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Wykaz skrótów

WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

k.c.  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.)

k.k.  – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553 z późn. zm.)

Konstytucja RP  – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p.  – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

k.p.a.  – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
z późn. zm.)

k.p.c.  – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywil-
nego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

k.p.k.  – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 
(Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

nowelizacja z dnia  – ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkol-
nictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 z późn. zm.)

p.p.s.a.  – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 
z późn. zm.)

pr. aut.  – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

pr. stow.  – ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

p.s.w.  – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

r.s.t.p.w.  –  rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania 
wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. Nr 236, 
poz. 1707)

18 marca 2011 r.
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r.z.t.r.p.  –  rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
5 października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji progra-
mu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finanso-
wej uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz. 1446)

u.d.l.  – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

u.f.p.  – ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

umowa z dnia  – Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją 
Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakła-
danych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersyte-
tów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz 
w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów 
nadawanych przez te szkoły wyższe, podpisana w Warszawie w dniu 
1 lipca 1999 r., załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagra-
nicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między 
Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (Dz. U. Nr 63, poz. 727)

u.o.d.o.  – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

u.p.o.o.  – ustawa z dnia 21 listopada 1997 r. o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 461 
z późn. zm.)

u. rach.  – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

u.p.d.o.f.  – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

u.p.d.o.p.  – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)

u.p.t.u.  – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

u.s.d.g.  – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

u.s.n.t.n.  – ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule na-
ukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, 
poz. 595 z późn. zm.)

u.s.w. z 1990 r.  – ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
Nr 65, poz. 385 z późn. zm.)

u.ś.r.  – ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

u.z.f.n.  – ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
(Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)

u.z.f.ś.s.  – ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.)

u.z.w.u.  – ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 
przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1224)

1 lipca 1999 r.
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Czasopisma, publikatory

Biul. SAKa  – Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Biul. SN  – Biuletyn Sądu Najwyższego
Dz. Urz. UE  – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
M.P.Pr.  – Monitor Prawa Pracy
M. Praw.  – Monitor Prawniczy
ONSA  – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSAiWSA  – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódz-

kich Sądów Administracyjnych
OSNAPiUS  – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy 

i Ubezpieczeń Społecznych
OSNC  – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNKW  – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNP  – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo-

łecznych i Spraw Publicznych
OSNPG  – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Ge-

neralnej
OSNwSK  – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
OSP  – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK-A  – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, zbiór urzędowy, Seria A
PiP  – Państwo i Prawo
PiZS  – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Prok. i Pr.-wkł.  – Prokuratura i Prawo (wkładka)
Prz. Sejm.  – Przegląd Sejmowy
PS  – Przegląd Sądowy
ZNSA  – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
ZNUJ  – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

GUS  – Główny Urząd Statystyczny
KNOW  – Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący
KRASP  – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
KRK  – Krajowe Ramy Kwalifikacji
KUL  – Katolicki Uniwersytet Lubelski
NSA  – Naczelny Sąd Administracyjny
PAN  – Polska Akademia Nauk
PKA  – Polska Komisja Akredytacyjna
RGNiSW  – Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
SISW  – System Informacji o Szkolnictwie Wyższym
TK  – Trybunał Konstytucyjny
WSA  – wojewódzki sąd administracyjny
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SŁOWO WSTĘPNE

Dokonana w marcu 2011 r. nowelizacja ustawy z 2005 r. – Prawo o szkolnic-
twie wyższym w sposób zasadniczy zmieniła kształt regulacji prawnej funkcjono-
wania szkół wyższych. Nowelizacja ta była efektem prawie dwuletnich konsultacji 
społecznych, wynikających z potrzeby dostosowania naszego systemu szkolnictwa 
wyższego do bezprecedensowego wzrostu skali zadań, które przed nim stanęły, 
a także z potrzeby harmonizacji tego systemu z rozwiązaniami wdrażanymi w Eu-
ropejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. W obliczu niewątpliwego sukcesu, 
jakim jest prawie pięciokrotny wzrost liczby studentów w ostatnich 20 latach, 
priorytetem stało się podniesienie jakości studiów i efektywności systemu szkolni-
ctwa wyższego. Zaproponowane rozwiązania, w sposób ewolucyjny modyfikujące 
prawne otoczenie funkcjonowania uczelni w Polsce, miały na celu doprowadzenie 
do tego, aby polskie szkolnictwo wyższe wraz z kadrą akademicką osiągało coraz 
lepszą pozycję w świecie. Ma to sprawić, że polskie uczelnie staną się atrakcyj-
nym miejscem prowadzenia badań dla uczonych z zagranicy, a także atrakcyjnym 
miejscem zdobywania wiedzy dla zagranicznych studentów. Ten ostatni czynnik 
nabiera istotnego znaczenia w świetle głębokiego niżu demograficznego. 

Zmieniając prawo o szkolnictwie wyższym, uwolniono szkoły wyższe od 
centralnie ustalanych programów nauczania i dano swobodę kształtowania nowa-
torskich programów kształcenia. Wprowadziliśmy wiele rozwiązań przyjaznych 
studentom i chroniących ich. Zapisaliśmy w obowiązującej ustawie obowiązek 
zawierania przez uczelnie ze studentami umów cywilnoprawnych, które określa-
ją warunki studiowania.

Aby dopomóc w stosowaniu znowelizowanej ustawy, Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z wybitnymi uczonymi przygotowało komen-
tarz do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, który dziś oddajemy do rąk 
Czytelników. 

Poszczególne fragmenty komentarza zostały przygotowane przez naukowców, 
specjalistów prawa administracyjnego, prawa pracy i administracji publicznej oraz 
pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaangażowanych za-
równo w tworzenie nowego prawa, jak i w jego stosowanie. Całość została zrealizo-
wana pod redakcją naukową prof. Waleriana Sanetry i prof. Marka Wierzbowskiego. 
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Autorzy i redaktorzy dzieła dążyli do tego, aby prezentowało ono wykładnię 
przepisów zgodną z istniejącą praktyką i orzecznictwem i tym samym stanowiło 
pomoc dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką szkolnictwa wyższe-
go. Jednak, jak każde dzieło, prezentuje ono poglądy autorów i redaktorów. Nie 
jest więc oficjalną wykładnią prawa – nasze prawo nie przewiduje takiej formy 
interpretacji obowiązujących przepisów prawa. 

W ramach zaprezentowanych poglądów autorzy niejednokrotnie wypowiada-
ją wnioski de lege ferenda lub krytycznie oceniają pewne praktyki czy rozwiąza-
nia prawne. Z punktu widzenia Ministerstwa patrzymy na nie jako na postulaty, 
które winny być brane pod uwagę przy kolejnych etapach doskonalenia przepisów 
regulujących szkolnictwo wyższe. Będziemy wdzięczni również Czytelnikom za 
wszelkie uwagi dotyczące treści ustawy, nie traktujemy bowiem procesu dosko-
nalenia regulacji prawnej szkolnictwa wyższego jako działania już zakończonego. 

Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które za-
angażowane były w przygotowanie tego komentarza: prof. M. Wierzbowskiemu, 
prof. W. Sanetrze, prof. E. Urze, prof. P.J. Suwaj, prof. A. Wiktorowskiej, a także 
dyr. M. Lenardowi, dyr. A. Kurkiewiczowi, dyr. E. Sieczek, dyr. J. Oliwie i innym. 
To dzięki państwa wspólnej pracy i powiązaniu nauki z praktyką udało się wy-
pracować unikatową wartość tego komentarza, która, jestem przekonana, służyć 
będzie wyjaśnieniu wielu problemów prawnych, przed którymi stoi dzisiaj szkol-
nictwo wyższe w Polsce.

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Autorzy: prof. dr hab. Walerian Sanetra (red. naukowy), prof. dr hab. Marek Wierz-
bowski (red. naukowy), prof. dr hab. Elżbieta Ura, dr hab., prof. UW Aleksandra 
Wiktorowska, dr hab., prof. WSAP Patrycja Joanna Suwaj, dr Andrzej Kurkie-
wicz, dr Paweł Wajda, Monika Kubiak, Mariusz Lenard, Michał Miąskiewicz, 
Paweł Orzeszko, Joanna Róg, Ewa Sieczek, Anna Szymańska, Grzegorz Winiarz.
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z dnia 27 lipca 2005 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572; zm.: Dz. U. z 2012 r. poz. 742, poz. 1544)

poz. 1544
zm. w art. 127 i 138.
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DZIAŁ I
System szkolnictwa wyższego

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych.
2. Ustawy nie stosuje się do szkół wyższych i wyższych seminariów du-

chownych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, z wyjątkiem 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, chyba że ustawa lub umowa między 
rządem a władzami kościołów lub związków wyznaniowych stanowi inaczej. Ewa Sieczek

1. Przepis art. 1 ust. 1 określa, do jakich rodzajów szkół wyższych stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572), a mianowicie do szkół wyższych publicznych i nie-
publicznych. W poprzednio obowiązującej ustawie z dnia 12 września 1990 r. 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) były jeszcze 
używane określenia „uczelnie państwowe” (sektor państwowy, podstawowy) 
i „uczelnie niepaństwowe”. Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. wprowa-
dziło określenia „uczelnie publiczne” i „uczelnie niepubliczne” (terminologię 
spójną z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 
Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), a także zasadę konwergencji sektorów publiczne-
go i niepublicznego w szkolnictwie wyższym1. Zmiany wprowadzone ustawą 
z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, 
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytu-
le w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, 
poz. 455 z późn. zm.) realizują tę zasadę w nieco większym stopniu, tym samym 
stwarzając możliwość konkurowania uczelni. Najnowsze rozwiązania dotyczą-
ce dostępu do dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 
nie dzielą już uczelni na publiczne i niepubliczne. O dostępie do tej dotacji de-

1 Zasada konwergencji sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym ozna-
cza dążenie do zapewnienia równych reguł konkurowania uczelni publicznych i niepublicznych.
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cyduje już tyko jakość prowadzenia dydaktyki lub badań naukowych (zob. ko-
mentarz do art. 94b i 96a). 

2. Uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe nie podlega-
ją przepisom ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Wyjątkiem od tej zasady jest Katoli-
cki Uniwersytet Lubelski (obecnie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
w Lublinie). Jedynie w stosunku do KUL mają zastosowanie nie tylko przepi-
sy prawa o szkolnictwie wyższym, lecz także przepisy ustawy z dnia 14 mar-
ca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.). Szczególnym przypad-
kiem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (do 1999 r. Akademia 
Teologii Katolickiej w Warszawie), który działa jako uczelnia państwowa, jednak 
jego wydziały kościelne działają ponadto na podstawie konstytucji apostolskiej 
„Sapientia Christiana” z dnia 15 kwietnia 1979 r. (AAS – Acta Apostolicae Sedis 
1979 r., s. 469–499) oraz odrębnego regulaminu uwzględniającego przepisy prawa 
o szkolnictwie wyższym i przepisy kościelne, posiadającego aprobatę Kongrega-
cji Wychowania Katolickiego.

3. Tworzenie i prowadzenie uczelni przez kościoły i inne związki wyznanio-
we, ich status, zasady udzielania im przez państwo pomocy finansowej oraz tryb 
i zakres uznawania stopni i tytułów naukowych regulują, na wniosek władz koś-
ciołów lub związków wyznaniowych, odrębne ustawy i umowy pomiędzy Rzą-
dem Rzeczypospolitej Polskiej a przedstawicielami kościołów lub związków wy-
znaniowych (art. 1 ust. 2).

4. Uprawnienia szkół wyższych prowadzonych przez Kościół Katolicki określa 
podpisana w Warszawie w dniu 1 lipca 1999 r. Umowa między Rządem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół 
wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwer-
sytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w spra-
wie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez 
te szkoły wyższe. Umowa została załączona do obwieszczenia Ministra Spraw 
Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą 
Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (Dz. U. Nr 63, poz. 727). Zgodnie z umową 
status kościelnych szkół wyższych mają uniwersytety, odrębne wydziały i wyższe 
seminaria duchowne zakładane i prowadzone przez Kościół Katolicki, a także die-
cezjalne i zakonne szkoły wyższe kształcące osoby świeckie w zakresie nauk koś-
cielnych, jeżeli spełniają wymogi ustawowe dotyczące kadry. Wśród kościelnych 
szkół wyższych w umowie wymienia się takie uczelnie, jak: Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski (obecnie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), 
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II), Wyższa Szkoła Filozoficzno -Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie 
(obecnie Akademia Ignatianum w Krakowie), Papieski Wydział Teologiczny we 
Wrocławiu, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie składający się z Sekcji 
św. Jana Chrzciciela i z Sekcji św. Andrzeja Boboli „Collegium Bobolanum”.
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5. Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 umowy z dnia 1 lipca 1999 r. państwo uznaje ty-
tuły zawodowe nadawane absolwentom przez kościelne szkoły wyższe, spełniają-
ce warunki prowadzenia kierunków studiów, określone w przepisach dotyczących 
szkolnictwa wyższego (spełnienie warunków stwierdza w drodze decyzji admi-
nistracyjnej minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego). Zgodnie z pro-
cedurą uczelnia kościelna składa wniosek o stwierdzenie spełnienia warunków 
do prowadzenia kształcenia na danym kierunku. Po rozpatrzeniu wniosku pod 
względem formalnym zostaje on skierowany do zaopiniowania przez Polską Ko-
misję Akredytacyjną (PKA). Następnie, po uzyskaniu opinii PKA, minister właś-
ciwy do spraw szkolnictwa wyższego podejmuje w tej sprawie stosowną decyzję.

6. Uczelnie kościelne, których tytuły zawodowe nadawane absolwentom są 
uznawane przez państwo, to:
  a) Akademia Ignatianum w Krakowie (poprzednio Wyższa Szkoła Filozoficzno-

-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie), prowadząca kierunki studiów: 
filozofia, pedagogika, kulturoznawstwo, praca socjalna, politologia, admini-
stracja i polityka publiczna; 

  b) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (poprzednio Papieska Aka-
demia Teologiczna w Krakowie), prowadzący kierunki studiów: teologia, fi-
lozofia, historia, nauki o rodzinie, historia sztuki, dziennikarstwo i komuni-
kacja społeczna, ochrona dóbr kultury, muzyka kościelna, praca socjalna; 

  c)  Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, prowadzący kierunek studiów 
teologia;

  d)  Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, prowadzący kierunki studiów: 
teologia w Sekcji św. Jana Chrzciciela i w Sekcji św. Andrzeja Boboli Colle-
gium Bobolanum oraz politologia w Sekcji św. Andrzeja Boboli Collegium 
Bobolanum;

  e)  Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, prowa-
dzący kierunek studiów teologia;

  f)  Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku -Białej, prowadzący kie-
runek studiów teologia.
7. Na podstawie § 7 ust. 2 umowy z dnia 1 lipca 1999 r. między Rządem Rze-

czypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski alumni wyższych semi-
nariów duchownych, prowadzących sześcioletnie studia zgodnie z wymaganiami 
prawa kościelnego, mogą uzyskiwać tytuł zawodowy magistra kierunku teologia 
na podstawie umów o współpracy zawartych na podstawie Konstytucji Apostol-
skiej „Sapientia Christiana” z kościelnymi szkołami wyższymi oraz z uczelniami 
państwowymi, w których strukturze znajdują się wydziały teologii, posiadający-
mi prawo do prowadzenia studiów magisterskich na tym kierunku. 

8. Na podstawie umowy z dnia 1 lipca 1999 r. państwo uznaje kościelne stop-
nie naukowe doktora i doktora habilitowanego nadawane przez kościelne szkoły 
wyższe, jeżeli spełniają one warunki określone w ustawie o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, przeprowadzają prze-
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wody doktorskie i habilitacyjne oraz nadają stopnie zgodnie z postanowieniami tej 
ustawy. Paragraf 8 umowy odnosi się do spełniania warunków określonych w prze-
pisach art. 3 i 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach 
naukowych, która nie obowiązuje. Obecnie warunki, jakie musi spełniać jednostka 
organizacyjna uprawniona do nadawania stopni naukowych, określają przepisy 
art. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule nauko-
wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm). 

9. Zgodnie z art. 15 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczą-
pospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 51, poz. 318) oraz na podstawie odrębnych ustaw uczelnie prowadzone i zakła-
dane przez Kościół Katolicki otrzymują dotacje i inne środki z budżetu państwa 
na zasadach określonych dla uczelni publicznych:
  a) Katolicki Uniwersytet Lubelski – ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o finan-

sowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa (Dz. U. 
Nr 61, poz. 259 z późn. zm.),

  b) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o fi-
nansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu 
państwa (Dz. U. Nr 103, poz. 650 z późn. zm.),

  c)  Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – ustawa z dnia 5 kwietnia 
2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 
z budżetu państwa (Dz. U. Nr 94, poz. 649), 

  d)  Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. 
o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu 
państwa (Dz. U. Nr 94, poz. 648), 

  e) Wyższa Szkoła Filozoficzno -Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie (obec-
nie Akademia Ignatianum) – ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowa-
niu Wyższej Szkoły Filozoficzno -Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie 
z budżetu państwa (Dz. U. Nr 94, poz. 650).
Finansowanie dwóch uczelni, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Pa-

pieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, obecnie Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II, zostało również wprost wskazane w Konkordacie. 

Trzy ostatnie wymienione uczelnie (Papieski Wydział Teologiczny we Wroc-
ławiu, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie oraz Akademia Ignatianum 
w Krakowie). otrzymują od dnia 1 października 2006 r. dotacje i inne środki z bu-
dżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych, z wyjątkiem fi-
nansowania kosztów realizacji inwestycji budowlanych.

10. Dotacje na pomoc materialną dla studentów z budżetu państwa otrzymu-
ją wszystkie uczelnie kościelne, w tym również seminaria duchowne prowadzone 
przez Kościół Katolicki. Podstawę do pomocy materialnej określa § 5 umowy z dnia 
1 lipca 1999 r., który stanowi, że studentowi kościelnej szkoły wyższej przysługu-
ją prawa studentów uczelni utworzonych na podstawie ustawy z dnia 12 września 
1990 r. oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach za-
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wodowych. Ustawy te przestały obowiązywać na podstawie art. 276 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Natomiast zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami student ma prawo do ubiegania się o pomoc materialną ze środ-
ków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa (art. 173 ustawy). 

11. Na podstawie odrębnych ustaw wyższe seminaria duchowne prowadzone 
są w Polsce również przez inne kościoły (inne niż Kościół Katolicki), takie jak: 
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosław-
ny, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół ewangelicko -metodystyczny, Kościół 
zielonoświątkowy, Kościół polskokatolicki, Starokatolicki Kościół Mariawitów 
(zob. www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/uczel-
nia/uczelnia-koscielna). Żadne z tych seminariów nie podlega przepisom Prawa 
o szkolnictwie wyższym ani nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolni-
ctwa wyższego. 

12. Od roku 2011 dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określo-
nych dla uczelni publicznych, z wyjątkiem finansowania kosztów realizacji inwe-
stycji budowlanych, otrzymuje spośród wymienionych wyżej seminariów duchow-
nych prowadzonych przez inne kościoły tylko Prawosławne Seminarium Duchowne 
w Warszawie – art. 1 ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o finansowaniu Prawosławnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa (Dz. U. Nr 144, poz. 849). 

13. Kwestia uznawania tytułów zawodowych nadawanych przez wyższe se-
minaria duchowne prowadzone przez inne kościoły (inne niż Kościół Katolicki) 
przedstawia się następująco:
  a) Wyższa  Szkoła  Teologiczno -Humanistyczna  im.  Michała  Beliny-

-Czechowskiego w Podkowie Leśnej (dawne Wyższe Seminarium Duchow-
ne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego im. Michała Beliny -Czechowskiego 
w Podkowie Leśnej, obwieszczenie o zmianie nazwy – M.P. z 2003 r. Nr 38, 
poz. 563) – wyższa szkoła teologiczna, prowadząca wyższe studia na kierunku 
teologia, uprawniona jest do nadawania tytułu zawodowego licencjata teo logii 
adwentystycznej. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. 
o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481 z późn. zm.) tytuł ten jest równoważ-
ny z tytułem licencjata nadawanym przez uczelnie państwowe; 

  b)  Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie – wyższa szkoła teologicz-
na, prowadząca studia na kierunku teologia, uprawniona jest do nadawania ty-
tułu zawodowego licencjata teologii prawosławnej. Na podstawie art. 19 ust. 4 
ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicz-
nego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 z późn. zm.) tytuł ten 
jest równoważny z tytułem licencjata nadawanym przez uczelnie państwowe; 

  c) Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie – wyższa szko-
ła teologiczna, prowadząca studia na kierunku teologia, uprawniona jest do 
nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii baptystycznej. Na podsta-
wie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do 
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Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, 
poz. 480 z późn. zm.) tytuł ten jest równoważny z tytułem licencjata nadawa-
nym przez uczelnie państwowe;

  d) Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie – wyższa 
szkoła teologiczna, prowadząca studia na kierunku teologia, uprawniona jest 
do nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii metodystycznej. Na pod-
stawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Ewangelicko -Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
Nr 97, poz. 479 z późn. zm.) tytuł ten jest równoważny z tytułem licencjata 
nadawanym przez uczelnie państwowe;

  e) Warszawskie Seminarium Teologiczne – wyższa szkoła teologiczna, prowa-
dząca studia na kierunku teologia, uprawniona jest do nadawania tytułu zawo-
dowego licencjata teologii. Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 
1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254 z późn. zm.) tytuł ten jest równoważny 
z tytułem licencjata nadawanym przez uczelnie państwowe;

  f) Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie 
– wyższa szkoła teologiczna, prowadząca studia na kierunku teologia, upraw-
niona jest do nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii starokatoli-
ckiej. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
Nr 97, poz. 482 z późn. zm.) tytuł ten jest równoważny z tytułem licencjata 
nadawanym przez uczelnie państwowe;

  g) Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Starokatolickiego Mariawitów 
w Płocku – wyższa szkoła teologiczna, prowadząca studia na kierunku teo-
logia, uprawniona jest do nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii 
mariawickiej. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o sto-
sunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 253 z późn. zm.) tytuł ten jest równoważny 
z tytułem licencjata nadawanym przez uczelnie państwowe.
14. Przepisy prawa o szkolnictwie wyższym nie przewidują możliwości doko-

nywania oceny kształcenia szkół wyższych prowadzonych przez Kościół Katolicki, 
a także inne kościoły lub związki wyznaniowe. Możliwości takiej nie przewidywa-
ły również przepisy poprzednio obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym. 
Także umowa z dnia 1 lipca 1999 r. nie zawiera w tym zakresie jakichkolwiek re-
gulacji. W związku z powyższym na gruncie przytoczonych przepisów brak jest 
podstaw do dokonywania przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny kształcenia 
na uczelniach prowadzonych przez Kościół Katolicki (z wyjątkiem KUL).

Art. 2. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
 1) uczelnia – szkołę prowadzącą studia wyższe, utworzoną w sposób okreś-

lony w ustawie;
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 2) uczelnia publiczna – uczelnię utworzoną przez państwo reprezentowane 
przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej;

 3) uczelnia niepubliczna – uczelnię utworzoną przez osobę fizyczną albo 
osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną;

 4) założyciel uczelni niepublicznej – osobę, o której mowa w pkt 3, która 
utworzyła uczelnię lub prowadzi uczelnię na podstawie art. 26 ust. 3;

 5) studia wyższe – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub 
jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną 
do ich prowadzenia;

 6) (uchylony);
 7) studia pierwszego stopnia – formę kształcenia, na którą są przyjmowani 

kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem 
kwalifikacji pierwszego stopnia;

 8) studia drugiego stopnia – formę kształcenia, na którą są przyjmowa-
ni kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, 
kończącą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia;

 9) jednolite studia magisterskie – formę kształcenia, na którą są przyjmo-
wani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzy-
skaniem kwalifikacji drugiego stopnia;

 10) studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie, prowadzone przez upraw-
nioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Aka-
demii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy 
działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na pod-
stawie odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posia-
dający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifi-
kacji trzeciego stopnia;

 11) studia podyplomowe – formę kształcenia, na którą są przyjmowani kan-
dydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowa-
dzoną w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytu-
cie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, 
kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych;

 11a) forma studiów – studia stacjonarne i studia niestacjonarne;
 12) studia stacjonarne – formę studiów wyższych, w której co najmniej po-

łowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycz-
nych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
i studentów;

 13) studia niestacjonarne – formę studiów wyższych, inną niż studia stacjo-
narne, wskazaną przez senat uczelni;

 14) kierunek studiów – wyodrębnioną część jednego lub kilku obszarów 
kształcenia, realizowaną w uczelni w sposób określony przez program 
kształcenia;

 14a) obszar kształcenia – zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z ob-
szarów wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 
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ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytu-
le naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, 
poz. 595, z późn. zm.);

 14b) program kształcenia – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów 
kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa 
Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia 
tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego 
procesu punktami ECTS;

 15–17) (uchylone);
 18) standardy kształcenia – zbiór reguł kształcenia na studiach przygotowu-

jących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zawodów, dla których 
wymagania dotyczące procesu kształcenia i jego efektów są określone 
w przepisach prawa Unii Europejskiej;

 18a) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – opis, przez 
określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim sy-
stemie szkolnictwa wyższego;

 18b) kwalifikacje – efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świade-
ctwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez upraw-
nioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów 
kształcenia;

 18c) efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecz-
nych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się;

 18d) punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumu-
lacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu 
pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów 
kształcenia;

 18e) profil kształcenia – profil praktyczny, obejmujący moduł zajęć służą-
cych zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych albo profil 
ogólnoakademicki, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez 
studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych;

 18f) kwalifikacje pierwszego stopnia – efekt kształcenia na studiach pierw-
szego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencja-
ta, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu 
kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;

 18g) kwalifikacje drugiego stopnia – efekt kształcenia na studiach drugiego 
stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magi-
stra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i pro-
filu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;

 18h) kwalifikacje trzeciego stopnia – uzyskanie, w drodze przewodu dok-
torskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-
niach i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora w określonej 
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dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki okre-
ślonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzo-
ne odpowiednim dyplomem;

 18i) kwalifikacje podyplomowe – osiągnięcie zakładanych efektów kształce-
nia na studiach podyplomowych, potwierdzone świadectwem;

 18j) filia uczelni – zamiejscową jednostkę organizacyjną uczelni, w której 
skład wchodzą co najmniej dwie podstawowe jednostki organizacyjne 
uczelni;

 18k) student – osobę kształcącą się na studiach wyższych;
 18l) doktorant – uczestnika studiów doktoranckich;
 18m) słuchacz – uczestnika studiów podyplomowych;
 19) immatrykulacja – akt przyjęcia w poczet studentów uczelni;
 20–21) (uchylone);
 22) uczelnia akademicka – uczelnię, w której przynajmniej jedna jednostka 

organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego 
doktora;

 23) uczelnia zawodowa – uczelnię prowadzącą studia pierwszego lub dru-
giego stopnia albo jednolite studia magisterskie nieposiadającą upraw-
nienia do nadawania stopnia naukowego doktora;

 24) uczelnia wojskowa – uczelnię publiczną nadzorowaną przez Ministra 
Obrony Narodowej;

 25) uczelnia służb państwowych – uczelnię publiczną nadzorowaną przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

 26) uczelnia artystyczna – uczelnię publiczną nadzorowaną przez ministra 
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

 27) uczelnia medyczna – uczelnię publiczną nadzorowaną przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia;

 28) uczelnia morska – uczelnię publiczną nadzorowaną przez ministra właś-
ciwego do spraw gospodarki morskiej;

 29) podstawowa jednostka organizacyjna – wydział lub inną jednostkę or-
ganizacyjną uczelni określoną w statucie, prowadzącą co najmniej jeden 
kierunek studiów, studia doktoranckie lub badania co najmniej w jednej 
dyscyplinie naukowej;

 30) nauka i badania naukowe – także odpowiednio – sztukę i twórczość ar-
tystyczną;

 31) stopień naukowy doktora i stopień naukowy doktora habilitowanego – 
także odpowiednio – stopień doktora sztuki i stopień doktora habilito-
wanego sztuki;

 32) tytuł naukowy profesora – także odpowiednio – tytuł profesora sztuki;
 33) podstawowe miejsce pracy – uczelnię albo jednostkę naukową, w której 

nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w peł-
nym wymiarze czasu pracy, wskazaną w akcie stanowiącym podstawę 
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zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie pod-
stawowe miejsce pracy może być tylko jedno;

 34) jednostka naukowa – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut 
badawczy albo międzynarodowy instytut naukowy utworzony na pod-
stawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
 1) studiach bez bliższego określenia – rozumie się przez to studia wyższe;
 2) poziomie kształcenia – rozumie się przez to studia pierwszego stopnia, stu-

dia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie albo studia trzecie-
go stopnia;

 3) związku uczelni, bez bliższego określenia – rozumie się przez to związek 
uczelni publicznych albo związek uczelni niepublicznych;

 4) tytule zawodowym – rozumie się przez to tytuł licencjata, inżyniera, ma-
gistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny.
3. W uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, 

przepisy ustawy dotyczące takich jednostek stosuje się odpowiednio do całej 
uczelni.

1. Przepis art. 2 zawiera definicje legalne pojęć użytych w ustawie. Wskazać 
jednak należy, że część przepisów znajdujących się w dalszej części ustawy rów-
nież definiuje pojęcia w niej użyte.

2. Ustawa definiuje określenie „uczelnia” jako szkołę prowadzącą studia wyż-
sze, utworzoną w sposób określony w ustawie (art. 2 ust. 1 pkt 1). Jeżeli uczelnia 
jest uczelnią publiczną, to została utworzona przez państwo reprezentowane przez 
właściwy organ władzy lub administracji publicznej (art. 2 ust. 1 pkt 2). Jeżeli 
uczelnia jest uczelnią niepubliczną, to została utworzona przez osobę fizyczną lub 
osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną, czyli zało-
życiela. Założycielem może być również osoba prowadząca uczelnię niepublicz-
ną, na którą w trybie art. 26 ust. 3 przeniesiono pozwolenie na utworzenie uczelni 
(art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4). 

3. Przepis art. 2 ust. 1 pkt 5 stanowi, że studia wyższe to studia pierwsze-
go stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone 
przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia. Natomiast studia trzeciego stop-
nia, czyli studia doktoranckie, może prowadzić nie tylko uczelnia (uprawniona 
jednostka organizacyjna uczelni), lecz także instytut naukowy Polskiej Akade-
mii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie studia podyplomowe. Ta for-
ma kształcenia może być prowadzona zarówno na uczelniach, jak i w instytutach 
naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych lub Centrum Me-
dycznym Kształcenia Podyplomowego (art. 2 ust. 1 pkt 10 i 11).

4. Wiele zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r. spowo-
dowało mocniejsze powiązanie systemu szkolnictwa wyższego z nauką. Do ta-
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kich rozwiązań należy m.in. przepis art. 2 ust. 1 pkt 14a, który definiuje obszar 
kształcenia jako zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wie-
dzy określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o stop-
niach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 
Przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierp-
nia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin 
naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065) wydane na podstawie art. 3 
ust. 1 u.s.n.t.n. określają obszary wiedzy, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypli-
ny naukowe i artystyczne w ramach ośmiu obszarów wiedzy, z którymi tożsame 
są obszary kształcenia określone w przepisach o szkolnictwie wyższym. Przepisy 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. 
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, 
poz. 1520) wydane na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 p.s.w. wyznaczyły osiem takich 
obszarów kształcenia: obszar nauk humanistycznych, obszar nauk społecznych, 
obszar nauk ścisłych, obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk technicznych, ob-
szar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obszar nauk medycznych, nauk 
o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także obszar sztuki.

5. Kierunek studiów (art. 2 ust. 1 pkt 14) stanowi wyodrębnioną część jedne-
go lub kilku obszarów kształcenia realizowanych na uczelni w sposób określony 
przez program kształcenia. Uczelnia zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie 
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 
(Dz. U. Nr 243, poz. 1445 z późn. zm.), wydanym na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 
i 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, obowiązana jest do przyporządko-
wania każdego kierunku studiów do określonego obszaru kształcenia lub do kilku 
obszarów kształcenia (kierunek międzyobszarowy). 

6. Nowelizacja z dnia 18 marca 2011 r. rozszerzyła słowniczek ustawowy 
o grupę nowych pojęć służących do opisu systemu kształcenia. Przepisy art. 2 
ust. 1 pkt 18a–18i wprowadziły do polskiego systemu szkolnictwa wyższego Kra-
jowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRK). Pojęcie to zostało 
zdefiniowane jako opis kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolni-
ctwa wyższego, określony przez efekty kształcenia. Dla każdego z ośmiu obsza-
rów kształcenia określono efekty kształcenia dla dwóch poziomów kształcenia 
i dwóch profili kształcenia (profilu ogólnoakademickiego lub praktycznego). Efek-
ty dla każdego obszaru, poziomu i profilu kształcenia opisane są w kategoriach 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego niosą ze sobą nową filozofię kształcenia, która kładzie na-
cisk nie tyle na proces kształcenia, ile na jego efekty. Uczelnie są obowiązane do 
weryfikowania efektów kształcenia na wszystkich jego etapach. Krajowe Ramy 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego są kolejnym etapem realizacji Procesu 
Bolońskiego (Komunikat z konferencji europejskich ministrów właściwych dla 
szkolnictwa wyższego w Bergen, 19–20 maja 2005 r., www.uka.amu.pl/bolonia.
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html), a także są zgodne z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla 
uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, s. 1). Krajowe 
Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego są powiązane z opracowywaną 
Polską Ramą Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie obejmującą osiem po-
ziomów. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego to poziom 6–8 
w Polskiej Ramie Kwalifikacji (szósty poziom – studia pierwszego stopnia, siód-
my poziom – studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, i ósmy 
poziom – studia doktoranckie). 

7. Odniesienie KRK do ram europejskich zapewni: przejrzystość systemów 
szkolnictwa wyższego, lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, 
porównywalność kwalifikacji potwierdzanych dyplomami uzyskanymi na uczel-
niach w Polsce i za granicą, wzrost mobilności absolwentów na krajowym i euro-
pejskim rynku pracy. Krajowe Ramy Kwalifikacji uwzględniają również potrzeby 
wynikające z programu uczenia się przez całe życie.

8. Z przepisami dotyczącymi KRK związane są również definicje wielu in-
nych pojęć, takich jak: kwalifikacje, efekty kształcenia, profil kształcenia, punkty 
ECTS. Kluczowym pojęciem jest program kształcenia (art. 2 ust. 1 pkt 14b), który 
ustawa definiuje jako opis określonych przez uczelnie spójnych efektów kształ-
cenia, zgodny z KRK, oraz opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnię-
cia tych efektów wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu 
punktami ECTS. Dla każdego kierunku studiów uczelnia opracowuje program 
kształcenia, który składa się z opisu zakładanych efektów kształcenia i progra-
mu studiów. Opracowując opis efektów kształcenia dla kierunku studiów, uczel-
nia uwzględnia efekty kształcenia właściwe dla danego kierunku studiów, pozio-
mu i profilu kształcenia wybrane z efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów 
kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, określonych w roz-
porządzeniu o Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. W no-
wym systemie każdy kierunek powinien mieć określony profil kształcenia: profil 
praktyczny, obejmujący moduł zajęć służący zdobywaniu przez studenta umiejęt-
ności praktycznych, albo profil ogólnoakademicki, obejmujący moduł zajęć służą-
cych zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych (art. 2 
ust. 1 pkt 18e).

9. Kształcenie na uczelni kończy się uzyskaniem kwalifikacji (art. 2 ust. 1 
pkt 18b i 18c), czyli efektów kształcenia poświadczonych dyplomem, świade-
ctwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną in-
stytucję, potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia. Studia 
pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia, stu-
dia drugiego stopnia – kwalifikacji drugiego stopnia, studia doktoranckie – kwa-
lifikacji trzeciego stopnia, a studia podyplomowe – kwalifikacji podyplomowych. 
Inaczej mówiąc, kwalifikacje pierwszego stopnia to efekt kształcenia na studiach 
pierwszego stopnia kończący się tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub 
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równoważnego określonego kierunku i profilu kształcenia. Kwalifikacje drugie-
go stopnia to efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia kończący się tytułem 
zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równoważnego określonego kierun-
ku i profilu kształcenia. Nowelizacja z dnia 18 marca 2011 r. wprowadziła nową 
definicję kwalifikacji trzeciego stopnia (art. 2 ust. 1 pkt 18h), oznaczającą uzyska-
nie, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie przepi-
sów ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki, potwierdzone-
go odpowiednim dyplomem. Ukończenie studiów trzeciego stopnia jest równo-
znaczne z uzyskaniem stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki 
w zakresie dyscypliny naukowej lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki 
w zakresie dyscypliny artystycznej.

10. Przepis art. 2 ust. 1 pkt 18j określa, że filia to zamiejscowa jednostka 
organizacyjna uczelni, w której skład wchodzą co najmniej dwie podstawowe 
jednostki organizacyjne uczelni (definicja podstawowej jednostki organizacyj-
nej – art. 2 ust. 1 pkt 29). Filię uczelni tworzy rektor po uzyskaniu opinii senatu 
uczelni. Tworzona jest ona poza siedzibą uczelni w celu realizacji zadań dydak-
tycznych (art. 85 ust. 1 pkt 2).

11. Kolejna istotna definicja w słowniczku ustawowym dotyczy podstawowej 
jednostki organizacyjnej. Przepis art. 2 ust. 1 pkt 29 po nowelizacji z dnia 18 mar-
ca 2011 r. zmienił definicję podstawowej jednostki organizacyjnej. Zgodnie z no-
wym brzmieniem przepisu jest to wydział lub inna jednostka organizacyjna uczel-
ni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów, studia 
doktoranckie lub badania w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej. Według 
dotychczasowych przepisów podstawowa jednostka organizacyjna, aby spełniać 
warunki ustawowe, musiała prowadzić kształcenie, natomiast po nowelizacji usta-
wy może to być również jednostka, która prowadzi tylko badania naukowe lub 
tylko studia doktoranckie. 

12. Przepis art. 2 ust. 2 pkt 33 określa podstawowe miejsce pracy jako uczel-
nię albo jednostkę naukową (instytut naukowy PAN, instytut badawczy albo mię-
dzynarodowy instytut utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), w której nauczyciel akademicki albo 
pracownik naukowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazaną 
w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy. Pod-
stawowe miejsce pracy może być tylko jedno. Do definicji podstawowego miejsca 
pracy w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym odsyłają przepisy ustawy o stop-
niach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 
Na podstawie art. 6 ust. 1 u.s.n.t.n. w brzmieniu po nowelizacji z dnia 18 marca 
2011 r. podstawowe miejsce pracy jest warunkiem zaliczania osób posiadających 
stopnie i tytuły naukowe do minimum kadrowego, od którego zależą m.in. upraw-
nienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Wprawdzie prze-
pisy przejściowe do nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. dały dwuletni okres na 
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dopełnienie tego warunku, ale pracownicy naukowi instytutów naukowych PAN 
i instytutów badawczych będą musieli podjąć decyzję, czy pozostać w podstawo-
wym miejscu pracy w instytucie naukowym PAN lub instytucie badawczym, czy 
wchodzić do minimum kadrowego studiów drugiego stopnia lub jednolitych stu-
diów magisterskich na uczelni. Podstawowe miejsce pracy jest bowiem na podsta-
wie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 
(Dz. U. Nr 243, poz. 1445 z późn. zm.) jednym z istotnych warunków wliczenia 
nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego studiów drogiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich. Jedynie w przypadku, gdy uczelnia i instytut 
naukowy PAN lub instytut badawczy utworzą centrum naukowe na podstawie 
art. 31 ustawy, będzie można wliczyć nauczyciela akademickiego zatrudnionego 
w podstawowym miejscu pracy w instytucie do minimum kadrowego kierunku 
studiów magisterskich. 

13. Określenie „podstawowe miejsce pracy” zostało również zastosowane 
w przepisie art. 129 p.s.w., gdzie dotyczy reguł zatrudniania nauczyciela akade-
mickiego w ramach stosunku pracy u jednego dodatkowego pracodawcy. Regulacja 
ta ma na celu ograniczenie wieloetatowości (zob. komentarz do art. 48, 71, 72, 75, 
76, 95, 119, 129, 129a i 265). Zdefiniowanie „podstawowego miejsca pracy” stało 
się punktem wyjścia do wprowadzenia regulacji sprzyjających budowaniu własnej 
kadry naukowo-dydaktycznej na uczelniach, podniesieniu jakości kształcenia, ale 
przede wszystkim jakości prowadzonych badań naukowych. 

14. Przepis art. 2 ust. 2 pkt 4 określa, co należy rozumieć przez pojęcie 
tytułu zawodowego nadanego po ukończeniu studiów: po pierwszym stopniu 
– licencjat, inżynier lub inny równorzędny, po drugim stopniu – magister lub 
magister inżynier albo inny równorzędny. Szczególne znaczenie ma określenie 
tytułu magistra inżyniera, który może być nadany po drugim stopniu studiów, 
bez konieczności ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodo-
wym inżyniera. Warunkiem jednak uzyskania tytułu zawodowego inżyniera lub 
magistra inżyniera jest zrealizowanie programu kształcenia uwzględniającego 
wszystkie kompetencje inżynierskie określone w przepisach dotyczących KRK, 
określonych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2. W tym miejscu należy wskazać, że 
rodzaje tytułów zawodowych nadawane absolwentom studiów określa wydane 
na podstawie art. 167 ust. 3 p.s.w. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawa-
nych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów 
dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomo-
wych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167). Zob. ko-
mentarz do art. 167. 

15. Przepis art. 2 ust. 3 to ważny przepis dla uczelni, w której nie ma podsta-
wowej jednostki organizacyjnej. W takim przypadku przepisy ustawy dotyczące 
podstawowych jednostek organizacyjnych stosuje się odpowiednio do całej uczelni. 
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Art. 3. 1. Wyraz „uniwersytet” może być używany w nazwie uczelni, któ-
rej jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia na-
ukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej 
po dwa uprawnienia w każdej z następujących grup dziedzin nauki:
 1) humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych;
 2) matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych;
 3) biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych 

lub weterynaryjnych.
2. Wyrazy „uniwersytet techniczny” mogą być używane w nazwie uczelni, 

której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej 
sześć uprawnień w zakresie nauk technicznych.

3. Wyraz „uniwersytet” uzupełniony innym przymiotnikiem lub przymiot-
nikami w celu określenia profilu uczelni może być używany w nazwie uczel-
ni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do 
nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie 
nauk objętych profilem uczelni.

4. Wyraz „politechnika” może być używany w nazwie uczelni, której 
jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia nauko-
wego doktora co najmniej w sześciu dyscyplinach, w tym co najmniej cztery 
w zakresie nauk technicznych.

5. Wyraz „akademia” może być używany w nazwie uczelni, której jednostki 
organizacyjne posiadają co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora.

1. Przepis art. 3 ust. 1–5 określa warunki, jakie muszą spełniać uczelnie, 
aby w swojej nazwie używać wyrazów „uniwersytet”, „uniwersytet techniczny”, 
„uniwersytet tzw. przymiotnikowy”, „politechnika” lub „akademia”. Nowelizacja 
z dnia 18 marca 2011 r. uporządkowała i nieco złagodziła wymagania w zakresie 
używania wyrazów „uniwersytet” i „uniwersytet techniczny”. W zakresie używa-
nia wyrazu „uniwersytet” wymagania posiadania przez jednostki organizacyjne 
uczelni uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej dwu-
nastu dyscyplinach zmniejszono do co najmniej dziesięciu dyscyplin, w tym co 
najmniej po dwie w każdej z pogrupowanych w ust. 1 dziedzin nauk (dziedziny 
i dyscypliny zostały określone na podstawie art. 3 u.s.n.t.n.). Również w zakresie 
używania w nazwie uczelni wyrażenia „uniwersytet techniczny” po nowelizacji 
zmniejszył się wymóg posiadania uprawnień do nadawania stopnia naukowego 
doktora w dyscyplinach naukowych z dotychczasowych dwunastu do co najmniej 
dziesięciu, natomiast warunek posiadania w tym co najmniej ośmiu uprawnień 
w zakresie nauk technicznych zmniejszono do sześciu. 

2. W przepisach intertemporalnych prawa o szkolnictwie wyższym określono 
terminy dostosowania nazw uczelni (art. 255 ustawy). Do dnia 30 czerwca 2016 r. 
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nazwy uczelni powinny zostać dostosowane do wymagań określonych w komen-
towanym art. 3 ustawy. Do dnia 30 czerwca 2015 r. Rada Ministrów powinna 
przedłożyć projekt ustawy dostosowującej nazwy publicznych uczelni akademi-
ckich do wymagań ustawowych. W przypadku nazw uczelni publicznych niebę-
dących uczelniami akademickimi dostosowanie nazw uczelni nastąpi w drodze 
rozporządzenia. Do dnia 31 marca 2015 r. założyciel uczelni lub inny uprawniony 
organ uczelni niepublicznej przedłoży ministrowi właściwemu do spraw szkolni-
ctwa wyższego wniosek dotyczący dostosowania nazwy uczelni do wspomnia-
nych wymagań. Jeżeli uprawniony organ lub założyciel uczelni niepublicznej nie 
dopełni tego obowiązku, nazwę uczelni zmieni minister. W takim wypadku de-
cyzja będzie wydawana z urzędu. 

Art. 4. 1. Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego 
działania na zasadach określonych w ustawie.

2. Uczelnie kierują się zasadami wolności nauczania, badań naukowych 
i twórczości artystycznej.

3. Uczelnie, pełniąc misję odkrywania i przekazywania prawdy poprzez 
prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowią integralną część naro-
dowego systemu edukacji i nauki.

4. Uczelnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szcze-
gólności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na 
rzecz podmiotów gospodarczych, w wyodrębnionych formach działalności, 
w tym w drodze utworzenia spółki celowej, o której mowa w art. 86a, a tak-
że przez udział przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów 
kształcenia i w procesie dydaktycznym.

5. Organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu teryto-
rialnego mogą podejmować decyzje dotyczące uczelni tylko w przypadkach 
przewidzianych w ustawach.

1. Przepis art. 4 ust. 1 i 2 stanowi, że uczelnia jest autonomiczna we wszyst-
kich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie oraz że kie-
ruje się zasadami wolności nauczania, badań naukowych i twórczości artystycznej. 
Decyzje dotyczące uczelni mogą być podejmowane przez organy administracji 
rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego tylko w przypadkach prze-
widzianych w ustawach (art. 4 ust. 5).

2. Przepisy nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. wprowadziły rozwiązania ma-
jące na celu zapewnienie spójności systemu szkolnictwa wyższego i systemu nauki. 
Treść ust. 4 po nowelizacji wskazuje na konieczność budowania silniejszych relacji 
między szkołami wyższymi a otoczeniem społeczno-gospodarczym. Współpraca 
i powiązania uczelni z przedstawicielami świata gospodarczego, poznanie potrzeb 
przedsiębiorców powinny przynieść wymierne efekty w sferze badań naukowych 
i prac rozwojowych. Uczelnia w celu komercjalizacji badań naukowych i prac roz-
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wojowych może utworzyć spółkę celową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnoś-
cią lub spółkę akcyjną). Do zadań takiej spółki należałoby obejmowanie udziałów 
w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które wdrażałyby 
wyniki badań naukowych prowadzonych na uczelni (art. 86, 86a–86c). 

3. Komentowany przepis kładzie również nacisk na konieczność współpracy 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dydaktyki przez udział praco-
dawców w opracowywaniu programów kształcenia. Nowe brzmienie ust. 4 wy-
znacza jeden z istotnych kierunków zmian w systemie szkolnictwa wyższego. 

Art. 5. 1. Uczelnie wojskowe są jednocześnie jednostkami wojskowymi 
w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) i realizują zada-
nia związane z obroną narodową.

2. Zakres działania uczelni służb państwowych jako jednostki organiza-
cyjnej właściwej służby określają odrębne przepisy.

1. Zgodnie z przepisem art. 33 ust. 2 uprawnienia ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego w zakresie nadzoru nad uczelniami wojskowy-
mi sprawuje Minister Obrony Narodowej. Oznacza to, że Minister Obrony Na-
rodowej sprawuje nadzór nad zgodnością działań uczelni z przepisami prawa 
i statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych. 
Minister ten może żądać informacji i wyjaśnień od organów uczelni, a także 
dokonywać kontroli uczelni. Uczelnie wojskowe nadzorowane przez Ministra 
Obrony Narodowej to: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Wester-
platte w Gdyni, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskie-
go w Warszawie, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Wyższa Szkoła 
Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk 
Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Wymienione uczel-
nie są uczelniami publicznymi, które poza zadaniami przypisanymi uczelni do 
realizacji na podstawie prawa o szkolnictwie wyższym wykonują również za-
dania jednostki wojskowej. Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopa-
da 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) jednostka wojskowa jest jednostką 
organizacyjną Sił Zbrojnych, która funkcjonuje na podstawie nadanego przez 
Ministra Obrony Narodowej etatu określającego jej strukturę wewnętrzną, licz-
bę wszystkich stanowisk służbowych w jednostce wraz z ich rodzajem i rangą, 
liczbę i rodzaj uzbrojenia, środki transportu, a także możliwość posługiwania 
się pieczęcią urzędową z godłem RP i nazwą oraz numerem jednostki. Zgodnie 
z art. 98b u.p.o.o. żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu ofi-
cerów szkolą uczelnie wojskowe. Uczelnie wojskowe kształcą wojskowych, lecz 
także mogą kształcić osoby cywilne. W zakresie kształcenia osób cywilnych 
nadzór sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w poro-
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zumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. W przypadku Akademii Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni nadzór w zakresie realizacji wy-
szkolenia marynarzy na kierunkach podstawowych dla żeglugi morskiej spra-
wuje Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw gospodarki morskiej. Wymogi dotyczące wyszkolenia marynarzy żeglugi 
morskiej wynikają z postanowień Międzynarodowej konwencji o wymaganiach 
w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia 
wacht, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, 
poz. 201 z późn. zm.). Wydaje się, iż należy wymienić wśród uczelni nadzoro-
wanych przez Ministra Obrony Narodowej również Wydział Wojskowo -Lekarski 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który powstał m.in. z Wojskowej Akade-
mii Medycznej i Akademii Medycznej w Łodzi. Nadzór nad uczelnią sprawuje 
minister właściwy do spraw zdrowia, ale nadzór w zakresie kształcenia na po-
trzeby wojska – Minister Obrony Narodowej.

2. Zgodnie z przepisem art. 33 ust. 2 uprawnienia ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego w zakresie nadzoru nad uczelniami służb państwo-
wych sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. Uczelnie służb pań-
stwowych nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych to: 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie i Wyższa Szkoła Policji w Szczyt-
nie. Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest jednostką organizacyjną Państwowej 
Straży Pożarnej zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pań-
stwowej Straży Pożarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.). 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Policji na podsta-
wie art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.). 

Art. 6. 1. Uczelnia ma w szczególności prawo do:
 1) prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz określania ich 

kierunków;
 2) współpracy z innymi jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym 

zagranicznymi, w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, na 
podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań, 
w tym z ich komercjalizacji oraz wspierania mobilności naukowców;

 3) wspierania badań naukowych prowadzonych przez młodych naukow-
ców, w szczególności przez przeprowadzanie konkursów finansowanych 
ze środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz 
z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092);

 4) prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugie-
go stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich 
zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami, w tym:
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a) ustalania warunków przyjęcia na studia, w tym liczby miejsc na kie-
runkach i formach studiów, z wyjątkiem studiów na kierunkach le-
karskim i lekarsko-dentystycznym, w zakresie w jakim mają do nich 
zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 9,

b) ustalania planów studiów i programów kształcenia, uwzględniają-
cych efekty kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji 
dla Szkolnictwa Wyższego, zwanymi dalej „Krajowymi Ramami Kwa-
lifikacji”, dla obszarów kształcenia określonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2;

 5) prowadzenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;
 6) wydawania dyplomów ukończenia studiów potwierdzających uzyskanie 

tytułu zawodowego oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych 
i kursów dokształcających.
2. Uprawnione jednostki organizacyjne uczelni mają prawo nadawania 

stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz występowania o na-
danie tytułu naukowego profesora na zasadach określonych w ustawie z dnia 
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki.

1. Przepisy art. 6 określają generalne prawa uczelni do prowadzenia kształce-
nia, badań naukowych i prac rozwojowych, a także nadawania stopni naukowych 
i stopni w zakresie sztuki oraz występowania o nadanie tytułu naukowego profe-
sora lub profesora sztuki.

A. W zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych uczelnia 
ma prawo do:
  –  samodzielnego określania ich kierunków, zawierania porozumień o współ-

pracy w zakresie badań naukowych z polskimi i zagranicznymi jednostkami 
akademickimi i naukowymi; z naciskiem na pozyskiwanie funduszy z reali-
zacji badań;

  –  komercjalizacji badań naukowych (art. 86a–86c p.s.w.);
  –  wspierania mobilności naukowców;
  –  wspierania badań naukowych prowadzonych przez młodych naukowców m.in. 

w ramach środków finansowych na działalność statutową. Zgodnie z przepi-
sem art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finanso-
wania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) jednostki naukowe uczelni 
otrzymują środki finansowe na działalność polegającą na prowadzeniu badań 
naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących roz-
wojowi młodych naukowców (również uczestników studiów doktoranckich), 
finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym. 
B. W zakresie kształcenia uczelnia ma prawo do:

  –  prowadzenia studiów zgodnie z posiadanymi uprawnieniami (na studiach 
pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) 
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i wydawania dyplomów ukończenia tych studiów potwierdzających uzyskanie 
tytułu zawodowego. Uczelnia ma prawo do ustalania programów kształcenia 
na określonym kierunku studiów. Nowelizacja z dnia 18 marca 2011 r. wpro-
wadziła zmiany w systemie kształcenia opisane w komentarzu do art. 9. Zgod-
nie z nowymi przepisami ustawy i wydanym na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 
oraz ust. 3 pkt 1, 2 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445 
z późn. zm.) program kształcenia składa się z programu studiów i efektów 
kształcenia dla określonego kierunku studiów. Efekty dla kierunku powinny 
uwzględniać właściwe efekty kształcenia dla obszaru kształcenia, do którego 
przyporządkowano kierunek studiów, określone w rozporządzeniu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia ma również prawo do ustalania warunków 
przyjęć (art. 169 – opis warunków rekrutacji), w tym liczby miejsc na kie-
runkach i formach studiów (z wyjątkiem studiów na kierunkach lekarskim 
i lekarsko-dentystycznym). Uczelnia, określając liczbę miejsc, na które będzie 
mogła przyjąć studentów, powinna brać pod uwagę nie tylko możliwości dy-
daktyczne, jakość kształcenia oraz możliwości finansowania ich ze środków 
publicznych, lecz także zasadę określoną w art. 8 ust. 4. Przepis ten uzależ-
nił zwiększenie liczby studentów studiów stacjonarnych na uczelni publicz-
nej powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących 
w poprzednim roku akademickim od decyzji ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego albo właściwego ministra nadzorującego uczelnię pod-
jętej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego. 
Przy podejmowaniu decyzji minister bierze pod uwagę m.in. liczbę studentów 
na poszczególnych kierunkach studiów, w tym kierunkach priorytetowych dla 
rozwoju kraju (szczegółowe wyjaśnienia dotyczące decyzji ministra w spra-
wie zwiększenia liczby studentów studiów stacjonarnych na uczelni publicz-
nej znajdują się w komentarzu do art. 8 ust. 3–6);

  –  prowadzenia studiów doktoranckich przez jednostkę organizacyjną uczelni, 
która posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habili-
towanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowe-
go doktora; studia doktoranckie mogą być prowadzone w zakresie dyscyplin 
odpowiadających tym uprawnieniom (art. 195 ust. 1 p.s.w.); 

  –  prowadzenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i wydawa-
nia w tym zakresie świadectw; uczelnia może również prowadzić szkolenia. 
Prowadzenie studiów podyplomowych kursów i szkoleń to nie tylko prawo, 
lecz także ważne zadanie, jakie uczelnia powinna realizować w ramach sy-
stemu uczenia się przez całce życie (art. 13 ust. 1 pkt 6 p.s.w.). 
C. Uprawnione jednostki organizacyjne uczelni mają prawo do nadawania 

stopni naukowych doktora lub doktora habilitowanego określonej dziedziny na-
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uki w zakresie danej dyscypliny naukowej, a także nadawania stopni doktora 
i doktora habilitowanego określonej dziedziny sztuki w zakresie danej dyscy-
pliny artystycznej. Uczelnia ma również prawo do występowania o nadanie 
tytułu naukowego profesora określonej dziedziny nauki lub tytułu profesora 
określonej dziedziny sztuki. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora albo 
stopnia doktora habilitowanego nadaje jednostkom naukowym uczelni Cen-
tralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 6 u.s.n.t.n. 

Na podstawie wcześniejszych przepisów dotyczących tytułu naukowego i stop-
ni naukowych obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o stopniach nauko-
wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki uczelnia miała 
prawo do nadawania kwalifikacji pierwszego lub drugiego stopnia. Osoby, które 
uzyskały takie kwalifikacje pierwszego lub drugiego stopnia, posiadają upraw-
nienia równoważne uprawnieniom wynikającym odpowiednio z nadania stopnia 
doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki (art. 50 u.s.n.t.n.). 

Na podstawie przepisów art. 21a ust. 1–3 u.s.n.t.n. dodanych nowelizacją z dnia 
18 marca 2011 r. uczelnia będzie miała prawo do nadawania uprawnień równoważ-
nych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia naukowego doktora habi-
litowanego. Uprawnienia habilitacyjne może nadać rektor osobie, która uzyskała 
stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą i podczas 
pracy w innym państwie przez co najmniej 5 lat kierowała samodzielnie zespoła-
mi badawczymi oraz posiada znaczący dorobek i osiągnięcia naukowe, zatrudnio-
na jest w szkole wyższej na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora 
wizytującego. Decyzja rektora wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 
zawiadomienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, która w tym okre-
sie może, w drodze decyzji administracyjnej, wyrazić sprzeciw i uchylić decyzję 
rektora w sprawie nabycia uprawnień habilitacyjnych. 

Art. 7. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną 
organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i 14, w za-
kresie i formach określonych w statucie.

