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Opinia do ustawy o  utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 

Wielkopolskim 

(druk nr 143) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest utworzenie z dniem 1 września 2016 r. Akademii im. Jakuba 

z Paradyża (zwanej dalej „Akademią”) w Gorzowie Wielkopolskim, której podstawowym 

kierunkiem działalności będzie kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w obszarze 

nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, medycznych i nauk 

o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Siedzibą Akademii będzie Gorzów Wielkopolski. 

Akademia zostanie utworzona na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (zwanej dalej „PWSZ”). Z dniem 

utworzenia Akademii PWSZ zostanie zniesiona. 

Nowo tworzona uczelnia przejmie od PWSZ mienie obejmujące własność i inne prawa 

majątkowe oraz jej  prawa i zobowiązania. 

Z dniem utworzenia Akademii pracownicy, studenci i słuchacze studiów 

podyplomowych i kursów doszkalających prowadzonych przez PWSZ staną się 

pracownikami, studentami i słuchaczami Akademii. Analogiczne rozwiązanie przyjęto 

w odniesieniu do osób przyjętych na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2016/2017 

do PWSZ. 

Podstawowe jednostki organizacyjne PWSZ staną się podstawowymi jednostkami 

organizacyjnymi Akademii. Zachowają one dotychczasowe uprawnienia do prowadzenia 

studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia oraz posiadane kategorie naukowe. 



– 2 – 

W związku z tym, że PWSZ nie posiada żadnych uprawnień do nadawania stopnia 

naukowego  doktora, a tym samym formalnie nowo tworzona uczelnia nie powinna być 

nazwana „akademią” (wyraz ten może być używany w nazwie uczelni, której jednostki 

organizacyjne posiadają co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 

doktora), ustawodawca sformułował art. 7. W myśl tego przepisu 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 – Prawo o szkolnictwie wyższym. Należy przyjąć, iż konsekwencją 

niezrealizowania tej dyspozycji będzie zmiana nazwy uczelni (wyeliminowanie z nazwy 

rzeczownika „akademia” w przypadku posiadania przez uczelnię jednego uprawnienia do 

nadawania stopnia naukowego doktora) albo likwidacja uczelni i utworzenie na jej bazie 

uczelni zawodowej (w przypadku nieposiadania przez uczelnię żadnego uprawnienia do 

nadawania stopnia naukowego doktora). 

Warto przy tym wspomnieć, iż uwzględniając art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, nowo tworzona uczelnia uzyska status uczelni akademickiej 

de facto począwszy od dnia, w którym przynajmniej jedna z jej jednostek organizacyjnych 

uzyska uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora i pod warunkiem, że uczelnia 

będzie prowadziła badania naukowe. 

W art. 8 ustawy sformułowano przepisy dostosowujące dotyczące organów 

jednoosobowych i kolegialnych uczelni (znoszonej i tworzonej). Przyjęto w szczególności, że 

dwie pierwsze kadencje organów Akademii nie będą wliczane do limitu kadencji, o którym 

mowa w art. 77 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem poselskim (druk sejmowy nr 220). Marszałek Sejmu skierował projekt do 

I czytania do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisja przeprowadziła 

I czytanie oraz rozpatrzyła projekt na posiedzeniu w dniu 31 marca 2016 r. (sprawozdanie 

Komisji – druk sejmowy nr 380). Komisja zaproponowała w odniesieniu do projektu kilka 

zmian, przy czym nie miały one zasadniczego znaczenia (m.in. dodano przepis odnoszący się 

do osób przyjętych na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2016/2017 oraz skreślono 
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ust. 2 w  art. 7, który stanowił, że w przypadku niedostosowania liczby uprawnień do 

nadawania stopnia naukowego doktora do wymogów określonych w art. 3 ust. 5 ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym, Akademia ulegnie przekształceniu w publiczną uczelnię 

akademicką albo publiczną uczelnię zawodową). W trakcie II czytania nie zgłoszono 

poprawek. 

W odniesieniu do projektu swoje opinie przedstawiły m.in. Rada Główna Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego „zdecydowanie negatywnie opiniuje 

koncepcję utworzenia publicznej uczelni akademickiej na bazie Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w obecnych warunkach 

organizacyjno-kadrowych” (uchwała Nr 291/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.). Zdaniem Rady, 

„zmiana "szyldu" szkoły z PWSZ na Akademię, w okolicznościach gdy nie spełnia ona nawet 

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

o szkolnictwie wyższym (…) jest przedsięwzięciem obarczonym zbyt dużym ryzykiem”. 

Rada przedstawiła szereg argumentów uzasadniających zacytowane stanowisko. 

