
Warszawa, dnia 30 lipca 2008 r.

Opinia do ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Technologicznego w Szczecinie

(druk nr 223)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem ustawy jest utworzenie z dniem 1 stycznia 2009 r. Zachodniopomorskiego

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (zwanego dalej "Uniwersytetem").

Uniwersytet będzie utworzony na bazie dotychczasowej Akademii Rolniczej w

Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej. Z dniem utworzenia Uniwersytetu uczelnie te

będą zniesione.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie

wyższym, utworzenie publicznej uczelni akademickiej, jej likwidacja, zmiana nazwy oraz

połączenie z inną uczelnią publiczną następują w drodze ustawy. Natomiast art. 3 ust. 3 tej

ustawy stanowi, że wyraz "uniwersytet" uzupełniony innym przymiotnikiem lub

przymiotnikami w celu określenia profilu uczelni może być używany w nazwie uczelni, której

jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia

naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objętych profilem uczelni.

Z uzasadnienia dołączonego do projektu ustawy wynika, że Uniwersytet spełnia te

wymagania. Spełnione zostały również inne wymagania formalnoprawne przewidziane

ustawą – Prawo o szkolnictwie związane z przedmiotem ustawy.

Opiniowana ustawa przewiduje, że Uniwersytet będzie następcą prawnym

zniesionych uczelni. Z dniem 1 stycznia 2009 r. mienie Akademii Rolniczej w Szczecinie

oraz Politechniki Szczecińskiej, obejmujące własność i inne prawa majątkowe, stanie się

mieniem Uniwersytetu. Z tym dniem Uniwersytet przejmie również prawa i zobowiązania

tych uczelni. Ponadto wskazano, że pracownicy, studenci, doktoranci, osoby, które wszczęły

przewody doktorskie oraz słuchacze studiów podyplomowych i kursów doszkalających,
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Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej, zostaną z dniem utworzenia

Uniwersytetu "przejęci" przez tą uczelnię.

Ponadto w ustawie sformułowano przepisy dostosowujące dotyczące organów

jednoosobowych i kolegialnych uczelni (znoszonych i tworzonej) oraz ich podstawowych

jednostek organizacyjnych.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r. w

oparciu o projekt rządowy. W trakcie prac w Sejmie postanowiono, że Uniwersytet powstanie

1 stycznia 2009 r., a nie - jak zakładał projekt - 1 września 2008 r.

III. Uwagi szczegółowe

1) art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze – norma sformułowana w tym przepisie powtarza

uregulowanie zawarte w ust. 1 pkt 2 tego artykułu. Nie budzi wątpliwości, że osoby

przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2008/2009 do Akademii Rolniczej w

Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej, będą w dniu 31 grudnia 2008 r. studentami tych

uczelni, a więc, że w dniu utworzenia Uniwersytetu znajdzie do nich zastosowanie

wspomniany art. 6 ust. 1 pkt 2. W związku z tym, mając na względzie zasady techniki

prawodawczej oraz konieczność wyeliminowania ewentualnych wątpliwości

interpretacyjnych należałoby skreślić art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze.

Propozycja poprawki:

- w art. 6 w ust. 2 skreśla się zdanie pierwsze;

2) w ustawie zamieszczono kilka przepisów, które powtarzają uregulowania zawarte w

ustawie z dania 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (podstawowej dla

regulowanej materii) - dotyczy to  art. 4 (powtarza on art. 33 ust. 1), art. 7 ust. 2 (powtarza

on art. 19 ust. 2), art. 7 ust. 6 zdanie pierwsze (powtarza on art. 19 ust. 4) oraz art. 7 ust. 8

(powtarza on art. 19 ust. 3). Mając na uwadze § 4 zasad techniki prawodawczej, który

stanowi, że ustawa nie może powtarzać przepisów zamieszczonych w innych ustawach,

należałoby rozważyć skreślenie wskazanych wyżej przepisów (m.in. dlatego, że nie

zawierają one żadnej nowości normatywnej).
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Propozycja poprawki:

- skreśla się art. 4;

- w art. 7 skreśla się ust. 2 i 8;

- w art. 7 w ust. 6 skreśla się zdanie pierwsze.

Jakub Zabielski

Starszy legislator