Ustawa daje uczelni możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w za-
kresie i formach określonych w statucie. Przepis ten należy czytać razem z art. 91 
ust. 1, który stanowi, że działalność uczelni związana z zadaniami, do których re-
alizacji została zobowiązana na podstawie art. 13, podlega zwolnieniu z podatku 
dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego, podatku leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach 
określonych w odrębnych ustawach. Do tych podstawowych zadań uczelni (zwol-
nionych z opodatkowania) należą: kształcenie i wychowywanie studentów, pro-
wadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badaw-
czych, kształcenie i promowanie kadr naukowych, upowszechnianie i pomnażanie 
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osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym gromadzenie i udostępnianie 
zbiorów bibliotecznych i informacyjnych, prowadzenie studiów podyplomowych, 
kursów i szkoleń, stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów, 
działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, stwarzanie osobom nie-
pełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w ba-
daniach naukowych. Uczelnia może też prowadzić domy i stołówki studenckie 
(art. 14). Na podstawie art. 91 ust. 1 również ta działalność uczelni podlega zwol-
nieniu z podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku od nierucho-
mości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych 
na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 

Art. 8. 1. Studia w uczelni są prowadzone w ramach kierunku studiów; 
przyjęcie studenta na określony kierunek studiów następuje nie później niż 
po upływie pierwszego roku studiów. Kierunek studiów może być prowadzo-
ny przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni albo łącznie przez kil-
ka takich jednostek.

2. Uczelnia, która ma co najmniej cztery uprawnienia do nadawania stop-
nia naukowego doktora habilitowanego może organizować indywidualne stu-
dia międzyobszarowe, obejmujące co najmniej dwa obszary kształcenia i pro-
wadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów, 
prowadzonym w danej uczelni przez podstawową jednostkę organizacyjną, 
mającą uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze 
wiedzy związanym z tym kierunkiem.

3. Liczbę studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, finan-
sowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów określa 
senat uczelni, w drodze uchwały, kierując się zasadą odpowiedzialności za ja-
kość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania ich ze środ-
ków publicznych.

4. Zwiększenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni 
publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych stu-
diujących w poprzednim roku akademickim następuje w drodze decyzji mi-
nistra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego albo właściwego ministra 
nadzorującego uczelnię, o którym mowa w art. 33 ust. 2, podjętej w uzgodnie-
niu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, uwzględniającej:
 1) liczbę studentów na poszczególnych kierunkach studiów, w tym kierun-

kach priorytetowych dla rozwoju kraju;
 2) oceny jakości kształcenia dokonane przez Polską Komisję Akredytacyjną;
 3) zasadę równomiernego dostępu do studiów nieodpłatnych na obszarze 

kraju.
5. Zwiększenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni 

publicznej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw kultury i dzie-
dzictwa narodowego nie wymaga decyzji, o której mowa w ust. 4.
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6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozpo-
rządzenia, tryb podejmowania decyzji, o których mowa w ust. 4, uwzględniając 
terminy składania wniosków i zakres danych niezbędnych do podjęcia decyzji.

7. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru 
kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów pro-
wadzony przez uczelnię.

8. W przypadku gdy program studiów podyplomowych wykracza poza 
zakres, o którym mowa w ust. 7, do prowadzenia tych studiów wymagana jest 
zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięg-
nięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

9. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właś-
ciwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, li-
mit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych 
uczelniach, uwzględniając zasady określone w ust. 4, możliwości dydaktyczne 
uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.

10. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, limit 
miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w po-
szczególnych uczelniach wojskowych, uwzględniając możliwości dydaktyczne 
uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.

11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozpo-
rządzenia, limit miejsc na kierunki studiów strażaków w służbie kandydackiej 
oraz strażaków w służbie stałej, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczel-
ni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.

1. Nowelizacja z dnia 18 marca 2011 r. wzmocniła autonomię programową. 
Zniesiono centralnie ustalaną listę kierunków studiów. Jednak studenci nadal 
kształcą się na kierunkach studiów określanych przez uczelnie i otrzymują dy-
plomy studiów potwierdzające ukończenie studiów na określonym kierunku. Wpi-
sanie studenta na określony kierunek powinno nastąpić nie później niż po upływie 
pierwszego roku studiów. Przepis jest możliwy do zastosowania tylko na uczelni, 
która ma te same warunki przyjęć (warunki rekrutacji) na prowadzone kierunki 
studiów i program kształcenia realizowany w trakcie pierwszego roku studiów nie 
różni się w sposób zasadniczy na tych kierunkach. 

2. Uczelnia, która ma co najmniej cztery uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora habilitowanego, może organizować indywidualne studia międzyobszaro-
we (studia obejmują co najmniej dwa obszary kształcenia). Student może na takich 
studiach uzyskać dyplom na co najmniej jednym kierunku studiów (lub dyplomy 
na kilku kierunkach studiów), prowadzonym przez jednostkę organizacyjną po-
siadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora w obszarze wiedzy związa-
nym z tym kierunkiem. 

Indywidualnych studiów międzyobszarowych nie można utożsamiać z kie-
runkiem studiów, który uczelnia przyporządkowuje do jednego, dwóch lub wię-
cej obszarów kształcenia.
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Również obowiązek uczelni określania w regulaminie studiów warunków od-
bywania studiów według indywidualnego programu studiów, w tym także planu 
studiów (art. 162), dotyczy kierunku studiów prowadzonych przez jednostkę or-
ganizacyjną uczelni posiadającą uprawnienia do jego prowadzenia, a nie indywi-
dualnych studiów międzyobszarowych.

3. Przepis art. 8 ust. 3 przyznaje senatom uczelni publicznych prawo do okre-
ślania liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach stu-
diów finansowanych z budżetu państwa. Równocześnie przepis ten stanowi, że 
senat uczelni, określając wspomnianą liczbę studentów, powinien kierować się 
zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami finansowa-
nia ich ze środków publicznych. Ponadto senat uczelni musi kierować się zasadą 
określoną w art. 8 ust. 4.

4. Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 4 zwiększenie ogólnej liczby studentów sta-
cjonarnych na uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów stacjonar-
nych studiujących w poprzednim roku akademickim wymaga uzyskania zgody 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydanej w drodze decyzji 
administracyjnej albo decyzji ministra nadzorującego uczelnię, o którym mowa 
w art. 33 ust. 2 podjętej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw szkol-
nictwa wyższego. Przepis art. 8 ust. 4 nie dotyczy uczelni nadzorowanych przez 
ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. 

A. Zgodnie z intertemporalnym przepisem art. 30 nowelizacji z dnia 18 marca 
2011 r. w roku akademickim 2012/2013 podstawę ustalenia procentu zwiększenia 
liczby studentów stacjonarnych na uczelni publicznej stanowi liczba studentów stu-
diów stacjonarnych studiujących na danej uczelni w roku akademickim 2009/2010. 

B. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
18 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu podejmowania decyzji o zwiększeniu ogólnej 
liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogól-
nej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku aka-
demickim (Dz. U. Nr 191, poz. 1137, z późn. zm.), wydanymi na podstawie art. 8 
ust. 6 ustawy, termin składania wniosków uczelni upływa z dniem 28 lutego roku 
poprzedzającego rok akademicki, którego wniosek dotyczy. Zgodnie z przepisami 
pierwsza decyzja ministra po wejściu w życie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. 
powinna być wydana na rok akademicki 2012/2013, czyli jeszcze w roku 2012. 
W związku z powyższym przyjęcie interpretacji, że uczelnie powinny składać 
wnioski do 28 lutego roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok aka-
demicki, którego zwiększenie dotyczy, wydaje się najbardziej właściwe. Zgodnie 
z taką interpretacją wnioski o zwiększenie liczby studentów na studiach stacjo-
narnych w roku 2012/2013 były składane do 28 lutego 2012 r.

C. We wniosku uczelnia zobowiązana jest podać informacje dotyczące:
  –  podstawowych jednostek organizacyjnych i kierunków studiów, na których 

planuje się zwiększenie liczby studentów;
  –  planowanego zwiększenia liczby studentów określonego procentowo i liczbowo;
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  –  zmian w strukturze kształcenia, przy uwzględnieniu zmian w zakresie reali-
zacji dotychczas prowadzonych kierunków studiów.

  –  planowanego wpływu zwiększenia liczby studentów na warunki kształcenia, 
spełnienia wymagań w zakresie minimum kadrowego oraz wykorzystania 
bazy materialnej;

  –  planowanej restrukturyzacji uczelni, uwzględniającej zmiany w zakresie funk-
cjonowania kierunków studiów wynikające ze zwiększenia liczby studentów;

  –  stopnia wdrożenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.
Minister powinien zawiadomić uczelnie o podjętej decyzji w terminie do 31 maja 
roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy wniosek, czyli, zgodnie 
z przyjętą wykładnią terminu składania wniosku, do 31 maja roku kalendarzo-
wego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego zwiększenie dotyczy. 

D. Wydając decyzję, minister uwzględnia liczbę studentów na poszczególnych 
kierunkach studiów, w tym kierunkach priorytetowych dla rozwoju kraju, oceny 
jakości kształcenia dokonane przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz zasadę 
równomiernego dostępu do studiów nieodpłatnych na obszarze kraju. W przypad-
ku uczelni nadzorowanych przez innych ministrów (art. 33 ust. 2) decyzję wydaje 
minister nadzorujący uczelnię (Minister Obrony Narodowej, minister właściwy 
do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw zdrowia, minister właściwy 
do spraw gospodarki morskiej) w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 
szkolnictwa wyższego.

E. Uczelnie niezadowolone z decyzji mają prawo zwrócić się do ministra 
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania 
decyzji. 

F. Przepis art. 8 ust. 4, zmieniony nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r., jest 
ważnym narzędziem pozwalającym ministrowi na prowadzenie polityki w za-
kresie kształcenia finansowanego z budżetu państwa. Daje on ministrowi możli-
wość podejmowania decyzji, których celem będzie poprawa jakości kształcenia, 
a w szczególności rozwój kierunków studiów zgodnych z zapotrzebowaniem rynku 
pracy i rozwijającej się gospodarki. Nowe regulacje powinny w dłuższym okre-
sie wpłynąć na zmianę struktury kształcenia finansowanego z budżetu państwa. 
Wprowadzone rozwiązania wskazują uczelni publicznej drogę racjonalnego dzia-
łania, tzn. rozwijanie kierunków priorytetowych dla rozwoju kraju, zgodnych z po-
trzebami pracodawców, atrakcyjnych również dla kandydata na studia, w miejsce 
wygaszanych kierunków tzw. masowych (kierunki, na których wskaźnik liczby 
studentów przypadających na jednego pracownika naukowego jest najwyższy), 
po których absolwenci mają problemy ze znalezieniem pracy zgodnej z wykształ-
ceniem i kwalifikacjami. Do kierunków priorytetowych dla rozwoju kraju z pew-
nością można zaliczyć kierunki zamawiane. 

G. Na ogólną liczbę studentów stacjonarnych w danym roku ma wpływ bar-
dzo dużo czynników, m.in. liczba osób kończących studia w danym roku akade-
mickim, liczba skreśleń osób z listy studentów, liczba osób faktycznie podejmu-
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jących studia w danym roku na różnych poziomach studiów, liczba kandydatów 
na studia w danym roku akademickim oraz liczba uchwalonych limitów przyjęć. 
W związku z powyższym postulowanym rozwiązaniem przy najbliższej noweli-
zacji ustawy jest odniesienie się w art. 8 ust. 4 do porównania liczby studentów 
stacjonarnych przyjmowanych na uczelnię (rekrutacji), a nie do ogólnej liczby stu-
dentów stacjonarnych.

5. Przepisy art. 8 ust. 7 i 8 zostały wprowadzone nowelizacją z dnia 18 marca 
2011 r. Zgodnie z nowymi przepisami studia podyplomowe mogą być prowadzone 
w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kieru-
nek studiów prowadzony przez uczelnię (każdy prowadzony na uczelni kierunek 
studiów jest przyporządkowany do jednego z ośmiu obszarów kształcenia lub do 
kilku obszarów kształcenia). Jeżeli program studiów podyplomowych wykracza 
poza ten zakres, do ich prowadzenia wymagana jest zgoda ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego wydawana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowe przepisy dają uczelni nieco większą swo-
bodę w prowadzeniu studiów podyplomowych. Według dotychczasowych prze-
pisów zgoda ministra była wymagana, jeżeli studia podyplomowe nie były zwią-
zane z prowadzonym na uczelni kierunkiem studiów.

Zgodnie z intertemporalnym przepisem art. 17 ust. 1–3 nowelizacji z dnia 
18 marca 2011 r. studia podyplomowe prowadzone w dniu wejścia w życie usta-
wy nowelizującej są prowadzone do ich zakończenia na zasadach dotychczaso-
wych. Wszczęte i niezakończone postępowania w sprawach wniosków o udziele-
nie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych zaopiniowanych przed dniem 
wejścia w życie ustawy nowelizującej (przed 1 października 2011 r.) przez Radę 
Główną Szkolnictwa Wyższego są rozpatrywane na zasadach i w trybie określo-
nych w przepisach dotychczasowych. Wszczęte i niezakończone postępowania 
w sprawie wniosków o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomo-
wych, niezaopiniowane do 1 października przez Radę Główną Szkolnictwa Wyż-
szego, umarza się. 

6. Na podstawie art. 8 ust. 9 Minister Zdrowia w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określa w drodze rozporządzenia 
limit przyjęć na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny na poszczególnych 
uczelniach. Minister określa limit, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczel-
ni, zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków, a także zasady określone 
w art. 8 ust. 4 dotyczące podejmowania decyzji przez ministra w sprawie zwięk-
szenia ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych 
powyżej 2% ogólnej liczby studentów stacjonarnych studiujących na tej uczel-
ni w poprzednim roku akademickim. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami 
limit przyjęć dotyczył wszystkich kierunków medycznych. Na rok akademicki 
2012/2013 limit ten określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 
2012 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny 
(Dz. U. poz. 864).
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7. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 uczelnie wojskowe są jednocześnie jed-
nostkami wojskowymi w rozumieniu ustawy o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Obrony Narodowej nadzorujący uczelnie 
wojskowe określa limit miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy 
zawodowych na poszczególnych uczelniach wojskowych (art. 8 ust. 10). Na rok 
akademicki 2012/2013 limit ten określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodo-
wej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów 
dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojsko-
wych (Dz. U. Nr 226, poz. 1363), a na kolejny rok akademicki rozporządzenie Mi-
nistra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie limitów miejsc na 
kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych 
uczelniach wojskowych (Dz. U. poz. 1075). Natomiast przepisy art. 8 ust. 4, do-
tyczące zwiększania liczby studentów studiów stacjonarnych, obowiązują uczel-
nie wojskowe w zakresie studentów stacjonarnych będących osobami cywilnymi 
(niebędących kandydatami na żołnierzy zawodowych). 

8. W przypadku kształcenia strażaków w służbie kandydackiej lub w służbie 
stałej limit miejsc na kierunki związane z ich kształceniem określa minister właś-
ciwy do spraw wewnętrznych (art. 8 ust. 11). Na rok akademicki 2013/2014 limit 
ten określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 paździer-
nika 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej 
Straży Pożarnej w służbie stałej (Dz. U. poz. 1181). 

Art. 8a. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Pro-
gram kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 
60 punktów ECTS, przy czym uczelnia jest obowiązana do określenia ich efek-
tów kształcenia oraz sposobu ich weryfikowania i dokumentacji.

Przepis wprowadzony nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r. określa ogólne re-
guły kształcenia na studiach podyplomowych, w tym minimum dwa semestry 
trwania tych studiów. Słuchacz studiów podyplomowych może je zaliczyć, jeżeli 
uzyska minimum 60 pkt ECTS. Program studiów powinien określać efekty kształ-
cenia oraz sposób ich weryfikowania i dokumentowania. Słuchacz studiów po-
dyplomowych powinien w trakcie procesu kształcenia osiągnąć zakładane efekty 
kształcenia, potwierdzone świadectwem. Po ukończeniu studiów słuchacz uzy-
ska kwalifikacje podyplomowe. Nowe reguły kształcenia na studiach podyplomo-
wych wpisują się w system Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższe-
go. W ramach oceny instytucjonalnej, czyli oceny funkcjonowania podstawowej 
jednostki organizacyjnej uczelni, Polska Komisja Akredytacyjna będzie dokony-
wać m.in. oceny jakości kształcenia na studiach podyplomowych (art. 48a ust. 4). 
Wprowadzone rozwiązania powinny wpłynąć na znaczne podniesienie jakości 
kształcenia na studiach podyplomowych. 
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Art. 9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w dro-
dze rozporządzenia:
 1) warunki, jakie musi spełniać opis kwalifikacji pierwszego i drugiego stop-

nia, uwzględniając przyporządkowanie kwalifikacji do obszarów kształ-
cenia oraz dziedzin i dyscyplin określonych na podstawie ustawy z dnia 
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-
niach i tytule w zakresie sztuki;

 2) Krajowe Ramy Kwalifikacji, w tym opis efektów kształcenia dla obsza-
rów kształcenia, z uwzględnieniem poziomów i profili kształcenia.
2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w dro-

dze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, wzorcowe efekty kształcenia dla wybranych kierunków 
studiów, uwzględniając poziom i profil kształcenia w poszczególnych obsza-
rach kształcenia.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 
rozporządzenia:
 1) warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić 

studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, a w szczególności:
a) liczbę nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy lub 

stopień naukowy lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne 
z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a usta-
wy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zaliczanych do minimum 
kadrowego,

b) proporcje liczby pracowników, o których mowa w lit. a, do liczby stu-
dentów na danym kierunku studiów

– z uwzględnieniem zasad, określonych w art. 9a i art. 112a;
 2) warunki, jakie musi spełniać program kształcenia uwzględniając:

a) zakładane efekty kształcenia,
b) opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów 

z punktami ECTS przypisanymi do poszczególnych modułów,
c) sposób weryfikacji efektów;

 3) warunki oceny programowej, o której mowa w art. 48a ust. 3, uwzględ-
niając w szczególności:
a) spełnianie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, 

poziomie i profilu kształcenia,
b) akredytacje lub certyfikaty instytucji międzynarodowych,
c) działanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w za-

kresie analizy efektów kształcenia
– mając na uwadze zapewnienie właściwej jakości kształcenia;

 4) warunki oceny instytucjonalnej, o której mowa w art. 48a ust. 4, uwzględ-
niając w szczególności:
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a) funkcjonowanie i doskonalenie systemów zapewnienia jakości kształ-
cenia,

b) akredytacje lub certyfikaty instytucji międzynarodowych,
c) wyniki oceny programowej kierunków studiów prowadzonych w pod-

stawowej jednostce organizacyjnej uczelni
– mając na uwadze zapewnienie właściwej jakości kształcenia;

 5) szczegółowe warunki tworzenia i funkcjonowania filii oraz zamiejscowej 
podstawowej jednostki organizacyjnej, uwzględniając obowiązek spełnie-
nia warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie pkt 1, 
odrębnie dla każdego kierunku studiów.

1. Przepisy art. 9 zawierają upoważnienia do wydania aktów wykonawczych 
określających: warunki, jakie musi spełniać opis kwalifikacji pierwszego i dru-
giego stopnia, Krajowe Ramy Kwalifikacji, w tym opisy efektów kształcenia dla 
obszarów kształcenia, wzorcowe efekty kształcenia dla wybranych kierunków stu-
diów, warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształ-
cenia, warunki, jakie musi spełniać program kształcenia, warunki oceny progra-
mowej i oceny instytucjonalnej, a także warunki tworzenia i funkcjonowania filii 
oraz zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

2. Przepisy art. 9 wprowadzają istotne zmiany w systemie kształcenia. Zrezyg-
nowano z rozporządzenia, które określało centralną listę kierunków studiów, a tak-
że ze standardów kształcenia na tych kierunkach studiów. Podstawowe jednostki 
organizacyjne posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowa-
nego mogą samodzielnie bez decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego i opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej określać nazwy kierunków 
studiów i programy kształcenia dla tych kierunków. 

3. Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego określił w drodze rozporządzenia z dnia 2 listopada 2011 r. (Dz. U. 
Nr 253, poz. 1520) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

A. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego to zgodnie z de-
finicją (art. 2 ust. 1 pkt 18a) opis kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie 
szkolnictwa wyższego, opisany w języku efektów kształcenia. Rozporządzenie 
zawiera opis efektów kształcenia dla kwalifikacji pierwszego oraz drugiego stop-
nia studiów dla ośmiu wyodrębnionych obszarów kształcenia oraz opis efektów 
kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich. Dla każdego 
obszaru kształcenia określono efekty kształcenia dla dwóch poziomów kształce-
nia i dwóch profili kształcenia (profilu ogólnoakademickiego lub praktycznego). 
Efekty dla każdego obszaru, poziomu i profilu kształcenia opisane są w katego-
riach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

B. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajo-
wych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego zawiera poza opisem efektów 
dla ośmiu obszarów kształcenia również opis efektów kształcenia prowadzącego 
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do uzyskania kompetencji inżynierskich. Uczelnia będzie mogła nadać tytuł za-
wodowy inżyniera (magistra inżyniera), jeżeli program kształcenia określonego 
kierunku studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia) będzie zawierał wybrane 
właściwe efekty kształcenia określone dla obszaru kształcenia, do którego przy-
porządkowano kierunek studiów, a także wszystkie kompetencje inżynierskie dla 
studiów pierwszego stopnia. (drugiego stopnia).

C. Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 
związane jest z nową filozofią kształcenia ukierunkowaną na studenta. Ważny jest 
nie tylko proces kształcenia, ale przede wszystkim zrealizowane efekty kształcenia.

D. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego rozpoczynają wpro-
wadzanie ram kwalifikacji do polskiego sytemu edukacji. Andrzej Kraśniewski 
wyjaśnia, iż: „Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego są powiązane 
z będącą w trakcie opracowywania Polską Ramą Kwalifikacji (dla uczenia się przez 
całe życie), obejmującą – oprócz kwalifikacji zdobywanych w systemie szkolni-
ctwa wyższego – kwalifikacje uzyskiwane w systemie edukacji ogólnej (systemie 
oświaty) oraz kwalifikacje uzyskiwane w systemie edukacji zawodowej. Rama ta 
obejmuje 8 poziomów. Poziomy wyróżnione w Krajowych Ramach Kwalifikacji 
dla szkolnictwa wyższego odpowiadają trzem najwyższym poziomom (pozio-
mom 6–8) w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Wprowadzane w Polsce ramy kwalifi-
kacji (…) zostały zaprojektowane tak, aby ich poziomy odpowiadały poziomom 
ram europejskich”2. Wdrożenie KRK zapewni większą przejrzystość polskiego 
systemu szkolnictwa wyższego i możliwość porównania zdobytych kwalifikacji 
(dyplomów) w całej Europie. „Ramy kwalifikacji” należy przede wszystkim roz-
patrywać w kategorii narzędzia, które służy podnoszeniu jakości kształcenia, lep-
szemu dostosowaniu oferty edukacyjnej do oczekiwań studentów i potrzeb rynku 
pracy, różnorodności i wyższej jakości zdobywanych kwalifikacji. 

4. Na podstawie art. 9 ust. 2 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyż-
szego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego okre-
ślił w drodze rozporządzenia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych 
efektów kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz. 1521 z późn. zm.) wzorcowe efekty 
kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla siedmiu kierunków 
studiów. Wzorcowe opisy efektów kształcenia należy rozumieć jako przykłado-
we opisy efektów kształcenia dla tych kierunków studiów. Opracowane wzor-
cowe opisy efektów kształcenia nie były weryfikowane w procesie kształcenia. 
Mogą natomiast być dobrym przykładem tworzenia własnych opisów efektów 
kształcenia przez uczelnie. Rozporządzenie ma być sukcesywnie nowelizowa-
ne w celu rozszerzenia wzorcowych opisów efektów kształcenia o przykłady 
dobrych praktyk.

5. Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz art. 9 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 minister właś-
ciwy do spraw szkolnictwa wyższego w drodze rozporządzenia z dnia 5 paździer-

2 A. Kraśniewski, Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi 
z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011, s. 10–11.
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nika 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierun-
ku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445 z późn. zm.) określił ogólne 
warunki, jakie musi spełniać jednostka organizacyjna, aby prowadzić studia na 
określonym kierunku i poziomie kształcenia, oraz warunki, jakie musi spełniać 
program kształcenia, a także tzw. minimum kadrowe, w tym liczbę nauczycieli 
akademickich posiadających stopień lub tytuł naukowy, lub uprawnienia habili-
tacyjne równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora 
habilitowanego uzyskane w trybie art. 21a u.s.n.t.n. (komentarz do uprawnień ha-
bilitacyjnych przedstawiono przy opisie art. 6 ust. 2 p.s.w.). Jest to jedno z waż-
niejszych rozporządzeń dla zreformowanego systemu kształcenia. 

A. Jednostka organizacyjna uczelni realizująca zadania dydaktyczne nie ko-
rzysta już z określonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
listy kierunków studiów, ale sama określa kierunek studiów wpisujący się w misję 
uczelni i przyporządkowuje go do obszaru lub obszarów kształcenia opisanych 
w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Prowadzenie kie-
runku studiów wymaga opracowania programu kształcenia dla tego kierunku i po-
ziomu kształcenia oraz określonego profilu lub profili kształcenia zgodnie z nowym 
podejściem do tworzenia i realizowania programów kształcenia, bazującym na wy-
korzystaniu efektów kształcenia, a nie jak dotychczas na standardach kształcenia. 
W związku z powyższym program kształcenia obejmie opis zakładanych efektów 
kształcenia i program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego 
do uzyskania tych efektów. Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku 
studiów uwzględnia właściwe efekty kształcenia dla obszaru kształcenia, do któ-
rego przyporządkowano kierunek studiów. Jeżeli kierunek studiów prowadzony 
jest w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, to obie formy studiów powinny pro-
wadzić do uzyskania tych samych efektów kształcenia. Program studiów zawiera 
m.in. moduły kształcenia, czyli zajęcia lub grupy zajęć, przypisane do każdego 
modułu zakładane efekty kształcenia wraz z liczbą punktów ECTS oraz sposoby 
weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta.

B. Dodatkowe nowe wymogi w zakresie warunków prowadzenia studiów to 
w szczególności zapewnienie dostępu do zasobów Wirtualnej Biblioteki Naro-
dowej oraz konieczność wdrożenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia. 

C. Na podstawie art. 16 ust. 1 nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. podstawowe 
jednostki organizacyjne uczelni nieposiadające uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora habilitowanego, które 1 października 2011 r. miały uprawnienia do pro-
wadzenia studiów na kierunku studiów i poziomie kształcenia bez konieczności 
uzyskania decyzji ministra, mogą je prowadzić do końca całego cyklu kształcenia. 
Szczegółowe przepisy intertemporalne wymienia komentarz do art. 11.

D. Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym 
kierunku i poziomie kształcenia określa także warunki tworzenia i funkcjonowa-
nia filii oraz zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Zgodnie 
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z art. 85 uczelnia nie będzie mogła tworzyć zamiejscowych ośrodków dydaktycz-
nych, a obecne zamiejscowe ośrodki dydaktyczne będą musiały być przekształcone 
w zamiejscową podstawową jednostkę organizacyjną lub filię albo zlikwidowane 
(zob. komentarz do art. 85). 

6. Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 3 i 4 minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego w drodze rozporządzenia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warun-
ków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. Nr 207, poz. 1232) okre-
ślił warunki oceny programowej i oceny instytucjonalnej.

A. Ocena programowa obejmuje w szczególności ocenę:
  –  warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia, związku kierunku studiów ze strategią rozwoju uczelni, w tym 
z jej misją, opracowanych przez jednostkę zakładanych efektów kształcenia 
w odniesieniu do efektów kształcenia określonych w Krajowych Ramach Kwa-
lifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, realizacji zakładanych efektów i sposo-
bów weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia; 

  –  spełniania wymagań dotyczących minimum kadrowego i infrastruktury dy-
daktycznej; 

  –  dostosowania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy;
  –  warunków prowadzenia kształcenia na odległość, jeżeli program kształcenia 

przewiduje prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość;

  –  funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w za-
kresie analizy efektów kształcenia i jego działania na rzecz doskonalenia pro-
gramu kształcenia;

  –  zarządzania procesem dydaktycznym w zakresie kierunku studiów, w tym 
zmian dokonywanych w programie kształcenia wynikających z jego dosko-
nalenia.
B. Ocena instytucjonalna obejmie w szczególności: związek strategii rozwo-

ju jednostki ze strategią rozwoju uczelni, funkcjonowanie wewnętrznego syste-
mu zapewniania jakości kształcenia, jego konstrukcję i oddziaływanie na rzecz 
doskonalenia jakości kształcenia, a także jakość kształcenia na studiach podyplo-
mowych i proces kształcenia na studiach doktoranckich oraz współpracę z oto-
czeniem społeczno-gospodarczym.

C. Przy dokonywaniu oceny programowej  i oceny instytucjonalnej będą 
uwzględniane stopień umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz akredytacje 
dokonywane przez inne agencje akredytacyjne, a w przypadku studiów drugiego 
stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich również 
współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych.

D. Nowe przepisy w powyższym zakresie prowadzą do zwiększenia odpo-
wiedzialności uczelni za jakość kształcenia, a także dokonania zmian w systemie 
oceny jakości kształcenia. Ocena programowa prowadzona przez Polską Komisję 
Akredytacyjną powinna być podobna do obecnie realizowanej, ale ukierunkowana 
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na efekty kształcenia. Natomiast ocena instytucjonalna, dotycząca podstawowej 
jednostki organizacyjnej uczelni, powinna być skoncentrowana na wewnętrznym 
systemie zapewniania jakości kształcenia. 

Art. 9a. 1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zalicza do mi-
nimum kadrowego tylko nauczyciela akademickiego zatrudnionego w peł-
nym wymiarze czasu pracy, na podstawie złożonego przez niego oświadcze-
nia, o którym mowa w art. 112a.

2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca studia pierw-
szego stopnia o profilu praktycznym może zaliczyć do minimum kadrowego, 
w miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub sto-
pień naukowy doktora habilitowanego lub osoby, która nabyła uprawnienie 
równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a 
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, dwie osoby posiadające stopień 
naukowy doktora.

3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, o której mowa w ust. 2, 
może zaliczyć do minimum kadrowego, w miejsce nauczyciela akademickie-
go posiadającego stopień naukowy doktora, dwie osoby posiadające tytuł za-
wodowy magistra i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią 
w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów.

4. Liczba osób, o których mowa w ust. 2 lub 3, nie może przekroczyć 50% 
liczby osób zaliczanych do minimum kadrowego, określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1, w grupie nauczycieli akademickich 
posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habili-
towanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami 
doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakre-
sie sztuki, a także 50% liczby osób zaliczonych do grupy nauczycieli akade-
mickich posiadających stopień naukowy doktora.

1. Przepisy art. 9a określają w powiązaniu z przepisami art. 112a zasady zali-
czania nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego na podstawie złożo-
nego przez niego oświadczenia. Istotną zmianą jest wymóg zatrudnienia nauczy-
ciela akademickiego w pełnym wymiarze czasu pracy (ust. 1). 

Wprowadzone zasady stwarzają podstawowej jednostce organizacyjnej uczel-
ni prowadzącej studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym nowe możliwo-
ści zaliczania nauczycieli akademickich do minimum kadrowego. Do minimum 
kadrowego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym będzie 
można zaliczyć:
  a) w miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub sto-

pień naukowy doktora habilitowanego lub osoby posiadającej uprawnienia ha-
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bilitacyjne (uprawnienia habilitacyjne równoważne z uprawnieniami wynika-
jącymi z posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego na podstawie 
art. 21a u.s.n.t.n. – zob. komentarz do art. 6 ust. 2) – dwie osoby posiadające 
stopień doktora;

  b)  w miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora 
– dwie osoby posiadające tytuł zawodowy magistra i znaczne doświadczenie 
zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów.
2. Możliwość dokonywania tych zmian nie może przekroczyć 50% liczby na-

uczycieli akademickich zaliczanych do grupy nauczycieli akademickich tzw. sa-
modzielnych i odrębnie do grupy posiadających stopień naukowy doktora. 

3. Stworzenie możliwości zaliczania do minimum kadrowego studiów pierw-
szego stopnia o profilu praktycznym nauczycieli akademickich z tytułem zawo-
dowym magistra, ale posiadających doświadczenie zawodowe, będzie sprzyjało 
dostosowaniu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Art. 9b. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozu-
mieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozpo-
rządzenia, standardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekar-
sko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, uwzględniając 
wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia przygotowujące do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza-dentysty, farmaceuty, pielęgniarki i położnej, okreś-
lone w przepisach Unii Europejskiej.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 
rozporządzenia, standardy kształcenia dla kierunków studiów weterynarii 
oraz architektury, uwzględniając wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia 
przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz architek-
ta, określone w przepisach Unii Europejskiej.

Przedstawione we wcześniejszych przepisach zasady tworzenia programów 
kształcenia, w tym efektów kształcenia, nie dotyczą takich kierunków studiów, 
jak: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo i położnictwo, we-
terynaria oraz architektura. Programy kształcenia dla tych kierunków są tworzo-
ne na podstawie standardów kształcenia.

Przepisy art. 9b zawierają upoważnienia do wydania aktów wykonawczych 
dla ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określających standardy 
kształcenia dla kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodu 
lekarza, lekarza-dentysty, farmaceuty, pielęgniarki i położnej, a także weteryna-
rza oraz architekta. W przypadku kierunków medycznych akt wykonawczy jest 
wydawany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia. Z uwagi 
na uznawalność kwalifikacji standardy kształcenia dla kierunków studiów lekar-
skiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, wetery-
narii i architektury muszą uwzględniać wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia 
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przygotowujące do wymienionych wyżej zawodów, określone w przepisach Unii 
Europejskiej. Standardy kształcenia dla kierunków medycznych określa rozporzą-
dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycz-
nego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. poz. 631), a dla kierunków 
weterynarii oraz architektury rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków 
studiów weterynarii i architektury (Dz. U. Nr 207, poz. 1233).

Art. 9c. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumie-
niu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 
rozporządzenia, mając na uwadze wymagania rynku pracy, standardy kształ-
cenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uwzględniając:
 1) efekty kształcenia w zakresie:

a) wiedzy merytorycznej i metodycznej,
b) wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, w tym w zakresie wychowa-

nia, z uwzględnieniem przygotowania do pracy z uczniami o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych,

c) przygotowania w zakresie stosowania technologii informacyjnej,
d) poziomu znajomości języka obcego;

 2) czas trwania studiów oraz studiów podyplomowych, wymiar i sposób or-
ganizacji praktyk.

Przepis art. 9c zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw szkol-
nictwa wyższego do wydania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
oświaty i wychowania standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela. Dnia 17 stycznia 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego wydał rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131). 

Art. 10. (uchylony).

Art. 11. 1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadająca 
uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i speł-
niająca warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 
pkt 1, może prowadzić studia na określonym przez senat uczelni, w drodze 
uchwały, kierunku studiów i poziomie kształcenia, w ramach obszarów kształ-
cenia oraz dziedzin odpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego. Uchwała senatu uczelni określa efekty 
kształcenia, do których są dostosowane plany studiów i programy kształcenia, 
odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia.
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2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnie-
nia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, może prowa-
dzić studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia zgodnie z:
 1) wzorcowym opisem efektów kształcenia dla kierunku i poziomu kształce-

nia określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 lub
 2) opisem efektów kształcenia określonym przez senat uczelni dla kierunku 

innego niż kierunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 
ust. 2.
3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca upraw-

nienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może uzy-
skać uprawnienie do prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 2, na pod-
stawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanej 
po zasięgnięciu opinii ministra nadzorującego uczelnię oraz Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej w zakresie spełniania warunków określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1. W przypadku kierunku studiów 
innego niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 jest 
wymagana również opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej o efektach kształ-
cenia określonych przez senat uczelni.

3a. Warunkiem wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, uprawniającej 
do prowadzenia studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo jest 
uzyskanie akredytacji ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie 
art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707).

4. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, o której mowa w ust. 2, 
spełniająca warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 
ust. 3 pkt 1 i art. 9b lub art. 9c, może uzyskać uprawnienie do prowadzenia 
studiów na kierunku, o którym mowa w art. 9b, na podstawie decyzji ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanej po zasięgnięciu opinii 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ministra nadzorującego uczelnię.

5. Do prowadzenia studiów przez jednostki międzyuczelniane lub jednostki 
wspólne, a także jednostki organizacyjne związku uczelni stosuje się odpowied-
nio przepisy ust. 1–4.

1. Nowelizacja z dnia 18 marca 2011 r. nadała art. 11 nowe brzmienie. Zgodnie 
z art. 11 ust. 1 podstawowa jednostka organizacyjna posiadająca uprawnienie do 
nadawania stopnia doktora habilitowanego i spełniająca warunki do prowadzenia 
studiów określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 może 
prowadzić studia na określonym przez senat uczelni, w drodze uchwały, kierunku 
studiów i poziomie kształcenia. Uchwała senatu uczelni określa efekty kształce-
nia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia. Do efektów kształcenia 
powinny być dostosowane plany studiów i programy kształcenia. Przy najbliższej 
nowelizacji określenie „plany studiów i programy kształcenia” wymaga doprecy-
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zowania. Z uwagi na definicję programu kształcenia (art. 2 ust. 1 pkt 14b) nie ma 
wątpliwości, iż do efektów kształcenia należałoby dostosować opis procesu kształ-
cenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, czyli program studiów.

2. Na uwagę zasługuje wprowadzona nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r. 
zmiana warunków określania w ustawie pełnej samodzielności jednostki orga-
nizacyjnej do uruchamiania nowego kierunku studiów, czyli bez decyzji mini-
stra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydawanej po zasięgnięciu opi-
nii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a tylko na podstawie uchwały senatu. Otóż 
zgodnie z nowymi rozwiązaniami pełną autonomię programową mają podsta-
wowe jednostki organizacyjne uczelni publicznej lub niepublicznej posiadające 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Ważne jest również, 
aby kierunek studiów był prowadzony w ramach obszarów kształcenia i dziedzin 
odpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia naukowego doktora habi-
litowanego. Natomiast na podstawie dotychczasowych przepisów samodzielność 
w uruchamianiu kierunków studiów miały na podstawie dotychczasowego brzmie-
nia art. 11 (zmienionego nowelizacją z 18 marca 2011 r.) podstawowe jednostki or-
ganizacyjne tych uczelni, które zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisów 
art. 56 ust. 2 lub art. 58 ust. 4 (zmienionych nowelizacją z 18 marca 2011 r.) posia-
dały co najmniej cztery uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, 
w przypadku uczelni artystycznej dwa takie uprawnienia (statut takich uczelni 
wchodził w życie z dniem określonym w uchwale senatu). Po wprowadzeniu no-
wych przepisów podstawowe jednostki organizacyjne uczelni dawniej samodziel-
nych, ale niespełniające nowych wymagań, uruchamiają nowy kierunek studiów 
w trybie art. 11 ust. 3. 

3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnień do 
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może prowadzić studia na 
określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia na podstawie decyzji ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydanej po zasięgnięciu opinii mi-
nistra nadzorującego uczelnię oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Do wniosku 
o nadanie uprawnień powinna być dołączona uchwała senatu określająca efekty 
kształcenia dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia. W miejsce własnego opisu 
efektów uczelnia może wykorzystać odpowiedni wzorcowy opis efektów kształce-
nia dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia określony w przepisach wydanych 
na podstawie art. 9 ust. 2. Opinia PKA, wymagana przed podjęciem decyzji przez 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, będzie dotyczyła spełniania 
warunków prowadzenia studiów określonych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz efektów kształcenia dla kierunku, poziomu i profilu 
kształcenia. W przypadku wniosku o nadanie uprawnień na podstawie wzorco-
wych efektów kształcenia wymagana jest tylko opinia PKA w zakresie spełniania 
warunków prowadzenia studiów.

4. W przypadku podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni nieposiadającej 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego uzyskanie 
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uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach: lekarskim, lekarsko-denty-
stycznym, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, a także weterynarii i architektury, 
wymaga decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnię-
ciu opinii PKA a także opinii ministra nadzorującego uczelnię. Warunkiem wyda-
nia decyzji ministra dla kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo jest akredytacja 
ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.).

5. Studia na określonym kierunku, poziomie i profilu mogą także prowadzić 
nie tylko podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, lecz także jednostki wspól-
ne (art. 11 ust. 5), jednostki międzyuczelniane i jednostki organizacyjne związ-
ku uczelni. Do prowadzenia studiów przez te jednostki stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 11 ust. 1–4.

6. Zgodnie z art. 30 ustawy nadanie i odmowa nadania uprawnienia do prowa-
dzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (zgodnie z art. 11 
ust. 2–4 uprawnienie do prowadzenia studiów odnosi się do kierunku, poziomu 
i profilu kształcenia oraz efektów kształcenia określonych w uchwale senatu uczel-
ni) następują w drodze decyzji administracyjnej. Oznacza to, że do decyzji mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowa-
nia administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
i przysługuje na nią skarga do sądu administracyjnego (zob. komentarz do art. 207).

7. Na podstawie przepisów art. 16 ust. 1 nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. 
(przepisy intertemporalne) jednostki organizacyjne uczelni, niespełniające wy-
magań określonych w art. 11 ust. 2–4 p.s.w. po nowelizacji, prowadzące w dniu 
wejścia w życie ustawy studia na kierunku studiów i poziomie kształcenia bez 
konieczności uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyż-
szego mogą je prowadzić do zakończenia całego cyklu kształcenia.

8. Wszczęte i niezakończone postępowania dotyczące uprawnień do prowa-
dzenia kierunku studiów w sprawach zaopiniowanych przed dniem wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy przez Państwową Komisję Akredytacyjną są rozpatrywane 
na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych (art. 16 ust. 2 
nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r.).

9. Na podstawie art. 16 ust. 3 nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. podstawowe 
jednostki organizacyjne uczelni (jednostki organizacyjne niespełniające wymagań 
określonych w art. 11 ust. 2–4 p.s.w. po nowelizacji, prowadzące w dniu wejścia 
w życie ustawy studia na kierunku studiów i poziomie kształcenia) posiadające 
uprawnienia do prowadzenia kształcenia na określonym kierunku studiów i po-
ziomie kształcenia zachowały te uprawnienia bez konieczności uzyskania decyzji 
ministra, jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dostosowa-
ły programy kształcenia do wzorcowych efektów kształcenia (przepisy określone 
przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na podstawie art. 9 
ust. 2 p.s.w.) lub do opisu efektów kształcenia opracowanego przez senat uczelni. 
Oznacza to, że uczelnie zobowiązane były do dostosowania programów kształ-
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cenia do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego do 
1 października 2012 r. Jeżeli dostosowanie to wymagało dokonania w programie 
kształcenia zmiany zajęć dydaktycznych, za które można uzyskać więcej niż 30% 
punktów ECTS, podstawowa jednostka organizacyjna uczelni mogła prowadzić 
kształcenie na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia po pozytyw-
nym zaopiniowaniu opisu efektów kształcenia przez Polską Komisję Akredyta-
cyjną. W przypadku negatywnej opinii PKA minister właściwy do spraw szkol-
nictwa wyższego cofał albo zawieszał uprawnienia do prowadzenia studiów na 
danym kierunku i określonym poziomie kształcenia. 

10. Słuszny wydaje się pogląd wyrażony w innych komentarzach do nowe-
lizacji prawa o szkolnictwie wyższym, że do decyzji zawieszającej lub cofającej 
uprawnienie do prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie stu-
diów, o której mowa w przepisach przejściowych do ustawy, miały zastosowanie 
przepisy art. 11c. 

Art. 11a. 1. Rektor zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego, ministra nadzorującego uczelnię i Polską Komisję Akredytacyjną 
o uruchomieniu kształcenia na kierunku studiów, w terminie miesiąca od dnia 
rozpoczęcia kształcenia na tym kierunku.

2. Polska Komisja Akredytacyjna ocenia jakość kształcenia na danym 
kierunku studiów, uwzględniając jego efekty, a także spełnianie warunków 
określonych w art. 9a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 
pkt 1 i art. 9b lub art. 9c. Ocena ta może być również dokonana na wniosek 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

3. W przypadku wątpliwości co do spełniania warunków do prowadzenia 
studiów określonych w art. 9a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 
ust. 3 pkt 1 i art. 9b lub art. 9c, przez podstawowe jednostki organizacyjne, 
o których mowa w art. 11, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 
niezwłocznie, po zawiadomieniu go przez rektora o uruchomieniu kształcenia, 
występuje do Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wnioskiem o dokonanie oceny.

1. Artykuł 11a jest nowym przepisem wprowadzonym nowelizacją z dnia 
18 marca 2011 r. Zgodnie z art. 11a ust. 1 rektor ma obowiązek zawiadomienia 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra nadzorującego 
uczelnię i PKA o uruchomieniu kształcenia na nowym kierunku studiów. Przepis 
stanowi, że rektor dokonuje tego zawiadomienia w terminie miesiąca od dnia roz-
poczęcia kształcenia (rozpoczęcia studiów) na nowym kierunku studiów. Przepis 
odnosi się zarówno do uczelni, której uprawnienie do prowadzenia studiów nadał 
minister w drodze decyzji, jak i do uczelni, w której podjęcie studiów nastąpiło na 
podstawie uchwały senatu. Przepis art. 11a ust. 1 należy analizować w powiąza-
niu z art. 11d ust. 2, który stanowi, że w przypadku nieuruchomienia studiów na 
danym kierunku i poziomie kształcenia w ciągu 2 lat od dnia uzyskania upraw-
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nienia, w drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 
uprawnienie to wygasa. 

2. Przepis art. 11a ust. 2 wskazuje na istotną zmianę w ocenie jakości kształ-
cenia. Polska Komisja Akredytacyjna będzie nadal dokonywała oceny spełniania 
warunków niezbędnych do prowadzenia kierunku studiów, ale przede wszyst-
kim będzie uwzględniała efekty kształcenia dla danego kierunku odpowiadające 
Krajowym Ramom Kwalifikacji, a także warunki prowadzenia studiów określo-
ne w standardach kształcenia zawartych w przepisach wydanych na podstawie 
w art. 9b i 9c. Polska Komisja Akredytacyjna dokonuje oceny według własnego 
harmonogramu, a także na wniosek ministra.

3. W przypadku wątpliwości dotyczących spełniania warunków do prowadze-
nia kierunku studiów minister będzie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem 
do PKA o przeprowadzenie oceny jakości kształcenia niezwłocznie po zawia-
domieniu go przez rektora o uruchomieniu kształcenia (uruchomieniu studiów). 

4. Na temat oceny jakości kształcenia i związania ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego oceną poziomu kształcenia dokonywaną przez 
PKA wypowiedział się WSA w Warszawie w wyroku z dnia 1 grudnia 2010 r., 
I SA/Wa 744/10, LEX nr 750919, wskazując, iż „autonomia szkoły wyższej okreś-
lona w art. 4 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczy sposobu kształ-
cenia i doboru materiałów, nie dotyczy zaś oceny poziomu kształcenia, która 
w szkole wyższej, dokonywana jest przez wyspecjalizowane ciało – PKA i dopie-
ro w oparciu o jej stanowisko organ administracji – Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego podejmuje decyzję, będąc związany oceną”. 

Art. 11b. 1. Rektor zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego, ministra nadzorującego uczelnię i Polską Komisję Akredytacyjną 
w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące, o zaprzestaniu spełniania przez pod-
stawową jednostkę organizacyjną warunków do prowadzenia studiów, w tym 
o zmianach w stanie zatrudnienia wpływających na uprawnienie do prowa-
dzenia studiów. Jeżeli w terminie dwunastu miesięcy od zaprzestania spełnia-
nia wymaganych warunków podstawowa jednostka organizacyjna nie spełni 
tych warunków, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w dro-
dze decyzji, zawiesza uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej do 
prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zawiesza uprawnie-
nia podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni do prowadzenia studiów na 
danym kierunku studiów i poziomie kształcenia w przypadku niezawiadomie-
nia przez rektora w wyznaczonym terminie o zaprzestaniu spełniania przez 
tę jednostkę warunków do prowadzenia studiów.

3. W przypadku negatywnej oceny kształcenia dokonanej przez Polską 
Komisję Akredytacyjną, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, 
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uwzględniając w szczególności rodzaj i zakres stwierdzonych naruszeń, w dro-
dze decyzji, cofa albo zawiesza uprawnienia do prowadzenia studiów na da-
nym kierunku i określonym poziomie kształcenia.

3a. Przepis ust. 3 stosuje się także w przypadku odmowy albo cofnięcia 
akredytacji wydanej na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego powiadamia Polską 
Komisję Akredytacyjną o podjętych decyzjach w sprawie zawieszenia lub cof-
nięcia podstawowej jednostce organizacyjnej uprawnień do prowadzenia stu-
diów, o których mowa w ust. 1–3 oraz o decyzjach o wygaśnięciu uprawnienia 
lub uchyleniu zawieszenia, o których mowa w art. 11c ust. 4 i 6.

1. Przepisy art. 11b i 11c należałoby w zasadzie rozpatrywać łącznie, gdyż 
m.in. określają one tryb postępowania w przypadku zawieszenia uprawnienia do 
prowadzenia kierunku studiów, dotyczącego niezawiadomienia przez rektora o za-
przestaniu spełniania przez podstawową jednostkę organizacyjną warunków pro-
wadzenia kierunku studiów i poziomu kształcenia, a także dotyczącego decyzji 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego podjętej po negatywnej oce-
nie PKA.

2. Przepis art. 11b ust. 1, wprowadzony nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r., 
nakłada na rektora obowiązek zawiadomienia ministra właściwego do spraw szkol-
nictwa wyższego o zaprzestaniu spełniania przez podstawową jednostkę orga-
nizacyjną warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia (w tym minimum kadrowego), a także (zgodnie z nowymi przepisami) 
zawiadamiania PKA i ministra nadzorującego uczelnię. Nie ma wątpliwości, iż 
ten trzymiesięczny termin należy liczyć od dnia, w którym podstawowa jednostka 
organizacyjna przestała spełniać warunki prowadzenia studiów.

3. Jeżeli w terminie 12 miesięcy od zaprzestania spełniania wymaganych wa-
runków podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nie spełni tych warunków, 
minister w drodze decyzji obligatoryjnie zawiesza uprawnienie do prowadzenia 
studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

4. Podstawowa jednostka organizacyjna najczęściej może mieć problem ze 
spełnieniem warunków odnośnie do minimum kadrowego. Dobrym przykładem 
stosowanych przez uczelnie praktyk jest zatrudnienie większej liczby nauczycieli 
akademickich prowadzących kształcenie na określonym kierunku studiów, speł-
niających wymagania wynikające z przepisów dotyczących minimum kadrowego. 
Takie rozwiązanie może być przydatne, gdyż warunkiem zaliczania nauczyciela 
akademickiego do minimum kadrowego jest m.in. jego zatrudnienie w uczelni od 
początku semestru. Wymóg ten, wprowadzony przepisami wydanymi na podsta-
wie art. 9 ust. 1 pkt 1 (rozporządzeniem w sprawie warunków prowadzenia studiów 
na określonym kierunku i poziomie kształcenia), obowiązuje od 1 października 
2012 r. Wcześniejsze przepisy były bardziej restrykcyjne, wymagały bowiem za-
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trudnienia od początku roku akademickiego. Wprowadzenie do centralnego wy-
kazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych m.in. informacji o za-
liczeniu nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego (art. 129a p.s.w.) nie 
jest równoznaczne ze spełnieniem przez rektora obowiązku zawiadomienia o nie-
spełnianiu warunku minimum kadrowego, wymaganego do prowadzenia studiów 
na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia, wynikającego z art. 11b ust. 1. 
Zawiadomienie rektora powinno wynikać z oceny spełniania warunków prowa-
dzenia kierunku studiów, a wpisanie danych do centralnego wykazu jako odrębny 
obowiązek dotyczy określonego nauczyciela akademickiego i związane jest z pro-
wadzeniem przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego Systemu 
Informacji o Szkolnictwie Wyższym. System ten obejmuje m.in. dane wynikające 
z art. 129a, których zbieranie ma na celu prowadzenie właściwej polityki kadrowej. 

5. W przypadku niezawiadomienia przez rektora w wyznaczonym terminie 
(3 miesięcy) o zaprzestaniu spełniania przez jednostkę organizacyjną warunków 
prowadzenia kierunku studiów, w tym minimum kadrowego, minister zawiesza 
uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów i poziomu kształcenia. 

6. Minister zawiesza uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej do 
prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia w przy-
padku określonym w ust. 1 i 3, jak i w ust. 2, w drodze decyzji administracyjnej.

7. Tryb postępowania w przypadku zawieszenia uprawnień opisany jest w ko-
mentarzu do art. 11c.

8. Kolejne przepisy art. 11b ust. 3 i 4 nie dotyczą kwestii związanych z za-
wieszeniem uprawnień w sytuacji niezawiadomienia o niespełnianiu warunków 
prowadzenia kierunku studiów. Przepisy ust. 3 i 4 normują generalny tryb postę-
powania, w przypadku gdy PKA dokona oceny jakości kształcenia (oceny pro-
gramowej) i będzie to – zgodnie z art. 49 ust. 6 określającym skalę ocen – ocena 
negatywna. Na podstawie art. 49 ust. 1 PKA zobowiązana jest do przedstawienia 
ministrowi opinii i wniosków w sprawach dotyczących m.in. dokonanej oceny pro-
gramowej. W przypadku decyzji negatywnej minister właściwy do spraw szkol-
nictwa wyższego, uwzględniając w szczególności rodzaj i zakres stwierdzonych 
naruszeń, w drodze decyzji, cofa albo zawiesza uprawnienia do prowadzenia stu-
diów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. 

9. Ocena kształcenia dokonywana przez PKA wiąże ministra. Stanowisko 
to potwierdzają wyroki NSA z dnia 15 października 2003 r., I SA 989/03 i WSA 
w Warszawie z dnia 16 września 2004 r., I SA 2541/03, LEX nr 708577. W wyroku 
z dnia 26 listopada 2007 r., I SA/Wa 959/07, LEX nr 424549, WSA w Warszawie 
wskazał: „Ocena kształcenia należy bowiem wyłącznie do Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej – działającej w odmiennym trybie, w którym uczelni przysługuje 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – i przepis ten nie pozostawia wątpliwo-
ści, że ocena Komisji wiąże ministra. Minister, ani nie może odstąpić od oceny 
Komisji, ani dokonać własnej oceny kształcenia, i jest obowiązany, albo cofnąć, 
albo zawiesić uprawnienia”. Powyższe stanowisko podzielił również WSA w War-
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szawie w wyroku z dnia 1 grudnia 2010 r. I SA/Wa 744/10, LEX nr 750919: „Zgod-
nie z regulacjami ustawowymi Minister mógł jedynie ocenić stwierdzone przez 
Komisję uchybienia – do czego w sposób bezpośredni uprawnia go przepis art. 11 
ust. 6 [obecny art. 11b ust. 3 ustawy po nowelizacji – przyp. aut.] i w oparciu o te 
ustalenia nałożyć odpowiednią sankcję”.

10. Stroną w postępowaniu (wszczętym w wyniku negatywnej oceny PKA), 
którego przedmiotem są uprawnienia uczelni, jest tylko uczelnia. „W art. 11 usta-
wy, który dotyczy uzyskiwania uprawnień do prowadzenia studiów, mowa jest 
o jednostkach organizacyjnych uczelni, nie zaś o założycielu”, to również w przy-
padku prowadzenia postępowania na podstawie art. 11 ust. 6 [obecny art. 11b 
ust. 3 ustawy po nowelizacji – przyp. aut.] stroną postępowania jest tylko uczel-
nia, nie zaś jej założyciel (wyrok NSA z dnia 10 lutego 2012 r., I OSK 1816/11, 
LEX nr 1136655). 

11. Minister powiadamia PKA o decyzjach w sprawie zawieszenia lub cof-
nięcia uprawnień, a także o decyzjach o wygaśnięciu uprawnień lub uchyleniu 
uprawnień (art. 11c ust. 4 i 6). 

12. Wydaje się, iż przepisy dotyczące uprawnień podstawowej jednostki or-
ganizacyjnej uczelni, określone w art. 11b, można stosować odpowiednio do jed-
nostek międzyuczelnianych i jednostek wspólnych, analogicznie do art. 11 ust. 5, 
który stanowi, że do prowadzenia studiów przez te jednostki stosuje się odpowied-
nio przepisy art. 11 ust. 1–4, dotyczące przyznawania uprawnień podstawowym 
jednostkom organizacyjnym. Mając na uwadze niektóre komentarze wskazujące 
na wątpliwości interpretacyjne, należałoby w powyższym zakresie rozważyć do-
precyzowanie przepisów przy najbliższej nowelizacji ustawy.

Art. 11c. 1. W terminie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od dnia pod-
jęcia decyzji o zawieszeniu uprawnień, o którym mowa w art. 11b ust. 1–3, 
uczelnia jest obowiązana do usunięcia stwierdzonych naruszeń.

2. W okresie zawieszenia uprawnień podstawowej jednostki organiza-
cyjnej do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie 
kształcenia zostają wstrzymane przyjęcia studentów na ten kierunek i poziom 
kształcenia.

3. W terminie nie dłuższym niż trzy miesiące po upływie terminu, o któ-
rym mowa w ust. 1, Polska Komisja Akredytacyjna wydaje opinię dotyczącą 
przywrócenia zawieszonych uprawnień.

4. W przypadku negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej mi-
nister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wydaje decyzję o wygaśnięciu 
zawieszonego uprawnienia.

5. W przypadku cofnięcia albo wygaśnięcia uprawnień do prowadzenia 
studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia, o których 
mowa w ust. 4 i w art. 11b ust. 3, rektor uczelni zapewnia studentom możli-
wość kontynuowania studiów na tym kierunku.
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6. W przypadku pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej mi-
nister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wydaje decyzję o uchyleniu 
decyzji zawieszającej uprawnienie.

7. W przypadku cofnięcia albo wygaśnięcia uprawnień do prowadzenia 
studiów na danym kierunku kształcenia z ponownym wnioskiem o przyzna-
nie uprawnień do prowadzenia studiów na tym samym kierunku, poziomie 
i profilu kształcenia uczelnia może wystąpić po upływie co najmniej dwuna-
stu miesięcy.

