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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja
Prezes Rady Ministrów

             RM-10-127-04

Pan
Józef Oleksy
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

             Szanowny Panie Marszałku,

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o włączeniu Akademii Medycznej im.
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu.

             W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
              Jednocześnie uprzejmie informuję, że do reprezentowania stanowiska
Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Edukacji Narodowej i Sportu.

                                                                              Z szacunkiem

                                                                           (-) Marek Belka



projekt

U S T A W A

z dnia

o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Art. 1. 1.  Włącza się Akademię Medyczną im. Ludwika Rydygiera

w Bydgoszczy, zwaną dalej „Akademią", do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem", z dniem 1 października 2004 r.

2.  Z dniem włączenia jednostki organizacyjne Akademii stają się

jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.

3.  Z dniem włączenia znosi się Akademię.

Art. 2. 1.  Uniwersytet z dniem włączenia Akademii, oprócz dotychczasowej

działalności:

1)  prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie

nauk medycznych;

 2)  prowadzi działalność leczniczą, z uwzględnieniem przepisów

ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.1));

 3)  uczestniczy w sprawowaniu opieki zdrowotnej przez zakłady

opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia

30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr

91, poz. 408, z późn. zm. 2)).
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2.  Nadzór nad Uniwersytetem w zakresie działalności, o której mowa

w ust. 1, sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw szkolnictwa wyższego.

3.  Minister właściwy do spraw zdrowia w zakresie działalności, o

której mowa w ust. 1, przyznaje dotacje i środki z budżetu państwa, o których mowa w

art. 24 ust. 1 pkt 1, 1a i 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.

Art. 3. 1.  Uniwersytet przejmuje, z dniem włączenia, wszelkie prawa

i zobowiązania Akademii.

2.  Zakres praw oraz zobowiązań Akademii, o których mowa w ust. 1,

ustalą Akademia oraz Uniwersytet w formie protokołu. Stan gospodarki finansowej

Akademii zostanie wykazany w bilansie sporządzonym przez Akademię na dzień

poprzedzający dzień włączenia Akademii do Uniwersytetu.

Art. 4. 1.  Z dniem włączenia Akademii do Uniwersytetu:

1) pracownicy zatrudnieni w Akademii stają się pracownikami

Uniwersytetu;

2) studenci Akademii stają się studentami Uniwersytetu;

3) dyrektor administracyjny Akademii staje się zastępcą dyrektora

administracyjnego Uniwersytetu;

4) dla byłych pracowników Akademii fundusz, o którym mowa w

art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie

wyższym, tworzy się w Uniwersytecie.

2.  Jednostki organizacyjne Uniwersytetu, o których mowa w art. 1 ust.

2, zachowują uprawnienia do nadawania stopni naukowych, posiadane przez jednostki

organizacyjne Akademii.
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Art. 5. 1.  Organizację uczelni oraz inne sprawy dotyczące jej funkcjonowania,

wynikające z włączenia Akademii do Uniwersytetu, określi statut uchwalony przez

senat Uniwersytetu.

2.  Senat Uniwersytetu określi zasady wyodrębnienia finansowego

jednostek Uniwersytetu realizujących działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1.

Art. 6. 1.  Od dnia włączenia Akademii dotychczasowy rektor oraz prorektorzy

Uniwersytetu pełnią funkcje do końca swojej kadencji; rektor Akademii staje się

prorektorem Uniwersytetu, a prorektorzy Akademii przestają pełnić swoje funkcje.

2.  Od dnia włączenia Akademii dotychczasowy senat Uniwersytetu

zostaje powiększony o dotychczasowy skład senatu Akademii, a dziekani i rady

wydziałów poszczególnych wydziałów Akademii stają się odpowiednio dziekanami i

radami wydziałów Uniwersytetu.

Art. 7.  Przyjmowanie na pierwszy rok studiów w roku akademickim

2004/2005 na kierunki prowadzone przez Akademię przed dniem jej włączenia do

Uniwersytetu odbędzie się na zasadach obowiązujących w Akademii przed tym dniem.

