę Akademii – nazwy izb 

zaangażowanych w ich przyznawanie, można przypuszczać, że będą one przyznawane tylko 

w niektórych dyscyplinach: 

1) Izba Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, 

2) Izba Nauk Medycznych, 

3) Izba Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 

4) Izba Filozofii i Teologii, 

5) Izba Nauk Prawnych. 

Jeśli ustawa miałaby być formą realizacji programu pilotażowego obejmującego 

alternatywny od dotychczasowego, sposób finansowania badań naukowych, w uzasadnieniu 

należałoby przedstawić taki zamiar, kryteria doboru dyscyplin, a także opis oczekiwanych 

skutków regulacji. 

Obecnie obowiązujący sposób państwowego finansowania nauki obejmuje: 

1) zdecentralizowane finansowanie wewnątrzuczelniane, 2) skoncentrowane, ale bardziej 

konkurencyjne i obiektywne finansowanie poprzez konkursy Narodowego Centrum Nauki 

i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Finansowanie poprzez NCN obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe pogrupowane 

w 25 paneli. NCN nie jest powiązany z żadną uczelnią, rada NCN ma kadencyjny i zmienny 

skład, eksperci recenzujący wnioski pochodzą z zewnątrz NCN i pozostają anonimowi. Do 

konkursów NCN, w zależności od rodzaju konkursu, może się zgłosić każdy. Tymczasem, 

w konkurach Akademii Kopernikańskiej uwzględniane będą tylko niektóre dyscypliny, tylko 

niektóre grupy naukowców, a o rozdziale środków będzie decydowało ciało 

o ustabilizowanym na wiele lat składzie uzależnionym od czynnika rządowo-politycznego. 

Nagrody kopernikańskie będą przyznawane w również kategoriach obejmujących 

jedynie kilka dyscyplin: astronomia; ekonomia; medycyna; filozofia lub teologia; prawo. 

W uzasadnieniu do projektu brak argumentacji, co do doboru tych dyscyplin. Kilka z nich 

nawiązuje do formalnego wykształcenia (prawo) bądź największego wkładu Mikołaja 

Kopernika do nauki (astronomia), albo do obiegowych przekonań, iż był księdzem (teologia) 
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(Rosen, E. (1970). Mikołaj Kopernik nie był księdzem, „Kwartalnik Historii Nauki 

i Techniki”, nr 4). Na przełomie XV i XVI wieku taka rozległość zainteresowań nie była 

rzadka. Nie uzasadniono jednak, dlaczego współcześnie, właśnie zainteresowania Kopernika 

(a nie np. Jana lub Jędrzeja Śniadeckiego), mają być wyznacznikiem polityki państwa 

w zakresie finansowania (nawet jeśli w symbolicznej kwocie) badań naukowych. Należy też 

zwrócić uwagę, że nagroda kopernikańska ma być przyznawana „za wybitne osiągnięcia 

naukowe o przełomowym znaczeniu i międzynarodowym zasięgu”, tymczasem 

klasyfikacje międzynarodowe (np. OECD) nie traktują teologii jako dyscypliny naukowej. 

W końcu, kandydatów do nagrody kopernikańskiej będą mogły zgłosić w zasadzie tylko 

podmioty wewnętrze Akademii. Jedynymi podmiotami zewnętrznymi, mogącymi zgłosić 

kandydatów do nagrody, będą Prezydent, Premier i minister. Nagrodę będzie przyznawać 

prezydium Akademii. 

Przy przyznawaniu tytułu ambasadora Akademii Kopernikańskiej (co wiąże się 

z grantem w wysokości do 500 tys. zł) preferencje będą mieć laureaci Nagrody 

Kopernikańskiej i osoby, którym przyznano Grant Mikołaja Kopernika (ustawa wspomina ich 

bowiem osobno), a więc osoby już związane z Akademią. Kandydatów będą mogli zgłosić, 

podobnie, Prezydent RP, minister szkolnictwa wyższego i nauki, minister spraw 

zagranicznych lub organy Akademii. 

W przepisach nowelizujących ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tam 

gdzie w niej mowa o Polskiej Akademii Nauk dodano też Akademię Kopernikańską. 

W art. 331 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dodając tam 3 

przedstawicieli Akademii Kopernikańskiej obok 3 przedstawicieli PAN, zmieniono logikę 

dotychczasowego składu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotychczas byli to 

nauczyciele akademiccy wyłonieni spośród kandydatów wskazanych przez uczelnie, oraz 

przedstawiciele PAN w związku z tym, iż obejmuje ona kilka tysięcy pracowników 

naukowych instytutów PAN. Tymczasem Akademia Kopernikańska nie obejmuje żadnych 

instytutów, a Szkoła Główna związana z Akademią, jako uczelnia, będzie mieć już swoją 

reprezentację w grupie nauczycieli akademickich. Nie jest jasne zatem po co w Radzie 

Głównej dodatkowo przedstawiciele Akademii, a w szczególności w tak dużej liczbie. 