1. Art. 11c kontynuuje tryb postępowania w przypadku, gdy minister zawie-
sza uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów:
  a)  jeżeli w ciągu 12 miesięcy od zaprzestania spełniania wymaganych warun-

ków podstawowa jednostka organizacyjna nie spełni tych warunków (art. 11b 
ust. 1) lub

  b)  gdy rektor nie zawiadomi w wyznaczonym terminie (3 miesiące) o zaprze-
staniu spełniania przez podstawową jednostkę organizacyjną warunków do 
prowadzenia studiów (art. 11b ust. 2), lub

  c)  gdy PKA dokona negatywnej oceny kształcenia (art. 11b ust. 3).
2. Podstawowa jednostka organizacyjna zobowiązana jest do usunięcia stwier-

dzonych naruszeń w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podjęcia de-
cyzji przez ministra o zawieszeniu uprawnień do prowadzenia studiów na okre-
ślonym kierunku i poziomie kształcenia, określonych w wyżej wymienionych 
sytuacjach (art. 11b ust. 1–3). Należy zauważyć, że zgodnie ze znowelizowanymi 
przepisami decyzja zawieszająca nie określa już uznaniowo terminu do spełnienia 
warunków przywrócenia uprawnienia. W okresie zawieszenia uprawnień uczelnia 
może nadal prowadzić kształcenie w danej jednostce, ale wstrzymane są przyjęcia 
studentów na zawieszony kierunek studiów i poziom kształcenia.

3. W terminie nie dłuższym niż 3 miesiące po upływie terminu, do którego 
uczelnia zobowiązana jest usunąć stwierdzone naruszenia (czyli w terminie nie 
dłuższym niż 15 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o zawieszeniu uprawnień), PKA 
wydaje opinię dotyczącą przywrócenia zawieszonych uprawnień. 

4. Zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 października 2011 r. w przy-
padku niespełniania przez uczelnię określonych w decyzji warunków przywróce-
nia zawieszonych uprawnień wygaśnięcie uprawnień następowało z mocy prawa, 
chyba że uczelnia złożyła wniosek o przywrócenie zawieszonego uprawnienia. No-
welizacja z dnia 18 marca 2011 r. uchyliła przepisy dotyczące wygaśnięcia upraw-
nień z mocy prawa. 

5. Należy zwrócić uwagę, iż nowelizacja z dnia 18 marca 2011 r. zdjęła z uczel-
ni obowiązek wszczynania postępowania administracyjnego o przywrócenie za-
wieszonego uprawnienia. Brak jest również podstaw prawnych do żądania od 
uczelni podejmowania inicjatywy w kwestii przedstawiania przez PKA opinii 
w sprawie przywrócenia uprawnienia. Nie stanowi takiej podstawy art. 11c ust. 1, 
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który wprawdzie zobowiązuje uczelnię do usunięcia stwierdzonych naruszeń, ale 
nie jest to równoznaczne z nałożeniem obowiązku dotyczącego wszczęcia postę-
powania przywracającego uprawnienia. Obowiązek zainicjowania postępowania 
w tym zakresie należałoby zatem przypisać ministrowi właściwemu do spraw 
szkolnictwa wyższego, który w pierwszej kolejności powinien zwrócić się w try-
bie art. 49 ust. 4 do PKA o wydanie opinii, o której mowa w art. 11c ust. 3, czyli 
opinii w sprawie przywrócenia zawieszonych uprawnień.

6. Opinia PKA nie powinna powstać bez weryfikacji aktualnego stanu fak-
tycznego w zakresie stanowiącym podstawę decyzji o zawieszeniu. Opinia PKA, 
o której mowa w art. 11c ust. 3, nie może być wydana przed upływem określonego 
w ust. 1 terminu, w którym uczelnia ma obowiązek usunąć naruszenia. 

7. Tak jak wcześniej stwierdzono, PKA wydaje opinię dotyczącą przywró-
cenia zawieszonych uprawnień (art. 11c ust. 3). Jeżeli wydała opinię pozytywną, 
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego uchyla decyzję zawieszającą 
uprawnienie (art. 11c ust. 6). Jeżeli opinia jest negatywa, minister wydaje decyzję 
o wygaśnięciu zawieszonego uprawnienia (art. 11c ust. 4). 

8. W przypadku decyzji o cofnięciu uprawnień (art. 11b ust. 3) lub decyzji 
o wygaśnięciu uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku i po-
ziomie kształcenia rektor uczelni jest zobowiązany do zapewnienia studentom 
możliwości kontynuowania studiów na tym kierunku (art. 11c ust. 5). W przypadku 
cofnięcia lub wygaśnięcia uprawnień do prowadzenia kierunku studiów uczelnia 
może wystąpić z ponownym wnioskiem o przyznanie uprawnień do prowadzenia 
studiów na tym samym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia po upły-
wie co najmniej 12 miesięcy (art. 11c ust. 7). 

Art. 11d. 1. W przypadku połączenia podstawowych jednostek organiza-
cyjnych uczelni lub zmiany nazwy jednostki, uprawnienia do prowadzenia 
kierunków studiów pozostają przy nowo utworzonej jednostce organizacyjnej 
lub jednostce o nowej nazwie, jeżeli spełniają one warunki określone w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1.

2. W przypadku nieuruchomienia studiów na danym kierunku i poziomie 
kształcenia w okresie dwóch lat od dnia uzyskania uprawnienia, o którym 
mowa w art. 11 ust. 3, uprawnienie to wygasa.

3. W przypadku podziału podstawowej jednostki organizacyjnej uczel-
ni posiadane uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów zachowują te 
nowo utworzone jednostki organizacyjne uczelni, które spełniają warunki 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1.

4. Rektor uczelni jest obowiązany powiadomić ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego, ministra nadzorującego uczelnię oraz Polską Ko-
misję Akredytacyjną o decyzjach w sprawach, o których mowa w ust. 1 lub 3, 
w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez senat uczelni.
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1. Ustawa wprowadziła większą autonomię w zakresie organizacji uczelni. Do 
uprawnień rektora należy obecnie tworzenie, przekształcanie i likwidacja podsta-
wowych jednostek organizacyjnych uczelni. Rektor podejmuje decyzje w wyżej 
wskazanym zakresie po zasięgnięciu opinii senatu (art. 84 ust. 1). W przypadku 
połączenia podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub zmiany nazwy 
jednostki nowo powstała jednostka organizacyjna uczelni zachowuje uprawnienia 
do prowadzenia studiów na określonym kierunku, jeżeli spełnia warunki prowa-
dzenia studiów, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków prowa-
dzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, w tym warunki 
odnośnie do minimum kadrowego. Analogiczne przepisy obowiązują w przypad-
ku podziału podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. 

2. O podjętych decyzjach w wyżej wskazanym zakresie rektor jest obowiązany 
powiadomić ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra nadzo-
rującego uczelnię i PKA w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez senat.

3. W przypadku nieuruchomienia studiów na danym kierunku i poziomie 
kształcenia w ciągu 2 lat od dnia uzyskania uprawnienia – uprawnienie to wyga-
sa. (zob. komentarz do art. 11a ust. 1).

Art. 12. Uczelnia ma osobowość prawną.

1. Uczelnie publiczne i niepubliczne mają osobowość prawną. 
2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 9 wrześ-

nia 2008 r., II SA/Ol 454/08, LEX nr 566255, orzekł, że: „Uczelnia niepubliczna 
nie jest organem administracji publicznej, a jedynie jednostką posiadającą osobo-
wość prawną, która została powołana do wykonywania zadań publicznych i jest 
uprawniona do nawiązywania stosunków administracyjno-prawnych w zakresie 
określonym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym”. 

Art. 13. 1. Podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:
 1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umie-

jętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo pol-

skie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie 

usług badawczych;
 4) kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i tech-

niki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych 
i informacyjnych;

 6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształce-
nia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia 
się przez całe życie;
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 7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału 

w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.
2. Uczelnia zawodowa prowadząca wyłącznie studia pierwszego stopnia 

nie jest obowiązana do wykonywania zadań określonych w ust. 1 pkt 3 i 4.
3. Zadaniem uczelni medycznej lub podstawowej jednostki organizacyj-

nej uczelni działającej w dziedzinie nauk medycznych albo weterynaryjnych 
może być także uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej albo wetery-
naryjnej w zakresie i formach określonych w przepisach o działalności lecz-
niczej i przepisach o zakładach leczniczych dla zwierząt.

1. Nowelizacja z dnia 18 marca 2011 r. rozszerzyła zadania uczelni przede 
wszystkim o stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udzia-
łu w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. Zadania te zostały uszcze-
gółowione w dalszych przepisach ustawy. Warto wspomnieć o wprowadzeniu do-
tacji dla uczelni niepublicznej, przyznawanej na wypełnianie zadań związanych 
ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi 
warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia (art. 94 ust. 4a p.s.w.). Do 
tej pory dotację na ten cel otrzymywały tylko uczelnie publiczne.

2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 654) nadała nowe brzmienie art. 13 ust. 3. W miejsce obowiązku wprowadzo-
no możliwość uczestniczenia uczelni medycznej lub podstawowej jednostki orga-
nizacyjnej uczelni w sprawowaniu opieki medycznej albo weterynaryjnej w za-
kresie określonym w innych ustawach.

Art. 13a. Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu 
dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku 
pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów.

Przepis art. 13a nałożył na uczelnie obowiązek monitorowania karier zawo-
dowych swoich absolwentów. Rozwiązanie to jest narzędziem oceny zakładanych 
przez uczelnię efektów kształcenia oraz dostosowania kształcenia do rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego i potrzeb rynku pracy, a także jednym z istotnych elemen-
tów wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględnianym przy oce-
nie kształcenia przez PKA.

Art. 14. Uczelnia może prowadzić domy studenckie i stołówki studenckie.

Zadania uczelni określone w przepisach art. 13, 13a, a także art. 14 (prowadze-
nie domów i stołówek studenckich) nie są działalnością gospodarczą. Działalność 
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uczelni w tym zakresie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, podatku od 
towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego 
i podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach (zob. komentarz do art. 91). Uczelnia jest zwolniona z opłat z tytu-
łu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa z wyjątkiem opłat 
określonych w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (art. 91 ust. 1 i 2). 

Art. 15. 1. Władze publiczne, na zasadach określonych w ustawie, zapew-
niają uczelniom publicznym środki finansowe niezbędne do wykonywania ich 
zadań oraz udzielają pomocy uczelniom niepublicznym w zakresie i formach 
określonych w ustawie.

2. Środki finansowe niezbędne do funkcjonowania Polskiej Komisji Akre-
dytacyjnej są zapewniane w części budżetu państwa, której dysponentem jest 
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Środki finansowe niezbędne 
do funkcjonowania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz komisji 
dyscyplinarnej przy tej Radzie są zapewniane w częściach budżetu państwa, 
których dysponentami są minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 
i minister właściwy do spraw nauki. Funkcjonowanie Rzecznika Praw Absol-
wenta przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest finansowane 
w ramach środków przyznanych Radzie.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 
rozporządzenia:
 1) sposób obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mając na uwadze zapewnienie 
sprawnej obsługi prowadzonych przez nich prac;

 2) wysokość wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy 
Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyznaczanych przez nie 
recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dy-
scyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Rzecznika Praw Absolwenta, uwzględniając zasadę, że wysokość wynagro-
dzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej, Rzecznika Praw Absolwenta i komisji dyscypli-
narnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie usta-
lana w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profe-
sora zwyczajnego, określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli 
akademickich, w wysokości adekwatnej do wykonywanych zadań.
4. Zwrot kosztów podróży członkom Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Ra-
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dzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyznaczonym przez nie recen-
zentom i ekspertom, rzecznikom dyscyplinarnym przy komisji dyscyplinarnej 
przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznikowi Praw 
Absolwenta następuje na zasadach określonych dla pracowników zatrudnio-
nych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej w przepi-
sach wykonawczych wydanych na podstawie art. 775 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Zmiany art. 15 wprowadzone nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r. dotyczą 
w szczególności kwestii finansowania PKA, RGNiSW, Rzecznika Praw Absol-
wenta przy RGNSiW, recenzentów i biegłych ekspertów Komisji i Rady, człon-
ków komisji dyscyplinarnej przy RGNiSW, a także obsługi administracyjnej tych 
podmiotów.

Art. 16. 1. Akademickim tytułem honorowym jest tytuł doktora honoris causa.
2. Tytuł doktora honoris causa nadaje senat, a w uczelni niepublicznej or-

gan kolegialny wskazany w statucie, na wniosek podstawowej jednostki or-
ganizacyjnej uczelni uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego.

3. Szczegółowe warunki nadawania tytułu doktora honoris causa oraz 
tryb postępowania określa statut uczelni.

Doktor honoris causa jest honorowym akademickim tytułem nadawanym 
w dowód uznania zasług w dziedzinie nauki, kultury i życia społecznego. Nie 
wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj oso-
bom o wysokim statusie społecznym lub naukowym. Osoby proponowane do tej 
godności powinny wykazywać się wybitnymi osiągnięciami oraz wyróżniać się 
niekwestionowanym autorytetem i postawą moralną. Wśród osób, którym nadano 
ten tytuł, są wybitni uczeni, mężowie stanu, wybitni twórcy i artyści.

Tytuł doktora honoris causa nadawany jest przez senat uczelni (lub inny organ 
kolegialny wskazany w statucie w przypadku uczelni niepublicznej) na wniosek 
podstawowej jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia nauko-
wego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego w zakresie sztuki zgod-
nie ze szczegółowymi warunkami nadawania i trybu postępowania określonymi 
w statucie uczelni.

Art. 17. Sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane 
w ustawie określa statut uczelni, zwany dalej „statutem”.

Konieczność zgodności statutu uczelni z przepisami ustawy potwierdził SN 
w wyroku z dnia 19 marca 2008 r., I PK 227/07, OSNP 2009, nr 13–14, poz. 175: 



DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego

64

 Art. 18 

  Andrzej Kurkiewicz  

„Statut uczelni musi być zgodny z ustawą (prawem), przy czym tam gdzie usta-
wodawca wyraźnie reguluje materie statutowe (upoważnia do unormowania okre-
ślonych spraw w statucie), nie może on wykraczać poza ramy ustawowego upo-
ważnienia”.

Rozdział 2
Tworzenie i likwidacja uczelni

Art. 18. 1. Utworzenie publicznej uczelni akademickiej, jej likwidacja, 
zmiana nazwy oraz połączenie z inną uczelnią publiczną następują w drodze 
ustawy, z zastrzeżeniem ust. 6. Andrzej Kurkiewicz

2. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana na-
zwy oraz połączenie z inną publiczną uczelnią zawodową następują w drodze 
rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

3. Likwidacja uczelni publicznej, jej połączenie z inną uczelnią publiczną 
oraz zmiana jej nazwy następują po zasięgnięciu opinii senatu lub senatów 
uczelni, których te akty dotyczą.

4. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana na-
zwy albo połączenie z inną publiczną uczelnią zawodową następują odpowied-
nio na wniosek sejmiku województwa lub rektora albo sejmiku województwa 
lub rektorów uczelni.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się akt notarialny za-
wierający zobowiązanie przeniesienia, z dniem utworzenia publicznej uczel-
ni zawodowej, na jej rzecz własności nieruchomości niezbędnych do prawid-
łowego działania.

6. Do włączenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej stosuje się 
odpowiednio przepisy ust. 1 i 3, z tym że włączenie publicznej uczelni zawo-
dowej do publicznej uczelni akademickiej następuje w drodze rozporządze-
nia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektorów 
uczelni po zaopiniowaniu przez ich senaty.

7. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 
o których mowa w ust. 2, w przypadku tworzenia lub likwidacji wojskowej 
uczelni zawodowej, jej połączenia z inną wojskową uczelnią zawodową oraz 
zmiany jej nazwy wykonuje Minister Obrony Narodowej w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego.

8. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 
o których mowa w ust. 2, w przypadku tworzenia lub likwidacji uczelni za-
wodowej służb państwowych, jej połączenia z inną uczelnią zawodową służb 
państwowych oraz zmiany jej nazwy wykonuje minister właściwy do spraw 
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wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnic-
twa wyższego.

1. Artykuł 18 normuje kwestie związane z tworzeniem, likwidacją oraz prze-
kształceniami uczelni publicznych. W przypadku uczelni mającej status akademi-
cki (ust. 1) jej ukonstytuowanie może nastąpić tylko w drodze ustawy. Inicjatywę 
ustawodawczą w tym względzie, zgodnie z art. 118 Konstytucji RP, posiadają Rada 
Ministrów, Prezydent RP, Senat, posłowie (grupa co najmniej 15), oraz tzw. ini-
cjatywa obywatelska (grupa min. 100 tysięcy obywateli).

2. Przepis art. 18 ust. 2 przyznał ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 
wyższego możliwość tworzenia, likwidacji oraz przekształcenia uczelni zawodo-
wych w drodze rozporządzenia. Dotychczasowa dyspozycja tego przepisu okre-
ślała Radę Ministrów jako organ realizujący te zadania w drodze rozporządzenia. 
Szczegółowo, w ust. 4 tego artykułu, określono również katalog podmiotów mo-
gących wystąpić z wnioskiem o utworzenie lub likwidację czy też przekształce-
nie publicznej uczelni zawodowej. Z wnioskiem do ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego dotyczącym wszystkich opisanych powyżej czynności może 
wystąpić sejmik województwa samorządowego. Natomiast w przypadku likwi-
dacji, zmiany nazwy czy innych form przekształceń (np. połączenia z inną pub-
liczną uczelnią zawodową) – także rektor lub rektorzy uczelni, których wniosek 
taki dotyczy (ust. 4). Sejmik województwa, wnioskując o utworzenie publicznej 
uczelni zawodowej, musi przedłożyć zobowiązanie w formie aktu notarialnego 
przeniesienia nieruchomości na rzecz uczelni, która w przyszłości zostanie utwo-
rzona. Należy też pamiętać o tym, że w przypadku likwidacji uczelni publicznej, 
połączenia z inną uczelnią publiczną oraz zmiany jej nazwy wymagana jest opinia 
senatu bądź senatów uczelni. Jednak minister, podejmując decyzję, nie jest zwią-
zany w żaden sposób powyższą opinią. 

3. Jeśli chodzi o proces konsolidacji uczelni, to mamy do czynienia z trzema 
możliwymi sytuacjami: połączenia dwóch uczelni akademickich ze sobą w drodze 
ustawy, włączenia uczelni zawodowej do uczelni akademickiej na podstawie roz-
porządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz połącze-
nia uczelni zawodowych również w drodze rozporządzenia ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego. 

4. W odniesieniu do zawodowych uczelni wojskowych czy też uczelni służb 
państwowych stosowne uprawnienia przysługują odpowiednio Ministrowi Obro-
ny Narodowej oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, którzy je 
realizują we współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższe-
go (ust. 7 i 8).

Art. 19. 1. Akt prawny o utworzeniu uczelni publicznej określa jej nazwę 
oraz siedzibę.
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2. Pierwszego rektora uczelni publicznej powołuje minister właściwy do 
spraw szkolnictwa wyższego.

3. Pierwszy statut uczelni publicznej nadaje minister właściwy do spraw 
szkolnictwa wyższego, przy czym statut obowiązuje do czasu uchwalenia przez 
senat uczelni lub zatwierdzenia przez odpowiedniego ministra nowego statutu.

4. Pierwsza kadencja organów nowo utworzonej uczelni publicznej trwa 
do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku akademickim, w którym uczel-
nia została utworzona.

5. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego okre-
ślone w ust. 2 i 3 w odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, 
artystycznych, medycznych i morskich wykonują odpowiednio ministrowie 
wskazani w art. 33 ust. 2.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku połączenia uczel-
ni publicznej z inną uczelnią publiczną.

Nazwa i siedziba uczelni są każdorazowo określone w ustawie (w przypadku 
akademickich uczelni) oraz w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkol-
nictwa wyższego (w przypadku zawodowej uczelni). Minister właściwy do spraw 
szkolnictwa wyższego lub odpowiedni minister nadzorujący wskazany w art. 33 
ust. 2 w przypadku uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, me-
dycznych i morskich powołuje pierwszego rektora nowo powstałej uczelni publicz-
nej (art. 19 ust. 2 i 5). Do kompetencji odpowiedniego nadzorującego ministra należy 
również nadanie pierwszego statutu uczelni publicznej, który będzie obowiązywać 
do czasu uchwalenia nowego przez senat uczelni lub jego zatwierdzenia przez od-
powiedniego ministra nadzorującego. Artykuł 19 ust. 4 określił czas trwania ka-
dencji organów nowo utworzonej uczelni publicznej, wyznaczając go do 31 sierpnia 
roku kalendarzowego następującego po roku akademickim, w którym utworzono 
uczelnię. Oznacza to zatem zobowiązanie organów uczelni do zapewnienia prze-
prowadzenia procedury wyborczej przed upływem wskazanego w ust. 4 terminu. 

Art. 20. 1. Z wnioskiem o pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicz-
nej może wystąpić do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
osoba fizyczna albo osoba prawna niebędąca państwową ani samorządową 
osobą prawną.

2. Utworzenie uczelni niepublicznej oraz uzyskanie przez nią uprawnień 
do prowadzenia studiów wyższych na danym kierunku i określonym pozio-
mie kształcenia wymaga pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolni-
ctwa wyższego.

2a. Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, na prowadzenie stu-
diów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo wymaga posiadania akre-
dytacji ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 59 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
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3. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2, określa się założyciela uczelni, 
jej nazwę, siedzibę, prowadzone kierunki studiów i poziom kształcenia, a także 
minimalną wielkość i rodzaj środków majątkowych, które założyciel jest obo-
wiązany przeznaczyć na jej utworzenie i funkcjonowanie, z tym że wysokość 
środków finansowych nie może być niższa niż 500 tysięcy złotych.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odmawia udzielenia 
pozwolenia, jeżeli z wniosku o wydanie pozwolenia wynika, że uczelnia nie-
publiczna lub jej jednostki organizacyjne nie będą spełniały warunków nie-
zbędnych do prowadzenia studiów określonych w ustawie i aktach wykonaw-
czych wydanych na jej podstawie.

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odmawia udzielenia 
pozwolenia osobie fizycznej, która:
 1) została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 2) została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Re-

jestru Sądowego;
 3) posiada wymagalne zobowiązania wobec Skarbu Państwa.

6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odmawia udzielenia 
pozwolenia osobie prawnej w przypadku:
 1) postawienia w stan likwidacji;
 2) postawienia w stan upadłości;
 3) wpisania do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Są-

dowego;
 4) posiadania wymagalnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa;
 5) gdy w stosunku choćby do jednej z osób umocowanych do reprezentacji 

zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek określonych w ust. 5.
7. Decyzje, o których mowa w ust. 5 i 6, minister właściwy do spraw szkol-

nictwa wyższego wydaje bez zasięgania opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
8. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na czas nieokreślony.
9–12. (uchylone).

1. Artykuł 20 określa, komu przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnio-
skiem o utworzenie uczelni niepublicznej. W artykule tym ustawodawca określił 
także warunki, jakie powinny spełniać osoby fizyczne oraz prawne, aby móc zo-
stać założycielem uczelni niepublicznej. 

2. Pozwolenie na prowadzenie uczelni niepublicznej wraz z uzyskaniem 
uprawnień do prowadzenia studiów wyższych na danym kierunku i określonym 
poziomie kształcenia może uzyskać osoba fizyczna albo osoba prawna niebędąca 
państwową ani samorządową osobą prawną (art. 20 ust. 1). W przypadku natomiast 
prowadzenia studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo jest wyma-
gane posiadanie akredytacji ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie 
art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 
Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.). Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższe-
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go w decyzji administracyjnej dotyczącej wydania pozwolenia na prowadzenie 
uczelni niepublicznej musi zawrzeć dane założyciela uczelni, nazwę i siedzibę 
uczelni, prowadzone kierunki studiów i poziom kształcenia, a także minimalną 
wielkość i rodzaj środków majątkowych, które założyciel jest zobowiązany prze-
znaczyć na funkcjonowanie uczelni.

3. W art. 20 ust. 5 określono katalog okoliczności zobowiązujących ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do odmowy udzielenia pozwolenia 
osobie fizycznej. Należą do nich: skazanie prawomocnym wyrokiem za przestęp-
stwo umyślne; figurowanie w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Re-
jestru Sądowego oraz istnienie wymagalnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa. 
Podobny katalog dotyczy osób prawnych; minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego odmawia udzielenia pozwolenia osobie prawnej w sytuacji, gdy jest ona 
postawiona w stan likwidacji lub w stan upadłości, została wpisana do rejestru 
dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego czy też posiada wy-
magalne zobowiązania wobec Skarbu Państwa. Osoba prawna nie otrzyma również 
pozwolenia na prowadzenie uczelni niepublicznej, jeżeli choćby jedna z osób ją re-
prezentujących była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 
figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego 
lub posiada wymagalne zobowiązania wobec Skarbu Państwa.

Art. 21. W związku z postępowaniem o wydanie pozwolenia na utworze-
nie uczelni niepublicznej pobierana jest opłata związana z kosztami postępo-
wania opiniodawczego. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

Zgodnie z art. 21 podmiot składający wniosek o utworzenie uczelni niepub-
licznej jest zobowiązany uiścić opłatę, której wysokość została określona w roz-
porządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2011 r. 
w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia 
na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty 
na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego (Dz. U. Nr 268, 
poz. 1584), którego zakres został omówiony w komentarzu do art. 22 ustawy.

 Na mocy § 8 pkt 1 powyższego rozporządzenia opłata na wydatki związane 
z kosztami postępowania opiniodawczego wynosi obecnie 1200 zł.

Art. 22. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, w dro-
dze rozporządzenia, zakres danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie 
pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposób pobierania i wy-
sokość opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego, 
uwzględniając wykaz dokumentów, jakie muszą być dołączone do wniosku, 
w tym wykaz dokumentów dotyczących założyciela uczelni i dokumentów do-
tyczących zobowiązań i gwarancji finansowych oraz założeń organizacyjnych 
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i dydaktycznych uczelni, a także mając na uwadze, aby uczelnie były tworzo-
ne przez osoby właściwie do tego przygotowane i gwarantujące należyte wy-
pełnianie obowiązków założyciela oraz uwzględniając zasadę, że pobierane 
opłaty powinny pokrywać rzeczywiste koszty ponoszone w związku z prowa-
dzonym postępowaniem.

1. Na mocy art. 22 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ma 
obowiązek wydać rozporządzenie, w którym szczegółowo określi niezbędny za-
kres danych, które powinien zawierać wniosek dotyczący wydania pozwolenia na 
utworzenie uczelni niepublicznej. Minister, określając w akcie wykonawczym za-
kres danych, musi zadbać o to, aby informacje, które otrzyma od wnioskodawcy, 
gwarantowały wydanie pozwolenia podmiotowi, który daje gwarancje rzetelności 
realizacji obowiązków, jakie na niego nakłada status założyciela uczelni. Wśród do-
kumentów wymaganych przy składaniu wniosku są m.in. zaświadczenie o nieka-
ralności, poświadczenie posiadania 500 tysięcy złotych, o których mowa w art. 20 
ust. 3. We wniosku, zgodnie z dyspozycją ustawy, podmiot pragnący utworzyć 
uczelnię niepubliczną musi zawrzeć również koncepcję jej funkcjonowania, w tym 
wniosek o utworzenie co najmniej jednego kierunku studiów. 

2. Jednocześnie w wyżej wskazanym rozporządzeniu minister właściwy do 
spraw szkolnictwa wyższego określa wysokość opłaty pobieranej za złożony wnio-
sek. Wysokość opłaty musi pokrywać rzeczywiste koszty związane z prowadzo-
nym postępowaniem. Regulacje te znajdują się w rozporządzeniu Ministra Nau-
ki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zakresu danych 
i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni 
niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane 
z kosztami postępowania opiniodawczego (Dz. U. Nr 268, poz. 1584).

Art. 23. 1. Po uzyskaniu pozwolenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, zało-
życiel składa w formie aktu notarialnego oświadczenie woli o założeniu uczelni 
niepublicznej, zwane dalej „aktem założycielskim”. Akt założycielski określa 
w szczególności założyciela, nazwę, siedzibę i szczegółowy zakres działalności 
uczelni, wielkość środków majątkowych przeznaczonych na utworzenie uczel-
ni, w tym wartość rzeczy przekazanych jej na własność, termin ich przekaza-
nia oraz sposób dalszego finansowania uczelni.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego cofa pozwolenie, jeżeli:
 1) założyciel w terminie trzech miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia nie 

złoży aktu założycielskiego, o którym mowa w ust. 1;
 2) założyciel nie przekazał środków majątkowych, o których mowa w ust. 1, 

w terminie trzech miesięcy od dnia wpisania uczelni do rejestru;
 3) uczelnia niepubliczna w ciągu roku od dnia wpisu do rejestru, o którym 

mowa w art. 29 ust. 1, nie rozpoczęła kształcenia studentów.
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Zgodnie z art. 23 po uzyskaniu pozwolenia założyciel musi w terminie 3 mie-
sięcy złożyć oświadczenie woli, w formie aktu notarialnego (tzw. akt założyciel-
ski), w którym określa m.in. nazwę, siedzibę i szczegółowy zakres działalności 
uczelni, wielkość środków majątkowych przeznaczonych na utworzenie uczelni, 
w tym wartość rzeczy przekazanych jej na własność, termin ich przekazania oraz 
sposób dalszego finansowania uczelni. Artykuł 23 ust. 2 pkt 3 nakłada obowią-
zek rozpoczęcia kształcenia przez uczelnię w terminie nie późniejszym niż rok 
od wpisania do rejestru uczelni niepublicznych pod rygorem cofnięcia pozwole-
nia na prowadzenie uczelni.

Art. 24. 1. Pierwszy statut uczelni niepublicznej nadaje jej założyciel.
2. Pierwszego rektora uczelni niepublicznej powołuje założyciel uczelni. 

Pierwsza kadencja rektora nowo utworzonej uczelni trwa do dnia 31 sierpnia 
roku następującego po roku akademickim, w którym uczelnia została utworzona.

3. Założyciel uczelni niepublicznej może podejmować decyzje dotyczące 
uczelni tylko w przypadkach określonych przez jej statut.

Na mocy art. 24 pierwszy statut uczelni niepublicznej nadaje jej założyciel 
(ust. 1). Należy zwrócić uwagę, że w wyniku nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. 
statut nie podlega już zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkol-
nictwa wyższego. 

Art. 25. Przepisy art. 20–24 stosuje się odpowiednio do połączenia uczelni 
niepublicznej z inną uczelnią niepubliczną.

Zgodnie z art. 25 w przypadku łączenia ze sobą uczelni niepublicznych nale-
ży odpowiednio stosować przepisy art. 20– 24.

Art. 26. 1. Założyciel, za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego, może zlikwidować uczelnię niepubliczną po zapewnieniu studentom 
możliwości kontynuowania studiów.

2. Postawienie uczelni niepublicznej w stan likwidacji następuje z dniem, 
w którym decyzja o cofnięciu ostatniego uprawnienia do prowadzenia kie-
runku studiów stała się ostateczna albo z dniem wydania decyzji o powołaniu 
likwidatora, wydanej na podstawie art. 37 ust. 4; dzień ten jest dniem otwar-
cia likwidacji.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, na wniosek osoby, 
której udzielono pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, przenosi to 
pozwolenie w drodze decyzji, na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej, je-
żeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w pozwoleniu oraz nie zacho-
dzą przesłanki określone w art. 20 ust. 5 lub 6.
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4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do przeniesienia pozwolenia na 
wniosek osoby, na którą, w drodze decyzji, pozwolenie na utworzenie uczelni 
niepublicznej zostało przeniesione.

1. Zgodnie z art. 26 ust. 1 likwidacja uczelni może nastąpić z inicjatywy za-
łożyciela uczelni niepublicznej, w tym przypadku do tego, aby skutecznie zlikwi-
dować uczelnię niepubliczną, niezbędna jest zgoda ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego. Inną sytuacją, w której następuje likwidacja uczelni, jest 
stan, kiedy uczelnia na mocy prawomocnej decyzji ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego utraciła ostatnie uprawnienie do prowadzenia kierunku stu-
diów. Postawienie uczelni w stan likwidacji może również nastąpić z dniem wy-
dania na podstawie art. 37 ust. 4 decyzji o powołaniu likwidatora. 

2. W tym miejscu warto przywołać wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2010 r., 
I OSK 1539/10, LEX nr 745076, w którym sąd stwierdził, że: „Termin wygaśnięcia 
pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, o którym mowa w art. 26 ust. 2 
u.sz.w., należy liczyć od daty dokonania prawomocnego wpisu do rejestru uczelni 
niepublicznych prowadzonego przez właściwego ministra”.

3. Artykuł 26 ust. 3 umożliwia przeniesienie pozwolenia na prowadzenie 
uczelni niepublicznej na rzecz innej (innych) osoby fizycznej czy też prawnej, 
oczywiście jeśli spełniają one warunki, o których była mowa w art. 20 ust. 5 i 6.

4. W tym miejscu należy wspomnieć o wyroku NSA z dnia 24 marca 2009 r., 
I OSK 1355/08, LEX nr 529846, który jednoznacznie potwierdził, że: „Jeśli po-
zwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej uzyskały dwie osoby fizyczne, są 
one wspólnie uprawnione i zobowiązane do podejmowania wszelkich czynności 
związanych z wykonywaniem decyzji, co w tym przypadku oznacza także możli-
wość przeniesienia samego pozwolenia na inny podmiot, którą to możliwość prze-
widuje art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym”. W związku z tym 
brak wspólnej woli wszystkich podmiotów, które uzyskały pozwolenie, powodu-
je upadek takiego wniosku, zgodnie z sentencją wyroku WSA z dnia 10 czerwca 
2008 r., I SA/Wa 1/08, LEX nr 510281, mówiącą, że: „Jeżeli jedna z osób wyco-
fa wcześniej wyrażoną zgodę, to złożony wspólny wniosek w przedmiocie prze-
niesienia pozwolenia upada, gdyż sprzeczność stanowisk osób, którym udzielono 
pozwolenia, skutkuje ułomnością wniosku i w efekcie niemożnością merytorycz-
nego rozpoznania go przez organ”.

Art. 27. 1. Likwidacja uczelni niepublicznej polega na zadysponowaniu 
składnikami materialnymi i niematerialnymi jej majątku po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli, w szczególności pracowników i studentów.

2. Majątek uczelni niepublicznej pozostały po zaspokojeniu wierzycieli 
przeznacza się na cele określone w statucie.

3. Likwidację uczelni niepublicznej prowadzi likwidator powołany w try-
bie określonym w statucie, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 3.
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4. Otwarcie likwidacji uczelni niepublicznej powoduje, że:
 1) kompetencje organów uczelni w zakresie dysponowania jej majątkiem 

przejmuje likwidator;
 2) uczelnia nie prowadzi przyjęć na studia.

5. Studia prowadzone w dniu otwarcia likwidacji mogą być kontynuowa-
ne nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym nastąpiło otwarcie 
likwidacji.

6. Koszty likwidacji uczelni niepublicznej są pokrywane z jej majątku, 
z pierwszeństwem przed roszczeniami wierzycieli.

7. Likwidator zawiadamia niezwłocznie ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego o zakończeniu likwidacji. Z dniem zakończenia likwi-
dacji uczelnia niepubliczna zostaje wykreślona z rejestru, o którym mowa 
w art. 29 ust. 1.

8. Tryb likwidacji uczelni niepublicznej w zakresie nieuregulowanym 
w ustawie określa jej statut.

1. Artykuł 27 reguluje kwestie likwidacji uczelni niepublicznej. 
2. Likwidacja uczelni niepublicznej jest prowadzona przez likwidatora powoła-

nego zgodnie z zapisami statutu, chyba że zaistnieją przesłanki art. 37 ust. 3 p.s.w., 
tj. likwidacja uczelni przez ministra nadzorującego ze względu na rażące narusze-
nie prawa, i wówczas likwidator będzie powoływany przez ministra. 

W momencie rozpoczęcia likwidacji uczelni niepublicznej kompetencje orga-
nów uczelni w zakresie dysponowania jej majątkiem przejmuje likwidator; uczel-
nia także nie może już prowadzić przyjęć na studia. Natomiast kształcenie, które 
trwało w dniu rozpoczęcia likwidacji, może być kontynuowane nie dłużej niż do 
końca roku akademickiego, w którym nastąpiło otwarcie likwidacji (art. 27 ust. 5). 
Przy czym warto tu wspomnieć, że likwidowana uczelnia musi zapewnić studen-
tom możliwość dokończenia studiów na innej uczelni. 

3. W przypadku pozostania jakiegokolwiek majątku po zaspokojeniu wie-
rzycieli przeznacza się go na cele określone w statucie (art. 27 ust. 2). Natomiast 
koszty likwidacji uczelni niepublicznej są pokrywane z jej majątku, z pierwszeń-
stwem przed roszczeniami wierzycieli (art. 27 ust. 6).

Art. 28. 1. W celu wspólnego wykonywania zadań, o których mowa 
w art. 13, w trybie właściwym dla utworzenia uczelni publicznych albo uczel-
ni niepublicznych może być utworzony związek uczelni publicznych albo zwią-
zek uczelni niepublicznych.

2. Związek uczelni ma osobowość prawną.
3. Utworzenie związku uczelni publicznych następuje w drodze aktu praw-

nego właściwego dla utworzenia uczelni wchodzących w jego skład, z zastrze-
żeniem ust. 4, po przyjęciu przez właściwe organy kolegialne zainteresowanych 
uczelni jednobrzmiącej uchwały o utworzeniu związku, określającej w szcze-
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gólności uczestników związku, jego zadania oraz składniki mienia przekazywa-
ne przez uczestników w celu wykonywania zadań związku oraz statut związku.

3a. Utworzenie związku uczelni niepublicznych następuje w drodze decy-
zji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po przyjęciu przez 
właściwe organy kolegialne zainteresowanych uczelni jednobrzmiącej uchwa-
ły o utworzeniu związku, określającej w szczególności uczestników związku, 
jego zadania oraz składniki mienia przekazywane przez uczestników w celu 
wykonywania zadań związku oraz statut związku.

4. Utworzenie związku publicznej uczelni akademickiej i publicznej uczel-
ni zawodowej następuje w drodze rozporządzenia ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego.

5. Statut związku uczelni określa jego uczestników, ustrój, w tym organy 
jednoosobowe i kolegialne, tryb ich wyboru, odwołania i uzupełniania składu 
oraz kompetencje, zasady zatrudniania przez związek pracowników, w tym 
pracowników uczestników związku, zasady funkcjonowania oraz zasady fi-
nansowania związku ze środków jego uczestników, a także zasady i tryb likwi-
dacji związku, w tym przeznaczenie jego majątku pozostałego po likwidacji.

6. Regulamin samorządu studenckiego i samorządu doktorantów związku 
uczelni określa także zasady działania samorządu studenckiego i samorządu 
doktorantów tego związku. Przepisy art. 202 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

7. Związek uczelni może zostać przekształcony w uczelnię w trybie właści-
wym dla utworzenia uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych. Przepis 
ust. 3 i 3a stosuje się odpowiednio.

1. Uczelnie, aby realizować zadania określone w art. 13, mogą utworzyć zwią-
zek uczelni publicznych albo związek uczelni niepublicznych. Tworzenie takiego 
związku następuje w trybie właściwym dla utworzenia uczelni publicznych albo 
uczelni niepublicznych, o których wspomniano we wcześniejszych częściach ni-
niejszego komentarza (ust. 1). Z tym że utworzenie związku uczelni publicznych 
następuje w drodze aktu prawnego właściwego dla utworzenia uczelni wchodzą-
cych w jego skład. Tak więc mamy tu następujące przypadki:
  –  rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w przy-

padku utworzenia związku publicznych uczelni zawodowych lub utworze-
nia związku publicznej uczelni akademickiej i publicznej uczelni zawodowej 
(ust. 4);

  –  w drodze ustawy w przypadku utworzenia związku publicznych uczelni aka-
demickich. 
2. W każdym przypadku do spełnienia warunków ustawowych stworzenia 

związków uczelni publicznych niezbędne jest przyjęcie przez właściwe organy ko-
legialne zainteresowanych uczelni jednobrzmiącej uchwały o utworzeniu związku. 
Uchwała taka powinna zawierać informacje o uczestnikach związku, jego zada-
niach i składnikach mienia przekazywanych przez uczestników w celu wykony-
wania zadań związku oraz statut związku (ust. 3).
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3. Utworzenie związku uczelni niepublicznych następuje natomiast w drodze 
decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po przyjęciu przez 
właściwe organy kolegialne zainteresowanych uczelni jednobrzmiącej uchwały 
o utworzeniu związku. Uchwała taka powinna zawierać informacje o uczestni-
kach związku, jego zadaniach oraz składnikach mienia przekazywanych przez 
uczestników w celu wykonywania zadań związku oraz statut związku (ust. 3a).

4. Związek uczelni ma osobowość prawną.
5. Należy również stwierdzić, że statut związku uczelni, zgodnie z ust. 5, 

określa jego ustrój, organy jednoosobowe i kolegialne, tryb ich wyboru, odwołania 
i uzupełniania składu, zasady zatrudniania przez związek pracowników, w tym 
pracowników uczestników związku, zasady funkcjonowania oraz finansowania 
związku, a także powinien przewidywać zasady i tryb likwidacji związku, w tym 
przeznaczenie jego majątku pozostałego po likwidacji. 

6. W ramach związku uczelni tworzony jest odrębny regulamin samorządu 
studenckiego i samorządu doktorantów związku uczelni. W tym przypadku sto-
suje się odpowiednio przepisy art. 202 ust. 3 i 4 (art. 28 ust. 6).

7. Związek uczelni może zostać przekształcony w uczelnię w trybie właś-
ciwym dla utworzenia uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych (ust. 7).

Art. 29. 1. Uczelnia niepubliczna oraz związek uczelni niepublicznych uzy-
skują osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru uczelni niepublicznych 
i związków uczelni niepublicznych, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Wpis uczelni do rejestru dokonywany jest na wniosek jej założyciela, 
a w przypadku związku uczelni, na zgodny wniosek wszystkich założycieli 
uczelni tworzących związek.

3. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odmawia wpisania 

uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych do rejestru, jeśli 
akt założycielski lub statut albo akt prawny tworzący związek jest niezgodny 
z przepisami prawa lub udzielonym pozwoleniem.

5. Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo:
 1) dostępu do danych zawartych w rejestrze;
 2) do otrzymania poświadczonych odpisów, wyciągów i zaświadczeń o da-

nych zawartych w rejestrze.
6. Za wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń, o których mowa 

w ust. 5 pkt 2, jest pobierana opłata. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.
7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, w drodze 

rozporządzenia:
 1) sposób prowadzenia rejestru, uwzględniając dane, jakie musi zawierać 

wniosek o wpisanie uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicz-
nych do rejestru, w tym rodzaj dokumentów, które założyciele są obo-
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wiązani dołączyć do wniosku, nazwy rubryk rejestru, tryb dokonywania 
wpisów i zmian w rejestrze oraz warunki wykreślenia z rejestru;

 2) szczegółowy tryb udostępniania rejestru, uwzględniając sposób sporzą-
dzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń, o których mowa 
w ust. 5 pkt 2, oraz wysokość opłat za ich wydawanie.

1. Artykuł 29 normuje kwestie związane z funkcjonowaniem rejestru uczel-
ni niepublicznych oraz związków uczelni niepublicznych. Powyższy rejestr jest 
prowadzony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (ust. 3). 
Wpisów do rejestru dokonuje się na wniosek uczelni niepublicznych oraz związ-
ku uczelni niepublicznych. Rejestr jest ogólnodostępny (obecnie prowadzony jest 
w wersji elektronicznej, z dostępem przez właściwą stronę internetową). Tym sa-
mym każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do otrzymania poświadczonych 
odpisów, wyciągów i zaświadczeń o danych zawartych w rejestrze (ust. 5).

2. Za powyżej opisane czynności zgodnie z ust. 6 minister pobiera opłatę, 
która stanowi dochód budżetu państwa.

3. Warto w tym miejscu wspomnieć, że minister właściwy do spraw szkol-
nictwa wyższego nie dokonuje wpisu uczelni niepublicznej lub związku uczelni 
niepublicznych do rejestru, jeśli akt założycielski lub statut albo akt prawny two-
rzący związek jest niezgodny z przepisami prawa lub udzielonym pozwoleniem 
(ust. 4). Należy zwrócić uwagę, że w związku z uchyleniem przepisów o obowiąz-
ku zatwierdzania statutów uczelni przez ministra właściwego do spraw szkolni-
ctwa wyższego nadzór ministra nad zgodnością prowadzonej działalności może 
być wykonywany m.in. na podstawie tego przepisu. 

4. Na mocy art. 29 ust. 7 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 
ma obowiązek określić w drodze rozporządzenia: sposób prowadzenia rejestru, 
w tym zakres danych, jakie ma zawierać wniosek o wpisanie uczelni niepublicz-
nej lub związku uczelni niepublicznych do rejestru, nazwy rubryk rejestru, tryb 
dokonywania wpisów i zmian w rejestrze oraz warunki wykreślenia z rejestru. 
Minister został także zobowiązany do określenia w akcie wykonawczym szczegó-
łowego trybu udostępniania rejestru, w tym wydawania odpisów, wyciągów i za-
świadczeń, o których mowa w ust. 5 pkt 2, oraz wysokości opłat za ich wydawanie. 
Powyższe kwestie uregulowano w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szcze-
gółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczel-
ni niepublicznych (Dz. U. Nr 207, poz. 1234). Połączono obie delegacje w jedno 
rozporządzenie.

Art. 30. Udzielenie albo odmowa udzielenia pozwolenia na utworzenie 
uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych, cofnięcie pozwole-
nia na utworzenie uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych, 
nadanie i odmowa nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na danym 
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kierunku i poziomie kształcenia, uzyskanie, zawieszenie i cofnięcie upraw-
nienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i poziomie kształcenia, 
pozwolenie na połączenie uczelni niepublicznych, wpis albo odmowa wpisu 
uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych do rejestru, zarzą-
dzenie wpisu w rejestrze, zawieszenie działalności albo nakaz likwidacji uczel-
ni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych, nakaz zaprzestania oraz 
usunięcia skutków działalności niezgodnej z przepisami ustawy, statutem lub 
pozwoleniem, następują w drodze decyzji administracyjnej.

Z art. 30 wynika, że czynności nadzorcze podejmowane przez ministra właś-
ciwego do spraw szkolnictwa wyższego określone w tym przepisie wymagają for-
my decyzji administracyjnej. 

Art. 31. 1. Uczelnia może na podstawie umowy utworzyć centrum na-
ukowe z innymi uczelniami, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk 
oraz instytutami badawczymi, w tym również z zagranicznymi jednostkami 
naukowymi i instytutami międzynarodowymi prowadzącymi działalność na-
ukowo-badawczą. Centrum naukowe tworzy rektor, wskazując podstawową 
jednostkę organizacyjną uczelni, która wchodzi w skład centrum. Uczelnia 
może również utworzyć centrum naukowe w ramach swojej struktury.

2. Rektor wskazuje również podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, 
która będzie reprezentować uczelnię w centrum Polskiej Akademii Nauk lub 
w centrum naukowo-przemysłowym utworzonym przez instytut badawczy.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa:
 1) organizację, sposób funkcjonowania i finansowania centrum naukowego, 

w tym własność aparatury badawczej, praw autorskich i praw pokrew-
nych oraz praw własności przemysłowej, a także podział środków uzyska-
nych w wyniku komercjalizacji badań;

 2) sposób wykorzystania infrastruktury centrum naukowego oraz zasobów 
naukowych do prowadzenia wspólnych studiów doktoranckich.
4. Do zadań centrum naukowego należy:

 1) prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac roz-
wojowych;

 2) inicjowanie i koordynowanie udziału uczelni i innych jednostek nauko-
wych w międzynarodowych programach badawczych;

 3) inicjowanie organizowania środowiskowych centrów aparaturowych 
i nadzór nad nimi;

 4) współdziałanie w organizowaniu środowiskowych studiów doktoranckich;
 5) wspieranie mobilności pracowników naukowych uczelni, instytutów na-

ukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych;
 6) rozwijanie programów staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

w instytutach centrum;
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 7) pozyskiwanie i obsługa projektów badawczych międzynarodowych, wspól-
nych projektów badawczych krajowych i projektów finansowanych z fun-
duszy europejskich.
5. Uczelnie zawodowe mogą współdziałać z uczelniami akademickimi, 

w szczególności poprzez zawieranie umów dotyczących zapewnienia wyso-
kiego poziomu kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych, rozwoju 
naukowego nauczycieli akademickich, kontynuacji studiów przez absolwen-
tów oraz wspierania uczelni zawodowych wysoko kwalifikowaną kadrą.

1. Zgodnie z art. 31 ust. 1 uczelnie, na mocy umowy, mogą tworzyć centrum 
naukowe z innymi uczelniami, instytutami naukowymi PAN oraz instytutami ba-
dawczymi, w tym również z zagranicznymi jednostkami naukowymi i instytutami 
międzynarodowymi prowadzącymi działalność naukowo-badawczą. Rozwiąza-
nie to ma wzmocnić potencjał dydaktyczno-naukowy uczelni, a w szczególności 
ich podstawowych jednostek organizacyjnych, przez kumulację wiedzy z innych 
podmiotów naukowych i badawczych.

2. Uczelnia może także samodzielnie stworzyć centrum naukowe.
3. Przepisy ustawy wskazują rektora jako organ inicjujący tworzenie centrum 

naukowego. To rektor wyznacza podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, 
która wchodzi w skład centrum. 

4. Umowa utworzenia centrum naukowego powinna określać:
  –  organizację, sposób funkcjonowania i finansowania centrum naukowego, 

w tym własność aparatury badawczej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz 
praw własności przemysłowej, a także podział środków uzyskanych w wyni-
ku komercjalizacji badań;

  –  sposób wykorzystania infrastruktury centrum naukowego oraz zasobów na-
ukowych do prowadzenia wspólnych studiów doktoranckich (ust. 3).
5. Podstawowymi zadaniami centrum naukowego są prowadzenie i koordyno-

wanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz koordynowanie udziału uczelni 
i innych jednostek naukowych w międzynarodowych programach badawczych. 
Centrum naukowe może uczestniczyć w organizowaniu środowiskowych studiów 
doktoranckich. Ważnym elementem działalności centrum ma być proces wspiera-
nia mobilności pracowników naukowych z instytucji tworzących centrum (uczel-
ni, instytutów naukowych PAN, instytutów badawczych).

6. Dzięki uzyskanej „wartości dodanej” centrum może skutecznie aplikować 
o uczestnictwo w projektach badawczych międzynarodowych czy też krajowych, 
a także projektach finansowanych z funduszy europejskich.

7. Centrum naukowe po spełnieniu warunków określonych w ustawie może 
się starać o uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (na 
podstawie art. 84a i 84b p.s.w.) w danym obszarze wiedzy i tym samym uzyski-
wać wsparcie ze środków tzw. dotacji projakościowej. 

8. Artykuł 31 ust. 5 umożliwia uczelniom zawodowym współdziałanie z uczel-
niami akademickimi, m.in. poprzez zawieranie umów dotyczących zapewnienia 



DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego

78

 Art. 31a 

  Andrzej Kurkiewicz  

wysokiego poziomu kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych, chodzi 
tu o wsparcie kadrowo-merytoryczne przy realizacji przez uczelnie zawodowe 
studiów pierwszego stopnia. Współpraca taka może również przewidywać kon-
tynuację studiów przez absolwentów uczelni zawodowych.

Art. 31a. 1. Uczelnia może, na podstawie porozumienia z innymi uczelnia-
mi, tworzyć jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne.

2. Uczelnia może tworzyć, w trybie określonym w ust. 1, jednostki wspól-
ne także z innymi podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi, 
w tym również zagranicznymi.

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa organizację, sposób 
funkcjonowania i finansowania jednostki międzyuczelnianej lub jednostki 
wspólnej, zasady prowadzenia studiów i kształcenia w innych formach, okre-
ślonych w art. 13 ust. 1 pkt 6, oraz zasady wydawania dyplomów ukończenia 
studiów i świadectw ukończenia kształcenia.

1. Artykuł 31a umożliwia uczelniom tworzenie dwóch podmiotów prawnych 
– tzw. jednostki międzyuczelnianej oraz jednostki wspólnej, z tym że jednostka 
wspólna może być tworzona nie tylko z inną uczelnią (w tym zagraniczną), lecz 
także z instytucjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Celem tworzenia ta-
kich jednostek jest wzmocnienie potencjału dydaktyczno-naukowego, który może 
wspierać podwyższanie jakości procesu kształcenia w jednostce wspólnej czy też 
w jednostce międzyuczelnianej.

2. Szczegółowy zakres funkcjonowania procesu dydaktycznego w utworzo-
nych na mocy art. 31a jednostkach określa porozumienie zawarte pomiędzy po-
szczególnymi podmiotami. Porozumienia regulują zasady finansowania stworzonej 
jednostki, prowadzenia studiów i kształcenia w innych formach, a także ustale-
nia w kwestii wydawania dyplomu ukończenia studiów (czy wydawany będzie 
wspólny dyplom, czy też osobny przez każdą uprawnioną jednostkę organizacyj-
ną uczelni).

Art. 32. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ogłasza w wy-
dawanym przez siebie dzienniku urzędowym wykaz uczelni i związków uczel-
ni, obwieszczenia o utworzeniu i likwidacji uczelni, a także informacje o za-
wieszeniu i cofnięciu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ogłasza na stronach 
internetowych właściwego ministerstwa dane, o których mowa w ust. 1.

Dyspozycja art. 32 ma charakter informacyjno-porządkujący dla całego sy-
stemu szkolnictwa wyższego. Na podstawie przepisów tego artykułu minister 
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ma obowiązek podawać do publicznej 
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wiadomości w swoim dzienniku urzędowym wykaz uczelni oraz ich związków. 
Minister został także zobowiązany do przekazywania informacji o nabywaniu 
i utracie uprawnień do prowadzenia studiów przez uczelnie publiczne i niepub-
liczne. Powyższe informacje również powinny się znajdować na stronach inter-
netowych ministerstwa. 

Rozdział 3
Nadzór nad uczelniami

Art. 33. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego sprawuje 
nadzór nad zgodnością działań uczelni z przepisami prawa i statutem oraz 
z treścią udzielonego pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, a także 
nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych. Minister właściwy 
do spraw szkolnictwa wyższego może żądać informacji i wyjaśnień od orga-
nów uczelni oraz założyciela uczelni niepublicznej, a także dokonywać kon-
troli działalności uczelni.

2. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w za-
kresie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, sprawują odpowiednio:
 1) Minister Obrony Narodowej – w odniesieniu do uczelni wojskowych;
 2) minister właściwy do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do uczelni 

służb państwowych;
 3) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

– w odniesieniu do uczelni artystycznych;
 4) minister właściwy do spraw zdrowia – w odniesieniu do uczelni medycz-

nych;
 5) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w odniesieniu do uczel-

ni morskich.
3. Publiczne uczelnie teologiczne i wydziały teologiczne uczelni publicz-

nych znajdują się także, w zakresie określonym przez umowę międzynaro-
dową zawartą ze Stolicą Apostolską oraz ustawy regulujące stosunki między 
Rzeczpospolitą Polską a innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz 
przez statuty tych uczelni, pod nadzorem władz kościołów i związków wy-
znaniowych.  Paweł Orzeszko

1. Artykuł 33 ust. 1 należy interpretować w kontekście konstytucyjnej za-
sady autonomii uczelni potwierdzonej w art. 4 ust. 5. Minister sprawuje nadzór 
państwowy nad uczelniami; nadzór ten ma jednak wyłącznie charakter tzw. nad-
zoru prawnego – w odróżnieniu od tzw. nadzoru organizacyjnego (por. uchwała 
składu siedmiu sędziów SN z dnia 12 lutego 1998 r., III ZP 46/97, OSNP 1998, 
nr 13, poz. 384).
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2. Artykuł 33 ust. 1 określa zatem granice nadzoru sprawowanego przez mi-
nistra. Jego instrumenty są następnie określone w art. 36–38. Przepisy te ogra-
niczają nadzór do czuwania nad zgodnością działań uczelni z przepisami prawa, 
statutem, treścią udzielonego pozwolenia oraz prawidłowością wydatkowania środ-
ków publicznych.

3. Nadzór nad działaniami uczelni należy rozumieć jako nadzór nad działa-
niem jej organów, a w przypadku uczelni niepublicznych – również działaniami 
założyciela. Nadzór nad przestrzeganiem prawa i statutu przez określone jednostki 
organizacyjne lub poszczególnych członków społeczności akademickiej, zgodnie 
z art. 66 ust. 2 pkt 5, spoczywa na rektorze. Nadzorowi ministra podlegać będzie 
także działalność organów uczelni – przede wszystkim rektora – związana z peł-
nieniem przez te organy obowiązków nadzorczych wobec poszczególnych jedno-
stek. Można w tym miejscu wskazać uprawnienia rektora określone w art. 66 ust. 2 
pkt 4, tj. sprawowanie nadzoru nad gospodarką uczelni, którym odpowiada w tej 
mierze uprawnienie ministra do sprawowania nadzoru nad prawidłowością wy-
datkowania przez uczelnię środków publicznych. Z brzmienia art. 36–38 wynika, 
że nadzorowi ministra nie podlega działalność innych organów funkcjonujących 
na uczelni, np. komisji wyborczych czy też komisji dyscyplinarnych.

4. Za działanie naruszające prawo może być uznana również bezczynność 
organu uczelni.

5. Przez prawo, którego naruszenia stanowią przedmiot nadzoru, należy rozu-
mieć przepisy wskazane w art. 87 Konstytucji RP, tj. konstytucję, ustawy, ratyfi-
kowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, jak również ustanawiane 
przez organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rzą-
dowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, akty prawa 
miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. 

6. Nadzorowi ministra nie podlegają naruszenia innych niż statut aktów we-
wnątrzzakładowych, nawet jeśli są one ustanawiane bezpośrednio z upoważnie-
nia ustawy; można tu wymienić np.: regulamin studiów, regulamin studiów dok-
toranckich, regulamin studiów podyplomowych, regulamin samorządu czy też 
regulamin zarządzania prawami autorskimi; akty te nie są źródłami prawa w ro-
zumieniu konstytucyjnym.

7. Prawidłowość wydatkowania środków publicznych zarówno na uczelniach 
publicznych, jak i niepublicznych będzie oceniana przez pryzmat ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
oraz przepisów dotyczących gospodarki finansowej uczelni i ustalających zasady 
wydatkowania przyznanych uczelniom środków finansowych. Ze sprawowaniem 
przez ministra nadzoru nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych 
związany jest określony w art. 100 ust. 3 pkt 1 i 2 obowiązek przekazywania mi-
nistrowi przez uczelnię planu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od jego 
uchwalenia.