Art. 8.  W zakresie uregulowanym niniejszą ustawą art. 10 ust. 2-5 ustawy z

dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym nie stosuje się.

Art. 9.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.
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______________________________________
1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54,

poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121,
poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590,
Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141,  poz. 943, z 1998 r. Nr 50,  poz. 310, Nr 106, poz. 668
i Nr  162,  poz.  1115  i  1118, z 2000 r. Nr 120,  poz.  1268 i  Nr 122, poz. 1314, z  2001 r. Nr 85,
poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33
i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128,
poz. 1176,  Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206
i Nr 152, poz. 1598.

2)     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121,
poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115,
z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz.
489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961,
Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128,
poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr
171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.



U Z A S A D N I E N I E

Senat Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz

Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęły uchwały odpowiednio:

Nr 72/2003 Senatu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy z dnia

14 października 2003 r. w sprawie wyrażenia woli połączenia Akademii Medycznej im.

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu

oraz Nr 49 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 28 października 2003 r. w

sprawie wyrażenia woli połączenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Akademii

Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Środowisko akademickie obu uczelni wyraziło pogląd, że połączenie uczelni pozwoli na

lepsze wykorzystanie potencjału naukowego, dydaktycznego i klinicznego dla dobra

rozwoju nauki, kształcenia studentów oraz kadry, a także wysokospecjalistycznej opieki

medycznej. Przekształcona zgodnie z niniejszą ustawą uczelnia będzie silnym

ekonomicznie i merytorycznie, nowoczesnym ośrodkiem o potencjale porównywalnym

z najlepszymi uniwersytetami Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że jakkolwiek

połączenie uczelni z inną jednostką oznacza wzmocnienie jej pozycji w środowisku

naukowym, jednak nie oznacza ani powstania nowych miejsc pracy (wpływ na rynek

pracy), nie zmieni także sytuacji regionu, ani też konkurencyjności gospodarki (nie

powstanie nowa jednostka, lecz zmienią się relacje prawne pomiędzy dwoma już ist-

niejącymi jednostkami).

Uniwersytet Mikołaja Kopernika po połączeniu z Akademią Medyczną w Bydgoszczy

będzie działał oraz będzie finansowany na podobnych zasadach jak Uniwersytet

Jagielloński, w skład którego wchodzi Collegium Medicum.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki

zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) z dniem włączenia Akademii w

struktury Uniwersytetu, Rektor Uniwersytetu stanie się organem założycielskim dla

zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez tę Akademię i będzie wykonywał

wszelkie zobowiązania wynikające z tej ustawy.
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Wyłączenie w art. 8 projektu ustawy art. 10 ust. 2 – 5 ustawy o szkolnictwie wyższym

jest spowodowane odrębnym uregulowaniem w przedmiotowym projekcie spraw,

których te przepisy dotyczą. Zaproponowane rozwiązanie jest uzasadnione tym, że w

projekcie nie dokonuje się połączenia dwóch uczelni i utworzenia w ich miejsce uczelni

nowej, a jedynie włącza się jedną uczelnię do drugiej. W związku z powyższym w

projekcie ustawy określono zasady przyjęcia na studia osób, które ubiegają się o

przyjęcie w poczet studentów Akademii Medycznej w Bydgoszczy w roku

akademickim 2004/2005, a także iż dotychczasowi pracownicy Akademii Medycznej w

Bydgoszczy staną się pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ponadto

określono, odpowiednio, że dotychczasowy dyrektor administracyjny Akademii

Medycznej w Bydgoszczy stanie się zastępcą dyrektora administracyjnego

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, rektor AM stanie się prorektorem UMK, skład

senatu UMK zostanie powiększony o dotychczasowy senat AM, zaś dziekani i rady

wydziałów AM staną się dziekanami i radami wydziałów UMK. Potrzeba

wprowadzenia tych regulacji wynika przede wszystkim z faktu, że w sytuacji łączenia

dwóch uczelni należy w równej mierze zabezpieczyć interesy ich obu.

