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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 16. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r. ustawę  

o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Marek Kuchciński 
 
 

rosinska
Data publikacji



 

U S T AWA  

z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 

Art. 1. 1. Tworzy się z dniem 1 września 2016 r. Akademię im. Jakuba z 

Paradyża, zwaną dalej „Akademią”. 

2. Siedzibą Akademii jest miasto Gorzów Wielkopolski. 

3. Akademia jest uczelnią publiczną. 

Art. 2. Podstawowym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie oraz 

prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk humanistycznych, społecznych, 

przyrodniczych, technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 

fizycznej. 

Art. 3. 1. Akademię tworzy się z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 

Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 

2. Z dniem utworzenia Akademii znosi się Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 

im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 

Art. 4. Nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego. 

Art. 5. 1. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim staje 

się mieniem Akademii z dniem jej utworzenia. 

2. Akademia przejmuje z dniem utworzenia prawa i zobowiązania Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 

3. Stan gospodarki finansowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 

Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zostaje wykazany w bilansie 

sporządzonym przez tę jednostkę na dzień poprzedzający dzień utworzenia Akademii. 

Bilans zamknięcia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w 

Gorzowie Wielkopolskim staje się bilansem otwarcia Akademii. 

Art. 6. 1. Z dniem utworzenia Akademii: 

1) pracownicy zatrudnieni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z 

Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim stają się pracownikami Akademii; przepis 
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art. 23
1
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1502, z późn. zm.
1)

) stosuje się odpowiednio; 

2) studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w 

Gorzowie Wielkopolskim stają się studentami Akademii; 

3) słuchacze studiów podyplomowych i kursów dokształcających Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 

stają się słuchaczami studiów podyplomowych i kursów dokształcających 

Akademii. 

2. Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2016/2017 do 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 

Wielkopolskim z dniem utworzenia Akademii stają się jej studentami. 

3. Podstawowe jednostki organizacyjne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z dniem utworzenia Akademii stają 

się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii.  

4. Podstawowe jednostki organizacyjne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, które przed dniem utworzenia 

Akademii posiadały uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku i 

poziomie kształcenia, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Akademii. 

5. Podstawowe jednostki organizacyjne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, które przed dniem utworzenia 

Akademii zostały poddane ocenie parametrycznej i zostały zaliczone do określonych 

kategorii naukowych, zachowują te kategorie po utworzeniu Akademii. 

Art. 7. Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii, w terminie 3 lat od dnia jej 

utworzenia, dostosują liczbę posiadanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego 

doktora do wymogów określonych w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.
2)

). 

Art. 8. 1. Członkowie senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba 

z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, wybrani na kadencję rozpoczynającą się z 

dniem 1 września 2015 r., stają się z dniem utworzenia Akademii członkami senatu 

pierwszej kadencji Akademii. 

                                                           

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 
2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, 
z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. 
poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64. 
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2. Pierwszego rektora Akademii powołuje minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego. 

3. Organy kolegialne podstawowych jednostek organizacyjnych Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 

wybrane na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2015 r., stają się z dniem 

utworzenia Akademii organami kolegialnymi pierwszej kadencji podstawowych 

jednostek organizacyjnych Akademii. 

4. Pierwszy rektor Akademii powołuje prorektorów na okres równy swojej 

kadencji oraz określa zakresy ich obowiązków. 

5. Organy jednoosobowe podstawowych jednostek organizacyjnych Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz 

ich zastępcy, wybrani na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2015 r., stają 

się z dniem utworzenia Akademii organami jednoosobowymi pierwszej kadencji 

podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii oraz ich zastępcami. 

6. Pierwsza kadencja organów Akademii trwa do dnia 31 sierpnia roku 

następującego po roku akademickim, w którym Akademia została utworzona. Druga 

kadencja organów jednoosobowych i kolegialnych trwa do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

7. Kadencje, o których mowa w ust. 6, nie zaliczają się do kadencji, o których 

mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

8. Pierwszy statut Akademii nadaje minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego. 

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 

 

 

 (-) Marek Kuchciński 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