8. Nadzorowi ministra podlega ponadto przestrzeganie udzielonego pozwole-
nia na utworzenie uczelni. Zawartość decyzji o pozwoleniu wyznacza treść art. 20 
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ust. 3; będzie to zatem określenie założyciela uczelni, jej nazwy, siedziby, prowa-
dzonych kierunków studiów i poziomu kształcenia, a także minimalnej wielkości 
i rodzaju środków majątkowych, które założyciel jest obowiązany przeznaczyć na 
jej utworzenie i funkcjonowanie. Ze wskazanych tu okoliczności w w szczególno-
ści ostatnia kwestia może w praktyce stać się przesłanką nadzoru ministra. Prowa-
dzone kierunki studiów i poziom kształcenia są określane w pozwoleniu jedynie na 
początkowy okres działania uczelni; późniejsze zmiany w tym zakresie są dokony-
wane w trybie odrębnych decyzji administracyjnych i choć nie są odnotowywane 
w decyzji o pozwoleniu, trudno byłoby formułować wobec uczelni zarzut działania 
niezgodnego z pozwoleniem. W konsekwencji przede wszystkim ewentualne od-
stępstwoa od obowiązku przeznaczenia przez założyciela nie mniej niż 500 tysię-
cy złotych na utworzenie (niewniesienie) i funkcjonowanie (wycofanie tych środ-
ków) uczelni może stanowić delikt uzasadniający interwencję nadzorczą ministra.

9. Przepisom omawianego rozdziału podlegają wszystkie uczelnie publiczne, 
w tym także uczelnie teologiczne oraz wydziały teologiczne uczelni publicznych, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski i pozostałe uczelnie niepubliczne z wyjątkiem 
wyższych seminariów duchownych oraz uczelni prowadzonych przez kościoły 
i związki wyznaniowe.

Art. 34. 1. Kontrola, o której mowa w art. 33 ust. 1, obejmuje badanie 
zgodności działania organów uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzy-
skanymi uprawnieniami, a w przypadku uczelni niepublicznej – również 
z treścią udzielonego pozwolenia na jej utworzenie, a także prawidłowości 
wydatkowania środków publicznych. Przedmiotem kontroli może być rów-
nież badanie warunków realizacji procesu dydaktycznego.

1a. Protokół może zawierać wnioski i zalecenia pokontrolne.
2–3. (uchylone).

1. Postanowienia ustawy regulujące kontrolę uczelni mają zastosowanie je-
dynie do kontroli resortowej sprawowanej przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego oraz innych właściwych ministrów. Zasady prowadzenia 
innych kontroli przez upoważnione organy administracji zespolonej (np. straży 
pożarnej) i administracji niezespolonej (np. izb skarbowych) są określone w prze-
pisach odrębnych.

2. Instrumentami kontroli sprawowanej przez ministra są: możność żądania 
od organów uczelni informacji i wyjaśnień (art. 33 ust. 1 zdanie drugie), insty-
tucjonalna kontrola działalności uczelni (art. 34 ust. 1) oraz możność weryfikacji 
i oceny treści wynikających z obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych 
uczelni (art. 34a i 35).

3. Do 31 grudnia 2011 r. zasady przeprowadzania kontroli były regulowa-
ne rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 stycznia 
2007 r. w sprawie szczegółowego trybu dokonywania kontroli uczelni i związ-
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ków uczelni (Dz. U. Nr 24, poz. 151). Obecnie zasady tej kontroli są uregulowa-
ne w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 
Nr 185, poz. 1092). 

4. Kontrolę przeprowadza się pod kątem legalności, gospodarności, celowości 
i rzetelności działań uczelni. Zakres kontroli w stosunku do ram nadzoru określo-
nych w art. 33 ust. 1 jest rozszerzony o badanie warunków realizacji procesu dydak-
tycznego oraz zgodności działania organów uczelni z uzyskanymi uprawnieniami. 

5. W porównaniu do dotychczasowej regulacji kontroli ministra nowelizacja 
z dnia 18 marca 2011 r. wyraźnie wzmocniła jej charakter przez nadanie zalece-
niom i wnioskom z kontroli mocy wiążącej uczelnię pod rygorem wszczęcia po-
stępowania wykorzystującego instrumenty nadzoru określone w art. 37. 

Art. 34a. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowa-
dzi System Informacji o Szkolnictwie Wyższym, obejmujący dane, o których 
mowa w art. 35 ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3, oraz wykazy, o których mowa 
w art. 129a i art. 170c. System może być prowadzony w formie elektronicznej.

2. W przypadku prowadzenia Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyż-
szym w formie elektronicznej minister właściwy do spraw szkolnictwa wyż-
szego może zlecić instytutowi badawczemu administrowanie bazami danych 
Systemu, zapewniając na ten cel środki finansowe.

1. Wprowadzony ostatnią nowelizacją ustawy przepis stanowi podstawę prze-
łomowej zmiany dotyczącej wykorzystania licznych informacji, jakimi dysponuje 
urząd ministra. Stworzenie jednolitej, elektronicznej bazy danych (SISW) pozwo-
li na ich racjonalne agregowanie i efektywne zarządzanie nimi przez ministra, 
rektorów oraz inne instytucje współzarządzające systemem nauki i szkolnictwa 
wyższego. 

2. Powstały zbiór danych osobowych, stosownie do art. 40 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), podlega obowiązkowi rejestracji przez Głównego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Zakres danych osobowych nauczycieli akademickich określa art. 129a p.s.w. 
i wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akade-
mickich i pracowników naukowych (Dz. U. Nr 207, poz. 1236). W terminie 7 dni 
od dnia zatrudnienia nauczyciela akademickiego uczelnia przekazuje te dane do 
wykazu. Po ustaniu zatrudnienia obowiązkiem uczelni jest oznaczenie tych da-
nych jako archiwalnych, podlegających przechowaniu przez 24 miesiące; po tym 
czasie dane są usuwane z wykazu.

4. Zakres danych osobowych studentów wskazuje z kolei art. 170c. Są to wy-
liczenia wyczerpujące i stanowią katalog zamknięty, przy czym Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z delegacją ustawową, dokonał ich uszczegóło-
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wienia w rozporządzeniu z dnia 22 września 2011 r. w sprawie danych zamiesz-
czanych w ogólnopolskim wykazie studentów (Dz. U. Nr 204, poz. 1201). Dane 
te uczelnie przekazują w formie elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw 
szkolnictwa wyższego na adres wskazany w Biuletynie Informacji Publicznej urzę-
du obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, w termi-
nach do 15 listopada oraz do 15 marca każdego roku, według stanu odpowiednio 
na dzień 30 października oraz na dzień 1 marca każdego roku.

5. Dostęp do danych studentów, na podstawie komentowanej ustawy, mają 
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministrowie wymienieni 
w art. 33 ust. 2, a ponadto:
  –  organy Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz organy Rady Głównej Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego,
  –  rektorzy w stosunku do studentów kierowanej przez siebie uczelni. 

Ponadto dostęp ten przysługuje indywidualnie samym studentom, gdy chodzi 
o dane ich dotyczące, a innym podmiotom tylko z ograniczeniami i na warunkach 
określonych przez ustawę o ochronie danych osobowych. 

Dostęp do danych nauczycieli akademickich oprócz wymienionych mają tak-
że m.in.:
  –  dyrektorzy jednostek naukowych wskazanych w rozporządzeniu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie centralnego wykazu nauczycieli 
akademickich i pracowników naukowych,

  –  Organy Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych.
6. Zawartość baz danych, o których tu mowa, uzupełniają informacje o spra-

wozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego i sprawozdaniu rocznym 
z działalności uczelni oraz o obsadzie kadrowej na poszczególnych kierunkach 
studiów; format tych danych został ustalony rozporządzeniem Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru 
rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego (Dz. U. poz. 515).

Art. 35. 1. Rektor uczelni przedstawia w terminie do dnia 15 paździer-
nika roku następującego po roku sprawozdawczym ministrowi właściwemu 
do spraw szkolnictwa wyższego roczne sprawozdanie z działalności uczelni 
wraz z informacją dotyczącą obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach 
studiów.

2. Rektor uczelni przedstawia w terminie do dnia 30 czerwca roku nastę-
pującego po roku sprawozdawczym ministrowi właściwemu do spraw szkol-
nictwa wyższego sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

3. Rektor uczelni przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolni-
ctwa wyższego, w terminie miesiąca od podjęcia, uchwały właściwych orga-
nów uczelni w sprawach:
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 1) przyjęcia lub zmiany statutu;
 2) uruchomienia lub zniesienia kierunku studiów wraz z informacją o obsa-

dzie kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów;
 3) utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej wraz z informacją 

o bazie materialnej i obsadzie kadrowej tej jednostki;
 4) (uchylony);
 5) przyjęcia lub zmiany regulaminu studiów lub regulaminu studiów dokto-

ranckich oraz zasad i trybu przyjmowania na studia i studia doktoranckie 
wraz z uchwałami odpowiednio uczelnianego organu uchwałodawczego 
samorządu studenckiego podjętymi na podstawie art. 161 ust. 2 lub uczel-
nianego organu uchwałodawczego samorządu doktorantów podjętymi na 
podstawie art. 161 ust. 2 w związku z art. 196 ust. 2.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do organu zarządzającego 

związku uczelni.
5. Przepisy ust. 1–3 w odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwo-

wych, artystycznych, medycznych oraz morskich stosuje się odpowiednio do 
ministrów wskazanych w art. 33 ust. 2.

6. Organy, o których mowa w ust. 4 i 5, przekazują dane, o których mowa 
w ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 również ministrowi właściwemu do spraw 
szkolnictwa wyższego.

7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu 
z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrz-
nych, ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego, ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do 
spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzory spra-
wozdań, w tym sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając cele 
polityki rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego.

1. Sprawozdanie z działalności uczelni dotyczy roku akademickiego, co wy-
nika z logiki funkcjonowania szkoły wyższej, której rytm pracy jest wyznacza-
ny przez organizację roku akademickiego (por. art. 98 ust. 2, art. 112a, 128 ust. 1, 
art. 161 ust. 2, art. 169 ust. 2 itp.). Potwierdza to treść rozporządzenia w spra-
wie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związ-
ku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego. 

2. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego powinno nato-
miast dotyczyć w zasadzie roku bilansowego, którego granice mogą być różne. 
W uczelniach publicznych okresem sprawozdawczym będzie rok kalendarzowy, co 
wynika z art. 109 ust. 4 u.f.p. W uczelniach niepublicznych rok bilansowy może być 
ustalony inaczej – stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). To 
zróżnicowanie mogłoby w praktyce spowodować, iż do ministra, mimo termino-
wego wykonania przez uczelnie omawianego obowiązku, docierałyby dane finan-
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sowe za różne okresy sprawozdawcze; problem ten rozstrzygają postanowienia po-
wołanego wyżej rozporządzenia, które obliguje wszystkie uczelnie do składania 
sprawozdań za rok kalendarzowy. Nie oznacza to wcale, że uczelnie, których rok 
bilansowy pokrywał się dotąd np. z rokiem akademickim, są zmuszane do zmiany 
zasad swojej rachunkowości; może ona nadal funkcjonować w dotychczasowym, 
sprzyjającym potrzebom efektywnego zarządzania finansami, kształcie. Tylko po-
zorny jest jednak wniosek, że ta nowa regulacja obliguje część uczelni do prowa-
dzenia podwójnej księgowości; dane finansowe wymagane w sprawozdaniu za rok 
kalendarzowy są i tak generowane przez te uczelnie na potrzeby obligatoryjnych 
sprawozdań sporządzanych dla Głównego Urzędu Statystycznego. Zatem uczelnie 
te jedynie kopiują wymagane rozporządzeniem ministra informacje.

3. Ustawa nie precyzuje znaczenia słów „uruchomienie” i „zniesienie” kierun-
ku studiów. Po porównaniu brzmienia użytego w analizowanym ust. 3 z art. 11a 
zasadne jest przyjęcie, że nie chodzi tu o datę rozpoczęcia kształcenia, o czym 
rektor powiadamia odrębnie, ale o datę podjęcia uchwały przewidzianej w art. 11 
ust. 1 oraz 2 pkt 2. Ustawa nie wskazuje specjalnego trybu znoszenia kierunku 
studiów ani organu do tego powołanego. W tej sytuacji jako pośrednie wyrażenie 
przez senat woli zaniechania kształcenia na danym kierunku, czyli jego faktycz-
ne zniesienie, można przyjąć np. uchwałę określającą zasady i tryb przyjmowania 
na studia, w której będzie pominięta rekrutacja na kierunek dotąd prowadzony. 
Niemniej oczekiwać należy, że kwestie trybu i uprawnień do znoszenia kierunku 
studiów powinny być wyczerpująco uregulowane w statucie. W praktyce pojawia 
się niekiedy wątpliwość co do wzajemnej relacji pomiędzy obowiązkiem rektora 
określonym w art. 11b a powinnością zapisaną w ust. 1 in fine omawianego arty-
kułu. Istotnie, dyspozycje tych przepisów zdają się zmuszać niekiedy do powta-
rzania tych samych informacji Co do zasady uzasadniony jest jednak pogląd, iż 
zawiadomienia przewidziane w art. 11b ust. 1 (także w art. 129 ust. 12) powinny 
być dokonywane odrębnie i niezależnie od sprawozdań uczelni przewidzianych 
w art. 35. Niemniej nie ma przeszkód do tego, aby uznać zawiadomienie przesłane 
w ramach rocznego sprawozdania z działalności uczelni – o ile jest ono wyraźnie 
wyodrębnione w tym sprawozdaniu oraz mieści się w terminach przewidzianych 
w art. 11b ust. 1 oraz art. 129 ust. 12.

4. Na gruncie przepisów ustawy brak jest podstaw do kwestionowania zasa-
dy dekretowanej w ust. 7, iż wzory sprawozdań uczelni ustalane przez ministra są 
obowiązujące zarówno dla uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Nie stanowi 
to nieuprawnionej ingerencji państwa we własność prywatną. Po pierwsze, rów-
nież przedsiębiorstwa stricte prywatne i nastawione na osiąganie zysku są pod-
dane niekiedy znacznie dalej idącej kontroli państwa, jeśli rozumieć tak składa-
nie sprawozdań. Po drugie, począwszy od Konstytucji RP gwarantującej równość 
podmiotów, przez uzasadnione i coraz pełniej realizowane dążenia sektora uczelni 
niepublicznych do zrównania ich statusu z uczelniami publicznymi, a kończąc na 
treści wytycznych do tego rozporządzenia wskazujących na potrzebę uwzględ-
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nienia celów polityki rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego – zasada ta spełnia 
wszystkie te postulaty. I wreszcie po trzecie, niezwykle wątpliwa jest teza, jakoby 
uczelnie niepubliczne stanowiły przedmiot własności prywatnej określonej osoby 
– założyciela; Ustawodawca nie nadał założycielowi uczelni niepublicznej miana 
właściciela, co czyni jej status własnościowy zbliżonym do „własności” fundacji. 

5. Obowiązku rektora określonego w ust. 3 pkt 1 nie uchyla to, że zmiana sta-
tutu została dokonana przez założyciela. 

Art. 36. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego stwierdza 
nieważność uchwały organu kolegialnego uczelni lub decyzji rektora uczelni, 
z wyłączeniem decyzji administracyjnej, w przypadku stwierdzenia jej nie-
zgodności z przepisami prawa lub statutem uczelni, nie później niż w terminie 
dwóch miesięcy od otrzymania uchwały lub decyzji. Na rozstrzygnięcie mini-
stra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie stwierdzenia nie-
ważności uchwały lub decyzji służy, w terminie trzydziestu dni od dnia jego 
doręczenia, skarga do właściwego sądu administracyjnego. Przepisy o zaskar-
żaniu do sądu administracyjnego decyzji z zakresu administracji publicznej 
stosuje się odpowiednio.

2. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego okre-
ślone w ust. 1 w odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, ar-
tystycznych, medycznych oraz morskich wykonują odpowiednio ministrowie 
wskazani w art. 33 ust. 2.

3. Przepis ust. 1, w zakresie określonym w umowie, ustawach i statutach, 
o których mowa w art. 33 ust. 3, stosuje się odpowiednio do kompetencji właś-
ciwych władz kościołów i związków wyznaniowych w odniesieniu do uczelni 
teologicznych i wydziałów teologicznych uczelni publicznych.

1. Uprawnienie nadzorcze ministra dotyczy uchwał senatu, rady podstawo-
wej jednostki organizacyjnej, konwentu oraz decyzji rektora, nie obejmuje zaś de-
cyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej oraz założyciela uczelni 
niepublicznej.

2. Rozstrzygnięcie nadzorcze ministra jest decyzją administracyjną, do której 
nie stosuje się jednak przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Stano-
wi ona wyraz nadzoru prawnego, którego przedmiotem jest wyłącznie ocena le-
galności działania organów uczelni. Wyczerpująco w tym zakresie wypowiedział 
się SN w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 12 lutego 1998 r., III ZP 46/97, 
OSNP 1998, nr 13, poz. 384. Czytamy tu m.in.: „Decyzja podejmowana na podsta-
wie art. 31 ust. 2 i ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym ma wszelkie znamiona 
decyzji administracyjnej. Jest ona rozstrzygnięciem prawnym (w danym wypad-
ku rozstrzygnięciem nadzorczym), podejmowanym na podstawie wyraźnego upo-
ważnienia ustawowego […] przez organ administracji publicznej (przez Ministra 
Edukacji Narodowej lub innego właściwego ministra), wobec indywidualnie ozna-
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czonego podmiotu prawnego (określonej uczelni), w konkretnej sprawie (dotyczy 
oceny prawnej konkretnej uchwały senatu uczelni lub decyzji rektora uczelni), 
która nie wynika ze stosunku nadrzędności lub podległości organizacyjnej orga-
nu podejmującego rozstrzygnięcie i adresata decyzji (uczelnia ma konstytucyjnie 
i ustawowo gwarantowaną autonomię względem Ministra Edukacji Narodowej 
lub innego właściwego ministra), ale równocześnie ma znamiona aktu prawnego, 
który w sposób autorytatywny kształtuje sytuację prawną adresata (rozstrzyg-
nięcie nadzorcze Ministra Edukacji Narodowej lub innego właściwego ministra 
podjęte na podstawie art. 31 ust. 2 i ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym ma na 
celu uchylenie mocy wiążącej aktu prawnego, który był wyrazem aktu woli orga-
nu uczelni jako autonomicznej jednostki organizacyjnej). Równocześnie nie ulega 
wątpliwości, że decyzja podejmowana na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy o szkol-
nictwie wyższym nie jest wydawana na zasadach i w trybie przepisów Kodek-
su postępowania administracyjnego”. Por. też wyrok WSA w Warszawie z dnia 
1 czerwca 2010 r., I SA/Wa 409/10, LEX nr 643518.

3. W kwestii zaskarżania rozstrzygnięcia nadzorczego ministra do sądu admi-
nistracyjnego ustawodawca nie odsyła wprost do przepisów o zaskarżaniu decy-
zji administracyjnych, nakazując jedynie ich odpowiednie stosowanie. Skutkiem 
powyższego jest w zestawieniu z ust. 1 zdanie drugie omawianego przepisu m.in. 
to, że decyzja ministra może być zaskarżona do wojewódzkiego sądu administra-
cyjnego bez składania i rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
przewidzianego w art. 127 § 3 k.p.a.

4. Uprawnienie ministra określone w komentowanym przepisie dotyczy je-
dynie podejmowanych przez organy uczelni aktów, które nie są decyzjami ad-
ministracyjnymi. Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę na posta-
nowienie NSA z dnia 11 czerwca 2010 r., I OSK 884/10, LEX nr 643311, które 
w stosunku do uchwał organów kolegialnych zdaje się ograniczać uprawnienia 
ministra z art. 36 do spraw określonych w art. 35 ust. 3 („przedmiotem skargi do 
sądu administracyjnego mogą być tylko rozstrzygnięcia nadzorcze właściwego 
ministra, wydane w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały organu ko-
legialnego uczelni, których katalog – będący katalogiem zamkniętym – zawarty 
jest w art. 35 ust. 3 powołanej ustawy”). O ile interpretacja ta, zresztą dość dys-
kusyjna, może mieć jeszcze zastosowanie do uchwał senatu, o tyle z pewnością 
nie ogranicza uprawnień ministra przyznanych w stosunku do uchwał rady pod-
stawowej jednostki organizacyjnej czy też konwentu lub innego organu utworzo-
nego na podstawie art. 60 ust. 2 lub 5 – gdyż art. 35 ust. 3 dotyczy w zasadzie 
wyłącznie uchwał senatu.

5. Należy pamiętać, że nadzór organizacyjny nad działalnością rady podsta-
wowej jednostki organizacyjnej przysługuje na podstawie art. 68 ust. 5 senatowi 
uczelni. Nie może on jednak stwierdzić nieważności uchwały sprzecznej z usta-
wą lub przepisami wewnętrznymi uczelni lub naruszającej ważny interes uczelni 
– może jedynie uchylić taką uchwałę. 
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6. Wszczęcie przez ministra postępowania w sprawie stwierdzenia nieważ-
ności następuje z urzędu, co potwierdza wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2010 r., 
I OSK 1579/10, LEX nr 745091: „W przypadku złożenia do właściwego ministra 
żądania wszczęcia postępowania nadzorczego w celu stwierdzenia nieważności 
uchwał organów kolegialnych uczelni lub decyzji rektora uczelni istnieją podstawy 
do wydania przez ministra decyzji o odmowie wszczęcia takiego postępowania 
na mocy art. 157 § 3 k.p.a. Wniosek w tym zakresie jest bowiem niedopuszczalny 
zarówno z przyczyn podmiotowych (brak legitymacji po stronie wnioskodawcy), 
jak i przedmiotowych (żądanie nie dotyczy sprawy indywidualnej rozstrzyganej 
w drodze decyzji administracyjnej). […] Przepis art. 36 ust. 1 u.sz.w. nie może 
być rozumiany w ten sposób, że stwarza niczym nie ograniczone uprawnienie do 
żądania wszczęcia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
postępowania w stosunku do uchwał organów kolegialnych uczelni lub decyzji 
rektora uczelni, a obowiązkiem ministra, w następstwie złożonego wniosku, jest 
wszczęcie takiego postępowania”.

Przy aktach stwierdzających nieważność powstaje problem skutku takiego 
stwierdzenia – czy stwierdzenie nieważności działa wstecz, wywołując skutki 
ex tunc, czy od momentu wykonalności decyzji ministra, czyli ex nunc� Wydaje 
się, że rozstrzygnięcie tej kwestii zależeć będzie zawsze od okoliczności konkret-
nej sprawy. Zagadnieniem tym zajmują się m.in. komentarze do k.p.a.

Art. 37. 1. Jeżeli uczelnia lub założyciel uczelni niepublicznej prowadzą 
działalność niezgodną z przepisami prawa, statutem lub pozwoleniem, o któ-
rym mowa w art. 20 ust. 2, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 
wzywa organy uczelni lub założyciela uczelni niepublicznej do zaprzestania 
tej działalności i usunięcia jej skutków, wyznaczając w tym celu odpowiedni 
termin.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia, że 
uczelnia lub założyciel uczelni niepublicznej nie realizują wniosków i zale-
ceń, sporządzonych w wyniku kontroli działalności uczelni, o której mowa 
w art. 34 ust. 1.

3. Jeżeli uczelnia lub założyciel uczelni niepublicznej w rażący sposób 
naruszają przepisy ustawy, statut lub pozwolenie, o którym mowa w art. 20 
ust. 2, w szczególności nie realizują zaleceń lub wniosków, o których mowa 
w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wszczyna po-
stępowanie w sprawie likwidacji uczelni publicznej albo cofa pozwolenie na 
utworzenie uczelni niepublicznej oraz nakazuje jej likwidację przez założy-
ciela w wyznaczonym terminie.

4. Jeżeli założyciel uczelni niepublicznej nie przystąpi w wyznaczonym ter-
minie do likwidacji uczelni zgodnie z nakazem, o którym mowa w ust. 3, mi-
nister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego powołuje likwidatora uczelni 
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oraz wyznacza termin zakończenia likwidacji. Koszty likwidacji uczelni i wy-
nagrodzenia likwidatora są pokrywane z majątku uczelni.

1. Uprawniony jest wniosek, że powyższy przepis reguluje dwa, niezależne 
od siebie środki nadzoru: pierwszy z nich (ust. 1 i 2) zmierza jedynie do wymu-
szenia zgodnego z prawem działania uczelni, zastosowanie drugiego zaś (ust. 3) 
następuje w sytuacji, gdy dalsze funkcjonowanie uczelni nie rokuje perspektyw 
na wypełnianie przez nią ustawowych zadań i jedynym rozwiązaniem zapobie-
gającym negatywnym skutkom społecznym jej działań jest zarządzenie likwida-
cji, a gdy to jest lekceważone, przeprowadzenie likwidacji przez ministra (ust. 4). 

2. Wezwanie do zaprzestania działalności niezgodnej z przepisami prawa, 
statutem lub udzielonym pozwoleniem, w świetle art. 30, jest tożsame z przewi-
dzianym tam, a dalej niewspominanym, nakazem zaprzestania oraz usunięcia 
skutków działalności niezgodnej z przepisami prawa, statutem lub udzielonym 
pozwoleniem. Jest to odrębny środek nadzoru stosowany w formie decyzji admi-
nistracyjnej i podlegający egzekucji administracyjnej. Jego zastosowanie powinno 
być zgodne z regułami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.

3. Niezrealizowanie przez uczelnię wniosków i zaleceń kontroli, o której mowa 
w art. 34, może być przyczyną zarówno wystosowania nakazu przewidzianego 
w ust. 1, jak i likwidacji uczelni. Lekceważenie przez uczelnię wyników kontroli, 
jak wynika z brzmienia ust. 3, może być wprawdzie rażącym naruszeniem prawa, 
jednak to do oceny ministra pozostawiony jest wybór ostatecznego środka nadzoru.

4. Wszczęcie postępowania w sprawie likwidacji uczelni publicznej nie ozna-
cza wszczęcia jakiegokolwiek postępowania administracyjnego; stosownie do po-
stanowień art. 18 ust. 1–4 jest to postępowanie o charakterze likwidacyjnym, do 
którego nie mają zastosowania reguły kodeksu postępowania administracyjnego. 
Zob. komentarz do art. 18. 

5. Cofnięcie pozwolenia i nakaz likwidacji uczelni niepublicznej następuje 
w drodze decyzji administracyjnej. Zarówno wykładnia gramatyczna („oraz”), 
jak i zwłaszcza celowościowa tego przepisu przemawiają za uznaniem, iż obie te 
decyzje stanowią jedną sprawę administracyjną.

6. Wyznaczenie terminu zakończenia likwidacji ma dla likwidatora jedynie in-
strukcyjny charakter, a ustawa nie wiąże żadnych skutków z jego niewypełnieniem. 
W praktyce czas likwidacji jako proces obfitujący w rozliczne czynności prawne 
jest trudno przewidywalny; zależy np. od terminów zakończenia spraw sądowych. 

Art. 37a. 1. W przypadku stwierdzenia, że uczelnia organizuje lub prowa-
dzi kształcenie prowadzące do wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych 
bez pozwolenia lub wymaganych uprawnień, o których mowa w ustawie, mi-
nister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nakazuje uczelni zaprzestanie 
prowadzenia studiów. Decyzji w sprawie zaprzestania prowadzenia studiów 
nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
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2. Organizowanie lub prowadzenie kształcenia prowadzącego do wydania 
dyplomu ukończenia studiów, bez pozwolenia lub uprawnień wymaganych 
ustawą, stanowi podstawę do odpowiedzialności rektora na zasadach okre-
ślonych dla funkcjonariuszy publicznych.

3. W przypadku stwierdzenia, że uczelnia utworzyła jednostkę organi-
zacyjną niezgodnie z przepisami ustawy, minister właściwy do spraw szkol-
nictwa wyższego nakazuje likwidację tej jednostki. Przepis ust. 1 stosuje się 
odpowiednio.

4. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
określone w ust. 1–3 i w art. 37 ust. 1–3 w odniesieniu do uczelni wojskowych, 
służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonują od-
powiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw szkolnictwa wyższego.

1. Przepis został wprowadzony jako reakcja ustawodawcy na patologie prze-
jawiające się w bezkarnym nadużywaniu autonomii, polegającym na wykorzysty-
waniu przez niektóre uczelnie swobody zarówno w określaniu swojej struktury 
organizacyjnej, jak i kształtowaniu, zbyt często nieuprawnionej, oferty dla kan-
dydatów. Dotychczasowe środki nadzoru określone w ustawie, zwłaszcza wobec 
ogromnej liczby uczelni, okazały się niewystarczające. Obecnie przewiduje się, po 
pierwsze, możność natychmiastowego powstrzymania działań uczelni polegają-
cych na kształceniu w zakresie wykraczającym poza posiadane uprawnienia oraz 
w jednostkach organizacyjnych funkcjonujących z naruszeniem przepisów usta-
wy (chodzi tu przede wszystkim o jednostki zamiejscowe); po drugie, podkreśla 
się odpowiedzialność za ten stan rzeczy. 

2. Organem właściwym do stwierdzenia, że uczelnia organizuje lub prowadzi 
kształcenie prowadzące do wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych bez 
pozwolenia lub wymaganych uprawnień, jest wyłącznie minister. 

3. Nakaz zaprzestania prowadzenia studiów oraz nakaz likwidacji jednostki 
organizacyjnej utworzonej niezgodnie z przepisami ustawy, mimo że nie są wy-
mienione w art. 30, bez wątpienia są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu 
kodeksu postępowania administracyjnego. Odpowiedzialność rektora za działania 
uczelni polegające na organizowaniu lub prowadzeniu kształcenia zmierzające-
go do wydania dyplomu ukończenia studiów bez pozwolenia lub uprawnień wy-
maganych ustawą jest odpowiedzialnością co najmniej z tytułu braku nadzoru, 
do którego jest on zobowiązany w art. 66 ust. 2 pkt 3 i 5. Nawet jeśli nie jest on 
bezpośrednim sprawcą deliktów wymienionych w ust. 2 omawianego przepisu, 
to zaniechanie działań, do których zobowiązuje go ustawa w art. 65 ust. 2, czyni 
go odpowiedzialnym za skutki nieuprawnionych decyzji senatu lub innych orga-
nów uczelni.

4. Ustawodawca zrezygnował ze szczególnego i szczegółowego uregulowania 
odpowiedzialności rektora za niektóre działania uczelni; wskazuje jedynie, że jego 
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odpowiedzialność należy rozpatrywać na płaszczyźnie właściwej dla funkcjonariu-
szy publicznych, odsyłając tym samym do ogólnych reguł w tym zakresie. W grę 
wchodzi tu zatem zarówno odpowiedzialność karna, jak i cywilna.

A. Odpowiedzialność karna rektora 
Zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 

Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) penalizowane jest zachowanie funkcjonariusza pub-
licznego, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, 
działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Można przyjąć, że rektor 
uczelni, zarządzając lub tolerując tylko prowadzenie kształcenia prowadzące do 
wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych bez pozwolenia lub wymaganych 
uprawnień bądź też prowadzenie takich studiów przez jednostkę organizacyjną 
utworzoną niezgodnie z przepisami ustawy, musi mieć świadomość, że jego za-
chowanie narusza uprawnienia lub stanowi niewypełnienie obowiązków i że przez 
to działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Należy tu podkreślić, że 
art. 231 § 3 k.k. przewiduje karalność także za nieumyślną realizację czynu opi-
sanego w § 1, którego skutkiem jest wyrządzenie istotnej szkody. Nieumyślność 
takiego czynu podlega bowiem ocenie na podstawie art. 9 § 2 k.k. Funkcjonariusz 
publiczny może wprawdzie nie mieć bezpośredniego ani też ewentualnego zamia-
ru przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków, czyni to jednak albo 
w wyniku błędu co do zakresu uprawnień lub obowiązków, albo w wyniku nie-
świadomości, że takie przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków 
będzie się wiązać z działaniem na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. 
Jednak obiektywnie rozumiana oczywistość skutków nieuprawnionego działa-
nia (bądź zaniechania), która musi wywołać szkodę w interesie publicznym lub 
prywatnym, uzasadnia zarzut lekkomyślności bądź niedbalstwa w sprawowaniu 
funkcji. Por. wyroki SN: z dnia 17 lipca 2008 r., WA 24/08, OSNwSK 2008, nr 1, 
poz. 1510; z dnia 19 listopada 2010 r., WA 32/10, OSNwSK 2010, nr 1, poz. 2214.

B. Odpowiedzialność cywilna rektora
Analizowany przepis nie miałby może odpowiedniego przełożenia w prak-

tyce, gdyby nie uchwalona w dniu 20 stycznia 2011 r. ustawa o odpowiedzialno-
ści majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. 
Nr 34, poz. 173). Mamy tu do czynienia z przykładem zasady racjonalności usta-
wodawcy, który przepisem tym wpisuje działanie rektora do kategorii działań in-
nych organów publicznych. Powołana ustawa odpowiada społecznie oczekiwanej 
tendencji personalizowania odpowiedzialności za szkody, jakie funkcjonariusze 
publiczni wyrządzają swoimi bezprawnymi działaniami. Artykuł 5 tej ustawy opi-
suje przesłanki ponoszenia odpowiedzialności przez funkcjonariusza publicznego: 
  1)  na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody zostało wypła-

cone przez podmiot odpowiedzialny odszkodowanie za szkodę wyrządzoną 
przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa;

  2)  rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało spowodowane za-
winionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego; 
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  3)  rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało stwierdzone zgod-
nie z art. 6. 
Ustawa ta w swoim tytule posługuje się wprawdzie pojęciem jedynie rażące-

go naruszenia prawa, jednak jej dalsze brzmienie nie wskazuje na potrzebę usta-
lania tego pojęcia. Artykuł 6 określa przypadki, w których stwierdzono rażące 
naruszenie prawa; są to m.in.: 
  –  wydanie ostatecznej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji lub postano-

wienia (rektora) na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 lub art. 156 § 1 pkt 2 w zw. 
z art. 126 k.p.a.;

  –  stwierdzenie braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia prawa na pod-
stawie art. 54 § 3 p.p.s.a.;

  –  wydanie prawomocnego wyroku na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. 
z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.;

  –  stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 37 § 2 k.p.a.;
  –  prawomocne stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 149 

lub 154 § 2 p.p.s.a.;
  –  prawomocne stwierdzenie braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia 

prawa na podstawie art. 47931a § 3 k.p.c.;
  –  ostateczne stwierdzenie braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia 

prawa na podstawie art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
Odpowiedzialność rektora ma charakter regresowy. Jej warunkiem jest po-

niesienie kosztów odszkodowania przez uczelnię w związku z żądaniem osoby 
pokrzywdzonej jej bezprawnym działaniem. Granicą majątkowej odpowiedzial-
ności rektora jest dwunastokrotność jego miesięcznego wynagrodzenia. 

Art. 38. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może wystą-
pić do senatu uczelni z wnioskiem o odwołanie rektora w przypadku stwier-
dzenia istotnych naruszeń przez rektora przepisów prawa lub statutu. Senat 
uczelni po zaopiniowaniu wniosku przekazuje go organowi właściwemu do 
odwołania rektora albo założycielowi uczelni niepublicznej, jeżeli jest właści-
wy do odwołania rektora.

2. Wnioski o odwołanie rektora rozpatrywane są w terminie trzydziestu 
dni od ich złożenia.

3. Do czasu rozpatrzenia wniosku o odwołanie rektora minister właściwy 
do spraw szkolnictwa wyższego może zawiesić go w pełnieniu funkcji.

4. Rektor zostaje zawieszony w pełnieniu funkcji z mocy prawa, w przy-
padku gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenia pub-
licznego.

5. W przypadku rażącego naruszenia prawa przez rektora, minister właś-
ciwy do spraw szkolnictwa wyższego może odwołać rektora po zasięgnięciu 
opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz odpowiednio Kon-
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ferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich albo Konferencji Rektorów 
Zawodowych Szkół Polskich i wyznaczyć termin do powołania rektora w try-
bie określonym w statucie uczelni.

6. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
określone w ust. 1, 3 i 5 w odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwo-
wych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonują odpowiednio mi-
nistrowie wskazani w art. 33 ust. 2.

1. Procedura odwołania rektora uregulowana w tym przepisie – inaczej, niż 
przewiduje to art. 78, który w ogóle nie wskazuje dopuszczalnych przyczyn odwo-
łania – wiąże się ze stwierdzeniem w jego działalności znamion naruszenia prawa. 
Ustawodawca zróżnicował tryb odwołania rektora w zależności od oceny stopnia 
bezprawności oraz rodzaju naruszonych norm. Brak definicji użytych określeń 
„istotnego” i „rażącego” naruszenia prawa może rodzić problemy z zakwalifiko-
waniem określonych działań rektora jako podlegających odpowiedzialności przed 
organami uczelni bądź też ministrem. Na gruncie określeń „istotnego” i „rażącego” 
naruszenia prawa użytych w innych ustawach odnotować należy liczne orzecz-
nictwo i piśmiennictwo, zob. np. komentarze do art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., który to 
przepis mówi o rażącym naruszeniu prawa3� 

2. Porównanie hipotez zamieszczonych w ust. 1 i 5 może wskazywać jednak, 
że – biorąc pod uwagę przepis art. 87 Konstytucji RP – minister nie może odwo-
łać rektora z powodu samego tylko, nawet rażącego, naruszenia statutu.

3. Stwierdzone naruszenie prawa powinno co do zasady mieć związek z wy-
konywanymi kompetencjami oraz mieć miejsce w czasie pełnienia funkcji. Nie 
musi to jednak oznaczać, że naruszenia takie nie będą miały wpływu na konty-
nuowanie mandatu; w zakresie odpowiedzialności za czyny popełnione wcześniej 
lub niemające związku z funkcją w skrajnym przypadku zastosowanie będą miały 
art. 127 ust. 1 pkt 1–6 oraz art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4; utrata zatrudnienia na uczelni, 
wobec brzmienia art. 72 ust. 2 zdanie drugie, jest równoznaczna z zaprzestaniem 
sprawowania funkcji.

4. A. Ocena, czy nastąpiło istotne naruszenie prawa lub statutu, należy do 
ministra, który ma wyłączną inicjatywę w skorzystaniu z procedury odwołania 
rektora w trybie art. 38 ust. 1. Ustawa nie wskazuje żadnych terminów obligują-
cych ministra do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie rektora. Brak reakcji na 
składane w tej mierze wnioski czy sugestie z zewnątrz nie może być podstawą 
zarzutu bezczynności ministra. Może tu mieć zastosowanie teza wyroku WSA 
w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 r., I SA/Wa 1282/10, LEX nr 750632: „Tylko 
do kompetencji ministra należy ocena, czy skorzysta on z uprawnień określo-
nych w art. 36 ust. 1 p.sz.w., a skarga na brak jego działania w tym zakresie nie 
przysługuje. Tak więc wyłącznie od ministra zależy, czy po otrzymaniu skar-

3 Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Wiktorow-
ska, Warszawa 2011.
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gi lub wniosku podejmie czynności – co do podjętej uchwały – o jakich mowa 
w powyższym przepisie”. 

B. Adresatem wystąpienia ministra w konsekwencji bezwzględnego charak-
teru normy art. 61 ust. 6 jest – co może prowadzić do określonych niezręcznych 
sytuacji – rektor. Zasadą ogólną systemu prawa jest niedopuszczalność decydo-
wania we własnej sprawie przez osobę sprawującą funkcję publiczną. Stąd rektor 
powinien natychmiast wyłączyć się od udziału w sprawie jako rektor i członek 
senatu, a jego obowiązki w tym zakresie powinien natychmiast przejąć jego za-
stępca. Za zasadny można uznać wniosek, że reakcja przewodniczącego senatu 
w kwestii zwołania obrad powinna być niezwłoczna lub też powinien on respek-
tować wyznaczony przez ministra termin. Odmienne zachowanie rektora może 
uzasadniać zarzut świadomego uniemożliwiania realizacji procedury określonej 
w tym przepisie, a dalej idąc – zarzut rażącego naruszenia prawa.

C. Uchwała senatu podjęta wskutek wniosku ministra sama nie powoduje 
odwołania rektora. O losie tego wniosku decydować będzie i tak, podobnie jak 
w art. 78, wola wyborców. Będzie ona wyrażona w drodze głosowania, którego re-
zultat powinien stwierdzać na piśmie, odpowiednio stosując przepis art. 72 ust. 6, 
przewodniczący komisji wyborczej. W następstwie tego postępowanie z art. 38 
ust. 1 ma, z punktu widzenia celu ustawy, charakter w istocie pozornie nadzor-
czy, nieróżniący się w swojej skuteczności od „zwyczajnego” trybu odwołania 
rektora przewidzianego w art. 78. Ze względu na to traci wagę spór co do ustale-
nia właściwego znaczenia „istotności” naruszenia prawa. Bowiem bez względu 
na okoliczności ostateczna skuteczność tego środka nadzoru ministra zależy od 
woli wyborców, których werdykt należy uznać za definitywny i niepodlegający 
żadnym odwołaniom.

D. Zob. dalej teza 5B i 6. 
5. A. Rażące naruszenie prawa zachodzi w przypadku naruszenia przepisu 

niepozostawiającego wątpliwości co do jego bezpośredniego rozumienia. Musi 
być więc oczywiste, wyraźne, bezsporne. W wyroku NSA z dnia 7 października 
2011 r., II OSK 1521/10, LEX nr 965192, stwierdza się m.in.: „O rażącym naru-
szeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. decydują łącznie trzy prze-
słanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszo-
ny, oraz racje ekonomiczne lub gospodarcze – skutki, które wywołuje decyzja. 
Oczywistość naruszenia prawa polega na rzucającej się w oczy sprzeczności mię-
dzy treścią rozstrzygnięcia a przepisem prawa stanowiącym jego podstawę praw-
ną. Skutki, które wywołuje decyzja uznana za rażąco naruszającą prawo, to skut-
ki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań praworządności 
– gospodarcze lub społeczne skutki naruszenia, których wystąpienie powoduje, 
że nie jest możliwe zaakceptowanie decyzji, jako aktu wydanego przez organy 
praworządnego państwa”.

Nie ma jednego uniwersalnego kryterium odróżniającego rażące naruszenie 
prawa uzasadniające decyzję o odwołaniu z funkcji od takiego, które mimo for-
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malnych znamion takich realnych podstaw nie daje. Rozważać tu należy zawsze 
zespół okoliczności w kontekście odpowiedzi na pytanie, czy w danym przypad-
ku pozostawienie rektora na stanowisku nie niesie zagrożenia z punktu widzenia 
interesów uczelni oraz szeroko rozumianego interesu społecznego.

B. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 czerwca 2011 r., II SA/Wa 40/11, 
LEX nr 993985, utrzymany przez NSA w dniu 20 stycznia 2012 r. (I OSK 2028/11, 
LEX nr 1145082), stwierdza, że odwołanie rektora przez ministra jest sprawą ad-
ministracyjną, a zatem powinno następować w drodze decyzji administracyjnej. 
Oznacza to, że podjęcie takiej decyzji przez ministra musi respektować co naj-
mniej takie reguły kodeksu postępowania administracyjnego, jak: zawiadomienie 
rektora o wszczęciu postępowania, zastosowanie norm z art. 106 k.p.a. w procesie 
konsultacji tej decyzji z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kon-
ferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich czy też umożliwienie „stronie” 
(rektorowi) zapoznania się i ustosunkowania do zgromadzonych akt sprawy. Musi 
to oznaczać znaczące spowolnienie postępowania, które czasem, w interesie uczel-
ni, powinno wymagać natychmiastowych decyzji nadzorczych. Wystarczy zauwa-
żyć tu, iż sam proces konsultacji z instytucjami reprezentacji akademickiej może 
już nadmiernie wydłużyć tę procedurę; konsultacje te w myśl art. 106 k.p.a. mają 
bowiem charakter odrębnej, dwuinstancyjnej zatem, obwarowanej gwarancjami 
uprawnień strony i zaskarżalnej do sądów administracyjnych, sprawy administra-
cyjnej. W ostateczności zaś trzeba zauważyć, że rezultat całego tego złożonego 
procesu konsultacyjnego i tak nie ma przesądzającego wpływu na ostateczną de-
cyzję ministra, którego rozstrzygnięcie będzie legalne, nawet jeśli nie uwzględni 
on zasięgniętych opinii.

C. Zarówno minister, jak i instytucje konsultujące mogą nadać swoim aktom 
rygor natychmiastowej wykonalności. Może to w jakiś sposób skrócić czas trwa-
nia działań nadzorczych; okoliczność ta raczej nie daje jednak podstaw do uzna-
nia, iż ustawowa procedura odwołania rektora w trybie nadzoru stwarza właściwe 
ku temu gwarancje ich skuteczności. Należy też mieć na względzie, iż wskaza-
ne w art. 108 k.p.a. okoliczności uzasadniające nadawanie rygoru natychmiasto-
wej wykonalności („gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub ży-
cia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi 
stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny”) nie mogą być interpre-
towane rozszerzająco (por. wyrok NSA z dnia 15 lipca 2010 r., II OSK 1134/09, 
LEX nr 597140). 

6. A. W świetle przytoczonego wyżej wyroku WSA w Warszawie decyzja 
o zawieszeniu również może podlegać regułom kodeksu postępowania admini-
stracyjnego, co wyraźnie osłabia jej skuteczność. Skutkiem tej decyzji jest z pew-
nością utrata prawa do dodatku funkcyjnego pobieranego przez rektora.

B. Ustawa nie rozstrzyga, kto wykonuje kompetencje rektora odwołanego lub 
pozostającego w zawieszeniu, ale można uznawać tu za decydujące stosowne po-
stanowienia statutu o jego zastępstwie. W braku takich ustaleń statutu może po-
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wstać problem związany z podpisywaniem dyplomów absolwentów; ze względu 
na nadrzędność interesów absolwenta, który wypełnił obowiązki warunkujące 
uzyskanie dyplomu, zasadne jest przyjęcie, iż powinien on uzyskać dyplom po 
prostu bez podpisu rektora (z adnotacją „vacat”), choć raczej należy rekomendo-
wać podpisanie go przez osobę wykonującą obowiązki rektora.

7. Wyrok przytoczony w tezie 5B zdaje się przesądzać tryb procedowania 
w przypadku odwołania rektora przez ministra, jednak zauważyć należy, iż ot-
wiera on pytanie, jak w takim razie powinna być traktowana procedura odwołania 
rektora, o której mówi ust. 1 analizowanego artykułu. Sentencja tego orzeczenia 
oparta jest w gruncie rzeczy na tezie, iż odwołanie rektora jest sprawą administra-
cyjną, gdyż dotyczy indywidualnych praw strony nabytych w związku z zajmowa-
niem stanowiska rektora. Skoro tak, to przecież każde odwołanie rektora mieści 
się w tym pojęciu, a więc rygorystycznej procedurze administracyjnej powinno 
podlegać również postępowanie prowadzone przez uczelniane kolegium elekto-
rów na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy – nie wydaje się to propozycją możliwą do 
zaakceptowania. Interesująco zapowiada się dalsze orzecznictwo w tym zakresie. 
Uzasadnione jest tu oczekiwanie zmiany w rysującej się przytoczonym wyrokiem 
linii orzecznictwa bądź rychłej interwencji ustawodawcy�

Art. 39. Przepisy art. 33, art. 34, art. 36 ust. 1, art. 37 oraz art. 38 stosuje 
się odpowiednio do związku uczelni.

Do połowy 2012 r., a więc blisko 7 lat od wejścia w życie prawa o szkolnic-
twie wyższym, nie zarejestrowano ani jednego związku uczelni. 

Art. 40. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania w uzgodnieniu z ministrem właściwym 
do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni, mogą zle-
cić uczelni wykonanie określonego zadania w dziedzinie nauczania lub kształce-
nia kadr naukowych, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację.

2. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
określone w ust. 1 w odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, 
artystycznych, medycznych oraz morskich wykonują odpowiednio ministro-
wie wskazani w art. 33 ust. 2.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub minister właści-
wy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra 
wskazanego w art. 33 ust. 2, może zlecić uczelni wojskowej, służb państwo-
wych, artystycznej, medycznej oraz morskiej wykonanie zadania, o którym 
mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w przypadku klęski 
żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych, może zlecić 
uczelni wykonanie także innych zadań, zapewniając środki na ich realizację.
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Zlecenie w takim trybie dotyczyć może wyłącznie zadań w dziedzinie nau-
czania lub kształcenia kadr, nie obejmuje zatem możliwości realizacji zadań ba-
dawczych albo o charakterze organizacyjnym (przykładem tego ostatniego jest 
powierzenie administrowania bazami danych Systemu Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym uregulowane nie bez powodu odrębnie w art. 34a ust. 2).

Rozdział 4
Współpraca międzynarodowa uczelni w zakresie kształcenia 

i badań naukowych

Art. 41. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozu-
mieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw 
wewnętrznych, do spraw zdrowia, do spraw kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego, do spraw nauki oraz do spraw gospodarki morskiej koordynuje 
współpracę uczelni z zagranicznymi instytucjami naukowymi w ramach umów 
międzynarodowych zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz odpowiednio 
ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 przekazują nadzorowanym przez sie-
bie uczelniom środki finansowe na wykonanie realizowanych przez nie zadań 
wynikających z umów, o których mowa w ust. 1.  Andrzej Kurkiewicz

Artykuł 41 upoważnia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
do koordynowania współpracy uczelni z zagranicznymi instytucjami naukowymi 
w ramach umów międzynarodowych zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską. 
Swoje kompetencje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego realizuje 
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do 
spraw wewnętrznych, do spraw zdrowia, do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, do spraw nauki oraz do spraw gospodarki morskiej. Przepis ten na-
łożył również na ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, jak i pozo-
stałych ministrów nadzorujących odpowiednie uczelnie publiczne zgodnie z art. 33 
ust. 2, obowiązek przekazywania uczelniom środków finansowych na pokrycie 
zobowiązań finansowych wynikających z realizacji umów międzynarodowych. 

Art. 42. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, z zastrze-
żeniem ust. 2, określa, w drodze rozporządzenia, warunki kierowania osób za 
granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne 
ich uprawnienia, określając w szczególności:
 1) formy kształcenia, na które mogą być kierowane osoby, oraz warunki, ja-

kie muszą spełniać, aby ubiegać się o skierowanie,
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 2) formy pomocy materialnej dla osób skierowanych za granicę, w tym sty-
pendia i zwrot kosztów przejazdów,

 3) okresy i zasady wypłacania świadczeń osobom skierowanym za granicę,
 4) warunki i tryb odwoływania osób skierowanych za granicę,
 5) uprawnienia osób kierowanych za granicę pozostających w zatrudnieniu
– uwzględniając zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do kształcenia i pro-
wadzenia badań naukowych za granicą.

2. Warunki i tryb kierowania przez uczelnię za granicę jej pracowników, 
doktorantów i studentów w celach, o których mowa w ust. 1, określa senat 
uczelni.

1. Artykuł 42 upoważnił ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższe-
go do określenia w drodze rozporządzenia warunków kierowania osób za granicę 
w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. W szczególności minister 
określa formy kształcenia oraz warunki, jakie muszą spełniać osoby ubiegające 
się o skierowanie. W ramach aktu wykonawczego minister określa również formy 
pomocy materialnej dla osób skierowanych za granicę, w tym stypendia i zwrot 
kosztów przejazdów, a także zasady wypłacania świadczeń osobom skierowanym 
na wyjazd zagraniczny w trybie niniejszego artykułu. Formułując zapisy rozporzą-
dzenia, minister musi uwzględnić możliwie szeroki dostęp do kształcenia i prowa-
dzenia badań naukowych za granicą. W wykonaniu delegacji ustawowej wydano 
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 
2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, 
dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. 
Nr 190, poz. 1405).

2. Warto pamiętać, że szczegółowe warunki i tryb kierowania przez uczel-
nię za granicę jej pracowników, doktorantów i studentów określa senat uczelni 
(art. 42 ust. 2).

Art. 43. 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzo-
ziemcami”, mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz 
inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pra-
cach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować 
i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych, o których mowa w ust. 1:
 1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
 1a) (uchylony);
 2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej 

Polskiej;
 3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej;
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 4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, 
jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielo-
no zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Euro-
pejskich;

 6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznoś-
cią, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573);

 6a) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

 7) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkow-
skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwaj-
carskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą po-

dejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych 
i pracach rozwojowych, o których mowa w ust. 1, na podstawie:
 1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasa-

dach określonych w tych umowach;
 3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpo-

wiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2;
 4) decyzji rektora uczelni.

4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, mogą podejmować i odbywać 
kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, 
o których mowa w ust. 1:
 1) jako stypendyści strony polskiej;
 2) na zasadach odpłatności;
 3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
 4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
 5) jako stypendyści uczelni.

5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie 
kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia 
wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestni-
czyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowią-
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zujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do 
stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 
i zapomóg, albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.

5a. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, 
studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w ba-
daniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących oby-
wateli polskich albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.

6. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 7 oraz w ust. 5, 
uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. 
o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe 
z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i człon-
ków ich rodzin.

6a. Rektor uczelni niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej o:
 1) przyjęciu na studia cudzoziemców, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4;
 2) niepodjęciu kształcenia przez cudzoziemców, o których mowa w ust. 3, 

lub skreśleniu ich z listy studentów, podając imię i nazwisko, datę uro-
dzenia, adres stałego zamieszkania, informacje o posiadaniu Karty 
Polaka lub spełnieniu wymagań określonych w art. 5 ust. 1–3 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, 
z późn. zm.).
6b. Rektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 

wyższego, w terminie do 15 stycznia każdego roku, wykazy cudzoziemców, 
o których mowa w ust. 3 i 4, sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 
poprzedniego roku, ze wskazaniem osób posiadających Kartę Polaka lub speł-
niających wymagania określone w art. 5 ust. 1–3 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o repatriacji, zawierające: imię i nazwisko cudzoziemca, państwo za-
mieszkania, kierunek i rok studiów lub inny rodzaj kształcenia oraz jednost-
kę organizacyjną uczelni, w której cudzoziemiec odbywa kształcenie, a także 
warunki finansowe kształcenia.

7. Cudzoziemcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 5 ust. 1–3 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji i studiujący w kraju swojego 
zamieszkania, mogą być stypendystami, o których mowa w ust. 4 pkt 1.

8. Stypendystom, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 7, stypendia przy-
znaje oraz ustala ich wysokość minister właściwy do spraw szkolnictwa wyż-
szego lub, odpowiednio, minister wskazany w art. 33 ust. 2.

9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz odpowied-
nio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 podają do wiadomości w wyda-
wanych przez siebie dziennikach urzędowych limit stypendiów dla osób, do 
których ma zastosowanie ust. 3 pkt 1 i 3, w tym, w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw zagranicznych, limit stypendiów dla osób okre-
ślonych w ust. 7.
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1. Na mocy art. 43 ust. 1 osoby niebędące obywatelami polskimi, (czyli tzw. cu-
dzoziemcy) mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne 
formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach roz-
wojowych na polskich uczelniach.

2. Ustawodawca dzieli generalnie „cudzoziemców” na dwie kategorie: tych, 
którzy mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych w pełni, na zasadach, jakie obowiązują oby-
wateli polskich (art. 43 ust. 2), oraz pozostałych (art. 43 ust. 3).

3. Cudzoziemcy, którzy mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczest-
niczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w pełni, na zasadach, jakie 
obowiązują obywateli polskich, to tacy, którym udzielono zezwolenia na osiedle-
nie się lub którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej 
czy też korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
a także pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. Na zasadach, jakie obowiązują obywateli polskich, 
mogą również kształcić się cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Eu-
ropejskich, a także cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznoś-
cią, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.), cu-
dzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej 
– i członkowie ich rodzin, mający prawo stałego pobytu.

4. Cudzoziemcy zgodnie z art. 43 ust. 3 mogą podejmować i odbywać kształ-
cenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Pol-
sce na podstawie: 
  –  umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  –  umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach 

określonych w tych umowach;
  –  decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowied-

niego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2;
  –  decyzji rektora uczelni. 

5. W tym przypadku na mocy art. 43 ust. 4 cudzoziemcy mogą podejmować 
i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach roz-
wojowych w pięciu formach:
  –  jako stypendyści strony polskiej;
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  –  na zasadach odpłatności;
  –  bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
  –  jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
  –  jako stypendyści uczelni.

6. Artykuł 43 ust. 5 wymienia bardzo szeroki katalog cudzoziemców, którym 
nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych i zapomóg albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4. Cudzo-
ziemcy, którzy zostali wymienieni w tym katalogu, to obywatele państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym – oraz członkowie ich rodzin. Za członków ro-
dzin osób, o których tu mowa, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie 
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europej-
skiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.) (art. 43 ust. 6). 

7. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, studia 
doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach na-
ukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4 (art. 43 ust. 5).

8. Artykuł 43 ust. 6a nałożył na rektorów uczelni publicznych i niepublicznych 
obowiązek bezzwłocznego informowania ministra właściwego do spraw szkol-
nictwa wyższego oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej o przyjęciu na 
studia cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 pkt 2 i 4, a także o niepod-
jęciu kształcenia przez cudzoziemców, o których mowa w ust. 3, lub skreśleniu 
ich z listy studentów.

9. Kolejnym obowiązkiem informacyjnym rektora jest przedstawianie mini-
strowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie do 15 stycznia 
każdego roku, wykazu cudzoziemców, o których mowa w ust. 3 i 4. Wykaz taki 
sporządza się według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, ze wskaza-
niem osób posiadających Kartę Polaka lub spełniających wymagania określone 
w art. 5 ust. 1–3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.). Dane zawarte w tym wykazie to: imię i na-
zwisko cudzoziemca, państwo zamieszkania, kierunek i rok studiów lub inny ro-
dzaj kształcenia oraz jednostka organizacyjna uczelni, w której cudzoziemiec od-
bywa kształcenie, a także warunki finansowe kształcenia.

10. Cudzoziemcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 5 ust. 1–3 usta-
wy o repatriacji i studiujący w kraju swojego zamieszkania, mogą być stypendysta-
mi, o których mowa w ust. 4 pkt 1 (art. 43 ust. 7). Stypendia przyznaje oraz ustala 
ich wysokość minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowied-
ni minister nadzorujący właściwą uczelnię publiczną wskazaną w art. 33 ust. 2.