Niniejszym projektem ustawy nie wprowadza się zmian do aktów prawnych tworzących

Akademię Medyczną w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, bowiem

zniesienie lub przekształcenie uczelni, tak jak każdej jednostki organizacyjnej, nie

wymaga uchylania lub zmiany aktu prawnego tworzącego tę jednostkę. Akt o

utworzeniu zawiera bowiem jedynie regulacje erygujące uczelnię, która następnie

prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa materialnego (ustawy o

szkolnictwie wyższym). Zniesienie uczelni jest odwrotnością aktu o jej utworzeniu i

nieuchylenie aktu o utworzeniu uczelni w ustawie znoszącej tę uczelnię nie skutkuje

koniecznością dalszego stosowania przepisów aktu erygującego znoszoną uczelnię.

W świetle planu rzeczowo-finansowego Akademii Medycznej w Bydgoszczy

na 2004 r., uchwalonego przez Senat Uczelni w dniu 26 maja 2004 r., planowane na

bieżący rok przychody z działalności dydaktycznej stanowią kwotę 44 619,9 tys. zł, w

tym dotacja z budżetu państwa – 37 669,9 tys. zł, natomiast koszty ogółem działalności

dydaktycznej planowane są na poziomie 46 406,4 tys. zł. W działalności badawczej

zaplanowano na 2004 r. zarówno przychody jak i koszty na poziomie 7 773,0 tys. zł. W

ramach przychodów z tej działalności dotacja na finansowanie działalności statutowej
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planowana jest w wysokości 2 705,0 tys. zł, a dotacja na badania własne – 1 335,0 tys.

zł. Poziom funduszu pomocy materialnej dla studentów przy uwzględnieniu stanu

środków funduszu na początek roku w kwocie 1 008,0 tys. zł, planowany jest

w wysokości 6 878,0 tys. zł, w tym dotacja z budżetu – 4 600,4 tys. zł. Koszty

finansowane z funduszu pomocy materialnej dla studentów są planowane  w 2004 r. na

poziomie 5 990,0 tys. zł.

Niezrealizowane do dnia włączenia Akademii do Uniwersytetu przychody i koszty

Akademii, staną się elementem planu finansowego Uniwersytetu w nowym kształcie.

Stan zobowiązań Akademii Medycznej w Bydgoszczy na koniec 2003 r. w części

dotyczącej działalności Uczelni ukształtował się na poziomie 9 386,4 tys. zł, natomiast

stan należności – w wysokości 2 367,0 tys. zł.

Projekt ustawy został przedstawiony do zaopiniowania następującym partnerom

społecznym: Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji

Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Konferencjom

Rektorów: Uczelni Niepaństwowych, Uczelni Zawodowych oraz Akademickich Szkół

Polskich, a także Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów, Zrzeszeniu Studentów Polskich

i Parlamentowi Studentów RP. Projekt opiniowały także następujące organizacje

zrzeszające pracowników Solidarność pracodawców: Chrześcijański Związek

Zawodowy „Solidarność im. ks. Jerzego Popiełuszki”, Komisja Krajowa NSZZ

„Solidarność 80”, Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie

Porozumienie Związków Zawodowych, Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”

Komisja Krajowa, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Krajowa Izba Gospodarcza,

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Pracodawców Polskich,

Business Centre Club – Związek Pracodawców, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ

„Solidarność”, Krajowa Rada Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, Federacja

Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki, Forum Związków

Zawodowych, Konfederacja Stowarzyszeń Nauczycielskich.

Przedstawiciele społeczni nie zgłosili uwag, natomiast uwagi Państwowej Komisji

Akredytacyjnej uwzględniono w części dotyczącej danych, kto będzie pełnił funkcję
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dziekanów w nowych wydziałach Uniwersytetu, w pozostałej części o charakterze

formalnym zostały uznane za bezzasadne.

Ocena skutków regulacji (OSR)

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w

tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Nie będzie miała także wpływu na rynek pracy, sytuację i rozwój regionalny, ani na

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej

Proponowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.




