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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 14 marca 2022 r.              

Opinia do ustawy o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie 

(druk nr 659) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest utworzenie z dniem 1 września 2022 r. Politechniki Morskiej 

w Szczecinie, zwaną dalej „Politechniką”. Politechnika będzie uczelnią publiczną z siedzibą 

w Szczecinie. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce publiczną uczelnię akademicką tworzy się w drodze ustawy. 

Politechnika zostanie utworzona z Akademii Morskiej w Szczecinie, zwanej dalej 

„Akademią”, i będzie jej następcą prawnym. Z dniem utworzenia Politechniki Akademia 

przestanie funkcjonować. 

W związku z tym, że Politechnika, tak jak Akademia, będzie uczelnią morską, nadzór 

nad nią będzie sprawował minister właściwy do spraw gospodarki morskiej. 

Politechnika – jako następca prawny – przejmie mienie (obejmujące własność i inne 

prawa majątkowe), a także prawa i obowiązki Akademii (w tym wynikające z decyzji 

administracyjnych). Bilans zamknięcia Akademii będzie bilansem otwarcia Politechniki. 

Ustawodawca przesądza, że pracownicy, studenci i doktoranci Akademii staną się 

pracownikami, studentami i doktorantami Politechniki. Analogiczne rozwiązanie przyjęto 

w odniesieniu do uczestników studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, szkół 

doktorskich oraz osób przyjętych na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2022/2023 

w Akademii. 
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Pierwszego rektora Politechniki powoła minister właściwy do spraw gospodarki 

morskiej. Minister ten nada również nowo tworzonej uczelni pierwszy statut. Pozostałe 

organy Akademii (zarówno kolegialne, jak i jednoosobowe) oraz organy samorządu 

studenckiego i samorządu doktorantów, staną się organami oraz organami samorządu 

studentów i samorządu doktorantów Politechniki. 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewiduje, że 

uczelnia używająca w swojej nazwie wyrazu „politechnika” musi spełniać określone wymogi. 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 wymienionej ustawy wyraz „politechnika” jest zastrzeżony dla nazwy 

uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 

2 dyscyplinach w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Na podstawie art. 6 

opiniowanej ustawy nowo tworzona uczelnia będzie obowiązana dostosować się do tych 

wymogów w terminie do zakończenia drugiej, po jej utworzeniu, ewaluacji jakości 

działalności naukowej. Niespełnienie wymogów w terminie będzie skutkowało utratą prawa 

do posługiwania się nazwą z użyciem wyrazu „politechnika”. Utrata praw nastąpi z mocy 

samego prawa. W przypadku niespełnienia wymogów w terminie nową nazwę uczelni 

określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.  

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

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 9 marca 2022 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem poselskim (druk sejmowy nr 2007). Marszałek Sejmu skierowała projekt 

ustawy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej. Komisje po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu projektu na 

posiedzeniu w dniu 8 marca 2022 r. wniosły o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym 

w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 2063). W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawkę. 

Poprawka ta uzyskała poparcie Sejmu. W trzecim czytaniu ustawę poparło 453 posłów, żaden 

nie był przeciw, zaś 4 wstrzymało się od głosu. 

W takcie prac nad projektem ustawy w Sejmie nie dokonano w odniesieniu do niego 

istotnych zmian. Najważniejsza zmiana dotyczyła uzupełnienia przepisu przewidującego 

„ciągłość” organów Akademii i Politechniki o Komisję  Dyscyplinarną ds. Doktorantów, 

Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów, Rzecznika Dyscyplinarnego 
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ds. Nauczycieli Akademickich, Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów oraz Rzecznika 

Dyscyplinarnego ds. Doktorantów.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa jest typowym aktem o utworzeniu akademickiej uczelni publicznej „na bazie” 

dotychczas istniejącej uczelni. Nie budzi ona zasadniczych wątpliwości konstytucyjnych 

i legislacyjnych, z tym że należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

 

1) art. 3 – nowo tworzona uczelnia będzie nadzorowana przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki morskiej i w związku z tym będzie ona uczelnią morską (art. 433 

pkt 5 ustawy z  dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Przyjęte 

rozwiązanie jest analogiczne do obowiązującego dzisiaj w odniesieniu do Akademii 

i jako takie nie budzi zastrzeżeń. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że następstwem 

opiniowanej ustawy powinna być zmiana art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. 

o działach administracji rządowej, który to przepis przewiduje, że minister właściwy do 

spraw gospodarki morskiej sprawuje nadzór między innymi nad Akademią. Od dnia 

1 września 2022 r. przepis ten w swojej treści powinien odnosić się do Politechniki. 