3. Tworzona przez ustawę Szkoła Główna Mikołaja Kopernika („SGMK”) będzie 

uczelnią publiczną nadzorowaną przez ministra. Przepisy merytoryczne, jak i przepisy 

wprowadzające przewidują jednak kilka odrębności w porównaniu z innymi uczelniami. 
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Konstytucja, jak i ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce gwarantują i kształtują 

pewien model samodzielności uczelni (szkół wyższych), także publicznych. Nie jest jasne 

dlaczego Szkoła Główna Mikołaja Kopernika ma być poddana szczególnemu nadzorowi 

zależnej od rządu Akademii Kopernikańskiej. Dotychczas wyjątek taki (intensywniejszy 

nadzór rządu nad uczelnią), dotyczył jedynie uczelni wojskowych i policyjnych. SGMK 

będzie jedyną uczelnią publiczną, w której senat został pozbawiony wpływu na skład rady 

uczelni (jej funkcję będzie pełniło prezydium Akademii). Będzie to jedyna uczelnia, w której 

rada uczeni (czyli prezydium Akademii) może na wniosek ministra w każdej chwili odwołać 

rektora. Będzie to jedyna uczelnia publiczna, w której rektor nie pochodzi w wyboru 

nauczycieli i studentów. Będzie to jedyna uczelnia publiczna, której organy nie mają wpływu 

na treść statutu uczelni (będzie go zatwierdzał minister na wniosek prezydium Akademii). 

W przeciwieństwie do innych uczelni, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, będzie 

miała ustawowo określone komórki organizacyjne – kolegia o określonych nazwach 

i o określonej siedzibie: 

1) Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, 

2) Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie, 

3) Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, 

4) Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie, 

5) Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie. 

Kolegia te, kształcące w poszczególnych kierunkach studiów, będą miały zatem 

siedziby w różnych, odległych, miastach. 

Dotychczas gdy tworzono publiczne uczelnie akademickie, powstawały one w oparciu 

o publiczne uczelnie zawodowe, bądź w oparciu o wyodrębniane jednostki organizacyjne 

z innych uczelni publicznych. Przepisy przejściowe milczą na ten temat. Być może Szkoła nie 

będzie prowadziła samodzielnie studiów; nie wskazuje na to też planowany budżet Szkoły – 

10 milionów złotych. Budżety większych uczelni lub uczelni medycznych liczone są 

w miliardach złotych. 

Przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewidują, że uczelnie mogą 

prowadzić studia wspólne z inną uczelnią, instytutem PAN, instytutem badawczym, 

instytutem międzynarodowym, zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową. W opiniowanej 

ustawie, w odniesieniu do SGMK następuje modyfikacja tej regulacji przewidująca, że szkoła 
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w zakresie kształcenia SGMK może współpracować z innymi uczelniami lub podmiotami 

wyłonionymi w drodze konkursu. 

Planowany skromny budżet uczelni, pozwalający opłacić jedynie etaty kierownicze 

w uczelni, etaty administracyjne i niewielką liczbę nauczycieli, wskazuje, w związku 

z powyższym, że SGMK w zasadzie nie będzie prowadzić kształcenia, ani badań naukowych. 

Będzie ona jedynie swego rodzaju franczyzodawcą. Nie jest jednak jasne, co będzie, jako 

franczyzodawca oferować drugiej stronie umowy, czyli innej uczelni prowadzącej studia. 

Prowadzenie wspólnych studiów oznaczać powinno, m.in. że jedna uczelnia posyła swoich 

studentów na niektóre zajęcia do drugiej, albo, że „wypożycza” niektórych nauczycieli. Przy 

tak skromnym budżecie rocznym SGMK nie będzie w stanie wypełniać żadnej funkcji 

uczelni wyższej (kształcenie, prowadzenie badań naukowych). Innej szkole będzie mogła 

zaoferować jedynie swoją markę (w postaci nazwy, obok nazwy innej uczelni, na dyplomie 

ukończenia studiów), jeśli w odniesieniu do nowopowstałej szkoły, można o „marce” mówić. 