11. Artykuł 43 ust. 9 nałożył na ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego oraz odpowiednich ministrów wskazanych w art. 33 ust. 2 obowiązek 
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podawania do publicznej wiadomości w wydawanych przez siebie dziennikach 
urzędowych limitów stypendiów dla osób, do których ma zastosowanie art. 43 
ust. 3 pkt 1 i 3, w tym, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagra-
nicznych, limit stypendiów dla osób określonych w art. 43 ust. 7.

Art. 44. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, 
w drodze rozporządzenia:
 1) formy studiów i szkoleń, na które mogą być przyjmowani cudzoziemcy,
 2) wymagania, jakie muszą spełniać cudzoziemcy ubiegający się o przyję-

cie na studia, studia doktoranckie i szkolenia lub o uczestniczenie w ba-
daniach naukowych i pracach rozwojowych, uwzględniając poziom wy-
kształcenia odpowiedni do podjęcia danej formy studiów lub szkolenia, 
stan zdrowia i predyspozycje do studiów na określonych kierunkach oraz 
rodzaje dokumentów, które są obowiązani przedstawić,

 3) sposób ustalania wysokości stypendiów przyznawanych w ramach limi-
tu, o którym mowa w art. 43 ust. 9, przyjmując za podstawę minimalną 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego asystenta zatrudnionego w uczelni 
oraz tryb ich przyznawania, wypłacania, zawieszania i cofania,

 4) sposób ustalania w uczelniach publicznych odpłatności za studia, studia 
doktoranckie, szkolenia i uczestniczenie w badaniach naukowych i pra-
cach rozwojowych, uwzględniając planowane koszty kształcenia, możli-
wość obniżania i zwalniania z opłat i organy uprawnione do podejmowa-
nia decyzji w tych sprawach oraz sposób wnoszenia opłat i przypadki, 
w których opłaty podlegają zwrotowi

– mając na uwadze zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do kształcenia 
i prowadzenia badań naukowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
urzeczywistnienie zasady równego traktowania.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z mi-
nistrem właściwym do spraw zagranicznych określa, w drodze rozporządzenia:
 1) wymagania, jakie muszą spełniać cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 

ust. 7, uwzględniając kraj zamieszkania oraz formę i kierunek studiów,
 2) tryb przyznawania oraz sposób ustalania wysokości stypendiów przyzna-

wanych osobom, o których mowa w art. 43 ust. 7
– mając na uwadze zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do kształcenia 
i prowadzenia badań naukowych w kraju zamieszkania oraz urzeczywistnie-
nie zasady równego traktowania.

3. Stypendystom, o których mowa w art. 43 ust. 7, stypendia mogą być 
wypłacane za pośrednictwem polskich placówek konsularnych lub polskich 
organizacji pozarządowych.

4. Warunki przyznawania stypendiów cudzoziemcom, o których mowa 
w art. 43 ust. 4 pkt 5, oraz ich wysokość ustala przyznający stypendium.
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1. Artykuł 44 ust. 1 zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego do określenia w formie rozporządzenia katalogu form studiów i szko-
leń, na które mogą być przyjmowani cudzoziemcy, oraz szczegółowych wyma-
gań, jakie muszą spełniać cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia, stu-
dia doktoranckie i szkolenia lub uczestniczący w badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych. Minister, formułując przepisy aktu wykonawczego, musi uwzględ-
nić poziom wykształcenia zgodny z daną formą studiów lub szkolenia, stan zdro-
wia oraz predyspozycje do studiów na określonych kierunkach. W ramach aktu 
wykonawczego minister określa także rodzaje dokumentów, które cudzoziemcy 
są zobowiązani przedstawić w celu ich przyjęcia na uczelnię. Wykonując delega-
cję ustawową, wydano rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzo-
ziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pra-
cach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406).

2. Minister określa także sposób ustalania wysokości stypendiów przyzna-
wanych w ramach limitu, o którym mowa w art. 43 ust. 9, przyjmując za pod-
stawę minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego asystenta zatrudnionego 
w uczelni, oraz tryb ich przyznawania, wypłacania, zawieszania i cofania. Po-
wyższa dyspozycja ustawowa znalazła wyraz w rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cu-
dzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania 
(Dz. U. Nr 240, poz. 1743).

3. Minister określa w drodze aktu wykonawczego sposoby ustalania na uczel-
niach publicznych odpłatności za studia, studia doktoranckie, szkolenia i uczest-
niczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Uczelnie, tworząc po-
wyższe zasady, muszą uwzględniać planowane koszty kształcenia. Rozporządzenie 
musi też przewidywać możliwości obniżania opłat i zwalniania z nich, a także or-
gany uprawnione do podejmowania decyzji w tych sprawach oraz sposoby wno-
szenia opłat i przypadki, w których opłaty podlegają zwrotowi.

4. Na mocy art. 44 ust. 2 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższe-
go został zobowiązany do wydania rozporządzania w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zagranicznych, w którym określi wymagania, jakie muszą 
spełniać cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 7 (dzieci repatriantów itp.), 
uwzględniając kraj zamieszkania oraz formę i kierunek studiów oraz tryb przy-
znawania i sposób ustalania wysokości stypendiów przyznawanych tym osobom. 

5. Dyspozycja art. 44 ust. 3 zezwala na wypłatę stypendiów za pośrednic-
twem polskich placówek konsularnych lub polskich organizacji pozarządowych. 
Szczegółowe warunki przyznawania  stypendiów cudzoziemcom, o których 
mowa w art. 43 ust. 4 pkt 5, oraz ich wysokość ustala każdorazowo przyznają-
cy stypendium.

6. Minister, formułując odpowiednie zapisy aktów wykonawczych w ramach 
dyspozycji art. 44 ust. 1 i ust. 2, musi wziąć pod uwagę zasadę zapewniania moż-



 Art. 45 

105

Rozdział 5. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Patrycja Joanna Suwaj  

liwie szerokiego dostępu do kształcenia i prowadzenia badań naukowych oraz 
urzeczywistnienie zasady równego traktowania.

Rozdział 5
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Art. 45. 1. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwana dalej 
„Radą”, jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa 
wyższego. Patrycja Joanna Suwaj

2. Rada w swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności 
i przejrzystości.

3. Rada współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyż-
szego, ministrem właściwym do spraw nauki oraz z innymi organami władzy 
i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolni-
ctwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa, a w szczególności:
 1) wyraża z własnej inicjatywy opinie we wszystkich sprawach dotyczących 

szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i oświaty; może również zwracać się 
w tych sprawach do organów władzy publicznej, jednostek naukowych 
i uczelni, w tym o udzielenie wyjaśnień i informacji, zawiadamiając o tym 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i ministra właściwe-
go do spraw nauki oraz innych ministrów;

 2) sporządza opinie w sprawach przedstawionych przez ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego, ministra właściwego do spraw nauki oraz 
inne organy władzy i administracji publicznej lub z inicjatywy własnej;

 3) opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz 
rozwoju nauki i innowacyjności, a także zawieranych przez Rzeczpospo-
litą Polską umów międzynarodowych dotyczących szkolnictwa wyższego 
i nauki;

 4) wyraża opinie w sprawach projektu budżetu państwa w zakresie części, 
których dysponentami są minister właściwy do spraw szkolnictwa wyż-
szego oraz minister właściwy do spraw nauki, w sprawach zasad przyzna-
wania uczelniom dotacji z budżetu państwa, a także w sprawach środków 
na naukę i szkolnictwo wyższe przewidzianych w częściach budżetu pań-
stwa, których dysponentami są ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2;

 5) opiniuje plany i sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Nau-
ki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

 6) opiniuje wnioski o finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruk-
tury badawczej oraz sprawozdania z jego wykorzystania, uwzględniając 
związki polskiej infrastruktury badawczej z infrastrukturą europejską;
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 7) wyraża opinie w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla obszarów 
kształcenia;

 8) wyraża opinie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów, 
o których mowa w art. 9b i 9c;

 9) przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego pro-
pozycje dotyczące wzorcowych opisów efektów kształcenia dla poszczegól-
nych kierunków studiów, z uwzględnieniem poziomu i profilu kształcenia, 
przypisanych do odpowiednich obszarów kształcenia.
4. Rada może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organi-

zacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Patrycja Joanna Suwaj

1. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest kolegialnym, opiniodaw-
czym organem administrującym, zaś o charakterze tym przesądza: wyodrębnie-
nie tego organu w strukturze organizacyjnej aparatu administracyjnego państwa, 
utworzenie go w drodze ustawy oraz wyposażenie go w kompetencje nadane nor-
mami prawa administracyjnego. Brak uprawnień władczych nie pozwala, jak się 
wydaje, na zaliczenie Rady w poczet organów administracji publicznej.

2. W uzasadnieniu projektu nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym wska-
zano, iż: „Aby zapewnić większą spójność sektora nauki i szkolnictwa wyższego 
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego przekształcona zostanie w Radę Główną 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego”. Zmiana tytułu rozdziału 5 oraz zmiana brzmie-
nia przepisu art. 45 ust. 1 dostosowała nazwę organu do jej faktycznego zakresu 
działania. Rada bowiem ma pełnić rolę organu przedstawicielskiego i wybieral-
nego w dwóch obszarach, stanowiących na podstawie ustawy z dnia 4 wrześ-
nia 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 65, 
poz. 437 z późn. zm.) dwa odrębne działy administracji rządowej: nauki, obejmu-
jący sprawy nauki, w tym badań naukowych i prac rozwojowych (art. 18 w zw. 
z art. 5 pkt 13), oraz szkolnictwo wyższe, obejmujący zgodnie z treścią ustawy 
o działach administracji rządowej sprawy szkolnictwa wyższego, sprawy nadzoru 
nad szkołami wyższymi, sprawy finansowania nauki w szkołach wyższych (art. 26 
ust. 1 w zw. z art. 5 pkt 21).

3. Użyte w ustawie sformułowanie „organ przedstawicielski” wyraźnie wska-
zuje, że mamy tu do czynienia z umocowanym przedstawicielem oraz podmiotem 
(podmiotami) reprezentowanym. To umocowane przedstawicielstwo w przypadku 
organu kolegialnego będzie z kolei oznaczało, że po pierwsze, jest to organ pocho-
dzący z wyborów, po drugie, przedstawicielstwo i wybór są ściśle skorelowane z od-
powiedzialnością przed reprezentowanym, czyli wyborcami. Ustawodawca, dodając 
do przymiotnika „przedstawicielski” przymiotnik „wybieralny”, podwójnie zazna-
czył i wskazał wybór jako jedyną formę reprezentowania. Należy przy tym wskazać, 
iż ustawodawca nie zdecydował się na doprecyzowanie, czy chodzi o reprezentowa-
nie podmiotów ze środowiska nauki i szkolnictwa wyższego, czy też przedmiotu 
– np. „spraw” z zakresu nauki. Mając jednak na względzie, że przedstawicielstwo 
jako czynność jest dokonywane w imieniu reprezentowanego, można przyjąć, że 
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poprzez sformułowanie „Rada jest wybieralnym organem przedstawicielskim nau-
ki i szkolnictwa wyższego” należy rozumieć reprezentowanie całego środowiska 
nauki i szkolnictwa wyższego. W konsekwencji zatem należałoby oczekiwać, że 
wszystkie podmioty nauki i szkolnictwa wyższego będą miały sposobność uczest-
nictwa w procesie wyłonienia tego kolegialnego organu przedstawicielskiego.

4. Doprecyzowanie  tego  przedstawicielskiego  elementu  znalazło wyraz 
w art. 46 ust. 1 komentowanej ustawy. Wskazano w nim skład RGNiSW, który w za-
łożeniu ma reprezentować społeczność środowiska nauki i szkolnictwa wyższego. 

5. Dyskusje toczące się wokół tematyki dobrego rządzenia prowadzą do wy-
znaczania nowoczesnych standardów działania administracji publicznej. Stąd też 
należy bardzo pozytywnie ocenić wszelkie działania promujące zasady etyczne 
w życiu i działaniach publicznych. Przepis art. 45 ust. 2, dodany ustawą z dnia 
18 marca z 2011 r., jest wyrazem potrzeby włączania zasad dobrego rządzenia 
(good governance) do administrowania sprawami nauki i szkolnictwa wyższego 
i podnosi do rangi ustawowej pożądane standardy rządzenia, wspomagając tym 
samym jakość administrowania sprawami publicznymi. Przepis ten podkreśla zna-
czenie profesjonalnego wykonywania zadań nałożonych na RGNiSW w warunkach 
swoistej interzależności wobec różnych interesów. Pozycja RGNiSW, z jednej stro-
ny jako organu przedstawicielskiego środowiska nauki i szkolnictwa wyższego (co 
może i powinno oznaczać reprezentację interesów tych środowisk), z drugiej strony 
jako organu administracji publicznej, mającego współdziałać z innymi organami 
administracji publicznej, może stawiać ją w obliczu konfliktu interesów. Obowią-
zek kierowania się w swoich pracach zasadą rzetelności, bezstronności i przej-
rzystości stanowi ugruntowany już komponent współczesnego administrowania 
sprawami publicznymi, zgodnego z najwyższymi standardami demokratycznego 
państwa prawa i ściśle z nimi związanymi standardami etycznymi.

6. „Rzetelność” znalazła się już w Konstytucji RP z 1997 r. jako zasada po-
stępowania skierowana w stronę korpusu służby cywilnej i dziś stanowi podsta-
wowy standard działania wyrażany nie tylko w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego, lecz także w przepisach prawa wewnętrznego (np. kodeksach 
etyki). Przestrzeganie tej zasady wiąże się z wykonywaniem powierzonych za-
dań zgodnie z podstawową dla demokratycznego państwa prawa zasadą legalności 
(działanie na podstawie i w granicach prawa) i legalizmu (przyjęcie zobowiąza-
nia do działania) oraz dodatkowo stawia wymóg podejmowania działań w sposób 
sumienny i rozważny. Rzetelność, jako zasada postępowania, nakłada ponadto 
na podmiot zobowiązany do działania obowiązek dotrzymywania zobowiązań 
oraz aktywnego i twórczego realizowania zadań, nieograniczającego się jedynie 
do przestrzegania przepisów, zgodnie z najlepszą wolą, wiedzą i umiejętnościami 
i w interesie publicznym.

7. Z wyrażonym przez zasadę rzetelności pracy RGNiSW, jako organu przed-
stawicielskiego nauki i szkolnictwa wyższego, obowiązkiem działania w interesie 
publicznym wiąże się ściśle obowiązek kierowania się zasadą bezstronności. Za-
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sada bezstronności jako postulat realizowania zadań publicznych także ma źród-
ło w Konstytucji RP (art. 153). Bezstronność działań organów administracji pub-
licznej wydaje się obecnie jedną z najbardziej pożądanych reguł administrowania 
sprawami publicznymi. Bezstronność jako cecha i zasada działania RGNiSW za-
kłada takie jej działanie, które zmierza do angażowania się w poznanie prawdy 
obiektywnej i jej uwzględnienie, a także uwzględnienie sprawiedliwości, zróż-
nicowanych, słusznych argumentów, rzeczowości, istotnych dla rozpatrywanych 
spraw związków i zagadnień merytorycznych, gdy ostatecznym wynikiem tych 
działań jest uzasadniony interes publiczny. Wyraża się ona także w uznaniu nie-
zależności treści podejmowanych rozstrzygnięć (które należy rozumieć szeroko 
jako przejaw i efekt podejmowanych działań) od podmiotu je wydającego. Cechą 
charakterystyczną zasady bezstronności jest realizowanie zadań i obowiązków 
w sposób obiektywny i wolny od uprzedzeń. Przy czym uprzedzenia w tym kon-
tekście mogą oznaczać zarówno uprzywilejowanie, jak i dyskryminację, stąd też 
bliska zasadzie bezstronności w tym znaczeniu będzie zasada równości.

8. W praktyce zasada bezstronności wyrażać się powinna: w staniu na straży 
interesu publicznego w sprawach nauki i szkolnictwa wyższego oraz niedopusz-
czaniu do podejrzeń o konflikt interesów (chodzi tu o konflikt, jaki zachodzi lub 
choćby może zajść między interesem publicznym, do którego reprezentowania 
RGNiSW jest obowiązana, a interesem prywatnym, osobistym lub innym człon-
ków RGNiSW lub osób trzecich, nawet wtedy gdy nie jest on sprzeczny z intere-
sem publicznym); w przestrzeganiu reguł niepołączalności stanowisk oraz w nie-
podejmowaniu dodatkowych prac ani zajęć, które mogłyby powodować podejrzenie 
o stronniczość lub interesowność. Bezstronność jako zasada nakłada na członków 
RGNiSW obowiązek jednakowego traktowania wszystkich uczestników w prowa-
dzonych przez nią sprawach, nieulegania jakimkolwiek naciskom i niepromowa-
nia jakichkolwiek grup interesu, co może się ścierać z przyjętą formułą RGNiSW 
jako wybieralnego organu przedstawicielskiego, który w założeniu jest reprezen-
tacją określonego środowiska (określonych środowisk).

9. Wprowadzenie obowiązku działania RGNiSW w sposób rzetelny i bez-
stronny ma wzmacniać wizerunek profesjonalizmu i kompetencji tego organu.

10. Zasada przejrzystości to trzecia, kolejna zasada, zgodnie z którą ma pro-
cedować RGNiSW. Przejrzystość (otwartość, jawność) działań administracji ucho-
dzi za jeden z kanonów administrowania. Zasadę tę łączy się z prawem dostępu 
do informacji4 lub szerzej rozumianym „prawem do tego, by wiedzieć” (right to 
know)5. Przejrzystość jest instrumentem niezbędnym do wypełnienia zasady le-
galności, równości wobec prawa, bezstronności i odpowiedzialności. Oznacza ona 
nie tylko możliwość „zbadania z zewnątrz” tego organu jako całości, lecz odnosi 
się także do działań RGNiSW. 

4 J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 144.
5 H. Barnett, Constitutional and Administrative Law, London 1998, s. 421 i n., H.B. Jacobini, 

An Introduction to Comparative Administrative Law, New York 1991, s. 37. 
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11. Zasady, którymi ma się kierować RGNiSW, są zbieżne z zasadami przewi-
dzianymi dla Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wyrażonymi w art. 33 
ust. 1b u.s.n.t.n. W przepisie art. 45 ust. 3 p.s.w. ustawodawca nakłada na RGNiSW 
obowiązek współdziałania z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższe-
go, ministrem właściwym do spraw nauki oraz z innymi organami władzy i admi-
nistracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, 
polityki naukowej i innowacyjnej państwa. W odróżnieniu od poprzedniej wersji 
tego artykułu, który zakładał współdziałanie z ministrem właściwym do spraw 
szkolnictwa wyższego oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej 
w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, do-
precyzowano krąg podmiotów, z którymi RGNiSW ma obowiązek współdziała-
nia, a także rozszerzono zakres przedmiotowy tego współdziałania, wskazując, że 
chodzi o trzy rodzaje polityk publicznych: politykę w zakresie szkolnictwa wyż-
szego, politykę naukową oraz politykę innowacyjną państwa. Ustawodawca tym 
samym zapewnił i zobowiązał RGNiSW, jako przedstawicielski organ środowiska 
nauki i szkolnictwa wyższego, do aktywnego włączenia się w kształtowanie tych 
polityk oraz współdecydowania w tym zakresie. 

12. Do podmiotów, z którymi RGNiSW ma obowiązek współdziałania, należy 
zaliczyć m.in.: ministrów właściwych w sprawach nauki, szkolnictwa wyższego, 
oświaty, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; innych ministrów sprawu-
jących nadzór nad szkołami wyższymi: ministra właściwego w sprawach obro-
ny narodowej – w odniesieniu do uczelni wojskowych; ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych – w odniesieniu do uczelni służb państwowych; ministra 
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w odniesieniu 
do uczelni artystycznych; ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesie-
niu do uczelni medycznych; ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej; 
Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych w sprawach dotyczą-
cych rozwoju kadr naukowych; Polską Komisję Akredytacyjną w sprawach doty-
czących szkolnictwa wyższego, konferencje rektorów, o których mowa w art. 54 
ust. 1 i 2, w sprawach szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

13. Zmiany zaproponowane w nowym brzmieniu art. 45 ust. 3 uwzględniają 
utworzenie Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwo-
ju i są następstwem zmian w przepisach dotyczących nauki, zawartych w ustawie 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system 
nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.) oraz zmian wprowadzonych noweli-
zacją z dnia 18 marca 2011 r., zawartych w samym prawie o szkolnictwie wyższym 
(jak np. przekształcenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Polską Komisję 
Akredytacyjną, wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji, obszarów kształce-
nia i efektów kształcenia).

14. W zasadzie wszędzie tam, gdzie ustawodawca kategorycznie wskazuje 
daną formę działania przez użyte sformułowanie „organ działa” czy to przez wy-
rażenie opinii, sporządzenie opinii lub opiniowanie, powinno być ono interpreto-
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wane jako zobowiązanie do podjęcia przedmiotowego działania, a nie jako upraw-
nienie. To drugie bowiem występuje w szczególności w przypadku niebudzącego 
wątpliwości pozostawienia organowi możliwości wyboru, swobody w decydowa-
niu o podjęciu działania, przez sformułowanie np. „organ może” (takie rozwiązanie 
przewiduje art. 45 ust. 3 pkt 1 zdanie drugie, po średniku: „[Rada] może również 
zwracać się w tych sprawach do organów władzy publicznej„). Przyjęcie takiego 
rozwiązania nie pozostawia wątpliwości interpretacyjnych i wskazuje wyraźnie 
na granice powierzonych kompetencji. Stąd też kompetencje do wyrażania opinii, 
sporządzania opinii czy też opiniowania, zawarte w komentowanym artykule, na-
leży interpretować jako zobowiązanie do podjęcia działania przez RGNiSW, czego 
efektem będzie opinia (wyrażona, sporządzona itp.).

15. Ta ogólna reguła jednak zawiera, jak się wydaje, wyjątek. Określona 
w art. 45 ust. 3 pkt 1 kompetencja RGNiSW do wyrażania z własnej inicjatywy 
opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki, kul-
tury i oświaty w zasadzie sugeruje, iż mamy także do czynienia z obowiązkiem 
wyrażania opinii we wszystkich wskazywanych sprawach, co jednak nie byłoby 
logiczne i tym samym jest niemożliwe do zrealizowania. Należy zatem w tym 
przypadku przyjąć, iż przez dodanie zwrotu „z własnej inicjatywy” norma za-
warta w komentowanym przepisie przybiera charakter uprawnienia do podjęcia 
działania w postaci inicjatywy. 

16. W pozostałych przypadkach zwroty „wyraża opinię”, „sporządza opinię”, 
„opiniuje” należy wiązać z normą zobowiązującą RGNiSW do podjęcia działania 
określonej treści, na wezwanie właściwego organu, w sprawach przez ten organ 
przedstawionych (zleconych). 

17. Jednocześnie można przyjąć, że współdziałanie polegające na wyrażaniu, 
sporządzaniu opinii we wskazanych sprawach oraz opiniowaniu projektów aktów 
prawnych, w tym umów międzynarodowych, a także planów, wniosków i sprawo-
zdań, sprowadzać się powinno do obowiązku zajęcia stanowiska przez RGNiSW, 
publicznego i dostępnego (jawnego), rzetelnego, bezstronnego, opartego na mery-
torycznym uzasadnieniu (przejrzystego), najlepiej w formie pisemnej. 

18. Nie precyzując, o  jakie podmioty chodzi, ustawodawca wprowadził 
w art. 45 ust. 4 uprawnienie RGNiSW do podjęcia współpracy z innymi podmio-
tami, krajowymi i międzynarodowymi, które działają w obszarze szkolnictwa 
wyższego i nauki.

19. Pojęcie współpracy jest na tyle pojemne, że należy przez nie rozumieć każ-
dą formę działania, która zakłada współuczestniczenie w realizacji zadań w ob-
szarze nauki i szkolnictwa wyższego.

Art. 46. 1. W skład Rady wchodzą:
 1) nauczyciele akademiccy wybrani przez Konferencję Rektorów Akade-

mickich Szkół Polskich oraz Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół 
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Polskich spośród kandydatów wyłonionych przez uczelnie na podstawie 
wyborów – w liczbie czternastu, z podziałem tej liczby pomiędzy obie 
Konferencje proporcjonalnie do łącznej liczby studentów studiujących 
w uczelniach członkowskich każdej z tych Konferencji;

 2) przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, wybrani przez Prezydium Pol-
skiej Akademii Nauk – w liczbie pięciu;

 3) przedstawiciele instytutów badawczych, wybrani przez Radę Główną In-
stytutów Badawczych – w liczbie czterech;

 4) studenci, wybrani przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 
– w liczbie czterech;

 5) doktoranci, wybrani przez Krajową Reprezentację Doktorantów – w licz-
bie dwóch;

 6) przedstawiciele pracodawców, wybrani przez organizacje pracodawców 
– w liczbie trzech.
2. Kandydaci na członków Rady nie mogą mieć w dniu rozpoczęcia ka-

dencji więcej niż siedemdziesiąt lat.
3. Podmioty wybierające kandydatów na członków Rady kierują się zasa-

dami dążenia do wyrównywania udziału kobiet i mężczyzn w pracach Rady 
oraz zapewnienia w jej składzie osobowym właściwej reprezentacji instytu-
cjonalnej i kadrowej.

Nowelizacja art. 46, jak wskazuje uzasadnienie nowelizacji z dnia 18 mar-
ca 2011 r., miała na celu „optymalizację funkcjonowania” RGNiSW jako orga-
nu przedstawicielskiego. Samo doprecyzowanie przedstawicielskiego charakteru 
RGNiSW, na który wskazywał art. 45, znalazło wyraz w art. 46 ust. 1 komentowa-
nej ustawy. Pierwotna wersja art. 46 z 2005 r., w której ustawodawca wskazywał, 
że RGNiSW składała się z 33 przedstawicieli nauczycieli akademickich (21 posia-
dających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 
6 nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, 4 studentów 
i 2 doktorantów), w związku ze zmianą nazwy organu oraz rozszerzeniem zakresu 
jego działania, wymagała zmodyfikowania. Nowe przepisy wprowadziły odmien-
ne od dotychczasowych zasady kształtowania składu RGNiSW. W art. 46 ust. 1 
wskazano skład RGNiSW, który w założeniu ma reprezentować środowiska nauki 
i szkolnictwa wyższego (traktowane jako obszary spójne). I tak środowisko nauki 
jest obecnie reprezentowane w RGNiSW przez przedstawicieli PAN wybranych 
przez Prezydium PAN i przedstawicieli instytutów badawczych, wybranych przez 
Radę Główną Instytutów Badawczych. 

Art. 46a. 1. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w:
 1) Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 2) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
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 3) Radzie Głównej Instytutów Badawczych;
 4) Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych.

2. Członkiem Rady nie może być również osoba będąca założycielem uczel-
ni niepublicznej lub pełniąca funkcję:
 1) rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyj-

nej uczelni;
 2) kanclerza uczelni;
 3) dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
 4) dyrektora instytutu badawczego;
 5) prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk;
 6) prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności;
 7) dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowego Cen-

trum Nauki.
3. Członkiem Rady może być osoba, która:

 1) korzysta z pełni praw publicznych;
 2) ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
 3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez 

dwie następujące po sobie kadencje.
5. Kadencja Rady rozpoczyna się 1 stycznia i trwa cztery lata. Przedsta-

wiciele studentów i doktorantów są powoływani na członków Rady na okres 
określony odpowiednio w statucie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

1. Artykuł 46a ust. 1 i 2 zawiera katalog reguł incompatibilitas, skierowa-
nych do członków RGNiSW, stanowiących o niepołączalności funkcji członka 
RGNiSW z innymi funkcjami, które sprawowane łącznie mogłyby budzić podej-
rzenie o stronniczość i zakłócać prawidłowe wykonywanie zadań nałożonych na 
ten organ. Artykuł 46a ust. 3 wskazuje zaś na warunki, które musi spełniać kan-
dydat na członka RGNiSW.

2. Wprowadzenie ograniczenia w postaci zakazu pełnienia funkcji członka 
RGNiSW przez dwie następujące po sobie kadencje nie wyklucza sytuacji, że po 
tym okresie, włączając w to okres przerwy (np. na następną kadencję), ta sama 
osoba ma możliwość ponownego pełnienia funkcji przez dwie następne, następu-
jące po sobie kadencje, jednakże pod warunkiem, że kandydat zostanie wybrany 
i spełni kryterium wieku. Przepis ten należy rozpatrywać także łącznie z art. 46b 
ust. 2 in fine, bowiem w przypadku wygaśnięcia mandatu członka w trakcie kaden-
cji i wstąpienia w jego miejsce nowego członka, na podstawie art. 46b ust. 2 in fine, 
niepełnej kadencji nie wlicza się do okresu wskazanego w komentowanym przepisie. 

3. Określenie momentu rozpoczęcia kadencji przesądza o uniezależnieniu ka-
dencji RGNiSW od kadencji ministra właściwego do spraw nauki i ministra właś-
ciwego do spraw szkolnictwa wyższego.
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Art. 46b. 1. Przewodniczący Rady stwierdza wygaśnięcie mandatu człon-
ka Rady w przypadku:
 1) śmierci;
 2) złożenia rezygnacji;
 3) niespełniania choćby jednego z wymagań określonych w art. 46a;
 4) nieuczestniczenia w pracach Rady przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w trakcie kaden-
cji dokonuje się na jego miejsce wyboru nowej osoby w trybie określonym 
w art. 46, na okres do końca kadencji. Niepełnej kadencji nie wlicza się do 
okresu, o którym mowa w art. 46a ust. 4.

1. Ustawodawca nie przewidział innego sposobu wygaśnięcia mandatu niż 
przez działanie Przewodniczącego RGNiSW (np. z mocy prawa). Przyjęte w usta-
wie rozwiązanie stanowi warunek sine qua non wygaśnięcia mandatu członka 
Rady i powoduje tym samym konieczność podjęcia przedmiotowego działania, 
polegającego na stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu członka przez Przewodni-
czącego RGNiSW. W braku jego podjęcia należy przyjąć, że mandat nie wygasa.

2. Ustawodawca przy tym nie odsyła do zdarzenia będącego przyczyną stwier-
dzenia wygaśnięcia mandatu, toteż należy przyjąć, iż wygaśnięcie mandatu nastę-
puje z momentem rozstrzygnięcia w tym przedmiocie, nie zaś z momentem zda-
rzenia będącego przyczyną wygaśnięcia mandatu.

3. Wprowadzając taką regulację, ustawodawca tym samym nie wyklucza moż-
liwości wejścia nowej osoby w miejsce członka, któremu wygasł mandat, i reali-
zacji przez nią zadań przez jeszcze dwie następujące po sobie kadencje (por. ko-
mentarz do art. 46a ust. 4).

4. Ustawodawca nie przewiduje zachowania ciągłości w sprawowaniu funk-
cji członka RGNiSW. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu istnieje 
bowiem prawdopodobieństwo wakatu aż do momentu wyboru nowego członka. 

Art. 46c. 1. Rada działa na posiedzeniach plenarnych i przez swoje organy. 
Organizację i tryb działania Rady oraz jej organy i ich kompetencje określa 
statut, uchwalony przez Radę na posiedzeniu plenarnym.

2. W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczą z głosem doradczym 
przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. 
Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) działających w uczelniach, instytutach ba-
dawczych i Polskiej Akademii Nauk, po jednym z każdego związku.

3. Rektor, na wniosek członka Rady będącego nauczycielem akademickim, 
może zwolnić go całkowicie lub częściowo z obowiązków dydaktycznych.

Ustawodawca z jednej strony określa tryb działania RGNiSW, wskazując 
w art. 46c ust. 1, że działa ona na posiedzeniach plenarnych, z drugiej zaś jedno-
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cześnie upoważnia do określenia trybu działania w statucie. Należy zatem przyjąć, 
że skoro sam ustawodawca odsyła do uregulowań statutu w zakresie trybu dzia-
łania RGNiSW, to taka konstrukcja, aby w statucie obok trybu obrad plenarnych 
wprowadzić dodatkowo inny tryb prac, np. obiegowy, nie stoi na przeszkodzie. 

Art. 46d. 1. Przy Radzie działa Rzecznik Praw Absolwenta, powoływany 
przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Rzecznik Praw Absolwenta współdziała z Radą w zakresie ogranicze-
nia barier w dostępie do wykonywania zawodu zgodnego z kierunkiem stu-
diów absolwenta. W tym celu Rzecznik Praw Absolwenta analizuje sytuację 
absolwentów na rynku pracy i stopień ich dostępu do określonych zawodów 
oraz przedstawia wnioski Radzie i ministrowi właściwemu do spraw szkolni-
ctwa wyższego.

Zmiana wprowadzona nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r. Należy wskazać, 
że nie jest to organ RGNiSW. Rzecznik Praw Absolwenta działa przy RGNiSW, 
podobnie jak komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich (działa-
jąca na podstawie art. 142 ust. 1 pkt 2 p.s.w.). 

Art. 47. 1. Rada zamieszcza uchwały podjęte w sprawach, o których mowa 
w art. 45 ust. 3, na swojej stronie internetowej.

2. Obsługę administracyjną Rady i Rzecznika Praw Absolwenta wyko-
nują jednostki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego.

Dodatkowo statut RGNiSW w § 20 ust. 1 stanowi, iż przebieg posiedzenia 
plenarnego RGNiSW jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk 
i zapisywany na nośniku informacji oraz archiwizowany. Protokół posiedzenia 
plenarnego RGNiSW wraz z treścią podjętych na posiedzeniu uchwał jest udo-
stępniany na stronie internetowej RGNiSW niezwłocznie po jego zatwierdzeniu 
na kolejnym posiedzeniu (http://www.rgnisw.nauka.gov.pl). Także z posiedzenia 
Prezydium RGNiSW sporządzany jest protokół, który może być przekazywany 
adresatom wskazanym przez Przewodniczącego RGNiSW, a także jest publiko-
wany na stronie internetowej RGNiSW (§ 23 ust. 5 statutu RGNiSW).

Rozdział 6
Polska Komisja Akredytacyjna

Art. 48. 1. Polską Komisję Akredytacyjną, zwaną dalej „Komisją”, powo-
łuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
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2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego powołuje członków 
Komisji spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę, Konferencję Rekto-
rów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół 
Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, senaty uczelni oraz 
ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

3. Członkiem Komisji może być nauczyciel akademicki posiadający co 
najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w uczelni jako podstawo-
wym miejscu pracy.

4. Powołując członków Komisji, minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego uwzględnia wymóg reprezentowania w składzie Komisji przedstawi-
cieli wszystkich obszarów kształcenia oraz zapewnia co najmniej 30% udział 
kobiet w jej składzie.

5. Kandydaci na członków Komisji nie mogą mieć w dniu rozpoczęcia ka-
dencji więcej niż siedemdziesiąt lat.

6. Do członków Komisji stosuje się odpowiednio przepisy art. 46a ust. 1–4.
7. Członkiem Komisji z mocy prawa jest przewodniczący Parlamentu Stu-

dentów Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Przewodniczący Komisji stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Ko-

misji z przyczyn określonych w art. 46b ust. 1. Do powołania nowego członka 
stosuje się odpowiednio przepis art. 46b ust. 2.

9. Członek Komisji może być odwołany, na wniosek prezydium Komisji, 
przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Do powołania no-
wego członka stosuje się odpowiednio przepis art. 46b ust. 2.

10. Komisja liczy nie mniej niż siedemdziesięciu i nie więcej niż dziewięć-
dziesięciu członków.

11. Kadencja Komisji rozpoczyna się 1 stycznia i trwa cztery lata.
12. Rektor, na wniosek członka Komisji będącego nauczycielem akade-

mickim, może zwolnić go całkowicie lub częściowo z obowiązku prowadzenia 
zajęć dydaktycznych. Paweł Orzeszko

1. Artykuł 48 ust. 2 podkreśla środowiskowy charakter Polskiej Komisji Akre-
dytacyjnej (PKA).

2. Nowelizacja z 18 marca 2011 r. wprowadziła dalej istotne zmiany dotyczą-
ce składu Komisji. Zwiększono liczbę członków do 90, zapewniono w nim mini-
mum reprezentacji kobiet, a także zwiększone zostały wymagania formalne wo-
bec członków Komisji. Do prezydium oraz zespołów obszarowych wprowadzeni 
zostali obligatoryjnie przedstawiciele pracodawców.

3. Odpowiednie stosowanie do Komisji przepisu art. 46a ust. 1–4 nie ozna-
cza, że kandydatów do Komisji może zgłaszać Krajowa Reprezentacja Doktoran-
tów; wyliczenie podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów umieszczo-
ne w art. 48 ust. 2 ma charakter zamknięty. Z odesłania tego wynika natomiast 
ograniczenie członkostwa do dwóch następujących po sobie kadencji Komisji oraz 
zakaz łączenia go z pełnieniem funkcji określonych w art. 46a ust. 1 i 2. Brak jest 
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podstaw do zaliczania dotychczasowych kadencji członków Komisji na poczet 
ograniczenia wskazanego w art. 46a ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 6.

Art. 48a. 1. Komisja jest instytucją działającą niezależnie na rzecz dosko-
nalenia jakości kształcenia.

2. Komisja w swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności 
i przejrzystości oraz dążeniem do wyrównywania udziału kobiet i mężczyzn 
w jej pracach.

3. Komisja dokonuje oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów 
(ocena programowa), mając na uwadze efekty kształcenia odpowiadające Kra-
jowym Ramom Kwalifikacji w zakresie obszarów kształcenia i kierunków stu-
diów oraz spełniania warunków niezbędnych do prowadzenia studiów określo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1–4 oraz art. 9b i 9c.

4. Komisja może dokonywać oceny działalności podstawowej jednostki 
organizacyjnej uczelni (ocena instytucjonalna), w tym oceny jakości kształ-
cenia na prowadzonych przez nią studiach trzeciego stopnia i studiach pody-
plomowych; ocenę instytucjonalną przeprowadza się w jednostce, w której 
wcześniej dokonano oceny programowej na większości prowadzonych przez 
nią kierunków studiów.

5. Komisja dokonuje ocen, o których mowa w ust. 3 i 4, z inicjatywy włas-
nej lub na wniosek uczelni oraz w przypadkach określonych w art. 11a ust. 2 i 3 
i art. 49 ust. 4, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

6. Do członków oraz ekspertów Komisji stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). Wyłączenia członka 
Komisji lub eksperta dokonuje przewodniczący Komisji.

W art. 48a ust. 1 na uwagę zasługują trzy wymienione w nim elementy, które 
w pewien sposób pozwalają na zdefiniowanie tej instytucji.

1. Komisja nie została określona jako organ, ale jako instytucja „działają-
ca na rzecz”, czego konsekwencją jest wyłączenie, co do zasady, procedur przez 
nią stosowanych spod reguł kodeksu postępowania administracyjnego. Kiedy 
w 2001 r. powołano do życia tę instytucję, początkowo nie było to takie oczy-
wiste (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 marca 2006 r., I SA/Wa 808/05, 
LEX nr 204780) i dopiero konsekwentne orzecznictwo NSA ukształtowało obecną 
praktykę. Uchwały w przedmiocie oceny jakości kształcenia na uczelni, podejmo-
wane przez Prezydium PKA, nie są aktami lub czynnościami z zakresu administra-
cji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi, bowiem PKA nie jest organem administracji 
publicznej, a jej uchwały nie dotyczą uprawnień lub obowiązków uczelni (wyrok 
NSA z dnia 7 lutego 2007 r., I OSK 1177/06, LEX nr 362469; postanowienie WSA 
w Warszawie z dnia 30 maja 2007 r., I SA/Wa 645/07, LEX nr 347789). 
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2. Jest to instytucja niezależna; z jednej strony gwarantuje to sposób po-
woływania i odwoływania członków – leży to wprawdzie w kompetencji mini-
stra, jednak jego działanie musi być zawsze poprzedzone inicjatywą środowiska 
(art. 48 ust. 2 i ust. 9); z drugiej strony, opinie i wnioski PKA mają niepodwa-
żalny charakter i mogą być zmienione wyłącznie przez nią samą (art. 52 ust. 2), 
z trzeciej wreszcie, PKA nie ma żadnej podległości organizacyjnej, nie podlega 
niczyjemu nadzorowi (w przeciwieństwie np. do Centralnej Komisji do Spraw 
Stopni i Tytułów, która podlega nadzorowi premiera, czy do Konferencji Rekto-
rów Akademickich Szkół Polskich, która w myśl art. 54 ust. 4 podlega nadzorowi 
ministra) ani też nie może być w zakresie swojej właściwości poddana weryfi-
kacji sądowej (zob. postanowienie NSA z dnia 22 czerwca 2009 r. I OSK 699/09, 
LEX 563295); podkreśleniu niezależności PKA służy też rezygnacja z nazywa-
nia jej „państwową”. 

3. Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucją działającą na rzecz doskonale-
nia jakości kształcenia, nie zaś wyłącznie narzędziem kontroli nad uczelniami, jak 
czasami jest postrzegana. Oceny kształcenia były dotąd dokonywane według wy-
pracowanych przez PKA i ogólnodostępnych, publikowanych na stronach interne-
towych PKA, uniwersalnych kryteriów stanowiących pewien wzorzec dla uczelni 
w jej działalności dydaktycznej i nieocenioną pomoc w pracach nad sprostaniem 
warunkom prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 
stawianym przez prawo. Wytyczne te, w formie uchwał Prezydium PKA, można 
było znaleźć na jej stronie internetowej: www.pka.edu.pl. Należy tu zaznaczyć, 
iż wykorzystywanie przez PKA tych uchwał wywoływało pewne kontrowersje 
związane z ich charakterem prawnym. Podnoszono w szczególności, iż PKA nie 
jest organem uprawnionym do stanowienia prawa, co miało stanowić podstawę 
wątpliwości o wręcz konstytucyjnym podłożu. Wątpliwości te przeciął jednak 
WSA w Warszawie w utrzymanym przez NSA (wyrok NSA z dnia 15 paździer-
nika 2010 r., I OSK 994/10, LEX nr 745409) wyroku z dnia 22 stycznia 2010 r., 
I SA/Wa 1530/09, LEX nr 600030, w którym potwierdził, że wypracowania przez 
PKA stanowisk i wytycznych co do poszczególnych zagadnień i ich upublicznie-
nia nie należy rozumieć jako swoistego stanowienia prawa; te jednolite zasady 
odnoszą się bowiem jedynie do członków PKA i stanowią dla nich wskazówkę 
przy sporządzaniu sprawozdań, a upublicznienie tych zasad oznacza jedynie uła-
twienie dla uczelni – jako przyszłych wnioskodawców – przygotowywania odpo-
wiednich wniosków (por. też wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 maja 2011 r., 
II SA/Wa 47/11, orzeczenia.nsa.gov.pl). 

Art. 49. 1. Komisja przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkol-
nictwa wyższego opinie i wnioski dotyczące:
 1) utworzenia uczelni oraz przyznania uczelni lub jej jednostce organizacyj-

nej uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym 
poziomie kształcenia;
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 2) dokonanej oceny programowej, w tym kształcenia nauczycieli, oraz oceny 
instytucjonalnej, a także przestrzegania warunków prowadzenia studiów;

 3) przywrócenia zawieszonych uprawnień do prowadzenia studiów na okre-
ślonym kierunku i poziomie kształcenia;

 4) utworzenia przez uczelnię zagraniczną uczelni lub filii, o której mowa 
w art. 85 ust. 5.
2. Opinie i wnioski w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, w odnie-

sieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych 
oraz morskich Komisja przekazuje również odpowiednio ministrom wskaza-
nym w art. 33 ust. 2.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Komisja może zwracać się do 
uczelni o udzielenie wyjaśnień i informacji oraz przeprowadzać wizytacje 
uczelni.

4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego Komisja, poza przyjętym przez siebie harmo-
nogramem prac, dokonuje oceny programowej we wskazanej uczelni lub jej 
jednostce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub dokonuje oceny 
instytucjonalnej, o której mowa w art. 48a ust. 4, w szczególności dla zbada-
nia przesłanek do podjęcia decyzji, o której mowa w art. 37 ust. 4.

5. Komisja może, na wniosek zainteresowanej uczelni, dokonywać oceny 
kształcenia, włączając to zadanie do harmonogramu prac Komisji.

6. Komisja dokonując ocen, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4, sto-
suje skalę ocen: wyróżniająca, pozytywna, warunkowa, negatywna.

7. Opinie w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 5, Komisja wy-
raża w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia otrzymania wniosku, 
a oceny, o których mowa w ust. 4, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące. 
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji może wnioskować 
o przedłużenie tego terminu.

8. Oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z uzasadnieniem i wyni-
kającymi z nich wnioskami, Komisja przedstawia niezwłocznie po ich spo-
rządzeniu.

9. W związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1–4, Ko-
misja może przetwarzać dane osobowe nauczycieli akademickich i studentów 
ocenianych uczelni w zakresie niezbędnym do wykonania tych zadań.

1. Uprawnienie PKA do otrzymywania od uczelni niezbędnych informacji 
i wyjaśnień w istocie swej oznacza dla uczelni obowiązek ich przedstawiania 
– pod rygorem negatywnych skutków dla ostatecznej oceny. Zgodnie z § 14 ust. 6 
statutu PKA „Nieprzekazanie przez uczelnię raportu samooceny nie wstrzymuje 
biegu kolejnych czynności postępowania oceniającego”.

2. Z brzmienia ust. 5 można wyprowadzić wniosek, iż PKA powinna po-
siadać harmonogram swoich prac. Wprawdzie statut PKA nie posługuje się tym 
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terminem, jednak w § 7 ust. 2 pkt 5 wyposaża on Prezydium PKA w kompe-
tencję do ustalania kierunków studiów i uczelni podlegających ocenie w danym 
roku akademickim. Zasadne jest przyjęcie, iż harmonogram taki stanowi infor-
mację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – co sprzyja transparentności 
działań PKA. 

3. Nowelizacja z 18 marca 2011 r. wzmocniła status Komisji poprzez rezygna-
cję z dotychczasowej możliwości podjęcia przez ministra decyzji z pominięciem 
opinii Komisji, jeśli nie została ona przedstawiona w ciągu czterech miesięcy. 

4. Nie ma sprzeczności pomiędzy art. 49 ust. 7 a art. 11c ust. 3. Czteromie-
sięczny termin określony w art. 49 ust. 7 stanowi lex specialis w stosunku do ter-
minu określonego w art. 11c ust. 3 („nie dłuższy niż trzy miesiące”).

Art. 49a. Komisja współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi in-
stytucjami i organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego, 
w szczególności z tymi, których przedmiotem działania jest ocena jakości 
kształcenia i akredytacja.

1. Od 2009 r. PKA zarejestrowana jest w Europejskim Rejestrze Agencji Akre-
dytacyjnych (EQAR), posiada również status pełnego członka Europejskiego Sto-
warzyszenia na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA), 
która jest najważniejszym stowarzyszeniem międzynarodowym skupiającym 
europejskie agencje akredytacyjne, a także członka Europejskiego Konsorcjum 
ds. Akredytacji (ECA), Międzynarodowej Sieci Agencji Zapewnienia Jakości 
w Szkolnictwie Wyższym (INQAAHE) i Środkowowschodniej Europejskiej Sie-
ci Agencji Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (CEENQA). 

2. Polska Komisja Akredytacyjna zawarła ponadto dwustronne umowy 
o uznawalności decyzji akredytacyjnych z holenderską oraz austriacką agen-
cją akredytacyjną, a mianowicie Nederlands -Vlaamse Accreditatieorganisateie 
(NVAO) i Österreichischer Akkreditierungsrat (ÖAR). Komisja podpisała rów-
nież wielostronną umowę o uznawalności decyzji akredytacyjnych wydanych 
w odniesieniu do joint programmes, której stronami są agencje akredytacyj-
ne z Austrii (Fachhochschulrat – FHR i Österreichischer Akkreditierungsrat – 
ÖAR), Francji (Commision des Titrem d’Ingénieur – CTI), Hiszpanii (Agencia 
Nacional de Evaluación de la Alidad y Acreditatión – ANECA) oraz Holandii 
(Nederlands -Vlaamse Accreditatieorganisateie – NVAO). 

3. Działania PKA zmierzają do realizacji celu Procesu Bolońskiego, jakim jest 
utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Rezultatem rozwijają-
cej się współpracy z partnerami europejskimi jest m.in. zapewnienie udziału Prze-
wodniczącego Parlamentu Studentów RP w pracach Prezydium PKA oraz włą-
czenie studentów i przedstawicieli pracodawców do prac zespołów oceniających.
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Art. 50. 1. Komisja działa na posiedzeniach plenarnych oraz przez swo-
je organy.

2. Organami Komisji są:
 1) przewodniczący;
 2) sekretarz;
 3) prezydium.

3. W skład prezydium wchodzą:
 1) przewodniczący Komisji;
 2) sekretarz;
 3) przewodniczący zespołów, o których mowa w ust. 4;
 4) przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 5) dwaj przedstawiciele organizacji pracodawców.

4. W skład Komisji wchodzą zespoły działające w ramach obszarów kształ-
cenia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2.

5. W skład zespołu wchodzi co najmniej pięciu członków Komisji, będą-
cych przedstawicielami obszaru kształcenia, w tym co najmniej trzech posia-
dających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowa-
nego w dziedzinach lub dyscyplinach naukowych związanych z tym obszarem 
kształcenia, a także co najmniej jeden przedstawiciel organizacji pracodawców.

1. W myśl delegacji art. 53 ust. 1 statut PKA przekazał posiedzeniom plenar-
nym kompetencje m.in. w zakresie uchwalania statutu i jego zmian, uchwalania 
misji PKA, jej strategii i polityki jakości, uchwalania kodeksu etyki i jego zmian, 
powoływania Zespołu do spraw Etyki, wyboru wiceprzewodniczących PKA oraz 
wypowiadania się w sprawach przedstawionych przez ministra.

2. Wobec braku odmiennej definicji organizacji pracodawców w ustawie – Pra-
wo o szkolnictwie wyższym, dla ustalenia owego statusu należy odwołać się do 
przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. 
Nr 55, poz. 235). Zgodnie z powyższą ustawą za organizację pracodawców uznać 
można, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, związek liczący co naj-
mniej dziesięciu członków będących pracodawcami, którego statut wskazuje, iż 
jest to organizacja pracodawców.

3. Przewodniczący zespołów organizują ich pracę oraz zapewniają właściwe 
i terminowe wykonanie przez nie zadań. Przewodniczący zespołów zwołują po-
siedzenia zespołów i im przewodniczą.

4. Statut PKA nie pozwala (§ 12 ust. 4), aby ten sam członek Komisji wcho-
dził w skład kilku zespołów działających w obszarach kształcenia.

5. Decyzją Nr 1/2012 Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie składu i kompetencji zespołów działających 
w ramach obszarów kształcenia powołane zostały następujące zespoły: Nauk hu-
manistycznych i teologicznych, Nauk ekonomicznych, Nauk społecznych i praw-
nych, Nauk matematycznych, fizycznych i chemicznych, Nauk biologicznych, 
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o Ziemi, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, Nauk technicznych, Nauk me-
dycznych, farmaceutycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej oraz Sztuk filmo-
wych, muzycznych, plastycznych i teatralnych.

Art. 51. 1. Przewodniczącego Komisji oraz jej sekretarza powołuje i od-
wołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia plenarne Komisji, prze-
wodniczy jej obradom, reprezentuje ją na zewnątrz oraz podpisuje uchwały 
Komisji.

3. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Komisji i wykonywanie 
przez nią zadań.

4. Przewodniczących zespołów wybierają ich członkowie spośród swego 
grona.

1. Przewodniczący PKA, oprócz spraw wymienionych w ust. 2 i innych ar-
tykułach ustawy, na mocy postanowień statutu m.in.: zwołuje posiedzenia Pre-
zydium i im przewodniczy, podpisuje umowy lub porozumienia zawarte z insty-
tucjami i organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego, których 
przedmiotem działania jest ocena jakości kształcenia lub akredytacja, ustala kry-
teria i tryb powoływania ekspertów niebędących członkami PKA oraz prowadzi 
ich listę, powołuje zespoły i ustala pozostające w ich kompetencjach kierunki stu-
diów uwzględniając obszary kształcenia, z których zostały wyodrębnione, ustala 
zasady postępowania w sprawach pozostających w kompetencjach PKA, nadzo-
ruje wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, w tym powołuje pełno-
mocnika do spraw systemu zarządzania jakością, 

2. Sekretarz, w myśl statutu w szczególności: organizuje bieżącą pracę PKA 
oraz podpisuje związane z nią dokumenty, rozstrzyga spory kompetencyjne mię-
dzy zespołami, powołuje zespoły oceniające oraz wyznacza ekspertów sporzą-
dzających opinie w poszczególnych sprawach.

3. Powołanie osób wymienionych w ust. 1 nie jest równoznaczne z nawiąza-
niem stosunku pracy.

Art. 52. 1. Prezydium podejmuje uchwały w sprawach, o których mowa 
w art. 49 ust. 1 i 4, kierując się sprawozdaniem przedłożonym przez jeden 
spośród zespołów, o których mowa w art. 50 ust. 4.

2. Strona niezadowolona z uchwały prezydium podjętej w sprawach, o któ-
rych mowa w art. 49 ust. 1 i 4, może zwrócić się z wnioskiem o ponowne roz-
patrzenie sprawy. Wniosek kieruje się do Komisji w terminie trzydziestu dni 
od dnia doręczenia uchwały.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest rozpatrywany na wspólnym po-
siedzeniu zespołu i prezydium Komisji w terminie nie dłuższym niż dwa mie-
siące od dnia otrzymania wniosku.
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1. Do kompetencji Prezydium PKA, w myśl statutu PKA, należy zwłaszcza 
podejmowanie uchwał, wyrażających stanowisko Komisji w sprawach: oceny pro-
gramowej, w tym kształcenia nauczycieli, oceny instytucjonalnej, w tym jakości 
kształcenia na studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych, spełnienia, 
określonych w przepisach, warunków prowadzenia kształcenia, przywrócenia za-
wieszonych uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku i pozio-
mie kształcenia, utworzenia uczelni, przyznania jednostce organizacyjnej uczelni 
uprawnienia do prowadzenia kształcenia na danym kierunku studiów i określonym 
poziomie kształcenia, jeżeli kierunek ten dotyczy obszaru kształcenia i dziedzin 
nieodpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia naukowego doktora ha-
bilitowanego, posiadanym przez tę jednostkę, utworzenia przez uczelnię zagra-
niczną uczelni lub filii z siedzibą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do kompetencji prezydium, na mocy postanowień statutu Komisji, należy 
również ustalanie kierunków studiów oraz uczelni lub jej jednostki organizacyj-
nej podlegających ocenie w danym roku akademickim. Szczególną zaś rolę pełni 
nadane tym statutem prawo do ustalania wytycznych do przygotowania raportów 
samooceny i ich wzorów (Uchwała Nr 1/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akre-
dytacyjnej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych do przygotowania ra-
portu samooceny) oraz prawo do ustalania zasad przeprowadzania wizytacji oraz 
wzorów raportów powizytacyjnych (Uchwała Nr 961/2011 Prezydium Polskiej Ko-
misji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad przeprowadza-
nia wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej oraz Uchwała Nr 962/2011 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. w spra-
wie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej). 
Co do statusu i znaczenia tych uchwał por. pkt 3 komentarza do art. 48a ustawy.

3. Z zespołem, o którym mowa w ust. 1, nie należy mylić roboczych zespo-
łów oceniających wspomnianych w art. 53a ust. 2, w skład których wchodzą nie 
tylko członkowie Komisji, ale również eksperci zewnętrzni oraz przedstawiciele 
Parlamentu Studentów i organizacji pracodawców. Zespoły oceniające przepro-
wadzają wizytację oraz przygotowują raport. Raport jest rozpatrywany przez ze-
spół i po przyjęciu stanowi podstawę przewidzianego tu sprawozdania. Zespół 
oceniający nie musi spełniać warunków określonych w art. 50 ust. 5. Budziło to 
pewne wątpliwości spowodowane przede wszystkim zbieżnością nazw obu tych, 
całkowicie odrębnych ciał. Dla poprawnego interpretowania tych kwestii ważny 
jest wyrok NSA z dnia 13 października 2011 r. I OSK 1273/11 LEX nr 1069583, 
w który te wątpliwości jednoznacznie rozstrzyga; zespół oceniający nie jest tożsa-
my z zespołem kierunku studiów, a więc nie ma doń zastosowania wymóg okre-
ślony w art. 50 ust. 5 ustawy.

Niemniej uzasadniony wydaje się postulat wyraźniejszego zaznaczenia tej od-
rębności np. poprzez nadanie zespołom działającym w ramach obszarów kształ-
cenia miana sekcji, tak jak ma to miejsce np. w strukturze Centralnej Komisji do 
Spraw Stopni i Tytułów. 
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4. Ponowne rozpatrzenie sprawy przez PKA może nastąpić w danej sprawie 
tylko raz, na wniosek strony niezadowolonej z opinii PKA, złożony w terminie 
30 dni od jej doręczenia.

5. Chociaż do trybu postępowania przed PKA nie stosuje się, z wyjątkiem 
wskazanym w art. 48a ust. 6, przepisów kodeksu postępowania administracyjne-
go, zasadne jest oczekiwanie, aby ponowne rozpatrzenie spraw, o których mowa 
w art. 49 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 następujące na wniosek uczelni, odbywało się na pod-
stawie aktualnego stanu faktycznego. Jeśli w okresie dzielącym pierwotną uchwałę 
np. negatywnie opiniującą wniosek o przyznanie uprawnienia i moment złożenia 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy uczelnia uzupełni np. braki bibliotecz-
ne czy też skoryguje minimum kadrowe – w imię zasady rzetelności, powinno to 
być uwzględnione przy podejmowaniu ostatecznej uchwały. 

6. Wymagania międzynarodowych organizacji zrzeszających instytucje akre-
dytacyjne w obszarze szkolnictwa wyższego skłoniły PKA do utworzenia zespo-
łu, który wprawdzie nie jest powiązany z konkretnym obszarem kierunków stu-
diów, ale ma wspierać prezydium w procedurze odwoławczej. Chociaż nie jest to 
bezpośrednio powiązane z upoważnieniem zawartym w art. 50 ust. 4 ustawy, to 
można to rozwiązanie uznać za zgodne z duchem nie tylko niniejszej ustawy, ale 
też z zasadami procedury administracyjnej (tu nieobowiązującej, lecz jednak god-
nej naśladowania). Ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej przez prezydium 
PKA będzie się zatem odbywało przy uwzględnieniu sprawozdania zespołu dzia-
łającego w ramach konkretnego obszaru kształcenia, oraz zespołu (być może na-
wet interdyscyplinarnego) rozpatrującego sprawę w sposób całkowicie oderwany 
od pierwotnej opinii, a więc od niej zupełnie niezależny. 

