UCHWAŁA
Senatu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu z dnia 12
listopada 2008 r . w sprawie projektu ustawy o utworzeniu Akademii Muzyki i Sztuk
Wizualnych w Szczecinie.
Senat po zapoznaniu się z treścią projektu utworzenia Akademii Muzyki i Sztuk
Wizualnych w Szczecinie / w dalszej treści uchwały zwanej AMiSW / stanowiącego
załącznik do niniejszej uchwały , uchwala co następuje :
1.Treść projektu , w zakresie jakim dotyczy on Akademii Muzycznej w Poznaniu jest
bezprawna ,w szczególności dotyczy propozycji włączenia Filii Akademii w Szczecinie do
AMiSW . Z treści ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /zwanej
w dalszej treści uchwały Posw / art.4.1. wynika „Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich
obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie „ . Zgodnie z art.84.1
85.1i 85.4 Posw
tworzenie, przekształcanie i likwidacja podstawowych jednostek
organizacyjnych oraz zamiejscowych jednostek organizacyjnych uczelni publicznej
spełniającej wymagania określone w art. 56.2 Posw jest wyłączną kompetencją senatu
uczelni.
Akademia Muzyczna w Poznaniu spełnia wymagania art.56.2 Posw , a Senat
Akademii nigdy nie podjął uchwały o likwidacji Filii w Szczecinie.
2.Kolejny przykład bezprawności
projektu utworzenia AMiSW , to próba
ustawowego amputowania części Akademii Muzycznej w Poznaniu , części którą od blisko
50 lat Akademia Muzyczna w Poznaniu rozwijała własnym kosztem i staraniem , przy
minimalnej pomocy finansowej w codziennej działalności dydaktycznej i artystycznej ze
strony lokalnych władz w Szczecinie .
Art.18.1 Posw określa , że w drodze ustawy dokonuje się : tworzenia, likwidacji,
zmiany nazwy lub połączenia publicznej szkoły akademickiej. Z powyższego wynika , że nie
jest możliwe w drodze ustawy rozczłonkowanie istniejącej publicznej uczelni akademickiej,
bo do tego sprowadzałoby się odłączenie części uczelni bez jej zgody . Nie można zabierać
bez zgody senatu uczelni w drodze ustawy sprzecznej z Posw jej integralnych elementów
struktury.
3. Szczytowym przejawem bezprawności projektu jest zapis o przejęciu mienia
Akademii Muzycznej w Poznaniu , a znajdującego się w Filii w Szczecinie przez AMiSW.
Zapis ten jest sprzeczny z art. 64 Konstytucji RP z 1977 , który brzmi : „ Każdy ma prawo
do własności , innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia „ a art. 64.3
Konstytucji mówi jasno :
„Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie , w jakim nie
narusza ona istoty prawa własności „.
Kolejny art. Konstytucji art. 21.1.”Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo
dziedziczenia „ a ust.2 stwierdza :”Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas
,gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem „ .
Zdaniem Senatu Akademii zamiar odebrania jej majątku sprawia, że projekt jest
sprzeczny z Konstytucją .Mienie znajdujące się w obiekcie filii w Szczecinie stanowi
integralną część majątku Akademii Muzycznej i w każdej chwili może zostać zbyte,
przeniesione ,zastawione itd. zgodnie z prawami przysługującymi właścicielowi / art.140
kodeksu cywilnego z 1964 r.
4. Uzurpacją nie mającą uzasadnienia w obowiązującym stanie prawnym jest zamiar
nazywania projektowanej uczelni akademią .Aby uczelnia publiczna mogła używać słowa
„akademia” w nazwie , musi posiadać co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora .Projektowana uczelnia takich uprawnień posiadać nie będzie , albowiem

tryb uzyskania tych uprawnień określa Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z 14 marca 2003 r . w art. 7 wyraźnie wymienia
warunki jakie musi spełnić jednostka ubiegająca się o uprawnienia do nadawania stopni
naukowych, a jest nim m. in. sprawozdanie z ostatnich trzech lat działalności naukowobadawczej lub twórczości artystycznej ,przy założeniu zatrudniania co najmniej 8
samodzielnych pracowników /profesorów i doktorów habilitowanych w pełnym wymiarze w
tym 5 osób reprezentujących daną dyscyplinę / . Zaproponowany w projekcie art.8 jest
niczym innym jak propozycją obejścia obowiązujących przepisów i urąga zasadom
ustanowionym w szkolnictwie wyższym obowiązującym wszystkie uczelnie publiczne i
niepubliczne . Senat Akademii Muzycznej w Poznaniu nie widzi powodu dla czynienia
wyjątku dla projektowanej uczelni ,której faktyczny status będzie odpowiadał uczelni
zawodowej . Powyższe byłoby nieuczciwe wobec wszystkich pozostałych uczelni w Polsce,
które swoje uprawnienia i nazwy uzyskały i są w trakcie ich uzyskiwania zgodnie z prawem.
5.Zwracamy uwagę ,że projekt przewiduje, niedopuszczalne naszym zdaniem
przejęcie studentów i kandydatów na studia , których celem życiowym jest uzyskanie
dyplomu renomowanej ,blisko 90 letniej Akademii Muzycznej w Poznaniu.
6.Wobec nagromadzenia się tylu przykładów naruszania prawa w zgłoszonym
projekcie , Senat Akademii im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu zobowiązuje
Rektora do zapoznania ze swoim stanowiskiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Uchwałę przyjęto w tajnym głosowaniu przy obecności 33 osób uprawnionych.
Wynik głosowania: 23 za, 1 przeciwny i 8 wstrzymujących.