W kontekście sztywnej, ustawowej struktury kolegiów (nazwa przesądzająca kierunek 

studiów oraz siedziba kolegium), można się zastanawiać, czy w ogóle umożliwi to 

przeprowadzenie realnego konkursu, o którym mowa w ustawie, mającego na celu wybór 

drugiej strony umowy. Trudno o duży wachlarz alternatyw np. w zakresie wspólnego 

prowadzenia studiów prawniczych Lublinie albo medycznych w Olsztynie.  

Regulacje dotyczące tworzonej uczelni, choć co do zasady mają mieć do niej 

zastosowanie przepisy ustawy z 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, także 

w innych niektórych istotnych obszarach odbiegają od reguł ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

Uczelnia ta, do końca sierpnia 2027 r. będzie mogła nadawać stopnie naukowe, mimo, 

braku obiektywnych przesłanek i niespełnienia warunków, o których mowa w ustawie – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (brak dobrych jakościowo wyników badań 

naukowych, potwierdzonych kategorią B+). Reguła ustalona w ustawie – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce przewiduje, że uczelnia dopiero po kilkuletniej działalności 

podlega ewaluacji (a w istocie ewaluacji podlegają wyniki badań naukowych zatrudnionych 

w szkole nauczycieli akademickich) i po otrzymaniu dobrej oceny (co najmniej B+), może 

nadawać stopnie naukowe. Będzie to zatem pierwsza szkoła wyższa w Polsce, która może 

nadawać stopnie naukowe, bez oceny jej osiągnięć naukowych, a nawet więcej: mimo braku 
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jakichkolwiek osiągnięć naukowych, ponieważ nauczyciele (w skromnej liczbie) będą 

zatrudniani dopiero po wejściu w życie przepisów ustawy. 

Zważywszy na to, że przepis przejściowy przewiduje, że senat tej uczelni zacznie 

funkcjonować dopiero po 1 czerwca 2023 r., a do tego czasu jego zadania wykonuje rektor, 

przez krótki okres rektor SGMK będzie mógł nadawać, prawdopodobnie, jako jedyny rektor 

w Polsce, stopnie i tytuły naukowe. 

Podobna regulacja jest przewidywana w odniesieniu do prowadzenia kierunków 

studiów. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewiduje, że kierunek studiów 

może prowadzić szkoła, która w związanej z kierunkiem dyscyplinie naukowej ma co 

najmniej kategorię B+, a jeśli takiej kategorii nie ma, musi wystąpić o zgodę (Państwowa 

Komisja Akredytacyjna) uzależnioną od spełnienia innych warunków. Szkoła Główna 

Mikołaja Kopernika będzie mogła prowadzić studia na kierunku filozofia lub ekonomia 

i finanse, zatrudniwszy, jako nauczycieli akademickich choćby kilku absolwentów studiów 

wchodzących na rynek pracy. 

Z przyznaną ustawowo szkole na kilka lat kategorią naukową B+ we wszystkich 

dyscyplinach naukowych wiążą się też większe dla tej uczelni środki finansowe. 

Podsumowując, wszystkie uczelnie w Polsce i nauczyciele w nich zatrudnieniu, muszą 

kilka lat pracować, być poddać się ewaluacji (ocenie) jakości działalności naukowej i by mieć 

w konsekwencji szansę na kategorię naukową (np. B+ lub wyższą). SGMK będzie jedyną 

uczelnią w Polsce, która otrzyma kategorię B+ (łączącą się kilkoma uprawnieniami) przy 

braku, jakichkolwiek osiągnięć naukowych. 

Odnosząc się do całej ustawy, należy wskazać na co najmniej dwie zasadnicze 

wątpliwości natury prawnej. Po pierwsze, ustawa zbyt silnie uzależnia tworzone instytucje 

mające w założeniu prowadzić działalność naukową od czynnika rządowo-politycznego, 

petryfikując zarazem na wiele lat skład osobowy tych instytucji ukształtowany przez 

konkretną większość (bez znaczenia którą). Uzasadnione jest pytanie czy jest to zgodne 

z zasadą autonomii szkół wyższych (art. 70 ust. 5 Konstytucji) oraz z zasadą wolności badań 

naukowych i wolności nauczania (art. 73 Konstytucji), a także z samym konstytucyjnym 

pojęciem „nauki” (badaczy łączyć powinna jedynie wiara w to, że metoda naukowa jest 

najlepszym sposobem poszukiwania odpowiedzi na istotne pytania, w pozostałym zakresie 

nauka „ma prawo” do pluralizmu). Po drugie, ustawa nadaje tworzonej uczelni 

uprzywilejowany status, odbiegający od reguł ustalonych dla wszystkich uczelni (publicznych 
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i niepublicznych) w ustawie z 2018 r. Powoduje to nie tylko nierówność samych szkół, lecz 

także ich pracowników i studentów korzystających z ich usług. Uzasadnione jest pytanie nie 

narusza do zasady równości (art. 32 Konstytucji). 