Art. 53. 1. Organizację i tryb działania Komisji, szczegółowe kompeten-
cje jej organów, szczegółowe kryteria i tryb dokonywania ocen oraz sposób 
wyznaczania recenzentów określa statut uchwalony przez Komisję na posie-
dzeniu plenarnym.

2. Obsługę administracyjną i finansową Komisji wykonuje Biuro Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej, zwane dalej „biurem”.

3. Biuro jest państwową jednostką budżetową finansowaną ze środków 
ustalanych w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właś-
ciwy do spraw szkolnictwa wyższego.

4. Dyrektora biura powołuje i odwołuje przewodniczący Komisji. Pozo-
stałych pracowników zatrudnia dyrektor.

5. Szczegółowy zakres działalności biura oraz jego organizację określa re-
gulamin organizacyjny nadany przez przewodniczącego Komisji.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Biura PKA do jego zadań należy: 
prowadzenie dokumentacji spraw skierowanych do PKA, organizowanie i proto-
kołowanie posiedzeń plenarnych, Prezydium, zespołów działających w ramach 
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obszarów kształcenia, zespołów roboczych oraz Zespołu do spraw Etyki, a także 
udział w posiedzeniach tych zespołów, zapewnianie warunków organizacyjnych 
przeprowadzania wizytacji i dokonywania przez PKA ocen jakości kształcenia, 
prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją ustaleń podjętych przez organy 
PKA oraz na posiedzeniach plenarnych i zespołów, zapewnianie warunków orga-
nizacyjnych oraz uczestniczenie w pracach związanych z prowadzoną współpra-
cą międzynarodową, współpraca z urzędem obsługującym ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego, prowadzenie spraw związanych z powoływa-
niem ekspertów PKA oraz organizowanie ich pracy na rzecz PKA, a także pro-
wadzenie baz danych niezbędnych do wykonywania przez PKA jej ustawowych 
zadań, opracowywanie materiałów statystycznych oraz promocyjno-informacyj-
nych o działalności PKA, w tym prowadzenie strony internetowej i zamieszczanie 
uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 53a. 1. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej i w Biu-
letynie Informacji Publicznej podjęte uchwały, dotyczące jakości kształcenia 
wraz z uzasadnieniem.

2. Komisja może zamieszczać na swojej stronie internetowej raporty ze-
społów oceniających.

1. Z ust. 1, zwłaszcza w kontekście ust. 2, wynika bezpośredni i bezwarun-
kowy obowiązek upubliczniania wskazanych tu uchwał.

2. W świetle postanowień statutu PKA i braku ustawowych przepisów w tym 
zakresie o zamieszczeniu raportu zespołu oceniającego powinna przesądzać de-
cyzja przewodniczącego PKA.

3. Polska Komisja Akredytacyjna ma prawo (art. 49 ust. 9) do przetwarzania 
danych osobowych nauczycieli akademickich i studentów; publikacja raportów 
zespołów oceniających nie powinna się zatem spotkać z zarzutem naruszenia za-
sady ochrony danych osobowych stanowiących przecież istotny element raportu. 
Powyższe daje podstawy do uznania tego przepisu za spełniający warunki okreś-
lone w art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 u.o.d.o. – choć, trzeba zauważyć, że raporty przed 
publikacją i tak poddawane są anonimizacji. 

Rozdział 7
Konferencje rektorów

Art. 54. 1. Uczelnie akademickie, w których kształci się łącznie więcej niż 
połowa ogólnej liczby studentów studiujących w uczelniach akademickich, 
mogą utworzyć Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
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2. Uczelnie zawodowe, w których kształci się łącznie więcej niż połowa 
ogólnej liczby studentów studiujących w uczelniach zawodowych, mogą utwo-
rzyć Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

3. Do konferencji rektorów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpo-
wiednio przepisy art. 10 ust. 1 i 2, art. 11, art. 25, art. 28 i art. 29 oraz art. 33–39 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), z zachowaniem przepisów niniejszej ustawy.

4. Organem nadzorującym konferencje rektorów, o których mowa w ust. 1 
i 2, jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

5. Statuty konferencji rektorów, o których mowa w ust. 1 i 2, określają 
w szczególności zasady członkostwa zwykłego oraz członkostwa stowarzyszo-
nego – indywidualnego i zbiorowego, a także kryteria reprezentacji uczelni 
członkowskich różnych typów w organach konferencji.

6. Kadencja organów konferencji rektorów, o których mowa w ust. 1 i 2, 
jest zgodna z kadencją organów uczelni publicznych. Patrycja Joanna Suwaj

1. Wprowadzenie do statutu KRASP wskazuje, iż „Konferencja Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich – KRASP – została powołana w dniu 7 czerw-
ca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych – członków działających wówczas 
konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni wyższych”: uniwersytetów, 
uczelni technicznych, rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych 
i artystycznych. W dniu 20 kwietnia 1998 r. Zgromadzenie Plenarne KRASP pod-
jęło decyzję o włączeniu do KRASP, na prawach członków założycieli, rekto-
rów – członków konferencji rektorów akademii wychowania fizycznego. W dniu 
30 września 2000 r. Zgromadzenie Plenarne postanowiło przyznać Konferencji 
Rektorów Uczelni Zawodowych (działającej obecnie jako Konferencja Rektorów 
Publicznych Szkół Zawodowych – KRePSZ) status stowarzyszonego członka zbio-
rowego KRASP 

2. Obecnie KRASP tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni 
niepublicznych. Konferencja jest dobrowolnym zrzeszeniem rektorów polskich 
szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co 
najmniej jednej dyscyplinie. Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ra-
mach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Członkami KRASP są 
– obok uczelni publicznych – także akademickie uczelnie niepubliczne, a uczelnie 
nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich 
mogą się ubiegać o status uczelni stowarzyszonej. „Konferencje zrzeszające uczel-
nie zawodowe mogą uzyskać status konferencji stowarzyszonej”6�

3. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) powsta-
ła na zjeździe założycielskim w Warszawie dnia 15 grudnia 2005 r. Jest to, obok 
KRASP, jedna z dwóch konferencji rektorów przewidzianych przepisami prawa 
o szkolnictwie wyższym. Zrzesza rektorów uczelni niepublicznych i publicznych 

6 Zob. http://www.krasp.org.pl/pl/czym_jest_krasp/o_krasp.
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prowadzących kształcenie na poziomie zawodowym (pierwszego oraz drugiego 
stopnia). Z 340 uczelni tego typu do konferencji zgłosiło akces 208 uczelni, w tym 
3 publiczne7�

4. Ustawodawca, odsyłając do art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 
z późn. zm.), przesądza o kształcie statutu konferencji, wskazując na istotne ele-
menty, które muszą być tym aktem uregulowane: nazwa konferencji o charakterze 
indywidualnym, teren działania i siedziba konferencji, cele i sposoby ich realiza-
cji, sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz 
prawa i obowiązki członków, władze konferencji, tryb dokonywania ich wyboru, 
uzupełniania składu oraz kompetencje, sposób reprezentowania konferencji oraz 
zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jej uchwał, spo-
sób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich, 
zasady dokonywania zmian statutu, sposób rozwiązania się konferencji oraz struk-
turę organizacyjną i zasady tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych, 
w przypadku zamiaru ich tworzenia. Odesłanie do art. 11 pr. stow. skutkuje tym, 
że ustawodawca wymaga od konferencji rektorów zgodnego z normą wyrażoną 
w tym przepisie ukształtowania władz i organów konferencji.

5. Odpowiednie stosowanie art. 25, 28 i 29 pr. stow. w zw. z art. 54 ust. 4 p.s.w. 
przyznaje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego uprawnienie 
do żądania dostarczenia przez zarząd konferencji, w wyznaczonym terminie, od-
pisów uchwał walnego zebrania, a także do żądania od władz konferencji niezbęd-
nych wyjaśnień. W razie stwierdzenia, że działalność konferencji jest niezgod-
na z prawem lub narusza postanowienia statutu w sprawach określonych art. 10 
ust. 1 i 2 pr. stow., minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w zależ-
ności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich 
usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom konferencji oraz 
wystąpić do sądu o zastosowanie środka określonego w art. 29 pr. stow. Sąd, na 
wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub prokuratora, 
może udzielić upomnienia władzom konferencji, uchylić niezgodną z prawem lub 
statutem uchwałę konferencji, rozwiązać konferencję, jeżeli jej działalność wyka-
zuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma 
warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem. Sąd, 
rozpoznając wniosek, może na wniosek lub z własnej inicjatywy wydać zarządze-
nie tymczasowe o zawieszeniu w czynnościach zarządu konferencji i wyznaczyć 
przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw konferencji. Sąd także, rozpo-
znając wniosek o rozwiązanie konferencji, może zobowiązać władze konferencji 
do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie i zawiesić postępowanie. 
W razie bezskutecznego upływu terminu sąd, na wniosek ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego lub z własnej inicjatywy, podejmie zawieszone 
postępowanie. 

7 Zob. http://www.krzasp.pl/pl/index.php.
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6. Odpowiednie stosowanie przepisów art. 33–39 pr. stow. wskazuje na zbież-
ne z tą ustawą uregulowanie majątku konferencji rektorów oraz ich likwidacji. 
Zgodnie z tymi uregulowaniami majątek konferencji powstaje ze składek człon-
kowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, docho-
dów z majątku konferencji oraz z ofiarności publicznej. Jednocześnie konferencje 
mogą przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicz-
nej. Ustawodawca przyznaje im także prawo do prowadzenia działalności gospo-
darczej, przy założeniu, że dochód z tej działalności służy realizacji celów statu-
towych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

7. W razie rozwiązania się konferencji na podstawie własnej uchwały likwi-
datorami konferencji są członkowie jej zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku od-
powiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków 
konferencji nie stanowi inaczej. W razie rozwiązania konferencji przez sąd to sąd 
zarządza jej likwidację, wyznaczając likwidatora. Ustawodawca w przypadku li-
kwidacji konferencji nakłada także na likwidatora obowiązek przeprowadzenia 
likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek li-
kwidowanej konferencji przed nieuzasadnionym uszczupleniem. Obowiązkiem li-
kwidatora jest: zawiadomienie sądu o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwi-
datora, z podaniem swojego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania, w sytuacji 
gdy nie dochodzi do rozwiązania konferencji przez sąd; dokonywanie czynności 
prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, z podaniem do publicznej 
wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego; po zakończeniu 
likwidacji zgłoszenie sądowi wniosku o wykreślenie konferencji z Krajowego Re-
jestru Sądowego. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia 
jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który 
w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub 
zarządza zmianę likwidatorów. Majątek zlikwidowanej konferencji przeznacza się 
na cel określony w statucie lub uchwale walnego zebrania członków o likwidacji 
konferencji. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie sąd 
orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny. Koszty likwidacji 
pokrywa się z majątku likwidowanej konferencji.

Art. 55. 1. Konferencje rektorów, o których mowa w art. 54 ust. 1 i 2, dzia-
łają na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, a w szczególności:
 1) występują do organów władzy publicznej w istotnych sprawach szkolni-

ctwa wyższego, nauki i kultury oraz w żywotnych sprawach środowiska 
akademickiego;

 2) wyrażają z własnej inicjatywy opinie i przedstawiają wnioski w sprawach 
dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury;

 3) wspierają i monitorują działania na rzecz systematycznego podnoszenia 
jakości kształcenia oraz promowania jednostek oferujących kształcenie 
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wysokiej jakości, co mogą realizować poprzez środowiskowe komisje akre-
dytacyjne.
2. Organy władzy publicznej zasięgają opinii konferencji rektorów, o któ-

rych mowa w art. 54 ust. 1 i 2, w sprawach:
 1) zasad działania i kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, systemu ba-

dań naukowych, kształcenia i pomocy materialnej dla studentów i dok-
torantów, zarządzania uczelniami, kształcenia kadr i polityki naukowej 
oraz bazy materialnej szkół wyższych;

 2) projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego;
 3) projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki 

i kultury, a także promocji nauki polskiej za granicą;
 4) rozwiązań w systemie oświaty mających znaczenie dla szkół wyższych.

3. Termin na wyrażenie opinii w sprawach, o których mowa w ust. 2 
pkt 2–4, wynosi miesiąc. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu 
wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

Sformułowanie zawarte w treści art. 55 ust. 2 komentowanej ustawy pozwala 
przyjąć, że ustawodawca nałożył na właściwe organy władzy publicznej obowią-
zek zasięgnięcia opinii konferencji rektorów we wskazanych sprawach.
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DZIAŁ II
Ustrój uczelni

Rozdział 1
Statut uczelni

Art. 56. 1. Statut uczelni publicznej uchwala jej senat większością co naj-
mniej dwóch trzecich głosów swojego składu, po zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych działających w uczelni.

1a. Związki zawodowe przedstawiają opinię w terminie 30 dni.
1b. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa 

w ust. 1a, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
2. Statut uczelni publicznej wchodzi w życie z dniem określonym w uchwa-

le senatu.
3–4. (uchylone).
5. Statut uczelni wojskowej i uczelni służb państwowych wchodzi w życie 

z dniem wydania odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej lub mini-
stra właściwego do spraw wewnętrznych decyzji zatwierdzającej statut, chy-
ba że w statucie został określony termin późniejszy. Mariusz Lenard

1. Zmiana wprowadzona nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r. zniosła obowią-
zek przedstawiania do zatwierdzania ministrowi właściwemu do spraw szkolni-
ctwa wyższego statutów uczelni publicznych, które nie posiadały co najmniej czte-
rech uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, a w przypadku uczelni 
artystycznej – co najmniej dwóch takich uprawnień.

2. Celem zmiany tego przepisu było zwiększenie autonomii uczelni oraz 
uproszczenie zasad ich funkcjonowania. W dotychczasowym brzmieniu przepis 
ten przewidywał, że w ramach procedury zatwierdzania statutu przed wydaniem 
stosownej decyzji minister wzywa uczelnię do usunięcia niezgodności z prawem. 
Wydanie decyzji zatwierdzającej statut następowało w terminie 6 miesięcy od dnia 
otrzymania statutu w prawidłowym brzmieniu. Cała procedura była zatem długo-
trwała i utrudniała sprawne dokonywanie zmian organizacyjnych na uczelniach 
poddanych obowiązkowi uzyskania stosownej decyzji ministra.
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3. W pozostałym zakresie procedura dotycząca uchwalenia lub zmiany statutu 
pozostała bez zmian. Statut jest uchwalany przez senat większością co najmniej 
dwóch trzecich głosów jego składu, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 
działających w uczelni. 

4. Nieprzedstawienie przez związki zawodowe stosownej opinii w terminie 
30 dni powoduje, że wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony. 

5. Mimo zmiany wprowadzonej w wyniku nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r., 
znoszącej obowiązek uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego na przyjęcie lub dokonanie zmiany statutu, w przypadku stwierdzenia 
niezgodności z przepisami prawa postanowień statutu minister może je zakwe-
stionować. Zastosowanie znajdą tu art. 35 oraz 36 p.s.w. Przepisy te przewidują 
obowiązek przesyłania ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego 
m.in. uchwał w sprawie przyjęcia lub zmiany statutu. Minister może stwierdzić 
nieważność uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany statutu nie później niż w ter-
minie 2 miesięcy od dnia jej otrzymania. 

6. Obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej statut pozostawiono w od-
niesieniu do uczelni wojskowych oraz uczelni służb państwowych. W przypadku 
tych uczelni stosowną zgodę wydaje minister właściwy do spraw obrony narodo-
wej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych. Zgoda wydawana jest w try-
bie decyzji administracyjnej. 

Art. 57. 1. Statut publicznej uczelni teologicznej jest uchwalany przez 
właściwy organ uczelni w porozumieniu z właściwymi władzami kościołów 
i związków wyznaniowych. Statut wchodzi w życie z dniem określonym w tej 
uchwale.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych uczelni publicznych, 
w których działa teologiczna podstawowa jednostka organizacyjna, z tym że 
porozumienie z właściwymi władzami kościołów i związków wyznaniowych 
dotyczy tylko postanowień statutu związanych z funkcjonowaniem teologicz-
nej podstawowej jednostki organizacyjnej.

1. Zmiany wprowadzone do treści tego przepisu nowelizacją z dnia 18 marca 
2011 r. mają bezpośredni związek ze zmianami wprowadzonymi do art. 56 p.s.w. 
Mimo zwolnienia uczelni teologicznych z obowiązku uzyskania decyzji zatwier-
dzającej statut, uchwalenie lub zmiana statutu wymaga uzyskania zgody właści-
wych władz kościołów lub związków wyznaniowych. Zgoda ta może być udzie-
lona przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany statutu lub po jej 
podjęciu (w takim przypadku wejście w życie uchwały może nastąpić dopiero po 
uzyskaniu zgody).

2. W przypadku gdy na uczelni publicznej działa teologiczna podstawowa 
jednostka organizacyjna, postanowienia statutu związane z funkcjonowaniem tej 
jednostki wymagają uzgodnienia z właściwymi władzami kościołów i związków 
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wyznaniowych. W razie braku porozumienia nie wejdą one w życie. Będzie to 
jednak dotyczyło wyłącznie postanowień bezpośrednio związanych z funkcjono-
waniem teologicznej podstawowej jednostki organizacyjnej. 

Art. 58. 1. Statut uczelni niepublicznej nadaje jej założyciel albo uchwala 
organ kolegialny uczelni wskazany w statucie, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1, 
po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w uczelni.

1a. Związki zawodowe przedstawiają opinię w terminie 30 dni.
1b. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa 

w ust. 1a, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
2. Statut uczelni niepublicznej określa sposób przejęcia funkcji założyciela 

w razie jego śmierci, jeżeli jest osobą fizyczną, albo likwidacji, jeżeli jest osobą 
prawną, oraz zasady i tryb likwidacji uczelni, z uwzględnieniem zobowiązań 
założyciela uczelni w przypadku jej likwidacji. Przejęcie funkcji założyciela 
wymaga zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wyrażo-
nej w formie decyzji administracyjnej.

3. (uchylony).
4. Statut uczelni niepublicznej wchodzi w życie z dniem określonym 

w uchwale organu kolegialnego wskazanego w statucie lub w decyzji założyciela.
5. (uchylony).

1. Statut uczelni niepublicznej może zostać nadany przez założyciela albo 
uchwalony przez organ kolegialny wskazany w statucie, przy czym pierwszy sta-
tut uczelni niepublicznej nadaje zawsze założyciel (art. 24 ust. 1). W przypadku 
braku postanowień statutu w tym zakresie należy przyjąć, że to założyciel ma wy-
łączną kompetencję do nadania lub zmiany statutu. 

Obowiązek uzyskania opinii związków zawodowych działających na uczelni 
został wprowadzony w wyniku nowelizacji mającej na celu dostosowanie przepi-
su art. 58 ust. 1 do wyroku TK z dnia 28 kwietnia 2009 r., K 27/07, Dz. U. Nr 68, 
poz. 584. W wyroku tym uznano, że art. 58 ust. 1 jest niezgodny z art. 59 ust. 2 
Konstytucji RP w zakresie, w jakim pomija prawo związków zawodowych dzia-
łających na uczelni niepublicznej do opiniowania zmian w jej statucie. 

2. Zmiany wprowadzone do treści art. 58 w wyniku nowelizacji z dnia 18 mar-
ca 2011 r. są analogiczne do zmian wprowadzonych w treści art. 56 i mają na celu 
zwiększenie autonomii uczelni.

Art. 59. Przepisy art. 56–58 stosuje się odpowiednio do zmiany w statucie.

Do zmian w statucie zastosowanie znajdą ustanowione w poprzednich prze-
pisach zasady dotyczące uchwalania lub nadawania statutu, w tym także proce-
dura dotycząca obowiązku zasięgnięcia opinii związków zawodowych działają-
cych na uczelni. 
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Rozdział 2
Organy uczelni

Art. 60. 1. Organami kolegialnymi uczelni publicznej są senat i rady pod-
stawowych jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Statut publicznej uczelni może przewidywać zamiast lub obok senatu 
inny organ kolegialny.

3. Przepisy ustawy dotyczące senatu uczelni mogą być stosowane, w za-
kresie określonym w statucie uczelni, do organu kolegialnego.

4. W publicznej uczelni, jeżeli statut tak stanowi, obok senatu lub organu 
kolegialnego może działać konwent.

4a. W publicznej uczelni zawodowej działa konwent.
5. Organy kolegialne uczelni niepublicznej określa jej statut. Przepisy 

ustawy dotyczące senatu stosuje się odpowiednio do najwyższego organu ko-
legialnego uczelni niepublicznej.

6. Organami jednoosobowymi uczelni są rektor i kierownicy podstawo-
wych jednostek organizacyjnych. Kierownikiem wydziału jest dziekan.

7. Statut uczelni niepublicznej może przewidywać istnienie innego, oprócz 
rektora, organu jednoosobowego.

8. Organami wyborczymi uczelni publicznej są kolegia elektorów.
9. W organach kolegialnych uczelni i organach wyborczych uczelni pub-

licznej są reprezentowani nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci oraz 
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.  Paweł Orzeszko

1. Komentowany przepis wymienia organy uczelni będącej osobą prawną 
typu fundacyjnego, zakres właściwości tych organów określają przepisy ustawy 
i statutu uczelni.

2. Przepis zamieszczony w ust. 1 i 6 stanowi w zasadzie, że organy kole-
gialne i jednoosobowe uczelni są organami w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 w zw. 
z art. 1 pkt 2 k.p.a. w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w trybie k.p.a. 
Użycie przez ustawodawcę tego pojęcia jest interpretowane tak, iż chodzi tu je-
dynie o wskazanie wewnętrznej organizacji wykonywania zadań przez uczelnię 
w ramach posiadanej autonomii, gdyż organem administracji publicznej jest jedy-
nie rektor. Dziekan ma status organu tylko tam, gdzie na podstawie ustawy wyda-
je decyzje administracyjne (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 13 października 
2009 r., II SA/Ol 471/09, LEX nr 521981). Uchylenie decyzji dziekana przez rekto-
ra w indywidualnej sprawie studenckiej nie daje dziekanowi możliwości złożenia 
skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Decyzja rektora jest czynnoś-
cią organu wyższego stopnia – a nie rozstrzygnięciem w indywidualnej sprawie 
administracyjnej, której stroną miałby być dziekan – a to nie może być przedmio-
tem skargi administracyjnej. 
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3. Stworzenie przez ustawodawcę możliwości zastąpienia lub uzupełnienia 
roli senatu przez inny przewidziany w statucie organ kolegialny na każdej uczelni 
publicznej stanowi kontynuację rozwiązania mającego pierwotnie zastosowanie do 
publicznych uczelni zawodowych. Znaczenie tego przepisu w jego literalnej for-
mie może stanowić podstawę wręcz rewolucyjnego przełomu w kształtowaniu we-
wnętrznej struktury organów uczelni, strzeżonego dotąd nie tylko przez tradycję 
akademicką, lecz także przez prawo. Zasadny jest bowiem wniosek, iż ustawodaw-
ca dopuścił (na uczelniach niepublicznych już wcześniej; por. art. 60 w brzmieniu 
przed nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r., a także art. 74 ustawy z dnia 12 wrześ-
nia 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), zgod-
nie z deklarowaną intencją uznania podstawowego znaczenia autonomii uczelni, 
większą swobodę w kreowaniu struktur organizacyjnych i struktur zarządzania. 
Biorąc pod uwagę jednoczesne odejście od praktyki zatwierdzania przez ministra 
statutów uczelni (czego nie zakłóca obecność ministra w sferze nadzoru prawne-
go, gwarantowana w art. 36), należy uznać, iż jest to świadomy zabieg. Uczelnie 
mają dziś nieskrępowane możliwości takiego zaprojektowania swojej struktury 
zarządzania, aby była ona efektywna w osiąganiu celów i optymalna ze względu 
na jej charakter, rozmiary i cechy środowiska, w którym działa. Oznacza to, kon-
sekwentnie ujmując, pełną swobodę w zakresie określenia nazwy, składu i kom-
petencji organu kolegialnego „zastępującego” senat, co jednoznacznie wskazuje 
ust. 3 omawianego przepisu. Reasumując, to od statutu uczelni publicznej zależy, 
czy senat będzie istniał w dotychczasowym kształcie, czy zostanie wyręczony 
w realizacji niektórych zadań przez inny organ kolegialny („oprócz”), czy wresz-
cie zostanie zastąpiony przez organ kolegialny o całkowicie innej nazwie i składzie 
– choć trzeba pamiętać, że wyłonienie tego nowego organu nadal podlega regułom 
określonym w ust. 9 tego przepisu oraz w art. 71; do „innego” organu kolegialne-
go nie muszą jednak mieć zastosowania przepisy art. 61, który mówi o składzie 
wyłącznie senatu, przecież zgodnie z ust. 3 przepisy dotyczące senatu stosuje się 
tylko w zakresie określonym w statucie uczelni. 

4. Ustawodawca stwarza możliwość powołania przez uczelnie publiczne jesz-
cze dodatkowego organu, jakim jest konwent, a w przypadku publicznych uczelni 
zawodowych jest to wręcz obligatoryjne. Warto wspomnieć, że w systemie szkol-
nictwa wyższego ciało o tych samych, co do zasady, funkcjach było obecne i w po-
przednich regulacjach; por. art. 5 nieobowiązującej ustawy z dnia 4 maja 1982 r. 
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 z późn. zm.), 
a także inne regulacje powojenne mówiące o radach społecznych. 

5. Może się zdarzyć, że na uczelni będą działały nawet trzy organy kolegialne. 
Biorąc pod uwagę to, iż zgodnie z art. 63 ust. 3 konwent jest powoływany w try-
bie oraz składzie określonym przez statut, zaś w myśl art. 64 ust. 1 statut określa 
kompetencje tego organu, nie narusza ustawy – zwłaszcza w świetle art. 60 ust. 2 
– takie uregulowanie statutu uczelni, które przekaże konwentowi wszystkie lub 
niektóre prerogatywy senatu. Jest to przykład możliwości, jakie stwarza uczelniom 
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ustawodawca w kształtowaniu swojej struktury, potwierdzający fundamentalne 
założenia ustawy zmierzające do zwiększenia autonomii uczelni.

6. W świetle ust. 3, którego działanie obejmuje także uczelnie niepubliczne, 
przepis ust. 5 zdanie drugie podkreśla jego uniwersalny charakter, potwierdzając, 
że rolę senatu na uczelni niepublicznej może pełnić organ inaczej nazwany. Prze-
pis ten posługuje się poza tym pojęciem najwyższego organu kolegialnego, które-
go współczesne ustawy w żaden sposób nie definiują, zwrot ten stanowi jedynie 
reminiscencję pewnej tradycji; por. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. 
o szkołach akademickich (Dz. U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6 z późn. zm.), a potem już 
tylko art. 37 ust. 1 dekretu Rady Ministrów z dnia 28 października 1947 r. o orga-
nizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. Nr 66, poz. 415 z późn. zm.).

7. Z faktu, że organami są zarówno rektor, jak i dziekan, wynika m.in. ich sa-
modzielna pozycja procesowa. Stroną w postępowaniu sądowoadministracyjnym 
mającym na celu uchylenie decyzji dziekana lub dotyczącym działania dziekana 
będzie zatem dziekan, a nie reprezentujący uczelnię zgodnie z art. 66 ust. 1 rektor. 

8. Z ust. 7 wynika, że tylko na uczelniach niepublicznych obok (a więc nie 
zamiast, jak w przypadku organów kolegialnych) rektora (zatem już nie obok 
dziekana) może funkcjonować dodatkowy organ jednoosobowy. Biorąc pod uwa-
gę treść art. 24 ust. 3, należy stwierdzić, że chodzić tu może o założyciela uczelni 
niepublicznej, choć może to być także inny podmiot. Wątpliwe jest jednak, aby 
funkcję organu jednoosobowego na podstawie tego przepisu mógł pełnić założy-
ciel będący osobą prawną.

9. Umieszczenie w ust. 8 komentowanego przepisu zwrotu „organ wyborczy” 
nieco wykracza poza normatywny cel tego przepisu, którym jest wskazanie, kto 
na uczelni podejmuje decyzje (m.in. administracyjne); z pewnością do tego kręgu 
nie da się zaliczyć kolegium elektorów, którego potocznie pojmowana „decyzja” 
w kwestii wyłonienia organów jednoosobowych nie tylko nie będzie podlegać re-
gułom kodeksu postępowania administracyjnego, ale nawet nie może zostać wzru-
szona przez ministra w trybie przewidzianym w art. 36; nie jest to zatem organ 
w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. W organie wyborczym 
uczelni niepublicznej nie muszą być reprezentowane wszystkie grupy wspólnoty 
akademickiej wymienione w ust. 9. Muszą natomiast być obecne w składzie or-
ganów kolegialnych. 

10. Przez doktorantów należy rozumieć wyłącznie uczestników studiów dok-
toranckich prowadzonych na danej uczelni; w grupie tej nie znajdują się natomiast 
osoby, czasem zwane potocznie doktorantami, które mają otwarty przewód doktor-
ski jako pracownicy uczelni lub osoby zewnętrzne, jednak nie uczestniczą w stu-
diach doktoranckich w rozumieniu art. 195.

11. W praktyce zdarza się czasem, że ta sama osoba czerpie czynne prawo 
wyborcze (choć może to dotyczyć również prawa biernego) z różnych tytułów 
(w skrajnym przypadku ktoś może być przecież jednocześnie nauczycielem aka-
demickim, pracownikiem administracji, doktorantem oraz studentem kształcą-
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cym się na drugim kierunku). Sytuacje takie powinien rozstrzygać statut uczelni, 
jednak trudno się chyba zgodzić, aby mógł on przewidywać przyznanie tej samej 
osobie więcej mandatów niż jednego, gdyż sprzeciwiałoby się to zasadzie rów-
ności wyborów.

Art. 61. 1. Skład senatu uczelni określa statut.
2. Statut uczelni publicznej określa tryb wyboru i procentowy udział 

w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, 
studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 
z uwzględnieniem ust. 3.

3. Udział przedstawicieli studentów i doktorantów w senacie uczelni nie 
może być mniejszy niż 20%. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów 
ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w uczelni, z tym że 
studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedsta-
wiciela każdej z tych grup.

4. W publicznej uczelni akademickiej nauczyciele akademiccy posiada-
jący tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego 
stanowią więcej niż połowę statutowego składu senatu, nie więcej jednak niż 
trzy piąte.

5. W publicznej uczelni zawodowej nauczyciele akademiccy posiadający 
co najmniej stopień naukowy doktora stanowią więcej niż połowę statutowe-
go składu senatu, z tym że statut uczelni zawodowej prowadzącej studia dru-
giego stopnia lub jednolite studia magisterskie może ustalić inny skład senatu.

6. Przewodniczącym senatu uczelni jest rektor.
7. W posiedzeniach senatu uczelni publicznej uczestniczą, z głosem do-

radczym, kanclerz, kwestor, dyrektor biblioteki głównej oraz przedstawicie-
le związków zawodowych działających w tej uczelni, po jednym z każdego 
związku.

8. W publicznej uczelni zawodowej w skład senatu wchodzą kanclerz oraz 
przedstawiciel uczelni wskazany przez rektora uczelni akademickiej, z któ-
rą publiczna uczelnia zawodowa współdziała na podstawie zawartej umowy.

1. Z ust. 1 i 2 wynika, że statut powinien określać wprost liczbę członków se-
natu oraz rozkład przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej. 
Procentowy udział tych grup powinien oczywiście uwzględniać warunki okre-
ślone w ust. 3–5, ale powinno to być raczej wynikową zadekretowanego liczbowo 
składu, a nie normą powtarzającą dyspozycje tych przepisów. Samo procentowe 
określenie w statucie struktury senatu otwiera pytanie, kto miałby decydować 
o jego ostatecznym składzie liczbowym.

2. Statut powinien przewidywać mechanizmy obowiązkowego uzupełnia-
nia składu senatu w przypadku opróżnienia mandatów powodującego naruszenie 
proporcji poszczególnych grup społeczności akademickiej przewidzianych w tym 
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przepisie – najczęściej będzie to dotyczyć studentów. Naruszenie tych proporcji 
może być podstawą zarzutu, iż organ ten działał w niewłaściwym składzie, a co 
za tym idzie może prowadzić w skrajnych przypadkach do unieważnienia podję-
tych w takich okolicznościach uchwał. 

3. W publicznej uczelni zawodowej nieprowadzącej studiów magisterskich, 
skład senatu podlega ustawowym rygorom minimum reprezentacji nauczycieli aka-
demickich z kwalifikacjami naukowymi, zaś w sytuacji uczelni prowadzących stu-
dia magisterskie ustawa odsyła w kwestii tego minimum do statutu; może to ozna-
czać, że te ostatnie ustalą w składzie senatu taką reprezentację na niższym poziomie. 

4. Rektor nie powinien jednak przewodniczyć posiedzeniom senatu, gdy 
przedmiotem obrad jest w jakimkolwiek stopniu ocena jego działań. Obecnie wy-
nika to jedynie z art. 24 k.p.a., ale warto przypomnieć, że wcześniejsze regula-
cje nazywały takie sytuacje wprost; por. art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 maja 
1982 r. o szkolnictwie wyższym i regulacje wcześniejsze; nie powinno być wątp-
liwości, że jest to silnie utrwalona tradycja akademicka.

5. Przepisy obowiązującego prawa nie wprowadzają żadnych nakazów ani za-
kazów w kwestii sposobu reprezentowania związku zawodowego w senacie szkoły 
wyższej. Przedstawiciel związku zawodowego, o którym mowa w ust. 7, powinien 
zatem legitymować się jedynie ważnym upoważnieniem udzielonym przez statu-
towy organ organizacji związkowej, która działa w danej uczelni. Zatrudnienie 
tego przedstawiciela w określonej uczelni, a nawet jego członkostwo w związku 
zawodowym nie mają dla ważności pełnomocnictwa żadnego znaczenia.

6. Osoby wymienione w ust. 8 mają głos stanowiący; wskazuje na to a contra-
rio treść ust. 7, który ustala zamkniętą listę członków senatu z głosem doradczym.

7. Nie sposób przyjąć inaczej, iż ze względu na systemową wykładnię chodzi 
tu nie o każdą dowolną umowę (np. outsourcingu na ochronę obiektów uczelni 
lub umowę o wspólne prowadzenie studiów podyplomowych), ale o umowę prze-
widzianą w art. 31 ust. 5.

Art. 62. 1. Kompetencje senatu uczelni określa statut uczelni, z wyjątkiem 
spraw uregulowanych w ustawie.

2. W uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, 
senat pełni również funkcję rady takiej jednostki.

3. Senat uczelni zatwierdza sprawozdanie finansowe uczelni zgodnie 
z przepisami o rachunkowości.

1. Wydaje się, że celem ust. 1 jest nie tyle oddzielenie kompetencji nadanych 
senatowi przez ustawę od pozostałych, a co za tym idzie zakaz przepisywania 
tych pierwszych do statutu (por. komentarz H. Izdebskiego8), ile podkreślenie, iż 

8 H. Izdebski (w:) H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach 
naukowych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2011, s. 160.
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statut nie może przenieść na senat kompetencji zastrzeżonych przez ustawę dla 
innych organów (przy uwzględnieniu możliwości stworzonych w art. 60). Chodzi 
tu np. o nieprzenoszalność kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyj-
nej do kształtowania programu nauczania, jak również ustawowych kompetencji 
rektora (np. art. 66) czy też dziekana (np. art. 190). Nie powinno się ograniczać 
funkcji statutu jedynie do normotwórczej, zapominając jednocześnie o roli infor-
macyjnej – biorąc to pod uwagę, opowiadam się za całościowym ujęciem kompe-
tencji senatu w tym akcie; tylko wtedy wyraźne będą ranga i wzajemny stosunek 
poszczególnych organów uczelni, a jej struktura będzie klarowna i pełna.

2. Pominięcie w statucie dotychczas tradycyjnie i ustawowo przypisywanych 
prerogatyw senatu (lecz niezastrzeżonych ustawowo na rzecz senatu) oznacza prze-
pisanie ich na rzecz rektora. Wynika to z brzmienia art. 66 ust. 2. 

3. Przepis ust. 2 stanowi konsekwencję dopuszczonej w art. 2 ust. 3 zasady, iż 
na uczelni nie muszą funkcjonować podstawowe jednostki organizacyjne. Przyjęte 
tu rozwiązanie nie jest doskonałe i wymagałoby dalszych prac. Przyczyną i niewąt-
pliwie zaletą przypisania radzie podstawowej jednostki organizacyjnej kompetencji 
w zakresie kształtowania programu jest koncentracja w takiej jednostce potencjału 
naukowego najczęściej w jednym obszarze wiedzy, co sprzyja włączaniu wyników 
prac naukowych w dydaktykę. Senat, jako reprezentacja całego środowiska danej 
uczelni, takiej siły już nie posiada, co może prowadzić do uchwalenia programu 
studiów związanego z obszarem wiedzy w ogóle nieuprawianej przez wybranych 
członków tego organu. Można tu postulować, aby szkoły bezwydziałowe mogły 
same rozwiązywać takie problemy w swoich statutach.

4. Zgodnie z art. 45 u. rach. sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, ra-
chunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do 
sprawozdania finansowego, oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozda-
nie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku 
polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu 
do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w spra-
wozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Art. 63. 1. W skład konwentu uczelni publicznej mogą wchodzić w szcze-
gólności przedstawiciele:
 1) organów państwowych;
 2) organów samorządu terytorialnego i zawodowego;
 3) instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych;
 4) organizacji pracodawców oraz, jeżeli statut tak stanowi, organizacji 

samorządu gospodarczego;
 5) przedsiębiorców i instytucji finansowych.

2. W skład konwentu publicznej uczelni zawodowej mogą wchodzić przed-
stawiciele uczelni akademickiej, z którą publiczna uczelnia zawodowa współ-
działa.
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3. Szczegółowy skład konwentu oraz sposób powoływania jego członków, 
w tym przedstawicieli wymienionych w ust. 1, określa statut.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, skład 
konwentu nadzorowanych przez niego uczelni zawodowych, uwzględniając 
zadania uczelni jako jednostki wojskowej.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozpo-
rządzenia, skład konwentu nadzorowanych przez niego uczelni zawodowych, 
uwzględniając zadania uczelni jako jednostki właściwej służby państwowej.

Zwrot „w szczególności” oznacza, iż katalog wymieniony w ust. 1 ma cha-
rakter przykładowy i otwarty, stanowiąc rodzaj wskazówki co do charakteru tego 
organu. Ostateczny jego kształt wyznaczają postanowienia statutu. Można ocze-
kiwać, iż będzie on dostosowany do specyfiki danej uczelni, warunków regional-
nych oraz zapotrzebowania ze strony otoczenia społeczno-gospodarczego. I tak 
przykładem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 23 września 2011 r. w sprawie określenia składu konwentu Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej oraz konwentu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 
(Dz. U. Nr 207, poz. 1238), skład konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 
przedstawia się następująco: pięciu przedstawicieli ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, w tym funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusz 
Policji, funkcjonariusz Straży Granicznej, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, 
przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; oraz przed-
stawiciel Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i przedstawiciel Centrum Naukowo-
-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwo-
wego Instytutu Badawczego. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie określenia składu konwentu 
uczelni zawodowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. 
poz. 154) skład konwentu podany jest bardziej ogólnie, a jego ostateczny kształt 
wynika w co najmniej połowie z decyzji Ministra Obrony Narodowej, a w pozo-
stałej części z decyzji senatu podjętej na wniosek rektora. Przewiduje się udział 
w konwencie przedstawicieli sił zbrojnych, instytucji publicznych działających 
w obszarze związanym z działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni, organów 
stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji samorządu go-
spodarczego oraz przedsiębiorców sektora gospodarki narodowej właściwego dla 
kierunku działalności uczelni zawodowej w zakresie realizacji potrzeb sił zbroj-
nych oraz uczelni akademickich lub instytutów badawczych, z którymi publiczna 
uczelnia zawodowa współpracuje. 

Art. 64. 1. Kompetencje konwentu uczelni publicznej określa statut.
2. Statut uczelni publicznej może określać wspólne kompetencje senatu 

i konwentu, a także ustalać tryb zwoływania i prowadzenia wspólnych posie-
dzeń oraz podejmowania wspólnych uchwał.
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1. Odnośnie do możliwości kształtowania kompetencji konwentu zob. komen-
tarz do art. 60.

2. Przepis ust. 2 jeszcze bardziej podkreśla otwartość ustawodawcy na swo-
bodne kształtowanie struktur zarządzania przez każdą uczelnię. 

Art. 65. 1. Uchwały senatu uczelni publicznej podjęte w zakresie kom-
petencji stanowiących są wiążące dla innych organów uczelni publicznej, jej 
pracowników, doktorantów i studentów.

2. Rektor uczelni publicznej zawiesza wykonanie uchwały senatu naru-
szającej przepisy ustawy lub statutu uczelni i w terminie czternastu dni od jej 
podjęcia zwołuje posiedzenie senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. 
Jeżeli senat nie zmieni albo nie uchyli zawieszonej uchwały, rektor przekazu-
je ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego lub właściwemu 
ministrowi wskazanemu w art. 33 ust. 2, w celu rozpatrzenia w trybie okre-
ślonym w art. 36 ust. 1.

3. Rektor uczelni publicznej zawiesza wykonanie uchwały senatu naru-
szającej ważny interes uczelni i w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwo-
łuje posiedzenie senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Zawieszona 
uchwała wchodzi w życie, jeżeli senat wypowie się za jej utrzymaniem więk-
szością co najmniej trzech czwartych głosów, w obecności co najmniej dwóch 
trzecich swojego statutowego składu.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się do uczelni niepublicznej, jeżeli jej statut 
nie stanowi inaczej.

1. Uchwały senatu są wiążące dla całej wspólnoty akademickiej pod warunkiem 
jednak, że są podjęte w ramach przyznanych kompetencji. Jest to pewien konsekwen-
tnie realizowany kierunek ustawodawcy, który zdaje się stopniowo osłabiać pozycję 
senatu (por. art. 48 ust. 1 pkt 10 u.s.w. z 1990 r. oraz art. 62 ust. 1 pkt 11 p.s.w. przed 
nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r.). Obecnie co do zasady zostawia się tę kwestię 
autonomicznemu wyborowi każdej uczelni – już tylko od treści statutu zależy, któ-
re z uchwał senatu będą miały charakter wiążący dla społeczności akademickiej. 

2. Wyznaczone statutem i ust. 1 tego przepisu władztwo senatu jest ograni-
czone kontrolą rektora sprawowaną w dwóch aspektach. W obu wypadkach słu-
ży mu prawo, a nawet jest on zobowiązany (bo nie „może” zawiesić, ale „zawie-
sza”) do zawieszania wykonywania niektórych uchwał senatu. Po pierwsze, gdy 
uchwała taka narusza przepisy ustawy (dodajmy – każdej ustawy) lub statutu, zaś 
po drugie, gdy senat swoim działaniem narusza ważny interes uczelni. O ile jed-
nak w kwestii zarzutu naruszenia przepisów ustawy lub statutu ostatecznie roz-
strzyga minister, o tyle w drugiej sytuacji rektor musi ustąpić ze swojej decyzji, 
gdy zdecyduje o tym kwalifikowana większość senatu. Konstrukcja ta odpowiada 
z jednej strony zasadzie autonomii uczelni, z drugiej zaś gwarantuje przestrzega-
nie w niej obowiązującego prawa.
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3. Literalne brzmienie przepisu ust. 2 i 3 wskazuje, iż termin 14 dni odnosi 
się do czynności rektora polegającej na zwołaniu posiedzenia senatu. Z uwagi jed-
nak na cel tego przepisu i okoliczności zwykle towarzyszące takim spornym sy-
tuacjom uzasadniony jest wniosek, iż termin ów dotyczy dnia odbycia się takiego 
posiedzenia. W przeciwnym wypadku można by w terminie 14 dni wyznaczyć 
datę posiedzenia np. za rok, co oczywiście musiałoby być uznane za działanie nie-
spełniające wymagań ustawodawcy i podjęte w celu ominięcia prawa, zakwalifi-
kowane jako nieważne.

4. Uchwała, za której utrzymaniem wypowie się senat większością co naj-
mniej trzech czwartych głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich swoich 
członków, podlega wykonaniu. 

5. Na rozstrzygnięcie ministra przewidziane w ust. 2 w zw, z art. 36 ust. 1 se-
natowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego (zob. komentarz do art. 36). 
Ustawa nie rozstrzyga wprost, kto ma prawo taką skargę podpisać; przewodniczą-
cym senatu jest rektor i trudno byłoby oczekiwać, że wniesie on skargę w gruncie 
rzeczy przeciwko sobie. Zasadny wydaje się tu wniosek, iż zastosowanie będą tu 
miały przepisy kodeksu postępowania administracyjnego o wyłączeniu organu 
(art. 24–27 k.p.a.) – sam senat powinien wyznaczyć swojego reprezentanta w ta-
kim postępowaniu.

Art. 66. 1. Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na ze-
wnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów uczelni.

1a. Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju uczelni, uchwalaną 
przez organ kolegialny uczelni wskazany w statucie. Uchwała może określić 
środki na wdrażanie tej strategii, w tym pochodzące z funduszu rozwoju uczelni.

2. Rektor uczelni publicznej podejmuje decyzje we wszystkich sprawach 
dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub sta-
tut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza, w szczególności:
 1) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki uczelni, w tym w zakre-

sie zbycia lub obciążenia mienia, do wysokości określonej w art. 90 ust. 4;
 2) (uchylony);
 3) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni;
 3a) sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia;
 4) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką uczelni;
 5) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie 

uczelni;
 6) określa zakres obowiązków prorektorów.

3. (uchylony).
4. Rektor uczelni wojskowej oraz uczelni służb państwowych jest jedno-

cześnie komendantem uczelni w rozumieniu przepisów, odpowiednio, o służ-
bie wojskowej albo o właściwej służbie państwowej.
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5. Do kompetencji rektora uczelni niepublicznej należą sprawy, o których 
mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, oraz inne sprawy określone w statucie uczelni.

6. Statut uczelni niepublicznej może przekazać kompetencje określone 
w ust. 2 pkt 1 i 4 do właściwości organu, o którym mowa w art. 60 ust. 7.

1. Nie ma  innych  reprezentantów uczelni  niż  rektor,  chyba  że na mocy 
art. 24 k.p.a. jest on wyłączony w danej sprawie. Prorektorzy bądź kanclerz mogą 
reprezentować uczelnię wyłącznie w takim zakresie, na jaki wskazuje udzielone 
przez rektora pełnomocnictwo. Może być ono udzielone każdemu ad personam 
w myśl art. 98 i n. k.c. bądź art. 268a k.p.a., ale może też wynikać bezpośrednio 
z postanowień regulaminu organizacyjnego, o ile został on wprowadzony w ży-
cie decyzją samego rektora (zob. art. 83 ust. 1), lub z decyzji podjętej na podsta-
wie art. 66 ust. 2 pkt 6.

2. Ustawa nie dostarcza rozwiązania w sytuacji, w której przedstawiona przez 
rektora strategia uczelni nie zostaje zaakceptowana przez organ wskazany w sta-
tucie. Przepisy nie przewidują żadnych sankcji, gdy uczelnia działa bez tej stra-
tegii; stan taki może jednak spowodować negatywną opinię PKA ze wszystkimi 
tego następstwami.

3. Przepis ust. 2 pkt 1 należy rozumieć jako upoważnienie do czynności prze-
kraczających zakres zwykłego zarządu. Należy zauważyć, że ograniczenie wpisane 
tu in fine dotyczy jedynie zbycia lub obciążenia mienia uczelni, a więc tych i tylko 
tych czynności rektora, które powodują zmiany w stanie aktywów majątkowych 
uczelni. Wobec redukcji dotychczasowego brzmienia art. 62 rektor nie jest już pod-
dany ustawowej kontroli senatu w zakresie gospodarowania mieniem (dobrze tu 
przypomnieć, że dotyczyła ona również decyzji o nabyciu mienia). Kontrola taka 
może być jednak zadekretowana w statucie uczelni.

4. Ustawa ani wydane do niej przepisy wykonawcze nie wskazują konkret-
nych środków nadzoru rektora nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni 
Jest to co do zasady sfera autonomii rad podstawowych jednostek organizacyjnych 
uczelni (por. art. 68 ust. 1), których decyzji rektor nie jest w stanie wzruszyć; może 
to jednak uczynić senat (art. 68 ust. 5). Podobnie rzecz się przedstawia z uchwa-
łami senatu, które są jednak objęte kontrolą rektora i środkami nadzoru prawne-
go sprawowanego przez ministra (por. art. 65 ust. 2 ustawy). Jeśli zatem uchwała 
senatu, nie naruszając przepisów prawa, godzi w realizację podstawowych zadań 
uczelni, jakimi są działalność dydaktyczna i badawcza, pozostaje rektorowi jedy-
nie zakwalifikowanie ich jako wymierzonych w ważny interes uczelni i zawiesze-
nie ich wykonania. Drugie zdanie art. 65 ust. 3 przesądza jednak o tym, iż może 
to być środek niekoniecznie skuteczny. 

5. Ustawa, jak również jej przepisy wykonawcze nie określają organu, któ-
ry tworzy i doskonali uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia. Nowe-
lizacja z dnia 18 marca 2011 r. przypisuje jednak tej problematyce niebagatelne 
znaczenie – zob. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 
5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym 
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kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445 z późn. zm.) i z dnia 
29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjo-
nalnej (Dz. U. Nr 207, poz. 1232); o ile więc statut uczelni nie wskaże tu odpo-
wiedniego organu, to z uwagi na brzmienie ust. 2 omawianego przepisu jest to 
domena rektora. Nie budzą wątpliwości kompetencje określone w ust. 2 pkt 4 i 5. 
Mogą być one realizowane w drodze zarządzeń porządkowych, decyzji organiza-
cyjnych czy też poleceń służbowych wydawanych przez rektora jako pracodawcę.

6. Uchylenie ust. 3 wiąże się z rozszerzeniem kręgu osób ponoszących odpo-
wiedzialność za naruszenie finansów publicznych; od 1 października 2011 r. jest 
to na uczelni już nie tylko rektor. Por. art. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o od-
powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), który odpowiedzialnością tą obarcza także tych pra-
cowników uczelni publicznych, którym powierzono wykonywanie obowiązków 
z zakresu ustawy o finansach publicznych.

Art. 67. 1. Skład rady podstawowej jednostki organizacyjnej określa statut.
2. Przewodniczącym rady podstawowej jednostki organizacyjnej jest jej 

kierownik.
3. Statut określa tryb wyboru i procentowy udział w składzie rady pod-

stawowej jednostki organizacyjnej przedstawicieli nauczycieli akademickich, 
doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami aka-
demickimi jednostki, z uwzględnieniem ust. 4 i 5.

4. Udział przedstawicieli studentów i doktorantów w radzie podstawo-
wej jednostki organizacyjnej uczelni nie może być mniejszy niż 20%. Liczbę 
przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczeb-
ności obu tych grup w podstawowej jednostce organizacyjnej, z tym że stu-
denci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawi-
ciela każdej z tych grup.

5. W uczelni akademickiej, nauczyciele akademiccy posiadający tytuł na-
ukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego stanowią więcej 
niż połowę statutowego składu rady podstawowej jednostki organizacyjnej.

6. W posiedzeniach rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczestni-
czą, z głosem doradczym, przedstawiciele związków zawodowych działających 
w uczelni, po jednym z każdego związku.

1. W kwestii składu rady podstawowej jednostki organizacyjnej zob. uwagi 
do art. 61.

2. Brak jest przesłanek kwestionowania postanowień statutu dających możli-
wość udziału w radzie podstawowej jednostki organizacyjnej wszystkich nauczy-
cieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub ty-
tuł profesora, o ile spełniają oni warunki posiadania biernego prawa wyborczego. 
W takim przypadku procentowy udział przedstawicieli, o których mowa w ust. 4, 
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powinien być, jak się wydaje, konkretyzowany według stanu na dzień ogłoszenia 
wyborów na uczelni.

3. Na wielu uczelniach utrzymuje się tradycja zapewniania obecności na se-
sjach rady wydziału profesorów, którzy utracili już prawa wyborcze ze względu na 
osiągnięcie określonego wieku. Tradycji tej niepowinno się kwestionować, trzeba 
jednak pamiętać, że ich status w obradach nie dorównuje nawet przedstawicielom 
mającym głos doradczy.

4. Nie ma przeszkód, aby te same osoby, jako przedstawiciele związku zawo-
dowego, mogły być obecne na posiedzeniach różnych rad podstawowej jednostki 
organizacyjnej, a także senatu.

Art. 68. 1. Do kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyjnej 
należy w szczególności:
 1) ustalanie ogólnych kierunków działalności jednostki;
 2) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studen-

ckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej 
lub organ kolegialny uczelni niepublicznej, planów studiów i programów 
kształcenia;

 3) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu dokto-
rantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej 
lub organ kolegialny uczelni niepublicznej, planów i programów studiów 
doktoranckich;

 4) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni pub-
licznej lub organ kolegialny uczelni niepublicznej, planów i programów 
studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
2. Szczegółowe kompetencje rady podstawowej jednostki organizacyjnej 

określa statut.
3. Uchwały rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawach na-

leżących do jej kompetencji są wiążące dla kierownika, pracowników, dokto-
rantów i studentów tej jednostki.

4. Od uchwały rady podstawowej jednostki organizacyjnej kierownikowi 
tej jednostki służy odwołanie do senatu uczelni.

5. Senat uczelni uchyla uchwałę rady podstawowej jednostki organiza-
cyjnej sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą senatu lub najwyższego orga-
nu kolegialnego uczelni niepublicznej, regulaminami i innymi przepisami we-
wnętrznymi uczelni lub naruszającą ważny interes uczelni.

1. Fakt, iż ustawodawca inaczej niż w przypadku senatu pozostał przy enume-
ratywnym wskazaniu najistotniejszych kompetencji rady podstawowej jednostki 
organizacyjnej, świadczy o roli tego organu w strukturze wyższej uczelni. Kom-
petencje wymienione w ust. 1 pkt 1–4 są niezbywalne i niemożliwe do przenie-
sienia w drodze odmiennych postanowień statutu.
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2. Uzasadniona, w świetle art. 70 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 66 ust. 1a, 
jest teza, iż ustalenie przez radę jednostki ogólnych kierunków jej działalności po-
winno pozostawać w związku z opracowaną przez jej kierownika strategią. Usta-
wa nie wskazuje bowiem – inaczej niż w art. 66 ust. 1a – organu zatwierdzające-
go taką strategię podstawowej jednostki organizacyjnej. W konsekwencji można 
uznać tu prymat uprawnień rady.

3. Z uwagi na treść art. 202 ust. 3 właściwość organu samorządu studenckiego 
w sprawie opiniowania programu i planu studiów powinna wynikać z regulami-
nu samorządu. Z pewnością nie może to być jakikolwiek organ. To samo należy 
odnieść do reprezentacji doktorantów.

4. Za wytyczne, choć jest to przepis pochodzący jeszcze sprzed nowelizacji 
z dnia 18 marca 2011 r., można z pewnością uznać uchwałę senatu przewidzianą 
w art. 11, a więc określającą kierunek (nazwę) studiów, poziom kształcenia, przy-
porządkowanie do wybranego obszaru kształcenia oraz oczekiwane efekty kształ-
cenia. Wytyczne takie mogą jednak w szczególności wiążąco dotyczyć również 
innych kwestii, jak np. punktów ECTS, wymiaru godzinowego zajęć, praktyk itp.

5. W świetle art. 11 ustawy za niedopuszczalne można uznać uchwały rady 
podstawowej jednostki organizacyjnej podjęte w sprawie planu studiów i progra-
mu kształcenia, zanim opowie się w tym zakresie senat uczelni. Nie dotyczy to 
jednak studiów doktoranckich, które nie są objęte dyspozycją art. 11 (studia dok-
toranckie nie są prowadzone w ramach kierunku studiów).

6. Brak wytycznych senatu nie ogranicza jednak rady podstawowej jednostki 
organizacyjnej w formułowaniu planów i programów studiów podyplomowych 
oraz kursów dokształcających.

7. Uchwały rady podstawowej jednostki organizacyjnej są wiążące dla spo-
łeczności akademickiej tej jednostki, gdyż stanowią w istocie źródło prawa zakła-
dowego jako wydawane wprost z upoważnienia ustawy (wyrok WSA w Warsza-
wie z dnia 13 lipca 2005 r., I SA/Wa 1035/04, LEX nr 190570).

8. Nadzór senatu nad uchwałami rady podstawowej jednostki organizacyjnej 
ma charakter organizacyjny. Odwołanie wniesione przez kierownika podstawowej 
jednostki organizacyjnej nie jest odwołaniem w rozumieniu kodeksu postępowania 
administracyjnego i nie podlega kognicji sądów administracyjnych. Odwołanie takie 
nie musi się opierać na przesłankach naruszenia prawa lub ważnego interesu uczelni.

9. Treść ust. 5 wskazuje, że uchwały rady podstawowej jednostki organiza-
cyjnej mogą być poddane nadzorowi senatu również bez inicjatywy kierownika 
tej jednostki. Por. komentarz do art. 70.

Art. 69. 1. Tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy organów kolegialnych 
uczelni określa jej statut.

2. Uchwały organów kolegialnych uczelni zapadają zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby ich członków, chy-
ba że ustawa lub statut określają wyższe wymagania.
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1. Postanowienia statutu mają tu całkowicie autonomiczny charakter i nie 
są związane regułami wyznaczanymi przez prawo powszechnie obowiązujące 
(np. kodeks postępowania administracyjnego). Za dopuszczalne można zatem 
uznać takie formy zwołania posiedzenia organu kolegialnego jak wiadomość prze-
słana pocztą głosową lub SMS-em w systemie telefonii komórkowej, pocztą elek-
troniczną za pośrednictwem Internetu, a nawet przekazana telefonicznie; musi to 
być jednak wyraźnie przewidziane w statucie, zaś ciężar udowodnienia faktu po-
wiadomienia o posiedzeniu będzie spoczywać na osobie je zwołującej.

2. Można postulować, aby statut przewidywał skutki nieprawidłowego za-
wiadomienia o posiedzeniu, które uniemożliwiło członkowi organu kolegialne-
go udział w nim. Brak takich regulacji może owocować unieważnieniem uchwał 
organu, nawet gdy obecność danej osoby nie miałaby wpływu na podjęte roz-
strzygnięcia.