    W związku z tym, że opiniowana ustawa jest specyficznym aktem, ponieważ 

na jej treść składają się – co do zasady – przepisy przejściowe i dostosowujące 

(z wyjątkiem art. 1 ust. 2, art. 3 i art. 8), ewentualny przepis zmieniający, inaczej niż 

wynika to z Zasad techniki prawodawczej, należałoby zamieścić przed przepisem 

o wejściu w życie ustawy. Jednocześnie w związku z tym, że utworzenie Politechniki 

nastąpi z dniem 1 września 2022 r., korekta art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 4 września 

1997 r. o działach administracji rządowej powinna wejść w życie z tym dniem. 

Propozycja poprawek: 

po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 

„Art. 7a. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1893, 2368 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 350) w art. 10 w ust. 4 wyrazy 

„Akademią Morską w Szczecinie” zastępuje się wyrazami „Politechniką Morską 

w Szczecinie”.”; 
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w art. 8 po wyrazie „ogłoszenia” dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem art. 7a, który wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2022 r.”; 

 

2) art. 5 ust. 1 pkt 4 – przepis ten stanowi, że z dniem utworzenia Politechniki szkoły 

doktorskie działające w Akademii staną się szkołami doktorskimi Politechniki. Zgodnie 

z informacją zamieszczoną w System RAD-on (stanowi on część Zintegrowanej Sieci 

Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym) Akademia prowadzi jedną szkołę 

doktorską (Szkoła Doktorska Akademii Morskiej w Szczecinie)
1)

. Przyjmując, że 

informacja zamieszczona w Systemie RAD-on jest aktualna, art. 5 w ust. 1 w pkt 4 

powinien odnosić się do jednej szkoły doktorskiej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4)  szkoła doktorska działająca w Akademii staje się szkołą doktorską Politechniki.”; 

 

3) art. 7 – w związku z przepisami zawartymi w tym artykule nasuwają się następujące 

pytania. Po pierwsze, czy wolą ustawodawcy jest, aby pierwszy rektor Politechniki 

powołany był na pełną 4-letnią kadencję? Innymi słowy, czy pierwszy rektor ma pełnić 

swoją funkcję do dnia 31 sierpnia 2026 r.? Do takiego wniosku prowadzi art. 7 ust. 2 

opiniowanej ustawy, który przewiduje, że pierwszego rektora Politechniki właściwy 

minister powoła na kadencję, o której mowa w art. 26 ust. 1  ustawy z  dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a więc na kadencję 4-letnią. Po drugie 

nie jest jasne, kiedy skończą się pierwsze kadencje senatu Politechniki, rady Politechniki 

i kolegium elektorów. Czy okres kadencji, który upłynął przed utworzeniem 

Politechniki, będzie brany pod uwagę przy ustalaniu ostatniego dnia kadencji tych 

organów? Pytanie jest następstwem niekonsekwencji ustawodawcy. W części ustaw 

o utworzeniu publicznej uczelni akademickiej w przepisach dotyczących organów 

uczelni przesądza się, kiedy upłynie kadencja organów pierwszej kadencji, w części zaś 

ustawodawca tego nie robi, pozostawiając interpretacje w tym zakresie samej uczelni 

oraz ministrowi ją nadzorującemu. Zakładając, że wolą ustawodawcy nie jest 

                                                 

1)
 https://radon.nauka.gov.pl/dane/szkoly-

doktorskie?responsibleInstitutionName=Akademia%20Morska%20w%20Szczecinie&pageNumber=1 
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różnicowanie kadencji organów Politechniki względem kadencji organów w innych 

uczelniach publicznych, warto rozważyć przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 7: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pierwszego rektora Politechniki powołuje minister właściwy do spraw gospodarki 

morskiej na okres do końca kadencji rozpoczętej z dniem 1 września 2020 r.”, 

(albo: „2. Pierwszego rektora Politechniki powołuje minister właściwy do spraw gospodarki 

morskiej. Kadencja pierwszego rektora Politechniki kończy się z dniem 31 sierpnia 2024 r.”), 

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Pierwsze kadencje senatu Politechniki, rady Politechniki oraz Kolegium Elektorów 

Politechniki kończą się z upływem kadencji senatu, rady i Kolegium Elektorów trwających 

w dniu utworzenia Politechniki.”. 

 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


