
Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależnie działającą instytucją na rzecz doskonalenia 

jakości kształcenia. Kadencja PKA trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia.  
 

1. Komisja działa na posiedzeniach plenarnych, a także posiedzeniach prezydium, zespołów 

działających w ramach dziedzin, zespołu do spraw kształcenia nauczycieli oraz zespołu 

odwoławczego. Posiedzenia ww. zespołów odbywają się średnio 1-2 razy w miesiącu,  

z wyjątkiem posiedzenia plenarnego, które odbywa się 1-2 razy w roku.  
 

2. Zadania realizowane przez Polską Komisję Akredytacyjną określa ustawa z dnia  

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 258 ust. 1 ww. ustawy do zadań PKA należy:  

1) wyrażanie opinii w sprawie wpisu uczelni niepublicznej do ewidencji;  

2) wyrażanie opinii w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym 

kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni;  

3) przeprowadzanie oceny programowej;  

4) przeprowadzanie oceny kompleksowej;  

5) prowadzenie działalności analitycznej, szkoleniowej oraz upowszechnianie dobrych 

praktyk w zakresie jakości kształcenia; 

6) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami 

działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego; 

7) wydawanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez ministra. 
 

Liczba opinii w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów wydanych w 2018 r. 

wyniosła 293. Średnia liczba opinii sporządzanych przez członka PKA wynosi 3-10 

rocznie.  

Liczba ocen programowych zaplanowanych w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 

457. Natomiast średnia liczba wizytacji realizowana przez członka Komisji kształtuje się 

na poziomie 6-7 wizytacji rocznie. 
 

3. Kwestie wynagrodzenia członków PKA reguluje rozporządzenie Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia 

przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom 

dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. poz. 2405).  

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia:  

1) przewodniczącym wchodzących w skład PKA zespołów przysługuje za każdy dzień 

udziału w posiedzeniach tych zespołów wynagrodzenie w wysokości 1000 zł,  

a pozostałym członkom tych zespołów – w wysokości 500 zł. 

2) członkom PKA przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1000 zł za: 

a) przygotowanie recenzji w sprawach, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 7 

ww. ustawy; 

b) każdy dzień udziału w wizytacji w uczelni w związku z wykonywaniem zadań,  

o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy. 
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