
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Karczewskiego 

na 31. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 kwietnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas 

Szanowna Pani Minister! 

W świetle zmiany przepisów wprowadzanych ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (DzU z 2009 r. Nr 202, poz. 1553) zgodnie z art. 261b „porozumienia zawarte przez 

organy prowadzące kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych albo kolegia pracowni-

ków służb społecznych z uczelniami w zakresie, w jakim umożliwią one absolwentowi, po zdaniu egzaminu 

dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawo-

dowego licencjata, tracą moc z dniem 30 września 2015 r.” W rzeczywistości oznacza to zmniejszenie atrak-

cyjności edukacyjnej kolegiów, a co za tym idzie ich likwidację. 

Obecnie słuchacze kolegium po trzech latach nauki uzyskują tytuł licencjata nadawany przez uczelnię pa-

tronacką. Kolegia te są ukierunkowane na bardziej praktyczną naukę zawodu, a ich absolwenci uzyskują 

uprawnienia do nauki zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach podstawowych. Zapewniają dostęp do ofer-

ty edukacyjnej dla młodzieży z mniejszych ośrodków. 

Zaproponowane zmiany wydają się bardzo niekorzystne z punktu widzenia kształcenia przyszłej kadry 

nauczycieli, właśnie ze względu na owo zorientowanie kolegiów na praktyczną naukę zawodu. 

Zwracam się do Pani Minister o ponowne przeanalizowanie proponowanych zmian i niepodejmowanie 

decyzji szkodliwych, decyzji, które tak negatywnie odbiją się na przygotowaniu zawodowym tysięcy nauczy-

cieli. Jednocześnie proszę o informacje w następujących kwestiach: 

1. Na jakim etapie jest proces legislacyjny związany z wprowadzeniem wyżej wymienionych zmian? 

2. Z jakich powodów ministerstwo zdecydowało się na takie rozwiązania i jakie są przewidywane korzy-

ści z ich wprowadzenia? 

3. Ile osób każdego roku kończy kolegia z tytułem licencjata? 

4. Jakie skutki pociągną za sobą wyżej wymienione zmiany i jak dużo osób straci w ich wyniku pracę? 

Z poważaniem 

Stanisław Karczewski 