3. Zwykła większość głosów oznacza przewagę głosów „za” nad głosami 
„przeciw” bez uwzględniania głosów wstrzymujących się (np. 1 głos „za”, 50 
„wstrzymujących się” i 0 głosów „przeciw” oznacza przyjęcie uchwały). Nie może 
dojść do podjęcia uchwały, gdy liczba nieobecnych przewyższa 50% statutowego 
składu organu.

4. Statut może wprowadzić wymóg bezwzględnej większości głosów. Ozna-
cza ona większość głosów „za” nad głosami „przeciw” i głosami wstrzymującymi 
się. Wbrew funkcjonującym gdzieniegdzie stereotypom nie musi to być większość 
50% + 1, ale każda większość ponad 50% (np. przy 31-osobowym składzie bę-
dzie to 16 głosów „za”, a nie 15,5 + 1, czyli w istocie 17). Jeśli jednak statut wska-
że, iż uchwała jest ważna pod warunkiem 50% + 1, nawet niefortunne nazwanie 
tego w statucie większością bezwzględną zachowa prymat nad tą ogólną zasadą.

5. Przez statutowy skład należy rozumieć liczbę członków senatu ustaloną 
zgodnie z art. 61. Jest to liczba stała, która może ulec zmianie wyłącznie w dro-
dze zmiany postanowień statutu. Nieobsadzenie mandatów lub ich opróżnienie 
w trakcie kadencji nie powoduje korekty statutowego składu senatu stanowiące-
go podstawę obliczania quorum zadekretowanego w ust. 2 omawianego przepisu.

Art. 70. 1. Kompetencje kierownika podstawowej jednostki organizacyj-
nej uczelni określa statut. Do kompetencji kierownika podstawowej jednostki 
organizacyjnej uczelni należy w szczególności opracowanie strategii rozwoju 
jednostki zgodnej ze strategią rozwoju uczelni.

2. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej służy od-
wołanie do rektora.

3. Rektor uchyla decyzję kierownika podstawowej jednostki organizacyj-
nej sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą senatu lub najwyższego organu ko-
legialnego uczelni niepublicznej, uchwałą rady tej jednostki organizacyjnej, 
regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi uczelni lub naruszającą 
ważny interes uczelni.
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1. Odesłanie kompetencji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 
do statutu nie może być odczytywane jako przyznanie uczelni całkowitej swobody 
w tym względzie, gdyż statut nie może naruszać odmiennych uregulowań ustawy 
co do kompetencji tego organu (np. art. 190), jak również nie może przyznawać 
kompetencji zastrzeżonych ustawą innym organom.

2. Podstawy kompetencji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 
określa tylko statut lub ustawa. Postanowienia regulaminu studiów (art. 160), re-
gulaminu pomocy materialnej (art. 186) czy też zasad odpłatności (art. 99 ust. 3) 
są przepisami wiążącymi studenta oraz organ przy wydawaniu przez niego w in-
dywidualnych sprawach decyzji administracyjnych – jednak nie stanowią podsta-
wy kompetencyjnej dla decyzji podejmowanych przez ten organ.

3. Ustawa, inaczej niż w przypadku strategii opracowywanej przez rektora, 
nie wspomina o uchwaleniu strategii rozwoju podstawowej jednostki organizacyj-
nej. Jeśli więc statut nie wskaże tu odpowiedniego organu, do zatwierdzenia tej 
strategii upoważniony jest, zgodnie z treścią wprowadzenia zawartego w art. 66 
ust. 2, rektor.

4. Przepis ust. 2 stanowi wyraz dwuinstancyjnego charakteru postępowania 
przed organami uczelni. Por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 13 października 
2009 r., II SA/Ol 471/09, LEX nr 521981. Do odwołania od decyzji kierownika 
podstawowej jednostki organizacyjnej zastosowanie mają przepisy rozdziału 10 
w dziale II kodeksu postępowania administracyjnego.

5. Zamieszczone w ust. 3 uprawnienie rektora ma charakter nadzoru organi-
zacyjnego i może być realizowane z własnej inicjatywy. Por. wyrok NSA z dnia 
6 września 2007 r., I OSK 909/07, LEX nr 1016359. Ustawa nie przewiduje żad-
nych terminów ograniczających to uprawnienie rektora.

6. Prawo do zaskarżenia przed sądem administracyjnym decyzji podjętej na 
podstawie ust. 3 nie przysługuje kierownikowi podstawowej jednostki organiza-
cyjnej z uwagi na to, iż rektor jest jego przełożonym służbowym oraz organem 
wyższego stopnia – zob. art. 5 pkt 1 i 2 p.p.s.a.

Art. 71. 1. Statut uczelni publicznej określa skład kolegium elektorów oraz 
tryb wyboru jego członków, tryb wyboru organów jednoosobowych, przedsta-
wicieli do organów kolegialnych oraz osób pełniących inne funkcje z wyboru, 
z zachowaniem następujących zasad:
 1) jednoosobowe organy są wybierane przez kolegia elektorów; nie mniej 

niż 20% składu kolegium elektorów stanowią przedstawiciele studen-
tów i doktorantów; liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów 
ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup odpowiednio 
w uczelni lub jednostce organizacyjnej, z tym że studenci i doktoranci 
są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej 
z tych grup;
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 2) czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim za-
trudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom 
niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom;

 3) bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrud-
nionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończy-
li sześćdziesiątego piątego roku życia, a w przypadku osób posiadających 
tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym 
nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu 
pracy, studentom oraz doktorantom;

 4) każdy wyborca, o którym mowa w pkt 2, ma prawo do zgłaszania kandy-
datów;

 5) głosowanie jest tajne;
 6) wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę 

ważnych głosów, chyba że statut uczelni wymaga innej większości kwali-
fikowanej;

 7) czas i miejsce wyborów podaje się do wiadomości w takim terminie i w taki 
sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach;

 8) wybory przeprowadzają komisje wyborcze, powołane w trybie określo-
nym w statucie.
2. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów 

i doktorantów określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i re-
gulamin samorządu doktorantów.

3. W publicznych uczelniach zawodowych czynne prawo wyborcze przy-
sługuje także nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako do-
datkowym miejscu pracy.

4. W publicznych uczelniach artystycznych oraz w artystycznych pod-
stawowych jednostkach organizacyjnych innych uczelni publicznych czynne 
i bierne prawo wyborcze przysługuje także pracownikom zatrudnionym co 
najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy, a bierne prawo wyborcze 
– pracownikom zatrudnionym co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu 
pracy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego.

1. Odnośnie do udziału doktorantów w składzie kolegium elektorów zob. ko-
mentarz do art. 60 poz. 10 oraz art. 61 poz. 1 i 2.

2. Zakres czynnego prawa wyborczego w stosunku do poprzednio obowią-
zującej ustawy z 1990 r. uległ ograniczeniu; wyraźna jest tendencja do wzmac-
niania tych praw osobom najsilniej związanym z uczelnią. Por. treść ust. 1 pkt 2 
sprzed nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r., a zwłaszcza brzmienie art. 59 ust. 1 
pkt 1 u.s.w. z 1990 r.

Powyższe można odnieść także do biernego prawa wyborczego. Nowelizacja 
z dnia 18 marca 2011 r. umożliwia jednak kandydowanie również osobom w wie-
ku emerytalnym pod warunkiem, że nie przekroczyły one 70. roku życia i posia-
dają tytuł profesorski.
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3. Ponieważ podstawowe miejsce pracy może być tylko jedno, ustawa prze-
sądza o tym, że nauczycielowi akademickiemu czynne i bierne prawo wyborcze 
przysługuje tylko na jednej (tej samej) publicznej uczelni akademickiej. Biorąc pod 
uwagę treść wprowadzenia w ust. 1, ważność głosu, o której mowa w ust. 1 pkt 6, 
należy oceniać według kryteriów określonych wyłącznie przez statut.

4. Odesłanie trybu wyboru oraz czasu trwania kadencji przedstawicieli stu-
dentów i doktorantów do regulaminów samorządu tych grup społeczności akade-
mickiej stanowi pewien ukłon podkreślający niezależność samorządu studentów 
i doktorantów. Nie jest to jednak odesłanie bezwarunkowe. Zgodnie z art. 202 
ust. 4 oraz art. 208 ust. 2 ustawy regulaminy te podlegają kontroli senatu pod 
względem zgodności z ustawą i statutem uczelni. Uprawnienie senatu może więc 
zapobiec uchwaleniu przez samorządy dla swoich przedstawicieli kadencji dłuż-
szej niż 4 lata, jak również określeniu trybu wyborów, który naruszałby przepis 
art. 71 ust. 1 pkt 4–8.

5. Przepis ust. 3 stanowi wyjątek od zasady określonej w ust. 1 pkt 2. Tłu-
maczy się to z jednej strony koniecznością zapewnienia dostępu do bezpłatnych 
studiów zawodowych dla młodzieży z regionów oddalonych od ośrodków aka-
demickich, a z drugiej niedoborem kadr zdolnych do prowadzenia zajęć na tych 
uczelniach w ramach podstawowego miejsca zatrudnienia. Trzymanie się tutaj 
ogólnej zasady mogłoby spowodować, że w publicznych uczelniach zawodowych 
decydujące znaczenie w wyborach uzyskaliby np. pracownicy niebędący nauczy-
cielami akademickimi. Warto tu jednak zauważyć, iż nowelizacja z dnia 18 marca 
2011 r. ogranicza ten wyjątek tylko do czynnego prawa wyborczego; gdy chodzi 
o wybór organów jednoosobowych oraz członków organów kolegialnych, manda-
tariusze muszą spełniać warunek podstawowego miejsca pracy. Jasny jest tu cel 
ustawodawcy: osoby zarządzające uczelnią nie mogą traktować tego jako zajęcia 
dodatkowego. 

6. Także ust. 4 stanowi lex specialis w odniesieniu do reguł ustalonych w ust. 1 
pkt 2 i 3, w związku z czym dla określenia praw wyborczych pracowników uczel-
ni artystycznych podstawowe miejsce pracy nie ma znaczenia.

7. Zasadne wydaje się uznanie, że reguły określone w ust. 1 mają zastosowa-
nie tylko do wyboru kolegium elektorów i późniejszych aktów wyborczych doko-
nywanych przez to gremium oraz wyborów przedstawicieli organów kolegialnych 
i osób pełniących inne funkcje z wyboru; z uwagi na art. 60 ust. 8 nie podlega na-
tomiast tym zasadom konkurs przewidziany w art. 72 ust. 1. 

Art. 72. 1. Rektor uczelni publicznej może być powołany w drodze wybo-
rów albo w drodze konkursu.

2. Rektorem uczelni może być osoba posiadająca co najmniej stopień 
naukowy doktora. Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie 
w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
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2a. Sposób powołania rektora, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, 
jakie musi spełniać kandydat na rektora oraz warunki i tryb przeprowadza-
nia konkursu określa statut.

3. Rektor uczelni publicznej niespełniający w chwili wyboru wymogu za-
trudnienia w uczelni jest zatrudniany, z pominięciem wymagań określonych 
w art. 121 ust. 3, na warunkach określonych w ust. 1 najpóźniej w dniu po-
przedzającym objęcie funkcji rektora.

4. W przypadku utworzenia nowej uczelni publicznej stosunek pracy 
z pierwszym jej rektorem nawiązuje minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego, a w odniesieniu do uczelni wojskowej, służb państwowych, arty-
stycznej, medycznej oraz morskiej odpowiednio właściwy minister wskazany 
w art. 33 ust. 2.

5. W publicznej uczelni morskiej rektor może być wybrany także spośród 
osób zatrudnionych w tej uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
i posiadających najwyższy stopień oficerski, ustalony w przepisach o kwalifi-
kacjach zawodowych i składzie załóg polskich statków morskich, zwany dalej 
„najwyższym stopniem oficerskim”. W publicznej uczelni artystycznej rektor 
może być wybrany także spośród osób zatrudnionych w tej uczelni na stano-
wisku profesora nadzwyczajnego i odznaczających się wybitnymi osiągnię-
ciami artystycznymi.

6. Przewodniczący komisji wyborczej stwierdza na piśmie wybór rektora 
i niezwłocznie zawiadamia o wyborze ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub, odpowiednio, właściwego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2.

1. Wykładnia funkcjonalna i celowościowa nie pozostawia wątpliwości, że 
w art. 72 ust. 2 ustawodawca uzależnił możliwość objęcia funkcji rektora od za-
trudnienia na uczelni, która powierza mu mandat – jako w podstawowym miej-
scu pracy. Potwierdza to brzmienie art. 71 ust. 1 pkt 3, warunkującego korzysta-
nie z biernego prawa wyborczego zatrudnieniem na uczelni jako podstawowym 
miejscu pracy, oraz art. 72 ust. 3, wskazującego tryb postępowania w razie wybo-
ru na stanowisko rektora osoby niezatrudnionej na uczelni, w której obejmuje ona 
mandat. Zasadne jest ponadto uznanie, iż skreślenie zastrzeżenia obecnego dotąd 
w art. 71 ust. 1 pkt 3 oznacza, iż od 1 października 2011 r. art. 72 ust. 1 i 2 nie jest 
już przepisem szczególnym wobec art. 71 ust. 1 pkt 3. Wynika z tego, że bierne 
prawo wyborcze w wyborach na funkcję rektora przysługuje wyłącznie osobom, 
które w dniu wyborów są zatrudnione na uczelni jako w podstawowym miejscu 
pracy. Przepis art. 72 ust. 3 znajduje zastosowanie w przypadku, gdy osoba wy-
brana na stanowisko rektora utraciła przed objęciem mandatu wymagany status 
zatrudnienia, jak również w sytuacjach, gdy powołanie na funkcję rektora nastą-
piło w drodze konkursu.

2. Zatrudnienie na uczelni nie jest jednak koniecznym warunkiem przystąpie-
nia do konkursu na stanowisko rektora, gdyż art. 71 dotyczy wyborów, a powoła-
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nie rektora w drodze konkursu nie powinno być uznane za wybór w rozumieniu 
ustawy (por. art. 60 ust. 8).

3. Statut uczelni powinien jednoznacznie rozstrzygać tryb powołania rekto-
ra. Mogą to być albo konkurs, albo wybory. Artykuł 72 ust. 2 deleguje do statutu 
określenie „sposobu”, a nie „sposobów” powołania rektora.

4. Zasadne jest uznanie, że art. 72 ust. 2 w zakresie, w jakim ustala minimal-
ne kwalifikacje naukowe kandydatów na rektora, nie stanowi podstawy ustawo-
wo gwarantowanych, a zatem nienaruszalnych przez normy niższego rzędu, praw 
podmiotowych. Konsekwentnie należałoby uznać, iż przepis ten wyznacza jedy-
nie granicę określającą minimum kwalifikacji kandydatów akceptowaną przez 
ustawodawcę. Kandydatem nie może być ktoś, kto nie ma przynajmniej stopnia 
naukowego doktora. Ale ktoś, kto ma taki stopień, automatycznie nie uzyskuje 
prawa do kandydowania, jeśli statut tego nie przewiduje (to wymagałoby innej re-
dakcji przepisu, np. „kandydatem na rektora może być osoba posiadająca stopień 
naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy”). Biorąc pod uwa-
gę to, a także zasadę autonomii uczelni, należałoby przyjąć, że jest intencją usta-
wodawcy, aby traktować art. 72 ust. 2a jako upoważniający uczelnie do ustalenia 
wymaganych od kandydatów kwalifikacji naukowych w statutach – nie niższych 
niż określone w ustawie. Upoważnienie do regulowania w statutach kwalifikacji 
kandydatów na rektora należałoby ponadto rozumieć jako prawo do sprecyzowania 
innych niż stopień naukowy kwalifikacji (np. doświadczenie kierownicze, znajo-
mość języków obcych, wiek itp.) Brak jest dotąd w orzecznictwie wskazówek co 
do wiążącej interpretacji powyższych kwestii. 

5. Stosunek pracy rektora nie jest nawiązywany w drodze powołania. Odwo-
łanie z funkcji rektora nie powoduje zatem jednoczesnego rozwiązania stosunku 
pracy (por. wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2003 r., I PK 92/02, OSNP 2004, nr 1, 
poz. 261).

Art. 73. 1. Rektora uczelni wojskowej wyznacza Minister Obrony Na-
rodowej, spośród żołnierzy zawodowych, spełniających warunki określone 
w art. 72 ust. 2.

2. W szczególnych przypadkach Minister Obrony Narodowej może wy-
znaczyć rektora uczelni wojskowej spośród oficerów niespełniających warun-
ków określonych w art. 72 ust. 2, posiadających co najmniej stopień wojskowy 
generała brygady lub kontradmirała.

3. Prorektora właściwego do spraw realizacji zadań uczelni wojskowej 
jako jednostki wojskowej wyznacza Minister Obrony Narodowej na wniosek 
rektora, spośród żołnierzy zawodowych.

Art. 74. 1. Rektora uczelni służb państwowych jako jednostki organiza-
cyjnej właściwej służby wyznacza minister właściwy do spraw wewnętrznych 
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spośród funkcjonariuszy właściwej służby państwowej, spełniających warun-
ki określone w art. 72 ust. 2.

2. W szczególnych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrz-
nych może wyznaczyć rektora uczelni służb państwowych spośród oficerów, 
niespełniających warunków określonych w art. 72 ust. 2, posiadających sto-
pień we właściwej służbie państwowej odpowiadający co najmniej stopniowi 
generała brygady.

3. Prorektora właściwego do spraw realizacji zadań uczelni służb pań-
stwowych jako jednostek organizacyjnych właściwej służby wyznacza mini-
ster właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek rektora, spośród funkcjo-
nariuszy właściwej służby państwowej.

1. Przepisy te stanowią wyjątek od ogólnych reguł wyłaniania organów uczel-
ni publicznych zadekretowanych w art. 71 i 72. 

2. Z uwagi na treść art. 78 ust. 5 i 6 wydaje się bezsporne to, że do rektorów 
i prorektorów, o których mowa w omawianym przepisie, nie mają zastosowania 
przepisy dotyczące kadencyjności organów uczelni publicznych.

3. Brak jest odrębnego uregulowania dla tych uczelni, gdy chodzi o pozosta-
łe organy. Uzasadnia to pogląd, że do pozostałych prorektorów, dziekanów i pro-
dziekanów oraz organów kolegialnych powinny być stosowane zasady właściwe 
dla innych uczelni publicznych. 

Art. 75. 1. Prorektorzy w uczelni publicznej są powoływani w drodze wy-
borów albo w drodze konkursu. Sposób powoływania prorektorów, ich liczbę, 
szczegółowe wymagania kwalifikacyjne oraz warunki, zasady i tryb przepro-
wadzania konkursu określa statut. Warunkiem pełnienia funkcji prorektora 
jest zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

2. (uchylony)
3. Osoba kandydująca na prorektora do spraw studenckich musi uzyskać 

zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w organie dokonu-
jącym wyboru lub w komisji rozstrzygającej konkurs. Niezajęcie stanowiska 
w terminie wskazanym w statucie uważa się za wyrażenie zgody.

4. Jeżeli nowo wybrany rektor uczelni morskiej nie posiada najwyższe-
go stopnia oficerskiego, co najmniej jeden z prorektorów powinien posiadać 
taki stopień.

1. Uchylony ust. 2 określał ogólne zasady wyboru prorektora. Obecnie jest to 
przedmiotem rozszerzonego brzmienia ust. 1, który dekretuje dwie istotne zmiany 
w stosunku do pierwotnego kształtu ustawy. Po pierwsze, prorektora można wy-
łonić także w trybie konkursu, po drugie zaś, musi on spełniać warunek zatrud-
nienia na uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

2. Należy zauważyć, że prorektor uczelni publicznej, wbrew dość rozpo-
wszechnionemu przekonaniu, nie jest organem uczelni. Wskazuje na to jedno-
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znacznie art. 60 ust. 6. Prawo o szkolnictwie wyższym zrezygnowało nawet z tak 
skromnej definicji tej funkcji, jaka była zawarta w art. 13 ustawy z dnia 25 listo-
pada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191) 
czy też w art. 70 ustawy z 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 14, 
poz. 113). Trzeba zatem pamiętać, że decyzje, zwłaszcza administracyjne, mogą 
być wprawdzie podpisywane przez prorektora (nie tylko w zastępstwie), ale wa-
runkiem ich ważności, czy też wręcz istnienia, jest posiadanie przez prorekto-
ra wyraźnego upoważnienia do działania w imieniu rektora. W wyroku z dnia 
23 kwietnia 2008 r., IV SA/Po 798/07, LEX nr 506455, WSA w Poznaniu stwierdził 
m.in., że: „Od przeniesienia kompetencji upoważnienie różni się tym, że organ nie 
traci swoich kompetencji, a podmiot upoważniony nie nabywa ich jako własnych, 
lecz wykonuje je na rachunek i w imieniu organu, do którego kompetencje należą. 
W wyniku upoważnienia podmiot upoważniony uzyskuje prawo do wykonywania 
czynności ze skutkiem prawnym dla organu upoważniającego”.

3. Na uczelni niepublicznej prorektor może być wprawdzie organem jednoosobo-
wym (art. 60 ust. 7), ale zakres jego kompetencji ogranicza brzmienie art. 66 ust. 6.

4. Rektor nie może ponadto, co do zasady, przenieść swoich kompetencji na 
prorektora, gdyż takie działanie wymagałoby wyraźnego upoważnienia ustawowe-
go (por. cyt. wyżej wyrok). Prawo o szkolnictwie wyższym nie przewiduje takich 
wyjątków. Nie mogą być za takowe uznane sytuacje, w których pewne rozstrzyg-
nięcia kompetencyjne są pozostawione nie rektorowi, ale statutowi (np. art. 66 
ust. 6), zwłaszcza że takie przeniesienie kompetencji może się odbyć na rzecz 
jedynie innego organu uczelni (formalnie rzecz biorąc, w uczelniach niepublicz-
nych, z uwagi na treść art. 60 ust. 7, jest to – jednak w ograniczonym art. 66 ust. 6 
zakresie – możliwe, jeśli statut takiej uczelni wskaże prorektora jako organ). Na 
wszystkich uczelniach natomiast w pełni dopuszczalne i praktykowane jest upo-
ważnienie prorektora przez rektora do działania w jego imieniu.

5. Ustawa nie definiuje pojęcia prorektora do spraw studenckich ani też nie na-
kłada na uczelnie obowiązku ustanowienia funkcji o takiej nazwie. Z powyższego 
mogą płynąć dwa wnioski: po pierwsze, jeśli statut przewiduje funkcję prorektora 
do spraw studenckich, uprawnienie elektorów studenckich określone w ust. 3 tego 
przepisu, zgodnie z literą ustawy, ogranicza się jedynie do tego aktu wyborczego; 
po drugie, na uczelni mogą być przewidziane odrębne funkcje o takich nazwach, 
jak np. do spraw kształcenia i dydaktyki (programów studiów), do spraw pomocy 
materialnej, do spraw toku studiów, do spraw praktyk zawodowych itd. W takich 
przypadkach zasadne jest wymaganie, aby każda z osób kandydujących do tych 
funkcji była wstępnie akceptowana przez środowisko studenckie.

6. Akceptacja, o której mowa w ust. 3, w myśl reguł wykładni gramatycznej 
powinna być dokonywana wspólnie, a nie odrębnie przez studentów, a następnie 
doktorantów. Budzi jednocześnie wątpliwości przyjęcie, aby wymóg ten miał bez-
względny charakter w przypadku konkursu – o ile statut nie przewiduje udziału 
przedstawicieli środowiska studenckiego w składzie komisji konkursowej. 
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Art. 76. 1. W uczelni publicznej kierownik podstawowej jednostki orga-
nizacyjnej lub jego zastępcy są powoływani w drodze wyborów albo w dro-
dze konkursu.

2. Warunkiem pełnienia funkcji kierownika podstawowej jednostki orga-
nizacyjnej lub jego zastępcy jest zatrudnienie w uczelni jako podstawowym 
miejscu pracy.

3. Sposób powoływania osób, o których mowa w ust. 1, liczbę zastępców 
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, szczegółowe wymagania 
kwalifikacyjne oraz warunki, zasady i tryb przeprowadzania konkursu okre-
śla statut.

4. (uchylony).
5. Przepis art. 75 ust. 3 stosuje się odpowiednio do wyboru prodziekana 

właściwego do spraw studenckich, a jeżeli statut przewiduje wybór zastępców 
kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych niebędących wydzia-
łami, także do wyboru zastępcy właściwego do spraw studenckich.

6. Jeżeli statut przewiduje powoływanie kierowników podstawowych jed-
nostek organizacyjnych i ich zastępców, kandydatura zastępcy kierownika 
właściwego do spraw studenckich wymaga zgody organu samorządu studen-
ckiego lub organu samorządu doktorantów danej jednostki organizacyjnej, 
wskazanego w regulaminie samorządu studenckiego i samorządu doktoran-
tów. Jeżeli samorząd studencki i samorząd doktorantów nie zajmą stanowi-
ska w tej sprawie w terminie siedmiu dni, kandydaturę uważa się za przyjętą.

1. Przepis ma zastosowanie tylko do uczelni publicznych.
2. Wobec brzmienia art. 76 ust. 2, uzależniającego pełnienie mandatu dzieka-

na od zatrudnienia na uczelni jako w podstawowym miejscu pracy, należy przyjąć, 
iż utrata tego mandatu następuje w sytuacji utraty zatrudnienia w takiej formie. 

3. Wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie art. 127 ust. 2 i 3 nie musi bez-
pośrednio oznaczać zaprzestania pełnienia funkcji dziekana, o ile osoba piastująca 
to stanowisko kontynuuje – z zachowaniem ciągłości – zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę w podstawowym miejscu pracy. Stosownie do treści art. 77 ust. 3 
statut może przewidywać jednak wygaśnięcie mandatu także w takim przypadku.

4. Odnośnie do statusu dziekanów i prodziekanów zob. odpowiednio tezy 
2–5 do art. 75.

Art. 77. 1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni pub-
licznej trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, 
a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.

2. W uczelni publicznej rektor, prorektor, kierownik podstawowej 
jednostki organizacyjnej i jego zastępca nie mogą być wybrani do pełnienia 
tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
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2a. W uczelni publicznej ta sama osoba nie może być członkiem senatu 
lub członkiem konwentu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje. Nie 
dotyczy to osób wchodzących w skład senatu lub konwentu w związku z peł-
nieniem funkcji organu jednoosobowego uczelni.

2b. Ograniczenia wynikające z ust. 2a nie dotyczą uczelni publicznych 
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego.

3. Statut uczelni publicznej określa przypadki wygaśnięcia mandatu człon-
ka organu kolegialnego i mandatu organu jednoosobowego przed upływem 
kadencji oraz tryb wyborów uzupełniających.

4. Organy kolegialne uczelni publicznej pełnią swoje funkcje do czasu 
ukonstytuowania się organów nowej kadencji.

1. Przepis nie ma zastosowania do organów wyborczych uczelni. Dotyczy 
on kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni, którymi zgodnie z art. 60 
są rektor, senat, kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych oraz rady 
tych jednostek. Niemniej statut powinien przewidywać tryb uzupełniania składu 
organu wyborczego, jakim jest kolegium elektorów.

2. Z przepisu ust. 1 wynika, że wybory na uczelni publicznej nie mogą się od-
być przed 1 stycznia roku, w którym zaczyna się kadencja.

3. Sformułowanie ust. 2: „na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje”, 
uprawnia do przyjęcia, iż ograniczenie możliwości kandydowania dotyczy osób, któ-
re odbyły pełne, następujące po sobie dwie kadencje. W przypadku gdy do trzeciej 
kolejnej kadencji kandyduje osoba, której dwie kadencje okazały się niepełne wsku-
tek złożenia rezygnacji, zasadne jest zbadanie, czy nie doszło do próby ominięcia 
prawa (art. 58 k.c.). Do limitu kadencji wskazanego w art. 77 ust. 2 można natomiast 
nie zaliczać okresu objęcia mandatu w trakcie poprzedniej, rozpoczętej już kaden-
cji, np. w wypadku wygaśnięcia mandatu osoby piastującej poprzednio tę funkcję.

4. Mimo że ust. 1 i 2 odwołują się do pojęcia wyboru, przepisy o zasadach 
sprawowania kadencji powinny mieć zastosowanie również do organów wyłania-
nych w drodze konkursu.

5. W sformułowaniu „przypadki wygaśnięcia mandatu” użytym w ust. 3 mie-
ści się obowiązek wskazania przez statut również trybu takiego stwierdzenia. 
W praktyce dochodzi czasem do nieporozumień na tle ważności mandatu. Statut 
powinien zatem przewidywać klarowną procedurę w tym zakresie, w tym możli-
wość odwołania się mandatariusza do rektora bądź – gdy jest nim sam rektor – do 
senatu, których ostateczne rozstrzygnięcia w tej kwestii będą podlegać nadzoro-
wi prawnemu ministra (art. 36). W przeciwnym razie strony sporu mogą jedynie 
odwoływać się do sądów powszechnych. Ewentualne stosowanie tu przez analo-
gię art. 72 ust. 6 raczej nie rozwiąże tych problemów.

6. Ustawa nie daje wskazówek, co można rozumieć przez ukonstytuowanie się 
organu kolegialnego. W zależności od punktu widzenia może to być np. zarówno 
wybór pełnego składu organu, jego pierwsze posiedzenie, jak i dopiero ustalenie 



 Art. 78 

155

Rozdział 2. Organy uczelni

  Paweł Orzeszko  

jego wewnętrznej struktury; trudno byłoby się jednak z tym zgodzić. Jest to za-
tem znów pole do niezbędnych rozstrzygnięć statutowych (art. 17). Jako minimum 
przez ukonstytuowanie się organu kolegialnego należałoby z pewnością rozumieć 
wybór tylu jego członków, aby mógł on skutecznie podejmować uchwały – oczy-
wiście nie wcześniej niż od rozpoczęcia kadencji.

Art. 78. 1. Rektor i prorektor uczelni publicznej powołani w drodze wy-
borów mogą być odwołani przez organ, który dokonał wyboru, a w przypad-
ku rektora i prorektora powołanych w drodze konkursu przez senat uczelni 
kwalifikowaną większością dwóch trzecich statutowego składu senatu, z za-
strzeżeniem ust. 5 i 6.

2. Wniosek o odwołanie rektora może być zgłoszony przez co najmniej 
połowę statutowego składu senatu uczelni. Wniosek o odwołanie prorektora 
może być zgłoszony przez rektora, a pisemny wniosek o odwołanie prorek-
tora właściwego do spraw studenckich może być zgłoszony również przez co 
najmniej trzy czwarte przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących 
w skład senatu.

3. Uchwała o odwołaniu rektora jest podejmowana większością co naj-
mniej trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich sta-
tutowego składu organu, który dokonał wyboru.

4. Uchwała o odwołaniu prorektora jest podejmowana bezwzględną więk-
szością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu 
organu, który dokonał wyboru.

5. Rektora uczelni wojskowej i prorektora właściwego do realizacji za-
dań tej uczelni jako jednostki wojskowej może odwołać Minister Obrony Na-
rodowej w trybie określonym w przepisach o służbie żołnierzy zawodowych.

6. Rektora uczelni służb państwowych i prorektora właściwego do spraw 
realizacji zadań tej uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby 
może odwołać minister właściwy do spraw wewnętrznych w trybie określo-
nym w przepisach o służbie funkcjonariuszy właściwej służby państwowej.

1. Odwołania rektora lub prorektora nie należy mylić z pozbawieniem funkcji 
wskutek wygaśnięcia mandatów. W szczególności zaś rezygnacja, śmierć czy też 
utrata prawa wykonywania funkcji (np. utrata stopnia naukowego, prawomocny 
wyrok sądu lub orzeczenie komisji dyscyplinarnej pozbawiający prawa wykonywa-
nia funkcji, rozwiązanie stosunku pracy lub utrata statusu podstawowego miejsca 
pracy) nie powinny być przyczynami odwołania, lecz powinny stanowić określo-
ny w statucie powód wygaśnięcia mandatu. Dopiero gdy okoliczności takich sta-
tut nie przewiduje – forma odwołania staje się konieczna; jej kwalifikowane wy-
magania mogą jednak usunięcie stanu bezprawności wysoce utrudnić, zwłaszcza 
w przypadku prorektora, którego statusu nie sięga nawet uprawnienie ministra 
przewidziane w art. 38. Odwołanie jest zatem, co do zasady, jedynie swoistym 



DZIAŁ II. Ustrój uczelni

156

 Art. 79 

  Paweł Orzeszko  

wotum nieufności wobec rektora czy prorektora pełniącego swoją funkcję w spo-
sób niezgodny z oczekiwaniami wyborców, skutkującym wygaśnięciem mandatu.

2. Przez statutowy skład senatu bądź kolegium elektorów należy rozumieć 
skład zadekretowany w statucie, a nie faktyczny skład tych organów rozumiany 
jako wszyscy członkowie w danym momencie posiadający swój mandat. Jest to 
istotne, zważywszy na swoistą mobilność członków, zwłaszcza pochodzących ze 
środowiska studentów i doktorantów.

3. Zasadne jest oczekiwanie, aby każdy wniosek w tak doniosłej sprawie był 
sporządzony na piśmie, przez które można tu rozumieć stosowną uchwałę senatu.

4. Bezwzględna większość, o której mowa w ust. 4, rozumiana jest jako więk-
szość głosów za wnioskiem nad głosami „przeciw” i wstrzymującymi się. Głosy 
nieważne mają natomiast znaczenie dla ustalenia wymaganego quorum – powin-
ny być traktowane jako nieobecne.

Art. 79. 1. Funkcji organu jednoosobowego uczelni lub jego zastępcy nie 
może pełnić osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni 
albo będąca założycielem innej uczelni niepublicznej.

2. Statut może zakazać łączenia funkcji członka organu kolegialnego uczel-
ni z funkcją organu jednoosobowego innej uczelni, ze statusem założyciela 
innej uczelni niepublicznej będącego osobą fizyczną albo ze statusem człon-
ka organu osoby prawnej będącej założycielem innej uczelni niepublicznej.

1. Przepis ma zastosowanie także do uczelni niepublicznych.
2. Konflikt, o którym mowa w ust. 2, ma miejsce przy członkostwie jakie-

gokolwiek organu osoby prawnej będącej założycielem uczelni niepublicznej, jak 
również przy posiadaniu statusu wspólnika jednej ze spółek, jeśli spółka taka jest 
założycielem.

3. Z zestawienia ust. 1 i ust. 2 może wynikać, że funkcję organu jednoosobowe-
go może pełnić członek organu osoby prawnej będącej założycielem, lecz nie miałby 
on takiej możliwości, gdyby chciał piastować mandat członka np. rady wydziału.

4. Nie ma, co do zasady, konfliktu pomiędzy pełnieniem funkcji rektora (pro-
rektora) lub dziekana (prodziekana) na jednej uczelni a pełnieniem funkcji prorek-
tora bądź prodziekana na innej uczelni. Zob. komentarz do art. 75.

5. Prawodawca nie wskazuje szczególnych skutków naruszenia zasady okre-
ślonej w ust. 1. Zgodnie z art. 17 stosowna procedura powinna być zatem uregulo-
wana w statucie, zaś jej skutkiem powinno być przez oczywistą analogię do art. 129 
ust. 7–9 wygaśnięcie mandatu. Brak takich procedur w statucie daje podstawy do 
odwołania osoby naruszającej analizowany zakaz, w tym (gdy chodzi o rektora) 
do zastosowania przez ministra środka nadzoru przewidzianego w art. 38 ust. 5. 
Jeśli natomiast, pomimo istnienia statutowych procedur wygaśnięcia mandatu, 
odpowiednie organy uczelni nie podejmują stosownych działań, minister może 
zastosować środek nadzoru przewidziany w art. 37.
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Art. 80. 1. Organy jednoosobowe uczelni niepublicznej i ich zastępców 
powołuje i odwołuje założyciel lub organ wskazany w statucie, po zasięgnię-
ciu opinii senatu uczelni. Założyciel zwołuje posiedzenie senatu w celu zasięg-
nięcia opinii w sprawie powołania i odwołania organów jednoosobowych i ich 
zastępców.

2. Szczegółowy tryb powoływania i odwoływania organów jednoosobo-
wych uczelni niepublicznej określa statut.

1. Użycie formy „powołuje” nie przesądza o tym, iż jest to nawiązanie do 
art. 68 k.p., zaś skutkiem odwołania nie jest równoczesne rozwiązanie stosunku 
pracy. Chodzi tu raczej o powierzenie funkcji, a podstawą stosunku pracy pozo-
staje umowa o pracę. Por. tezy uzasadnienia wyroku SN z dnia 6 września 2005 r., 
I PK 58/05, OSNP 2006, nr 13–14, poz. 205.

2. Mimo iż co do zasady założyciel nie jest organem uczelni, można przyjąć, 
że ust. 1 zdanie drugie omawianego przepisu wyłącza prawo rektora do zwoływa-
nia posiedzeń senatu, których przedmiotem jest wyrażenie przez ten organ opinii 
w sprawie odwołania rektora. Przemawia za tym nie tylko treść wprowadzenia 
do art. 66 ust. 2, ale przede wszystkim zasada wyłączania się osoby piastującej 
mandat z postępowania we własnej sprawie.

Art. 81. 1. Kanclerz uczelni publicznej kieruje jej administracją i gospo-
darką w zakresie określonym przez statut oraz rektora.

2. Kanclerza uczelni publicznej zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii 
senatu.

3. Kanclerz uczelni publicznej odpowiada za swoją działalność przed rek-
torem.

1. Ani kanclerz, ani kwestor uczelni publicznej nie mogą być jej organami, zaś 
zasady działania administracji uczelnianej nie mogą zmienić zasad działania or-
ganów uregulowanych w ustawie. Zasadny jest przeto postulat przeniesienia tych 
przepisów do następnego, regulującego organizację uczelni, rozdziału.

2. Określenie statusu prawnego stanowisk kanclerza i kwestora – zob. teza 2 
komentarza do art. 80.

Art. 82. 1. Kwestor uczelni publicznej pełni funkcję głównego księgowego 
i jest zastępcą kanclerza. Obowiązki i uprawnienia kwestora jako głównego 
księgowego regulują odrębne przepisy.

2. Kwestora uczelni publicznej powołuje i odwołuje rektor na wniosek 
kanclerza.

Odrębnymi przepisami, o których mowa w art. 82 ust. 1, są w szczególności 
przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.
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Art. 83. 1. Organizację oraz zasady działania administracji uczelni pub-
licznej określa regulamin organizacyjny, chyba że statut stanowi inaczej. Tryb 
ustalania regulaminu organizacyjnego określa statut.

2. Organizację oraz zasady działania administracji uczelni niepublicznej 
określa regulamin organizacyjny nadany przez założyciela lub przez organ 
wskazany w statucie.

Regulaminy organizacyjne uczelni zwykle ograniczają się tylko do pierwsze-
go elementu z zakresu treściowego sygnalizowanego ustawą, tj. do podania ogól-
nych zakresów działania poszczególnych jednostek administracyjnych. Niewy-
korzystywany jest natomiast drugi z nich, tzn. zasady działania, które najczęściej 
są ustalane w drodze epizodycznych, często wywołanych potrzebą chwili, zarzą-
dzeń i okólników rektora bądź kanclerza. Nie jest to właściwe i nie spełnia raczej 
oczekiwań ustawodawcy. W skrajnych przypadkach może być wręcz podstawą 
faktyczną działań nadzorczych ministra. Można zatem oczekiwać, że regulami-
ny organizacyjne powinny zawierać w szczególności zasady dotyczące określenia 
sposobu załatwiania spraw, obiegu dokumentów, wzajemnych relacji, zadań i od-
powiedzialności kierownictwa różnych szczebli itp.

Rozdział 3
Organizacja uczelni

Art. 84. 1. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, w tym jednostki 
zamiejscowe, tworzy, przekształca i likwiduje rektor po zasięgnięciu opinii 
senatu.

2. (uchylony).
3. W uczelni mogą być tworzone inne jednostki organizacyjne. Rodzaje, 

warunki i tryb tworzenia, likwidacji i przekształcania tych jednostek, z za-
strzeżeniem art. 85 ust. 1–4, określa statut.

3a. W uczelni w celu organizacji indywidualnych studiów międzyobszaro-
wych, o których mowa w art. 8 ust. 2, może być utworzona międzywydziało-
wa jednostka organizacyjna uczelni, której rada określa plany studiów i pro-
gramy kształcenia.

4. (uchylony). Paweł Orzeszko/Mariusz Lenard

1. Utworzenie, przekształcenie i likwidacja podstawowej jednostki organi-
zacyjnej uczelni, w tym jednostki zamiejscowej, są dokonywane przez rektora, 
najczęściej w drodze zarządzenia. Ustawa wymaga jednak dla dokonania takiej 
czynności zasięgnięcia uprzedniej opinii senatu uczelni. Przepisy prawa o szkol-
nictwie wyższym nie określają, że opinia taka musi być pozytywna.
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2. W stosunku do dotychczasowego stanu prawnego zmiana wprowadzona 
nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r. ma istotne znaczenie z uwagi na przeniesienie 
dotychczasowych kompetencji senatu na rektora. Przed nowelizacją to senat uczel-
ni publicznej, posiadającej co najmniej cztery uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora, a w przypadku uczelni artystycznej – dwa takie uprawnie-
nia, był właściwym organem w sprawach utworzenia, przekształcenia lub likwi-
dacji podstawowej jednostki organizacyjnej. Dla pozostałych uczelni publicz-
nych utworzenie podstawowej jednostki organizacyjnej następowało w drodze 
decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego podejmowanej na 
wniosek senatu. 

3. Wprowadzona zmiana jest wyrazem woli zwiększenia autonomii uczelni. 
Powiązana jest również funkcjonalnie z innymi zmianami wprowadzonymi do 
ustawy, w tym także ze zmianą treści art. 56 ust. 2, która wprowadziła ułatwienia 
w procedurze przyjmowania i zmiany statutu dla uczelni, które nie posiadały co 
najmniej czterech uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora (w przy-
padku uczelni artystycznych – co najmniej dwóch uprawnień do nadawania stop-
nia doktora). 

4. Utworzenie, przekształcenie oraz likwidacja innych jednostek organizacyj-
nych niż podstawowe następuje na zasadach określonych w statucie. Zatem statut 
w przypadku takich jednostek może określać inne, znacznie mniej sformalizowa-
ne zasady ich tworzenia. Może być to więc np. zarządzenie rektora dokonane bez 
zasięgnięcia opinii senatu. Stosownie do zastrzeżenia zawartego w ust. 3 szcze-
gółowe zasady tworzenia zamiejscowych jednostek organizacyjnych są uregulo-
wane w art. 85.

5. Wprowadzona zmiana nie tylko przewiduje praktyczne ułatwienia dla funk-
cjonowania uczelni, lecz także ustanawia spójne regulacje, obejmujące zarówno 
uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

W celu realizacji indywidualnych studiów międzyobszarowych, o których 
mowa w art. 8 ust. 2, możliwe jest utworzenie międzywydziałowej jednostki or-
ganizacyjnej, której rada określa plany studiów i programy kształcenia. Co do za-
sady studia na uczelni są prowadzone w ramach kierunków studiów. Stosownie 
do art. 8 ust. 2 uczelnia, która posiada co najmniej cztery uprawnienia do nada-
wania stopnia naukowego doktora habilitowanego, może organizować indywidu-
alne studia międzyobszarowe, obejmujące co najmniej dwa obszary kształcenia 
i prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów 
prowadzonym na danej uczelni przez podstawową jednostkę organizacyjną ma-
jącą uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze wiedzy 
związanym z tym kierunkiem. Mariusz Lenard

Art. 84a. 1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni lub centrum na-
ukowe działające w strukturze uczelni, prowadzące badania naukowe na naj-
wyższym poziomie w określonej dziedzinie nauki, powiązane z prowadzonymi 
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studiami doktoranckimi o najwyższej jakości, mogą uzyskać status Krajowego 
Naukowego Ośrodka Wiodącego, zwanego dalej „KNOW”.

2. Status KNOW może uzyskać również centrum naukowe, o którym 
mowa w art. 31 ust. 1, i konsorcjum naukowe, o którym mowa w ustawie 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, jeżeli prowadzą 
studia doktoranckie wspólnie z jednostką organizacyjną uczelni.

1. Nowelizacja ustawy z marca 2011 r. wprowadziła możliwość uzyskania 
przez określone jednostki statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. 
Status ten mogą otrzymać następujące jednostki organizacyjne działające w struk-
turze uczelni: podstawowe jednostki organizacyjne oraz centra naukowe, prowa-
dzące badania naukowe na najwyższym poziomie w określonej dziedzinie nauki, 
powiązane z prowadzonymi studiami doktoranckimi o najwyższej jakości. 

2. Ponadto status KNOW mogą uzyskać spełniające wymienione wymagania 
jednostki, które nie działają w strukturze uczelni: centra naukowe, o których mowa 
w art. 31 ust. 1 p.s.w., i konsorcja naukowe, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.). 

3. Zgodnie z art. 31 ust. 1 p.s.w. uczelnia może na podstawie umowy utworzyć 
centrum naukowe z innymi uczelniami, instytutami naukowymi PAN oraz insty-
tutami badawczymi, w tym również z zagranicznymi jednostkami naukowymi 
i instytutami międzynarodowymi prowadzącymi działalność naukowo-badawczą. 

4. Zgodnie z art. 2 pkt 12 u.z.f.n. konsorcjum naukowe stanowi grupa jednostek 
organizacyjnych, w której skład wchodzą co najmniej jedna jednostka naukowa 
oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe, 
podejmująca na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania 
naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych 
lub prac rozwojowych. Zatem z uwagi na definicję konsorcjum, określoną w usta-
wie o zasadach finansowania nauki, nie każde konsorcjum spełnia przesłanki 
ubiegania się o nadanie statusu KNOW. Będą to wyłącznie takie konsorcja, które 
spełniają wymagania określone w art. 84a p.s.w.

Art. 84b. 1. Status KNOW nadaje, w drodze decyzji, minister właściwy 
do spraw szkolnictwa wyższego na okres pięciu lat.

2. KNOW jest wyłaniany w drodze konkursu przeprowadzanego w dzie-
dzinowo określonych obszarach wiedzy i kształcenia, ogłaszanego przez mi-
nistra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i ministra właściwego do 
spraw nauki.

3. Liczba KNOW w jednym obszarze wiedzy i kształcenia nie może być 
większa niż 3.

4. Konkurs przeprowadza komisja, powoływana przez ministra właściwe-
go do spraw szkolnictwa wyższego spośród ekspertów określonych dyscyplin 
naukowych, w tym także ekspertów zagranicznych.



 Art. 84b 

161

Rozdział 3. Organizacja uczelni

 Mariusz Lenard  

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze roz-
porządzenia, kryteria, warunki i tryb ubiegania się o status KNOW, uwzględ-
niając w szczególności jakość prowadzonych badań naukowych oraz jakość 
kształcenia i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

6. KNOW jest dofinansowywany z dotacji na zadania projakościowe, 
o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1.

7. Status KNOW uwzględnia się przy ubieganiu się o środki z budżetu 
państwa i środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na finansowa-
nie inwestycji dotyczących aparatury badawczej oraz inwestycji związanych 
z dydaktyką.

8. Komisja, o której mowa w ust. 4, po pięciu latach od dnia uzyskania 
przez jednostkę statusu KNOW dokonuje oceny efektów działania KNOW 
na podstawie raportu końcowego prezentującego wyniki przeprowadzonych 
badań naukowych, ich powiązanie z osiągnięciami naukowymi pracowników 
i doktorantów, powiązanie z procesem dydaktycznym, otoczeniem społeczno-
-gospodarczym, a także na podstawie końcowego sprawozdania finansowego.

1. Nadanie statusu KNOW następuje w drodze decyzji ministra właściwe-
go do spraw szkolnictwa wyższego. Zasadne wydaje się przyjęcie, że będzie to 
decyzja administracyjna. Dotyczy to zarówno decyzji pozytywnej, przyznającej 
status KNOW, jak i odmownej. Szczegółowe kwestie związane z przeprowadze-
niem konkursu są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunkówu i trybu ubie-
gania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (Dz. U. 
Nr 192, poz. 1142). 

2. Konkurs jest ogłaszany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego i ministra właściwego do spraw nauki w dziedzinowo określonych ob-
szarach wiedzy i kształcenia. 

3. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i ty-
tule w zakresie sztuki w art. 3 zawiera upoważnienie dla ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego do określenia, po zasięgnięciu opinii Central-
nej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, dziedzin nauki i sztuki oraz 
dyscyplin naukowych i artystycznych. Dyscyplina naukowa może być tożsama 
z dziedziną sztuki.

4. Zarówno określenie trybu rozstrzygnięcia konkursu (w formie decyzji ad-
ministracyjnej), jak i ogólne zasady postępowania (udział komisji konkursowej 
składającej się z ekspertów) są analogiczne do trybu przyznawania środków usta-
lonego na podstawie przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki, w szcze-
gólności konkursów ogłaszanych w ramach tzw. programów ministra.

5. Zgodnie z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym liczba KNOW w jed-
nym obszarze wiedzy i kształcenia nie może być większa niż 3. 

6. Przyznanie statusu KNOW wiąże się z następującymi korzyściami:
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A. Przyznanie dotacji na zadania projakościowe stosownie do art. 94b ust. 1 
pkt 1.

Zgodnie z tym przepisem dofinansowanie obejmuje m.in. dodatek do wy-
nagrodzenia dla pracowników oraz środki na specjalne stypendia naukowe 
dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz specjalne stypen-
dia naukowe dla studentów. To jednostka posiadająca status KNOW decydu-
je o przeznaczeniu środków otrzymanych w ramach dotacji projakościowej. 
Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa 
w art. 94b ust. 1, są przekazywane w formie dotacji podmiotowej. Należy 
zwrócić uwagę na to, że do środków przekazywanych na dofinansowanie jed-
nostek posiadających status KNOW zastosowanie znajdzie art. 98 ust. 3, któ-
ry przewiduje, że niewykorzystane w danym roku środki finansowe pozostają 
w dyspozycji uczelni. Środki są przyznawane jednostce, która uzyskała status 
KNOW, przez okres 5 lat.

B. Status KNOW jest uwzględniany przy ubieganiu się o środki z budżetu pań-
stwa i środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na finansowanie inwe-
stycji dotyczących aparatury badawczej oraz inwestycji związanych z dydaktyką. 
Będą to przede wszystkim środki przyznawane na zakup aparatury badawczej na 
podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki oraz inwestycje finansowa-
ne na podstawie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym.

C. Możliwość przedłużenia dofinansowania przez kolejne 5 lat przy uwzględ-
nieniu danych o liczbie pracowników, w tym nauczycieli akademickich, dokto-
rantów i studentów w jednostkach organizacyjnych posiadających status KNOW, 
a także jakości badań naukowych i kształcenia oraz stopnia ich konkurencyjności 
w skali międzynarodowej (art. 96a). 

7. Do obowiązków jednostek mających status KNOW, wynikających z po-
siadanego statusu, należy przedstawianie rozliczeń otrzymanych w danym roku 
środków finansowych oraz po upływie 5 lat przedstawienie końcowego sprawo-
zdania finansowego oraz raportu końcowego prezentującego wyniki przeprowa-
dzonych w jednostce badań naukowych, ich powiązanie z osiągnięciami nauko-
wymi pracowników i doktorantów oraz z procesem dydaktycznym i otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. 

8. Realizacja wyżej wymienionych obowiązków ma istotne znaczenie nie 
tylko dla ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, z uwa-
gi na możliwość uzyskania wiedzy na temat efektów uzyskanych dzięki prze-
kazanym środkom finansowym, lecz także dla samych jednostek, ponieważ 
informacje zawarte w wymienionych wyżej raportach mogą stanowić podsta-
wę rekomendowania przez komisję przedłużenia finansowania jednostki przez 
kolejne 5 lat.

9. Możliwość przedłużenia finansowania jednostki posiadającej status KNOW 
przez kolejne 5 lat z pominięciem konkursu wydaje się wynikać z art. 96a pkt 1 
w zw. z art. 84b ust. 8. Dla przyjęcia powyższej interpretacji nie tylko istotna jest 
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przewidziana w art. 96a pkt 1 możliwość przedłużenia finansowania przez kolejne 
5 lat, lecz także ważny jest fakt, że ocena efektów uzyskanych w dotychczasowym 
pięcioletnim okresie będzie dokonywana przez komisję konkursową. 

10. Przedłużenie finansowania na kolejny okres pięcioletni następuje w drodze 
decyzji administracyjnej ministra. Decyzja ta ma w takim przypadku charakter 
uznaniowy. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę fakt, że nie więcej niż trzy jednostki 
mogą posiadać status KNOW, podjęcie decyzji o przedłużeniu finansowania dla 
określonych jednostek, co należy uznać za równoznaczne z przyznaniem statusu 
KNOW, wpływa na liczbę jednostek, które mogą uzyskać status KNOW w wy-
niku konkursu.

Art. 85. 1. Uczelnia w celu realizacji zadań dydaktycznych może utworzyć 
poza swoją siedzibą zamiejscową jednostkę organizacyjną w formie:
 1) podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
 2) filii.

2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić kształce-
nie w obiektach położonych w tym samym co siedziba uczelni obszarze metro-
politalnym, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), bez 
potrzeby tworzenia zamiejscowych jednostek organizacyjnych.

3. Uczelnia może utworzyć poza swoją siedzibą zamiejscową jednostkę 
organizacyjną o zadaniach innych niż dydaktyczne, także w formie innej niż 
określona w ust. 1.

4. Utworzenie za granicą zamiejscowej jednostki organizacyjnej uczelni 
wymaga pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wy-
danego w drodze decyzji administracyjnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
ministra właściwego do spraw zagranicznych.

5. Uczelnie zagraniczne mogą tworzyć uczelnie i filie z siedzibą na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego, wydanej po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do 
spraw zagranicznych i Komisji.

6. Uczelnię lub filię może tworzyć uczelnia zagraniczna, która uzyska-
ła pozytywną ocenę agencji oceniającej jakość kształcenia uznawanej przez 
władze macierzystego kraju albo zarejestrowanej w Europejskim Rejestrze 
Agencji Akredytacyjnych (EQAR) lub agencji innego kraju, której oceny są 
uznawane przez Komisję.

7. Do uczelni i filii utworzonych przez uczelnie zagraniczne nie mają za-
stosowania przepisy niniejszej ustawy, z wyjątkiem ust. 5 i 6.

1. Utworzenie przez uczelnię zamiejscowej jednostki organizacyjnej poza jej 
siedzibą może nastąpić w celu realizacji zadań dydaktycznych oraz zadań innych 
niż dydaktyczne.
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2. Siedzibą uczelni jest określona miejscowość. Uczelnia może zatem prowa-
dzić kształcenie w różnych obiektach w granicach administracyjnych miejscowo-
ści, w której ma swoją siedzibę. Możliwość prowadzenia kształcenia przez pod-
stawową jednostkę organizacyjną uczelni w obiektach położonych w tym samym 
co siedziba uczelni obszarze metropolitalnym, o którym mowa w ustawie z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), bez potrzeby tworzenia zamiejscowych 
jednostek organizacyjnych, jest wynikiem nowelizacji prawa o szkolnictwie wyż-
szym. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez 
obszar metropolitalny należy rozumieć obszar wielkiego miasta oraz powiązanego 
z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzen-
nego zagospodarowania kraju.

3. Utworzenie jednostki w celach dydaktycznych może nastąpić w formie 
podstawowej jednostki organizacyjnej oraz filii.

4. Do wejścia w życie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. , zamiejscowa 
jednostka organizacyjna mogła być również utworzona w formie zamiejsco-
wego ośrodka dydaktycznego, w którym podstawowa jednostka organizacyjna 
uczelni posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora, 
a za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydaną po 
zasięgnięciu opinii PKA, także jednostka posiadająca uprawnienie do prowa-
dzenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, po 
spełnieniu określonych warunków mogła prowadzić określoną część zajęć 
dydaktycznych. 

5. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 29 podstawową jednostką organizacyjną jest wy-
dział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie prowadząca co 
najmniej jeden kierunek studiów, studia doktoranckie lub badania w co najmniej 
jednej dyscyplinie naukowej. Filia składa się przynajmniej z dwóch podstawowych 
jednostek organizacyjnych (art. 2 ust. 1 pkt 18j).

6. Utworzenie przez uczelnię poza swoją siedzibą jednostki organizacyjnej 
o zadaniach innych niż dydaktyczne może nastąpić także w innej formie niż pod-
stawowa jednostka organizacyjna lub filia.

7. Do trybu tworzenia przez uczelnię za granicą zamiejscowej jednostki orga-
nizacyjnej mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. 
Oznacza to również konieczność stosowania tych przepisów do zasięgania opinii 
ministra właściwego do spraw zagranicznych.

8. Należy zwrócić uwagę na szczególne znaczenie opinii przedstawianej przez 
ministra właściwego do spraw zagranicznych. Warunkiem wydania przez mini-
stra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego pozwolenia na utworzenie za 
granicą zamiejscowej jednostki organizacyjnej jest uzyskanie pozytywnej opinii 
ministra właściwego do spraw zagranicznych. Minister właściwy do spraw szkol-
nictwa wyższego nie może zatem wydać pozwolenia w przypadku uzyskania ne-
gatywnej opinii. 
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9. Zajęcie stanowiska przez ministra właściwego do spraw zagranicznych na-
stępuje w formie postanowienia, na które przysługuje wniosek o ponowne rozpa-
trzenie sprawy.

10. Oczywiście strona ma możliwość kwestionowania takiej opinii nie tylko 
w drodze wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, lecz także w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym.

11. Decyzja ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego jest decyzją 
uznaniową. Dotyczy to również postanowień wydawanych przez ministra właści-
wego do spraw zagranicznych. Ustawa nie określa przesłanek, którymi powinny 
kierować się te organy przy wydawaniu opinii oraz decyzji dotyczącej pozwolenia 
na utworzenie za granicą zamiejscowej jednostki organizacyjnej. 

12. Stosowne rozstrzygnięcie również będzie więc uzależnione od okolicz-
ności konkretnej sprawy. Przy wydawaniu rozstrzygnięcia przez ministra właści-
wego do spraw szkolnictwa wyższego będą brane pod uwagę m.in. ocena dotych-
czasowej działalności (w szczególności instytucjonalna oraz ocena programowa) 
i wyniki przeprowadzanych kontroli.

13. Przepisy prawa o szkolnictwie wyższym nie mają zastosowania do uczel-
ni i filii utworzonych przez uczelnie zagraniczne, z wyjątkiem przepisów ust. 5 
i 6 komentowanego artykułu. Przepisy te przewidują obowiązek uzyskania zgody 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na założenie przez uczel-
nie zagraniczne uczelni i filii z siedzibą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zgoda wydawana jest po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw za-
granicznych i Komisji.

