
                Poznań, dnia 3 grudnia 2008 

 

Sz. Pan 

Wojewoda Zachodniopomorski 

Marcin Zydorowicz 

 

 

Wielce Szanowny Panie Wojewodo, 

 

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 24 listopada 2008 r. uprzejmie informuję, że Senat Akademii 

Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu zapoznał się z treścią Pańskiego pisma na posiedzeniu 

w dniu 3 grudnia 2008 r. Po przedstawieniu w/wym. pisma Senat  wyraził następującą opinię odnośnie 

jego treści,  a także zaszłości, które do konieczności wyrażenia niniejszej opinii doprowadziły.  

1.Senat świadom faktu, iż od pewnego czasu władze województwa zachodniopomorskiego oraz 

miasta Szczecina dążą do utworzenia wyższej szkoły artystycznej oraz mając na uwadze ambicje 

regionu, zawsze odnosił się do nich ze zrozumieniem oraz deklarował m.in. poprzez wypowiedzi 

Rektora Akademii życzliwą współpracę. Zrozumienie to Senat okazał poprzez uchwałę wyrażającą 

zgodę na złożenie deklaracji o podjęciu przez pedagogów Akademii zatrudnionych w jej Filii  

w Szczecinie pracy w nowej szkole wyższej na pierwszym miejscu pracy. 

2. Senat oświadcza, że podejmując uchwałę zezwalającą pedagogom filii w Szczecinie na złożenie 

deklaracji o podjęciu pracy w nowej szkole na pierwszym miejscu, nie  zakładał  likwidowania 

działalności filii ,albowiem tak zobowiązania wobec studentów podjęte w chwili rekrutacji,  

jak również zobowiązania wobec funduszy europejskich, nie dopuszczają możliwości zmniejszenia 

ogólnej /łącznej / liczby studentów i pedagogów Akademii.  

3. Senat rozważy, w razie propozycji satysfakcjonującej współpracy w określonej perspektywie 

czasowej po otworzeniu nowej wyższej szkoły artystycznej podjęcie decyzji umożliwiającej 

bezkolizyjne, płynne włączenie struktur filii do nowej uczelni po uzyskaniu przez nią statusu uczelni 

akademickiej. 

4. Senat wyraża zaniepokojenie, iż organ polityczno-rządowy, w tym przypadku Wojewoda 

Zachodniopomorski w swym piśmie sugeruje najwyższemu organowi Uczelni, reprezentującemu ją 

wobec wszelkich władz krajowych i międzynarodowych, podjęcie uchwały w związku z całkowicie 

chybionym projektem ustawy o utworzeniu w Szczecinie Akademii Muzyki i Sztuk Wizualnych 

(uwagi szczegółowe zawarte w Uchwale Senatu Akademii z dnia 12 listopada 2008 – dostępna na 

stronie internetowej Uczelni). Art. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dokładnie określa 

autonomiczność uczelni wyższej i uwalnia ją od wpływów zewnętrznych, nieokreślonych ustawą . 

 

                                                                                    Z wyrazami szacunku, 

 

                    Rektor 

 

       Prof. Bogumił Nowicki 