Również Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich w swojej opinii z dnia 

16 lutego 2016 r. przedstawiła argumenty przeciwko uchwalonym przez Sejm rozwiązaniom 

(w opinii dokonano analizy stanu PWSZ pod kątem kadry, akredytacji PKA, oceny 

parametrycznej, uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, badań naukowych oraz 

studentów). KRASP w szczególności poddała w wątpliwość zdolność nowo tworzonej 

uczelni do uzyskania wystarczającej liczby uprawnień do nadawania stopnia naukowego 

doktora w terminie 3 lat od dnia utworzenia uczelni. 

  

III. Uwagi szczegółowe 

Abstrahując od zastrzeżeń sygnalizowanych w opiniach Rady Głównej Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

należałoby zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

1) art. 6 ust. 2 stanowi, że osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 

2016/2017 do PWSZ z dniem utworzenia Akademii staną się jej studentami. Zgodnie 

z art. 2 ust. 1 pkt 18k ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, studentem jest osoba, 

która kształci się na studiach wyższych. Natomiast art. 170 ust. 1 tej ustawy stanowi, że 

osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia 
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ślubowania. Mając na uwadze, że Akademia powstanie z dniem 1 września 2016 r., 

a więc miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego 2016/2017, osoby przyjęte na 

pierwszy rok studiów nie będą jeszcze w tym dniu spełniały kryteriów uznania ich za 

studentów. Mając to na uwadze art. 6 ust. 2 powinien stanowić, osoby przyjęte na 

pierwszy rok studiów na rok akademicki 2016/2017 do PWSZ z dniem utworzenia 

Akademii staną się osobami przyjętymi do Akademii. Czy taka osoba stanie się 

ostatecznie studentem będzie uzależnione od spełnienia przez nią ustawowych wymagań 

do uzyskania tego statusu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 6 w ust. 2 wyrazy „jej studentami” zastępuje się wyrazami „osobami przyjętymi na 

pierwszy rok studiów do Akademii”; 

 

2) terminologia użyta w art. 6 ust. 5 jest niezgodna z terminologią ustawy o zasadach 

finansowania nauki. W myśl tej ustawy kategorię naukową przyznaje się na podstawie 

kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej 

jednostek naukowych. Sformułowanie „ocena parametryczna” jest wprawdzie 

używane w praktyce, niemniej zgodnie z § 9 Zasad techniki prawodawczej w ustawie 

należy się posługiwać określeniami, które zostały użyte w ustawie podstawowej dla 

danej dziedziny spraw (nakaz zachowania konsekwencji terminologicznej w obrębie 

dziedziny spraw). 

Propozycja poprawki: 

w art. 6 w ust. 5 wyrazy „ocenie parametrycznej” zastępuje się wyrazami „kompleksowej 

ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych”; 

 

3) art. 7 nakłada na jednostki organizacyjne Akademii obowiązek dostosowania liczby 

posiadanych przez nie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora do 

wymogów określonych w art. 3 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

W związku z tym, że przepis zamiast do uczelni (jako całości) odnosi się do jej 

poszczególnych jednostek organizacyjnych, może pojawić się w przyszłości wątpliwość 

interpretacyjna. Przepis ten może być interpretowany w ten sposób, że po upływie 3 lat 

od dnia utworzenia uczelni, wymóg z art. 3 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie 
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wyższym będzie musiała spełniać każda jednostka organizacyjna uczelni. Wynika to 

z literalnego brzmienia przepisu. Jak się wydaje nie to było intencją ustawodawcy. 

Zapewne chodziło o to, aby wymóg wskazany wyżej musiała spełnić uczelnia, a nie jej 

poszczególne wydziały.  

Propozycja poprawki: 

art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. Akademia, w terminie 3 lat od dnia jej utworzenia, dostosuje się 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.).”; 

 

4) w art. 8 ust. 6 zdanie drugie ustawodawca uściśla, że przepis dotyczy kadencji 

organów jednoosobowych i kolegialnych. Wobec faktu, że takiego doprecyzowania nie 

ma w zdaniu pierwszym, należy uznać, iż jest ono zbędne również w zdaniu drugim. Nie 

budzi żadnych wątpliwości, że ustawodawca mówiąc o kadencji organów Akademii bez 

dookreślania ma na myśli zarówno jej organy jednoosobowe, jak i kolegialne 

(tzn. wszystkie organy Akademii w rozumieniu art. 60 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym). 

Propozycja poprawki: 

w art. 8 w ust. 6 skreśla się wyrazy „jednoosobowych i kolegialnych”. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


