
Od dłuższego czasu prowadzę korespondencję z władzami Akademii Medycznej 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w sprawie pobierania opłat za prowadzenie 

przewodów doktorskich. Wpłynęły do mnie w tej sprawie skargi Pana dr. Marka 

K . oraz Pani d r Marty O . Oboje podpisali zobowiązanie d o 

wniesienia stosownych opłat, co zostało wymuszone jako warunek otwarcia przewodu. 

Pobieranie opłat przez wrocławską uczelnię wynikało z wewnętrznych przepisów 

Akademii, które były jednak sprzeczne z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. W sprawie niedopuszczalności takiego postępowania wielokrotnie 

zabierała głos - m.in. w odpowiedzi na moje wystąpienia - Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Pani prof. Barbara Kudrycka. Po kolejnej wymianie 

korespondencji w tej sprawie, w której uzyskałem cenne wsparcie ze strony 

Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, uczelnia zmieniła 

swoje wewnętrzne przepisy dostosowując je do regulacji Prawa o szkolnictwie 

wyższym. Akademia nie odstąpiła jednak niestety od wystawiania dla obojga 

skarżących wezwań do zapłaty, mimo, iż przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia zwrócił 

Rektorowi uwagę na fakt, iż pobieranie opłat, które za podstawę miały wewnętrzne 

przepisy sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym, nie może mieć miejsca. 

Stanowisko Rektora Akademii, zajęte w oparciu o nowe zarządzenie Rektora, iż 

do przewodów wszczętych przed zmianą przepisów stosuje się regulacje 

dotychczasowe, wydaje się co najmniej niezrozumiałe. Klauzula stosowania przepisów 

dotychczasowych do czynności wszczętych w trakcie ich obowiązywania jest 
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powszechnie stosowana w prawie. Ale w tym konkretnym przypadku sprawa dotyczy 

przepisów sprzecznych z prawem powszechnie obowiązującym. Stanowisko Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest jednoznaczne. Pobieranie opłat za przewody 

doktorskie i habilitacyjne jest niedopuszczalne. Pozostając przy swojej argumentacji 

Rektor Akademii daje do zrozumienia, iż stosowanie przepisów uczelnianych 

sprzecznych z prawem uważa za prawidłowe. 

Mając powyższe na względzie, działając w oparciu o art. 14 pkt 3 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, 

poz. 147 ze zm.), uprzejmie proszę Panią Minister o rozważenie zastosowania środków 

przewidzianych w przepisach prawa w celu usunięcia wskazanego przeze mnie 

naruszenia praw i wolności obywatelskich w działalności wrocławskiej Akademii 

Medycznej. 

Będę zobowiązany za powiadomienie mnie o podjętych przez Panią Minister 

decyzjach. 