 

IV. Propozycje poprawek 

Przewidziane w ustawie wprzęgnięcie organów władzy publicznej i administracji 

rządowej w powoływanie organów Akademii i Szkoły, a także uprzywilejowanie Szkoły, jest 

tak intensywne i konsekwentne, że nie można zaproponować poprawek bez zniweczenia całej 

koncepcji Akademii i Szkoły. W tym zakresie ustawodawcy pozostaje przyjęcie albo 

odrzucenie ustawy. Ponadto, można wskazać kilka drobniejszych usterek. 

W art. 17 ust. 1 pomylono „stanowiska” z „grupami pracowników”. Mowa jest w nim 

o „stanowiskach” dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych lub badawczych w uczelni. 

Zapewne chodzi o nauczycieli akademickich będących „pracownikami” dydaktycznymi, 

badawczymi lub badawczo-dydaktycznymi. „Stanowiska” to np. profesor, asystent, adiunkt. 

Błędu terminologicznego można by uniknąć, gdyby ograniczyć się do zastosowania terminu 

„nauczyciel akademicki”, ponieważ obejmuje on wszystkie trzy grupy pracowników, w które 

zapewne chodzi w ustawie. Zamiast wyrażenia „dydaktycznego, badawczo-dydaktycznego 

lub badawczego” powinno być „nauczyciela akademickiego”. 

W art. 10 ust. 4 i art. 33 ust. 6 mowa jest o „zwrocie diet”. Zwraca się np. koszty 

podróży, dietę można jedynie wypłacić. Zamiast wyrażenia „zwrot diet, kosztów” powinno 

być „dieta, a także zwrot kosztów”. 

Problemy praktyczne może powodować sposób określenia wysokości „honorarium” 

członków Akademii – mają otrzymywać honorarium w wysokości 40% wynagrodzenia 

sekretarza Akademii. Wynagrodzenie sekretarza regulują przepisy ustawy z dnia 31 lipca 

1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Nie jest 

jasne, czy do określenia wysokości honorarium będzie brane wynagrodzenie sekretarza, 

z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat, czy bez owego wyłączenia. Warto zwrócić 

uwagę, że np. uposażenie senatora odpowiada 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza 

stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. Przy honorarium tego 

uzupełnienia brakuje. Oznaczałoby to, że wysokość honorarium członków Akademii, może 

być zmienna i będzie zależeć od stażu pracy konkretnego sekretarza Akademii. W art. 10 
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w ust. 8 po wyrazie „wynagrodzenia” należy dodać wyrazy „, z wyłączeniem dodatku z tytułu 

wysługi lat,”. 

Jeśli do reguł legislacyjnych należy formułowanie przepisu wprowadzającego 

(dostosowującego) tworzącego nową instytucję – Szkołę, to brak jest podstaw by formułować 

taki przepis w odniesieniu do jej komórek wewnętrznych – kolegiów. Siłą rzeczy z dniem 

utworzenia Szkoły zaczną istnieć wszystkie komórki przewidziane przez ustawę. Idąc 

bowiem tym tropem, należałoby też wprowadzić podobny przepis o utworzeniu izb i innych 

komórek Akademii. Przepisowi art. 65 ust. 1 należy nadać brzmienie: „Tworzy się Szkołę.” 

Nie jest jasne dlaczego wprowadza się w ustawie przepisy epizodyczne dotyczące 

organizacji pierwszego kongresu kopernikańskiego. Jeśli takie przepisy są niezbędne do 

przeprowadzenia kongresu, powinny one dotyczyć każdego, a nie tylko pierwszego kongresu. 

Jeśli zaś zbędne są przy kolejnych kongresach, nie są też konieczne przy pierwszym 

kongresie. Wątpliwości, co do zgodności z Konstytucją RP budzi w szczególności przepis 

zawieszający na czas pierwszego kongresu, a także na 3 dni przed jego rozpoczęciem i dwa 

dni po jego zakończeniu, wolność zgromadzeń spontanicznych (art. 76). Wolności człowieka 

są też bez uzasadnienia ograniczane przez inne przepisy dotyczące pierwszego kongresu 

(ochrona danych osobowych, prywatność). Po przedstawieniu uzasadnienia tych regulacji 

przez przedstawiciela wnioskodawcy (w uzasadnieniu projektu nie ma o tym mowy, poza 

wspomnieniem, że będzie to kongres pierwszy), ustawodawca powinien rozważyć usunięcie 

ustępu 2 z art. 70 oraz usunięcie art.71–77, a przede wszystkim art. 76. 
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