14. Najistotniejszą ze zmian wprowadzonych do art. 85 jest wyłączenie możli-
wości tworzenia zamiejscowych ośrodków dydaktycznych. Do tych zamiejscowych 
ośrodków dydaktycznych, które zostały utworzone przed wejściem w życie nowe-
lizacji z dnia 18 marca 2011 r., zastosowanie znajdzie art. 20 tej ustawy. Zgodnie 
z tym przepisem właściwe organy uczelni w ciągu roku od dnia wejścia w życie 
ustawy mogą przekształcić zamiejscowe jednostki dydaktyczne w podstawowe 
jednostki organizacyjne lub filie. W przypadku nieprzekształcenia zamiejscowych 
ośrodków dydaktycznych mogą one prowadzić kształcenie do zakończenia jego 
cyklu. Jednocześnie przepis ten wyłączył możliwość dokonywania rekrutacji na 
studia przez zamiejscowe ośrodki dydaktyczne po wejściu w życie ustawy. Prze-
pis przejściowy (art. 20 ust. 3) przewiduje, że w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach związanych z dużymi nakładami na infrastrukturę, wysoką jakością ka-
dry dydaktycznej, a także dostępem do kształcenia minister właściwy do spraw 
szkolnictwa wyższego może wyrazić zgodę na wydłużenie rocznego terminu na 
przekształcenie zamiejscowego ośrodka dydaktycznego. 

15. Postępowanie w sprawie wydania zgody na przedłużenie funkcjonowa-
nia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego było prowadzone na wniosek uczelni.

16. Z uwagi na termin dokonania przekształcenia istotne znaczenie miało 
uprzednie złożenie wniosku o wydłużenie wspomnianego okresu. Przekroczenie 
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terminu złożenia wniosku, tj. złożenie go po upływie roku od dnia wejścia w życie 
ustawy nowelizującej, uniemożliwiało jego pozytywne rozpatrzenie. Jednocześnie 
do czasu zakończenia postępowania (wyrażenia zgody na przedłużenie) zamiej-
scowy ośrodek dydaktyczny nie mógł prowadzić rekrutacji na studia.

17. W przypadku wydania decyzji odmownej lub upływu terminu wobec 
braku wniosku uczelni o jego przedłużenie możliwe jest dalsze funkcjonowa-
nie zamiejscowego ośrodka dydaktycznego wyłącznie w celu dokończenia cyklu 
kształcenia. Należy zauważyć, że w celu realizacji zadań innych niż dydaktyczne 
możliwe jest utworzenie przez uczelnię poza swoją siedzibą jednostki organizacyj-
nej o zadaniach innych niż dydaktyczne, co może nastąpić także w innej formie 
niż podstawowa jednostka organizacyjna lub filia, istnieje także możliwość prze-
kształcenia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w taką jednostkę. 

Art. 86. 1. W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego 
i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospo-
darki, uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości 
oraz centra transferu technologii.

2. Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia 
działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczel-
ni i studentów będących przedsiębiorcami.

3. Akademicki inkubator przedsiębiorczości utworzony:
 1) w formie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu za-

twierdzonego przez senat uczelni;
 2) w formie spółki handlowej lub fundacji działa w oparciu o odpowiednie 

dokumenty ustrojowe.
4. Centrum transferu technologii tworzy się w celu sprzedaży lub nieod-

płatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki.
5. Centrum transferu technologii utworzone:

 1) w formie jednostki ogólnouczelnianej działa w oparciu o regulamin za-
twierdzony przez senat uczelni;

 2) w formie spółki handlowej lub fundacji działa w oparciu o odpowiednie 
dokumenty ustrojowe.
6. W akademickim inkubatorze przedsiębiorczości lub centrum transferu 

technologii, utworzonych w formie ogólnouczelnianych jednostek organiza-
cyjnych, tworzy się rady nadzorujące, których skład i kompetencje określone 
są odpowiednio w ich regulaminach.

7. Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub cen-
trum transferu technologii, działających w formie ogólnouczelnianych 
jednostek organizacyjnych, powołuje rektor po zasięgnięciu opinii sena-
tu uczelni, spośród kandydatów przedstawionych przez rady nadzorujące 
tych jednostek.
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1. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu tech-
nologii mogą być tworzone w celu lepszego wykorzystania potencjału intelek-
tualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do 
gospodarki.

2. Akademicki inkubator przedsiębiorczości oraz centrum transferu technolo-
gii mogą być tworzone w formie jednostek ogólnouczelnianych oraz spółek hand-
lowych lub fundacji.

3. Zasadne wydaje się przyjęcie, że możliwe jest powołanie jednostki (jednostki 
ogólnouczelnianej, spółki lub fundacji), która będzie pełniła jednocześnie funk-
cję akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, jak i funkcję centrum transfe-
ru technologii. 

4. Akademicki inkubator przedsiębiorczości może być tworzony w celu wspar-
cia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczel-
ni i studentów będących przedsiębiorcami. 

5. Należy zwrócić uwagę, że zapis określający cel powołania akademickiego 
inkubatora przedsiębiorczości jako wspieranie działalności gospodarczej studen-
tów i pracowników uczelni uzyskuje dodatkowe wsparcie w wyniku zmiany wpro-
wadzonej w treści art. 129. W przepisie tym zniesiono konieczność uzyskiwania 
przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na uczelni publicznej jako podsta-
wowym miejscu pracy zgody rektora na podjęcie lub wykonywanie działalności 
gospodarczej.

6. Centrum transferu technologii może być utworzone w celu sprzedaży lub 
nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki. 

7. Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum trans-
feru technologii działających w formie jednostki ogólnouczelnianej powołuje rek-
tor po zasięgnięciu opinii senatu uczelni. Stosunek pracy osoby pełniącej funkcję 
dyrektora nie jest jednak stosunkiem na podstawie powołania, ale stosunkiem na 
podstawie umowy o pracę. Stosunek pracy na podstawie powołania powstaje wy-
łącznie w przypadku, gdy z ustawy wyraźnie wynika obowiązek świadczenia pra-
cy na podstawie powołania. Przepis ten wskazuje raczej na kompetencje związane 
z zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie takiej jednostki. Nie 
odbiega w tym zakresie również od podstawowej zasady określonej w przepisach 
prawa o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którą to rektor uczelni publicznej jest 
osobą upoważnioną do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z nauczyciela-
mi akademickimi oraz innymi osobami pełniącymi istotne funkcje na uczelni, 
np. kanclerzem, kwestorem. 

8. Istotne znaczenie dla funkcjonowania akademickiego inkubatora przed-
siębiorczości oraz centrum transferu technologii działających w formie jednostek 
ogólnouczelnianych ma regulamin uchwalany przez senat uczelni, który określa 
zasady organizacji oraz działania centrum. Dopuszczalne wydaje się przyjęcie, że 
regulamin taki może stanowić część statutu uczelni, jednak umieszczanie w sta-
tucie regulacji dotyczących funkcjonowania takiej jednostki nie wydaje się efek-
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tywnym rozwiązaniem z uwagi na bardziej złożoną procedurę dotyczącą przyjęcia 
lub zmiany statutu. Podstawę zaciągania zobowiązań w związku z działalnością 
jednostki, w tym także rozporządzania mieniem uczelni, stanowi pełnomocnictwo 
udzielone przez rektora (bądź osobę działającą z jego upoważnienia). 

9. Zgodnie z ust. 6 tego przepisu w akademickim inkubatorze przedsiębior-
czości oraz centrum transferu technologii działających w formie jednostek ogól-
nouczelnianych tworzy się rady nadzorujące, których skład i kompetencje są 
określone w regulaminach tych jednostek. Zatem dodatkowym elementem wspo-
mnianych regulaminów takich jednostek będzie określenie kompetencji ich rad 
nadzorujących.

10. Przez określenie składu rad nadzorujących należy raczej rozumieć okreś-
lenie sposobu powoływania członków, np. przez wskazanie funkcji lub określonych 
stanowisk, których pełnienie lub zajmowanie wiąże się z jednoczesnym człon-
kostwem w radzie, aniżeli imienne wskazanie członków zasiadających w radzie. 

11. Należy przyjąć, że osoby zasiadające w radzie pełnią swoje funkcje nie-
jako dodatkowo w stosunku do zajmowanych funkcji w uczelni. Członkami rad 
nadzorujących mogą być również osoby niebędące pracownikami uczelni. 

12. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu tech-
nologii mogą działać również w formie fundacji oraz spółek prawa handlowego. 

13. W przypadku spółek prawa handlowego w art. 86 brak jest szczegółowych 
regulacji wskazujących na rodzaj spółki, niemniej jednak wskazane jest analogicz-
ne stosowanie rozwiązań zawartych w art. 86, a gdzie ustawodawca określił, że 
spółka celowa powinna być tworzona w formie spółki kapitałowej, co wydaje się 
najkorzystniejszym rozwiązaniem, chociażby w związku kwestią odpowiedzial-
ności udziałowców za zobowiązania spółki. 

14. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na regulacje wynikające z ustawy 
o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 u.f.p. jednostki sektora finansów publicznych (z wyłą-
czeniem jednostek samorządu terytorialnego i ich związków) nie mogą posiadać, 
obejmować lub nabywać udziałów lub akcji w spółkach ani nabywać obligacji emi-
towanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu teryto-
rialnego ani udziałów w spółdzielniach, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. 

W przypadku nabycia lub objęcia przez jednostkę sektora finansów publicz-
nych akcji lub udziałów w spółkach wbrew dyspozycji wynikającej z wymienio-
nego przepisu podlegają one przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu 
Państwa, który wykonuje wynikające z nich uprawnienia Skarbu Państwa.

Przepisy art. 86, 86a i 86b p.s.w. stanowią niewątpliwie odrębną regulację bę-
dącą podstawą posiadania i wykonywania przez uczelnie publiczne praw z akcji 
i udziałów. 

Brak jest podstaw do kwestionowania możliwości ustanowienia spółki, 
która nie tylko realizowałaby jednocześnie cele przypisane zarówno akade-
mickim inkubatorom przedsiębiorczości, jak i centrom transferu technologii, 
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lecz także prowadziła inną działalność. Zasadne wydaje się przyjęcie, że cel 
utworzenia spółki może być określony nie tylko w umowie spółki lub statucie, 
lecz także w innych dokumentach poprzedzających jej utworzenie, np. uchwale 
senatu opiniującej utworzenie spółki lub dokumentacji stanowiącej podstawę 
jej podjęcia. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości co do celu utworze-
nia spółki powinien on być wyraźnie określony przede wszystkim w umowie 
spółki lub statucie.

15. Wydaje się, że brak jest przeciwwskazań do utworzenia przez kilka uczelni 
w formie spółki prawa handlowego lub fundacji wspólnego dla nich akademickie-
go inkubatora przedsiębiorczości oraz centrum transferu technologii.

Art. 86a. 1. Uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub 
spółkę akcyjną, zwaną dalej „spółką celową”. Spółkę celową tworzy rektor 
za zgodą senatu uczelni lub innego organu kolegialnego uczelni. Do zadań 
spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach 
kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu 
wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzo-
nych w uczelni.

2. Rektor, w drodze umowy, może powierzyć spółce celowej zarządzanie 
prawami własności przemysłowej uczelni w zakresie jej komercjalizacji.

3. Uczelnia w celu realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2 przekazuje 
spółce celowej w formie aportu wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, 
w szczególności uzyskane prawa własności przemysłowej.

4. Wypłaconą dywidendę spółki celowej uczelnia przeznacza na działalność 
statutową uczelni.

1. Przepis ten został dodany przez nowelizację z dnia 18 marca 2011 r. Celem 
regulacji jest wprowadzenie mechanizmów ułatwiających proces komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz zarządzania prawami włas-
ności przemysłowej. Spółka celowa jest tworzona w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Do tworzenia oraz funkcjonowania spółek 
celowych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 
spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). 

2. Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów 
i akcji w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powsta-
ną w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowa-
dzonych na uczelni. 

Art. 86b. 1. Spółka celowa może zostać utworzona przez kilka uczelni 
publicznych albo kilka uczelni niepublicznych.
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, każda z uczelni może powie-
rzyć spółce celowej zadania określone w art. 86a ust. 1 i 2 w drodze odrębnej 
umowy, zawartej między rektorem uczelni a spółką celową.

1. Przepis ten, przewidując możliwość utworzenia spółki celowej przez kil-
ka uczelni publicznych albo kilka uczelni niepublicznych, niewątpliwie wyłącza 
możliwość utworzenia spółki celowej jednocześnie przez uczelnie publiczne oraz 
uczelnie niepubliczne. 

2. Przekazanie spółce celowej zadań następuje w drodze umowy zawieranej 
pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez rektora a spółką celową. 

Art. 86c. Senat, a w przypadku uczelni niepublicznej organ wskazany 
w statucie, uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjaliza-
cji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który określa:
 1) prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów 

w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych 
oraz praw własności przemysłowej;

 2) zasady wynagradzania twórców;
 3) zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych;
 4) zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjali-

zacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia 
usług naukowo-badawczych.

1. Zgodnie z art. 16 u.z.f.n. w razie dokonania wynalazku, stworzenia wzoru 
użytkowego lub wzoru przemysłowego w wyniku prac lub zadań finansowanych 
przez ministra właściwego do spraw nauki prawo do uzyskania patentu na wyna-
lazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji 
wzoru przemysłowego przysługuje podmiotowi, któremu przyznano środki finan-
sowe na naukę, chyba że umowa pomiędzy ministrem właściwym do spraw nauki 
a podmiotem otrzymującym środki finansowe na naukę albo decyzja o przyznaniu 
środków stanowią inaczej. 

2. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku reali-
zacji zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

3. Analogiczne rozwiązania są przewidziane w art. 32 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616 
z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Cen-
trum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.).
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4. Zgodnie z art. 12 pr. aut. jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią 
inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywa-
nia obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie 
prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego 
zamiaru stron.

5. Uczelnia nie nabędzie praw autorskich do dzieł, które pracownik stworzył 
jedynie przy okazji wykonywania swoich obowiązków lub niezależnie (a nawet 
wbrew tym obowiązkom), nawet jeżeli dokonał tego w godzinach pracy i przy 
użyciu sprzętu, materiałów lub innych możliwości stworzonych przez uczelnię9�

6. Ze względu na powyższe i złożony proces związany z prowadzeniem badań 
naukowych, uzyskiwaniem stosownych wyników oraz zarządzaniem prawami au-
torskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej wprowa-
dzono rozwiązania mające na celu ułatwienie procesu komercjalizacji wyników 
badań i prac rozwojowych. 

7. Artykuł 86c nie zawiera szczególnych rozwiązań w stosunku do przepisów 
powszechnie obowiązujących, zwłaszcza wyżej wymienionych regulacji zawar-
tych w ustawie o zasadach finansowania nauki oraz ustawach o Narodowym Cen-
trum Badań i Rozwoju i o Narodowym Centrum Nauki. Przepis ten zobowiązuje 
jednak uczelnie do wprowadzenia wewnętrznych regulacji w odniesieniu do praw 
i obowiązków uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie 
ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności 
przemysłowej, zasad wynagradzania twórców, zasad i procedur komercjalizacji 
wyników badań i prac rozwojowych oraz korzystania w tym zakresie z majątku 
uczelni, a także zasad świadczenia usług naukowo-badawczych.

8. Przyjęte rozwiązania powinny być dostosowane do specyfiki badań na-
ukowych i prac rozwojowych prowadzonych na danej uczelni. Szczegółowe roz-
wiązania i zakres regulacji w ramach dyspozycji określonej w art. 86c są pozo-
stawione uczelni. 

Art. 87. Status szpitali będących bazą dydaktyczną i naukowo-badawczą 
uczelni medycznych lub innych uczelni prowadzących działalność dydaktycz-
ną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych regulują przepisy o działalności 
leczniczej.

Pierwotnie przepis ten odnosił się do przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 
z późn. zm.). Po uchyleniu tej ustawy stosowne regulacje dotyczące szpitali bę-
dących bazą dydaktyczną i naukowo-badawczą uczelni medycznych lub innych 
uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk 

9 Przewodnik. Komercjalizacja B+R dla praktyków, red. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa 2010, s. 116.



DZIAŁ II. Ustrój uczelni

172

 Art. 88 

 Mariusz Lenard  

medycznych od 1 lipca 2011 r. są zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Art. 88. 1. W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego 
podstawę stanowi biblioteka. Organizację i funkcjonowanie systemu biblio-
teczno-informacyjnego uczelni, w tym zasady korzystania z niego przez oso-
by niebędące pracownikami, doktorantami lub studentami uczelni, określa 
statut.

2. Dyrektora biblioteki zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii senatu 
uczelni. W uczelni akademickiej dyrektorem biblioteki może być osoba po-
siadająca uprawnienia do zajmowania stanowisk wymienionych w art. 113 
lub stopień naukowy.

3. W uczelni działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora. 
Skład i kompetencje rady bibliotecznej oraz tryb jej powoływania określa 
statut uczelni.

4. Uczelnia w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informa-
cyjnego może przetwarzać określone w jej statucie dane osobowe osób korzy-
stających z tego systemu.

5. Zbiór danych osobowych, o których mowa w ust. 4, jest zwolniony z obo-
wiązku rejestracji zbiorów danych osobowych, o których mowa w art. 40 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Uczelnia prowadzi archiwum. Działalność archiwum regulują przepisy 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016).

1. Biblioteki prowadzone przez uczelnie należą do bibliotek naukowych w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.). 

2. Do bibliotek naukowych w rozumieniu ustawy o bibliotekach należą m.in. 
Biblioteka Narodowa, biblioteki, których organizatorem jest PAN, oraz biblioteki, 
których organizatorami są instytuty badawcze. 

3. Artykuł 88 jest przepisem szczególnym wobec ustawy o bibliotekach i re-
gulacje w nim zawarte mają pierwszeństwo przed przepisami tej ustawy.

4. Dyrektorem biblioteki może być osoba będąca dyplomowanym biblioteka-
rzem oraz dyplomowanym pracownikiem dokumentacji i informacji naukowej, 
a także osoba posiadająca stopień naukowy.

5. Ustęp 4 zawiera upoważnienie dla uczelni do przetwarzania danych osobo-
wych osób korzystających z systemu biblioteczno-informacyjnego. Ponadto zbiór 
danych osobowych osób, które korzystają z systemu, zwolniony jest z obowiązku 
rejestracji przewidzianego w ustawie o ochronie danych osobowych.
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Rozdział 4
Mienie i finanse uczelni

Art. 89. Mienie uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe.

1. Przepis ten nie zawiera szczególnych rozwiązań w stosunku do regulacji za-
wartych w kodeksie cywilnym. Treść art. 89 jest analogiczna do treści art. 44 k.c. 

2. Do uczelni publicznych jako państwowych osób prawnych zastosowanie 
znajdzie art. 441 § 1 k.c., stosownie do którego własność i inne prawa majątkowe 
stanowiące mienie państwowe przysługują Skarbowi Państwa albo innym pań-
stwowym osobom prawnym. Zgodnie z § 2 tego artykułu uprawnienia majątkowe 
Skarbu Państwa względem państwowych osób prawnych określają odrębne prze-
pisy, w szczególności regulujące ich ustrój.

3. Przepisami odrębnymi, o których mowa w art. 441 § 2 k.c., będą w przy-
padku uczelni publicznych art. 90 p.s.w. oraz przepisy ustawy o zasadach wyko-
nywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Art. 90. 1. W akcie o utworzeniu uczelni publicznej wskazuje się mienie 
lub organ, który ją w to mienie wyposaża.

2. Na wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, tworzonej uczelni przezna-
cza się nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 
samorządu terytorialnego. Na wyposażenie uczelni tworzonej z połączenia kil-
ku uczelni przeznacza się nieruchomości stanowiące własność łączonych uczel-
ni; na jej wyposażenie mogą być również przeznaczone nieruchomości z zaso-
bu nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

3. Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą przeka-
zywać uczelniom nieruchomości w trybie i na zasadach określonych w usta-
wie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

4. Rozporządzanie przez uczelnię publiczną składnikami aktywów trwa-
łych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w zakresie określonym w usta-
wie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysłu-
gujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.), wymaga 
zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, w przypadkach gdy 
wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w zło-
tych kwoty 250 000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszo-
nego przez Narodowy Bank Polski, według stanu z dnia wystąpienia o zgodę. 
Do wystąpienia dołącza się zgodę senatu uczelni.

5. W przypadku likwidacji uczelni publicznej jej mienie, po spłaceniu zo-
bowiązań, staje się, odpowiednio do źródła pochodzenia tego mienia zgodnie 
z ust. 2, mieniem Skarbu Państwa albo mieniem jednostki samorządu teryto-
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rialnego. O przeznaczeniu mienia zlikwidowanej uczelni publicznej decydu-
je minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, a w przypadku uczelni 
wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej odpo-
wiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do mienia przekazanego uczelni 
niepublicznej w trybie ust. 3.

7. (uchylony).

1. Utworzenie i likwidację uczelni publicznej regulują przepisy rozdziału 2 
ustawy „Tworzenie i likwidacja uczelni”, art. 18 i następne.

2. Działania w przypadku likwidacji uczelni publicznej, dokonanej na mocy 
decyzji ministra wykonującego swoje uprawnienia nadzoru, określa art. 37 ust. 3.

3. Należy mieć na uwadze, że do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy 
art. 90 ust. 4 stanowił w zasadzie zbędne odniesienie do ustawy o zasadach wy-
konywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Nie pozostawia wątp-
liwości fakt, że uczelnie publiczne są państwowymi osobami prawnymi, o których 
mowa w przepisach dotyczących zasad wykonywania uprawnień przysługujących 
Skarbowi Państwa. Zatem do wejścia w życie wspomnianej nowelizacji brak sto-
sownej regulacji w komentowanej ustawie pozostawałby bez znaczenia dla ko-
nieczności stosowania przez uczelnie wymagań i procedur określonych w prze-
pisach dotyczących zasad wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 
Państwa. 

Stosownie do wprowadzonej zmiany w treści art. 90 ust. 4 złagodzono wyma-
gania związane z koniecznością uzyskania zgody ministra właściwego do spraw 
Skarbu Państwa na rozporządzenie przez uczelnię publiczną składnikami aktywów 
trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez podwyższenie kwoty, 
która wiązała się z koniecznością uzyskania takiej zgody, z kwoty stanowiącej 
równowartość w złotych 50 tysięcy euro do kwoty 250 tysięcy euro, obliczonej 
na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, według 
stanu z dnia wystąpienia o zgodę. 

Zatem przepis ten w wyniku nowelizacji stanowi lex specialis w stosunku do 
regulacji zawartej w ustawie o zasadach wykonywania uprawnień przysługują-
cych Skarbowi Państwa. 

Jednocześnie wprowadzona zmiana przewiduje konieczność przedstawienia 
wraz z wnioskiem do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa stosownej 
zgody senatu uczelni na dokonanie rozporządzenia. Wprowadzenie takiego obo-
wiązku wiąże się bezpośrednio z inną zmianą ustawy w treści art. 62. Przepis ten 
do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy określał szczegółowe kompetencje se-
natu uczelni. Do kompetencji senatu uczelni należało m.in. wyrażanie zgody na 
zbycie lub obciążenie mienia o wartości określonej w statucie. Brak było jednak 
regulacji określającej minimalną wartość mienia będącego przedmiotem zbycia 
lub obciążenia, którego wartość wiązałaby się z koniecznością uzyskania takiej 
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zgody. Wprowadzona zmiana wydaje się pożądana nie tylko z uwagi na spójne 
powiązanie wartości przedmiotu rozporządzenia z koniecznością uzyskania zgo-
dy senatu uczelni oraz ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, lecz także 
ze względu na zastosowanie jednolitej terminologii (do nowelizacji poza „rozpo-
rządzeniem składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachun-
kowości” w omawianym art. 90 ustawodawca posługiwał się pojęciem zbycia lub 
obciążenia mienia w art. 62). 

Bez zmian pozostawiono pozostałe wymagania oraz zasady postępowania 
związane z koniecznością uzyskania zgody ministra właściwego do spraw Skar-
bu Państwa:
  –  przedmiot rozporządzenia (w rozumieniu przepisów o rachunkowości);
  –  zakres rozporządzenia (zgodnie z ustawą o zasadach wykonywania upraw-

nień przysługujących Skarbowi Państwa); 
  –  sposób obliczenia wartości rynkowej przedmiotu rozporządzenia (na podsta-

wie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, według stanu 
z dnia wystąpienia o zgodę);
4. Co oznacza „rozporządzenie”? Jest to kwestia szeroko komentowana w dok-

trynie, zwłaszcza w kontekście przywołanej ustawy o zasadach wykonywania 
uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Rozporządzenie to „przeniesienie, 
obciążenie, ograniczenie lub zniesienie prawa podmiotowego”10�

5. Okazją do usunięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych mogą być 
prace nad regulacjami dotyczącymi nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa.

Art. 5a. 1. Państwowe osoby prawne są obowiązane uzyskać zgodę ministra 
właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie 
rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachun-
kowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych akty-
wów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników 
do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich 
wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przed-
miotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, ob-
liczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 
według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.

2. Czynność prawna dokonana z naruszeniem obowiązku określonego w ust. 1 
jest nieważna.

3. Nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 1, czynność prawna:
10 Z. Radwański (w:) System prawa prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Rad-

wański, Warszawa 2002, s. 184; tenże, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1999; S. Grzy-
bowski (w:) System prawa cywilnego, t. 1, Część ogólna, Ossolineum 1985, s. 491. Można również 
przywołać S. Sołtysiński, Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć 
cywilistycznych (w:) Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachór-
skiego, red. J. Błeszyński, J. Rajski, Warszawa 1985, s. 317.
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 1) przedsiębiorstw państwowych, jeżeli na mocy przepisów odrębnych jest wy-
magane zgłoszenie zamiaru jej dokonania organowi założycielskiemu,

 2) jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów 
wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, jeżeli na mocy przepi-
sów odrębnych, postanowień statutu albo umowy spółki na jej dokonanie jest 
wymagana zgoda walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników,

 3) w zakresie rozporządzenia akcjami i obligacjami dopuszczonymi do obrotu na 
rynku regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538),

 4) dokonywana w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub układowym,
 5) Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencji Mienia Wojskowego oraz 

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – w zakresie rozporządzenia, powierzo-
nymi tym Agencjom na podstawie przepisów odrębnych, składnikami mienia 
Skarbu Państwa,

 6) Agencji Rezerw Materiałowych – w zakresie rezerw strategicznych,
 7) nabycia lub rozporządzania uprawnieniami do emisji, o których mowa w usta-

wie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji ga-
zów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695);

 8) nabycia lub rozporządzania jednostkami przyznanej emisji, jednostkami re-
dukcji emisji, jednostkami poświadczonej redukcji emisji, o których mowa 
w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cie-
plarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 
oraz z 2010 r. Nr 249, poz. 1657).

Art. 5b. 1. Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 5a ust. 1, 
występuje państwowa osoba prawna dokonująca czynności prawnej, określając:
 1) przedmiot rozporządzenia z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych iden-

tyfikujących składniki aktywów trwałych,
 2) wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia,
 3) sposób rozporządzenia,
 4) podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie,
 5) uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej.

2. Do wniosku dołącza się:
 1) dokumenty potwierdzające:

 a) że wnioskodawca jest państwową osobą prawną, chyba że osobowość praw-
na została nadana wnioskodawcy ustawą,

 b) prawo do przedmiotu rozporządzenia,
 c) wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2: 

wycenę rzeczoznawcy albo oświadczenie wnioskodawcy – jeżeli wartość 
rynkową przedmiotu rozporządzenia można ustalić na podstawie opubliko-
wanych cenników lub notowań giełdowych albo jeżeli koszt wyceny prze-
wyższa 20% wartości bilansowej przedmiotu rozporządzenia,
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 2) projekt umowy, na podstawie której ma być dokonane rozporządzenie,
 3) inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.

3. Jeżeli złożony wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 i 2, mini-
ster właściwy do spraw Skarbu Państwa wzywa wnioskodawcę do usunięcia bra-
ków w wyznaczonym terminie, pod rygorem zwrotu wniosku. Termin, o którym 
mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia usunięcia braków.

3a. Jeżeli minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zleci sporządzenie do-
datkowej wyceny nieruchomości lub wystąpi do organizacji zawodowej rzeczo-
znawców majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości tej wyceny albo wyce-
ny, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, w trybie art. 157 ust. 1 albo ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603, z późn. zm.), bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu 
do dnia otrzymania dodatkowej wyceny lub oceny prawidłowości sporządzanej 
wyceny, nie dłużej jednak niż na 60 dni.

3b. W sprawach szczególnie skomplikowanych okres zawieszenia postępowa-
nia może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż o 30 dni. O przyczynie wydłużenia 
okresu zawieszenia postępowania minister właściwy do spraw Skarbu Państwa 
zawiadamia stronę postępowania.

4. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie miesiąca od dnia jego dorę-
czenia ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa wraz z kompletem wy-
maganych dokumentów.

Art. 5c. 1. Zgoda, o której mowa w art. 5a ust. 1, jest wyrażana na czas ozna-
czony, nie dłuższy niż rok.

2. Zgoda może być wydana z zastrzeżeniem warunków.
3. W przypadku zgody wydanej z zastrzeżeniem warunków, odmowy wyraże-

nia zgody albo zwrotu wniosku, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest 
obowiązany do pisemnego uzasadnienia rozstrzygnięcia.

4. Państwowej osobie prawnej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do mi-
nistra właściwego do spraw Skarbu Państwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
pisemnie uzasadnionego rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 3; do sprzeciwu 
dołącza się jego uzasadnienie.

5. W przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu przez ministra właściwego do 
spraw Skarbu Państwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia sprzeciwu, państwo-
wej osobie prawnej przysługuje prawo wniesienia w terminie 7 dni odwołania do 
sądu. Sąd w terminie 14 dni wyznacza rozprawę.

6. Do rozpatrywania spraw, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowied-
nio przepisy części pierwszej księgi drugiej tytułu II działu IVa Kodeksu postę-
powania cywilnego.

6. Obowiązkiem uzyskania zgody będą zatem objęte przede wszystkim na-
stępujące czynności prawne dokonywane przez uczelnie publiczne:
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  –  sprzedaż składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości;
  –  wniesienie aportem majątku trwałego do spółek;
  –  sprzedaż akcji lub udziałów posiadanych w spółkach;
  –  ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych obciążających składniki ma-

jątkowe (zastaw, hipoteka, służebność gruntowa);
  –  oddanie składników majątku trwałego do odpłatnego lub nieodpłatnego uży-

wania (dzierżawa, najem, użyczenie).
Należy zwrócić uwagę, że wątpliwości związane z procedurą występowania 

przez uczelnie o zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa pojawiały 
się właśnie na gruncie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługują-
cych Skarbowi Państwa. Dotyczy to w szczególności przepisu art. 5a ust. 1 u.z.w.u.

7. Rozporządzenie częścią składnika aktywów trwałych. Wątpliwości co 
do stosowania cytowanego przepisu ujawniają się w związku ze specyfiką funk-
cjonowania uczelni m.in. w przypadku oddania do korzystania innym podmio-
tom części składników aktywów trwałych na podstawie umów prawa cywilnego. 
Przykładem są umowy najmu i dzierżawy dotyczące obiektów oraz pomieszczeń 
w budynkach. Wątpliwości związane z interpretacją art. 5a ust. 1 u.z.w.u. wiąza-
ły się w tej sytuacji z koniecznością rozstrzygnięcia, czy zgody ministra właś-
ciwego do spraw Skarbu Państwa wymaga rozporządzenie jedynie składnikiem 
aktywów trwałych jako całością, czy również rozporządzenie częścią składnika 
aktywu trwałego (w praktyce sprowadzi się to do rozstrzygnięcia, czy obowią-
zek ten dotyczy też np. wynajęcia części budynku, czy wyłącznie całego budyn-
ku lub innego obiektu). 

Celem regulacji zawartej w art. 5a ustawy o zasadach wykonywania upraw-
nień przysługujących Skarbowi Państwa jest kontrola zasadności i celowości roz-
porządzania przez państwowe osoby prawne składnikami aktywów trwałych 
o określonej w tym przepisie wartości. Należy zgodzić się z poglądem Minister-
stwa Skarbu Państwa, że przyjęcie koncepcji, zgodnie z którą pod dyspozycję nor-
my art. 5a ww. ustawy podpada jedynie rozporządzenie składnikiem aktywów 
trwałych jako całością, skutkowałoby możliwością łatwego obchodzenia prawa. 
Odmienna wykładania art. 5a ww. ustawy mogłaby prowadzić do akceptacji dzia-
łań państwowych osób prawnych zmierzających do obejścia cytowanego przepisu, 
poprzez dokonywanie cząstkowych rozporządzeń składnikami aktywów trwałych. 
Zdaniem Ministerstwa Skarbu Państwa rozporządzenie częścią składnika aktywa 
trwałego, o którym mowa w przedmiotowym przepisie, także podlega obowiąz-
kowi uzyskania zgody z art. 5a u.z.w.u.

8. Wartość przedmiotu rozporządzenia. Powyższe stanowisko wydaje się 
w pełni zasadne, niemniej jednak jego konsekwencją mogą być problemy związa-
ne ze sposobem ustalenia wartości przedmiotu rozporządzenia. W tym przypadku 
należy rozważyć, czy wartością przedmiotu rozporządzenia w przypadku umów 
najmu lub dzierżawy będzie wartość np. wynajmowanej nieruchomości bądź jej 
części, czy wartość świadczeń objętych umową najmu. 
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Ewentualne przyjęcie, że wartością przedmiotu rozporządzenia jest wartość 
świadczeń objętych np. umową najmu lub dzierżawy, może się wiązać z następu-
jącymi wątpliwościami: 
  –  w tej sytuacji wartością przedmiotu rozporządzenia może być suma świad-

czeń za okres, na który zawarto umowę – zawieranie umów o wartości poni-
żej 250 tysięcy euro na krótszy okres może prowadzić do obchodzenia prze-
pisów ustawy; 

  –  mogą się pojawiać wątpliwości dotyczące obliczania wartości przedmiotu roz-
porządzenia przy umowach zawieranych na czas nieokreślony;

  –  przy takiej interpretacji w zasadzie wyłączone z obowiązku uzyskania zgody 
byłyby umowy użyczenia.
W praktyce przyjmuje się wartość przedmiotu rozporządzenia jako wartość 

rynkową składnika aktywów trwałych objętych treścią czynności rozporządzają-
cej niezależnie od jej rodzaju.

Stanowisko to wydaje się zasługiwać na poparcie (w szczególności wobec 
przedstawionych wyżej wątpliwości dotyczących przyjęcia wartości świadczeń 
objętych umową). 

Pewne wątpliwości mogą dotyczyć jednorazowego wynajęcia określonego 
obiektu, np. na potrzeby organizatorów koncertu. Złożona procedura związana 
z uzyskiwaniem takiej zgody na gruncie ustawy o zasadach wykonywania upraw-
nień przysługujących Skarbowi Państwa może utrudniać zawarcie takiej umowy 
z uwagi na to, że przepisy zdają się nie uwzględniać sytuacji, w której istnieje 
możliwość zawarcia przez uczelnię publiczną umowy na krótki okres czy wręcz 
w związku z konkretnym wydarzeniem. 

9. Szczególne sytuacje związane z koniecznością uzyskania zgody na 
rozporządzanie składnikami majątku. O ile nie pozostawia wątpliwości fakt, 
że omawiany przepis art. 90 ust. 4 ustawy dotyczy jedynie szeroko rozumia-
nych czynności rozporządzających i nie obejmuje kwestii związanych z naby-
waniem mienia, o tyle należy mieć na uwadze, że również takie czynności jak 
ustanowienie zastawu, hipoteki lub służebności gruntowej w praktyce wiążą 
się z rozporządzeniem lub mogą prowadzić do rozporządzenia składnikami 
aktywów uczelni. 

Praktyka stosowania wyżej wymienionych przepisów zmierza do wywa-
żenia zarówno interesu Skarbu Państwa realizowanego przez kontrolę zasad-
ności i celowości rozporządzania przez państwowe osoby prawne składnikami 
aktywów trwałych, jak i interesu uczelni, w ich aktywności przejawiającej się 
między innymi poszukiwaniem źródeł przychodów umożliwiających samofi-
nansowanie się uczelni. Okazją do usunięcia ewentualnych wątpliwości inter-
pretacyjnych mogą być prace nad regulacjami dotyczącymi nadzoru właściciel-
skiego Skarbu Państwa.

10. Zgoda Ministra Skarbu Państwa traktowana jest jako zgoda osoby trzeciej 
na dokonanie czynności prawnej (art. 63 k.c.), a nie jako decyzja administracyjna.
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Art. 91. 1. Działalność uczelni, o której mowa w art. 13 ust. 1 i art. 14, 
podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od 
czynności cywilnoprawnych na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

2. Uczelnia jest zwolniona z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieru-
chomości Skarbu Państwa, z wyjątkiem opłat określonych w przepisach o go-
spodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Anna Szymańska

1. W ust. 1 ustanowiono zasadę, na podstawie której działalność uczelni – za-
równo publicznej, jak i niepublicznej – w określonym przez art. 13 ust. 1 oraz 
art. 14 zakresie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, podatku od towarów 
i usług, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku 
od czynności cywilnoprawnych na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 
Powyższe rozwiązanie szczególne dotyczy działalności związanej z:
  a)  kształceniem studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umie-

jętności niezbędnych w pracy zawodowej;
  b) wychowywaniem studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo pol-

skie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
  c)  prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczeniem 

usług badawczych;
  d)  kształceniem i promowaniem kadr naukowych;
  e)  upowszechnianiem i pomnażaniem osiągnięć nauki, kultury narodowej i tech-

niki, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i in-
formacyjnych;

  f)  prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształce-
nia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się 
przez całe życie;

  g)  stwarzaniem warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
  h)  działaniem na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych; Anna Szymańska

  i)  stwarzaniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału 
w procesie kształcenia i w badaniach naukowych;

  j)  prowadzeniem domów studenckich i stołówek studenckich.
Działalność uczelni w powyższym zakresie jest związana z realizacją bardzo 

istotnych zadań państwa, stąd decyzja ustawodawcy o zwolnieniu od określonych 
obowiązków podatkowych.

2. Zasady zwolnień, o których mowa w ust. 1, regulują w szczególności usta-
wy: z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969 z późn. zm.), z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 
Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
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cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) oraz 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, 
poz. 613 z późn. zm.). 

Zwolnienia od podatków stosujące się do uczelni mają charakter podmiotowy, 
przedmiotowy albo podmiotowo-przedmiotowy. Zwolnienia podmiotowe polega-
ją na wskazaniu explicite w ustawie kategorii podmiotów zwolnionych od danego 
podatku i w przypadku uczelni wynikają z ustawy o podatku rolnym oraz ustawy 
o podatku leśnym. Zwolnienia przedmiotowe związane są z konkretnymi rodzaja-
mi działalności prowadzonymi m.in. przez uczelnie i wynikają z ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. Zwolnienia o charakterze mieszanym, tj. pod-
miotowo-przedmiotowym, dotyczą natomiast konkretnych rodzajów działalności 
prowadzonych przez uczelnie i są ustanowione w ustawie o podatku od towarów 
i usług oraz ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. 

Ponadto na podstawie art. 2 pkt 1  lit.  f ustawy o podatku od czynności 
cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne w sprawach m.in. nauki i szkolnictwa 
nie są objęte tym podatkiem. Wobec powyższego nie stanowią przedmiotu opodat-
kowania np. zawierane w sprawach nauki i szkolnictwa umowy sprzedaży oraz za-
miany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie odpłatnego użytkowania czy usta-
nowienie hipoteki (por. art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

3. Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podlegają grunty 
sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grun-
ty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Na 
podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 tej ustawy uczelnie są zwolnione od podatku rolnego 
od wszystkich gruntów sklasyfikowanych zgodnie z art. 1 wspomnianej ustawy. 

Uczelnie są również zwolnione od podatku leśnego – na podstawie art. 7 ust. 2 
pkt 1 ustawy o podatku leśnym. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy opodatkowa-
niu podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykony-
wanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. W rozumieniu tejże 
ustawy lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków 
jako lasy (art. 1 ust. 2), natomiast działalnością leśną jest działalność właścicieli, 
posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodaro-
wania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodaro-
wania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu: drewna, żywicy, choinek, 
karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych 
produktów w stanie nieprzerobionym (art. 1 ust. 3).

4. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. wolne od tego podatku są docho-
dy podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo- 
-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kul-
turalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania 
inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi 
oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy spo-
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łecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – 
w części przeznaczonej na te cele. Wymienione wyżej cele należą do społecznie 
użytecznych, stąd zwolnienie podmiotów realizujących takie działania od podatku 
we wskazanym w ustawie zakresie nie narusza zasady równości podmiotów wobec 
prawa i stanowi uzasadnione odstępstwo od reguły powszechności opodatkowania.

Do skorzystania przez podatnika z omawianego zwolnienia nie wystarczy jed-
nak spełnienie przez niego przesłanki polegającej na posiadaniu celu statutowego 
zgodnego z działalnością wymienioną w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Konsekwen-
cją przedmiotowego charakteru wymienionych w tym przepisie zwolnień jest po-
nadto zawarte w art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p. zastrzeżenie stosowania ust. 1 pkt 4 wy-
łącznie do takich sytuacji, w których dochód podatnika jest przeznaczony i – bez 
względu na termin – wydatkowany na wyżej wymienione cele, w tym także na 
nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących 
bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących 
kosztu uzyskania przychodów. 

Tym samym dopiero łączne spełnienie przez uczelnię przesłanek zawartych 
w art. 17 w ust. 1 pkt 4 oraz w ust. 1b uprawnia tych podatników do skorzystania 
ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

W praktyce stosowanie przepisu art. 17 ust. 1b może budzić wątpliwości w za-
kresie kwalifikowania konkretnych wydatków jako podlegających albo niepodle-
gających zwolnieniu. W doktrynie można spotkać następujący pogląd: 

„Wydaje się jednak, że nie można interpretować tego przepisu w taki sposób, iż 
musi to być wydatek, który ma służyć bezpośrednio realizacji zadania społecznie 
użytecznego. […] Dodać należy, iż wydatkowanie na cele wskazane w ustawie, jako 
korzystające ze zwolnienia przedmiotowego, nie musi polegać tylko i wyłącznie na 
finansowaniu takiej działalności przez podmiot nabywający prawo do zwolnienia 
jego dochodów (np. fundacja). Jak wyjaśniano wielokrotnie, przez wyrażenie «któ-
rych celem statutowym jest działalność» należy rozumieć, że zwolnienie okreś-
lone w tym przepisie ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych jednostek 
organizacyjnych, które w sposób bezpośredni prowadzą działalność, np. oświa-
tową czy też kulturalną, czy też przyczyniają się w sposób pośredni do jej prowa-
dzenia przez powołane do tego celu wyspecjalizowane placówki, tj. wspierają tę 
działalność. Przez wyrażenie «których celem statutowym jest działalność» należy 
rozumieć nie tylko bezpośrednie prowadzenie przez daną jednostkę organizacyjną 
np. placówki oświatowej czy kulturalnej, lecz także wspieranie takiej działalności, 
o ile wynika to wprost z zatwierdzonego statutu. […] Ustalenie spełnienia drugiej 
przesłanki – wydatkowanie na cel społecznie preferowany – jest łatwiejsze, jeżeli 
osoba prawna posiada dochody wyłącznie z działalności podlegającej zwolnieniu, 
np. z darowizn, oraz przeznacza je tylko na taką działalność, bowiem nie prowadzi 
innej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji każdy dochód, jako przezna-
czony na cele społecznie użyteczne wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4–8 ustawy 
o CIT i na nie wydatkowany, podlega zwolnieniu. Jeżeli podmiot prowadzi jesz-
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cze inną działalność, to należy ustalić, jaka część jego dochodu jest wydatkowana 
na cele inne niż zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4–8 ustawy o CIT”11�

5. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług 
zwolnione od tego podatku są usługi świadczone przez uczelnie (a także jednostki 
naukowe PAN oraz jednostki badawczo-rozwojowe) w zakresie kształcenia na po-
ziomie wyższym, a ponadto dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 
usługami związane (o ile – jak doprecyzowano w art. 43 ust. 17a powołanej usta-
wy – te dostawy i świadczenia usług są dokonywane przez podmioty świadczące 
usługi podstawowe, tj. w przypadku uczelni – usługi w zakresie kształcenia na 
poziomie wyższym).

Jednocześnie w art. 43 ust. 17 tej ustawy zawarto ważne zastrzeżenie, iż po-
wyższe zwolnienia nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia 
usług ściśle związanych z usługami podstawowymi (a więc w przypadku uczelni 
– jak wskazano wyżej – z usługami w zakresie kształcenia na poziomie wyższym), 
jeżeli nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub ich głównym 
celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkuren-
cyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających 
z takiego zwolnienia.

Ponadto zwolnienie od VAT obejmuje na mocy art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. b 
i c u.p.t.u. także usługi zakwaterowania w domach studenckich świadczone na 
rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzących te domy studenckie oraz 
świadczone na rzecz studentów i doktorantów przez podmioty inne niż uczelnie, 
pod warunkiem że uczelnie zawarły z tymi podmiotami umowy dotyczące zakwa-
terowania swoich studentów i doktorantów.

6. Zwolnienie od podatku o charakterze mieszanym zawarto również w usta-
wie o podatkach i opłatach lokalnych, która w art. 7 ust. 2 pkt 1 stanowi, iż uczel-
nia jest zwolniona od podatku od nieruchomości, przy czym zwolnienie to nie 
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą. Za-
strzeżenie zawarte in fine cytowanego przepisu ma zastosowanie do uczelni pro-
wadzącej na podstawie art. 7 p.s.w. działalność gospodarczą oddzieloną organiza-
cyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i 14 p.s.w., w zakresie 
i formach określonych w statucie (por. komentarz do art. 13 i 14). Oznacza to, iż 
w przypadku prowadzenia takiej działalności przez uczelnię będzie ona zobowią-
zana do uiszczenia podatku od nieruchomości. Warto również pamiętać, iż w myśl 
art. 106 p.s.w. prowadzenie przez uczelnię działalności dydaktycznej, naukowej, 
badawczej, doświadczalnej, artystycznej, sportowej, diagnostycznej, rehabilitacyj-
nej lub leczniczej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

11 A. Mariański, komentarz do art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w:) 
A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, LEX/el. 2012.
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7. Na podstawie art. 91 ust. 2 uczelnia publiczna i niepubliczna jest zwolnio-
na od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, 
z wyjątkiem opłat określonych w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościa-
mi rolnymi Skarbu Państwa. Tym samym omawiany przepis zwalnia uczelnie od 
pierwszej opłaty oraz opłat rocznych pobieranych za oddanie przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego nieruchomości gruntowej w użytkowanie 
wieczyste na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), 
zgodnie z zasadami zawartymi w szczególności w art. 71, 72 oraz 73 tej ustawy.

Zwolnienie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skar-
bu Państwa nie obejmuje opłat ustanowionych w ustawie z dnia 19 października 
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm.). Ustawa ta reguluje zasady gospodarowania 
mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do: nieruchomości rolnych w rozumieniu 
kodeksu cywilnego położonych na obszarach przeznaczonych w planach zago-
spodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolnej, z wyłączeniem gruntów 
znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych i parków narodowych; innych 
nieruchomości i składników mienia pozostałych po likwidacji państwowych przed-
siębiorstw gospodarki rolnej oraz ich zjednoczeń i zrzeszeń, a także do lasów nie-
wydzielonych geodezyjnie z wyżej wymienionych nieruchomości.

Zasady wynikające z wyżej wskazanej ustawy obejmują również powyż-
sze mienie znajdujące się: w zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych; 
w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych; w użytkowaniu lub fak-
tycznym władaniu osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek orga-
nizacyjnych; w Państwowym Funduszu Ziemi; a także mają zastosowanie do nie-
ruchomości rolnych przejmowanych na własność Skarbu Państwa na podstawie 
decyzji administracyjnych lub z innych tytułów. 

Wyżej wymienione mienie Skarbu Państwa, przejęte w trybie ustawy o gospo-
darowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, tworzy Zasób Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. Zasób ten jest tworzony także przez mienie nabyte przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych, z wyjątkiem mienia nabytego przez Agencję ze 
środków własnych, w celu zapewnienia funkcjonowania biura prezesa i oddzia-
łów terenowych Agencji.

Zgodnie z art. 17b ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi w odnie-
sieniu do nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wykorzysty-
wanych: na cele obronności państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej – 0,1%; 
na cele rolne – 1%; na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz innych celów publicznych – 1%; na inne cele – 3% wartości nie-
ruchomości ustalonej w sposób określony w tej ustawie. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 tej ustawy cenę nieruchomości Zasobu Włas-
ności Rolnej Skarbu Państwa ustala się w wysokości nie niższej niż wartość tej 
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nieruchomości określona z zastosowaniem sposobów jej ustalania przewidzianych 
w przepisach o gospodarce nieruchomościami, przy czym cenę nieruchomości 
rolnej można również ustalić w wysokości nie niższej niż suma wartości gruntu 
określonej z uwzględnieniem stawek szacunkowych jednego hektara oraz ceny 
100 kg żyta, ustalonej stosownie do przepisów o podatku rolnym, i wartości czę-
ści składowych tego gruntu, określonej stosownie do ust. 1.

Ponadto zgodnie z art. 17b ust. 5 wskazanej wyżej ustawy w razie sprzeda-
ży prawa użytkowania wieczystego ustanowionego z mocy prawa zbywca tego 
prawa jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia jego zbycia uiścić Agencji Nie-
ruchomości Rolnych opłatę w wysokości 50% wartości nieruchomości ustalonej 
w sposób określony w art. 30 ust. 1 tej ustawy.

Do egzekucji należności Agencji z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste sto-
suje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. Należy również pamiętać, iż w myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 u.p.t.u. użyt-
kowanie wieczyste oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów sta-
nowi w rozumieniu tej ustawy dostawę towarów. Zgodnie z art. 19 ust. 16b tej-
że ustawy w przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste obowiązek 
podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie póź-
niej jednak niż z upływem terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych 
z tego tytułu.

Art. 92. 1. Działalność uczelni publicznej jest finansowana z dotacji z bu-
dżetu państwa na zadania ustawowo określone oraz może być finansowana 
z przychodów własnych.

2. Przychody własne uczelnia publiczna gromadzi na odrębnych rachun-
kach bankowych.

1. W ust. 1 zachowano systemowe rozwiązanie, stosowane uprzednio w za-
kresie finansowania państwowego szkolnictwa wyższego (od lat 70. XX w.), zgod-
nie z którym źródłami finansowania działalności uczelni publicznej są nie tylko 
dotacje budżetowe, lecz także przychody własne. 

Działalność uczelni publicznej jest więc finansowana z dotacji z budżetu pań-
stwa na zadania ustawowo określone (art. 94 ust. 1 i art. 94b) oraz może być finan-
sowana z przychodów własnych. 

Szczegółowe zasady odnoszące się do przyznawania dotacji z budżetu pań-
stwa są określone w przepisach art. 94–96 p.s.w. oraz w przepisach ustawy o fi-
nansach publicznych.

Do przychodów własnych uczelni publicznej zalicza się m.in.: odpłatności za 
świadczone usługi edukacyjne, w szczególności za kształcenie studentów na stu-
diach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich; 
opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia; jednorazowe opłaty za 
wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem stu-
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diów; odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, specjalistyczne i wysoko-
specjalistyczne usługi diagnostyczne, rehabilitacyjne lub lecznicze, a także opłaty 
licencyjne i przychody z działalności kulturalnej (szczegółowy katalog opłat za 
świadczone usługi edukacyjne, jakie może pobierać uczelnia publiczna, zawiera 
art. 99 ust. 1 p.s.w.).

2. Poza dotacjami wymienionymi w art. 94 ust. 1 uczelnia – zarówno publicz-
na, jak i niepubliczna – może otrzymywać również inne środki finansowe z budże-
tu państwa oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, 
przy czym z budżetów tych jednostek i ich związków może otrzymywać także do-
tacje celowe na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1, jeżeli dotowane zadanie 
jest związane z zadaniami własnymi jednostek samorządu terytorialnego (art. 94 
ust. 6). Dodatkowo na zasadach określonych w ustawie o zasadach finansowania 
nauki uczelnia może uzyskać finansowanie z budżetu państwa ze środków prze-
widzianych na naukę (art. 97).

3. Rozwiązanie, zgodnie z którym przychody własne uczelnia publiczna gro-
madzi na odrębnych rachunkach bankowych, zostało wprowadzone na podstawie 
nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. i weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 
Wprowadzona zmiana ma na celu zapewnienie transparentności gromadzenia środ-
ków przez uczelnię w podziale na pochodzące z przychodów własnych i z dotacji 
z budżetu państwa na zadania ustawowo określone.

Art. 93. 1. Wydatki budżetu państwa planowane na finansowanie 
działalności uczelni publicznych, w części dotyczącej wynagrodzeń walory-
zowane są corocznie, co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu wyna-
grodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na 
dany rok budżetowy.

2. Wydatki budżetu państwa planowane na finansowanie działalności 
uczelni publicznych, w części niedotyczącej wynagrodzeń waloryzowane są 
corocznie, co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
ustalony w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy.

1. Przepisy art. 93 określają reguły dotyczące waloryzacji globalnej puli środ-
ków finansowych pochodzących z budżetu państwa, przeznaczonej na wydatki 
budżetu państwa planowane na finansowanie działalności uczelni publicznych. 
Zasady te odnoszą się wyłącznie do planowania wydatków budżetu państwa – uj-
mowanych w kolejnych ustawach budżetowych – we wskazanym powyżej za-
kresie, nie mają natomiast zastosowania do określania poziomu wydatków bu-
dżetowych dla poszczególnych uczelni. Sposób i tryb podziału tych środków 
pomiędzy poszczególne uczelnie określają rozporządzenia wydane w wykona-
niu art. 96 oraz 96a. 
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2. W ust. 1 ustanowiono ogólną zasadę corocznej waloryzacji wydatków bu-
dżetu państwa planowanych na finansowanie działalności uczelni publicznych, 
w części dotyczącej wynagrodzeń – co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzro-
stu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalany w ustawie budżetowej 
na dany rok budżetowy. 

3. Środki, z których finansowane są wynagrodzenia pracowników uczelni pub-
licznych, pochodzą w głównej mierze ze środków z dotacji, o której mowa w art. 94 
ust. 1 pkt 1, przeznaczonej na zadania związane z kształceniem studentów studiów 
stacjonarnych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a (z wyłączeniem 
kształcenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a), kształceniem uczestników 
stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczel-
ni, w tym z przeznaczeniem na remonty (tzw. dotacja podstawowa). Kwota dotacji 
dla poszczególnych uczelni publicznych jest określana według jednolitej formuły 
algorytmicznej podziału dotacji, w tym dotacji „podstawowej” – według formuły 
określonej w załączniku nr 1–3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu 
państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 202). 

4. Ustęp 2 determinuje analogiczną do zawartej w ust. 1 zasadę corocznej wa-
loryzacji wydatków budżetu państwa planowanych na finansowanie działalności 
uczelni publicznych – w części niedotyczącej wynagrodzeń – co najmniej o śred-
nioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ustalony w ustawie budżetowej 
na dany rok budżetowy.

Art. 94. 1. Z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na:
 1) zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, w tym 

studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a, z wyłączeniem kształcenia, 
o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a, kształceniem uczestników sta-
cjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem 
uczelni, w tym na remonty; Anna Szymańska, Monika Kubiak

 2) zadania uczelni wojskowej związane z obroną narodową;
 3) zadania uczelni służb państwowych związane z bezpieczeństwem obywateli;
 4) zadania uczelni artystycznej związane z działalnością kulturalną w rozu-

mieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 5) zadania uczelni morskiej związane z utrzymaniem statków szkolnych 

i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich;
 6) zadania uczelni kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, 

związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycz-
nych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych;

 7) zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów w za-
kresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz dla doktorantów w zakresie okre-
ślonym w art. 199 ust. 1;
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 8) zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ra-
mach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej 
jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, 
w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bez-
pośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifika-
cje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treści 
kształcenia;

 9) zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu 
zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy wete-
rynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów labo-
ratoryjnych;

 10) dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym 
służących kształceniu studentów i doktorantów, będących osobami nie-
pełnosprawnymi – realizowanych w szczególności z udziałem z budżetu 
państwa, państwowych funduszy celowych lub środków rozwojowych po-
chodzących z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz 
z 2011 r. Nr 279, poz. 1644);

 11) zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym 
osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie 
kształcenia.
2. Uczelnia publiczna w ramach dotacji na pomoc materialną dla studen-

tów i doktorantów, o której mowa w ust. 1 pkt 7, może dofinansować remonty 
domów oraz stołówek studenckich.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są udzielane z budżetu państwa z czę-
ści, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższe-
go, z tym że dla:
 1) uczelni wojskowej dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 10, są 

udzielane z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodo-
wej, z zastrzeżeniem, że dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w zakre-
sie dotyczącym zadań związanych z kształceniem studentów studiów 
stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 
obejmuje żołnierzy zawodowych lub kandydatów na żołnierzy zawo-
dowych;

 2) uczelni służb państwowych dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 7, 
10 i 11, są udzielane z części, której dysponentem jest minister właściwy 
do spraw wewnętrznych;

 3) uczelni artystycznej dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4, 7, 10 i 11, 
są udzielane z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
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 4) uczelni morskiej dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5, 7, 10 i 11, są 
udzielane z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 
gospodarki morskiej;

 5) uczelni kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego dotacje, 
o których mowa w ust. 1 pkt 6, są udzielane z części, której dysponentem 
jest minister właściwy do spraw transportu;

 6) uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej będącej podmiotem, który 
utworzył lub prowadzi podmiot leczniczy prowadzący szpital, w części do-
tyczącej jednostek organizacyjnych tej uczelni prowadzących działalność 
dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, dotacje, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 7–11, są udzielane z części, której dysponentem 
jest minister właściwy do spraw zdrowia.
4. Uczelnia niepubliczna otrzymuje dotację na zadania związane z bez-

zwrotną pomocą materialną dla studentów, w zakresie określonym w art. 173 
ust. 1 oraz dla doktorantów, w zakresie określonym w art. 199 ust. 1.

4a. Uczelnia niepubliczna otrzymuje dotację na zadania związane ze stwa-
rzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi wa-
runków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

5. Uczelnia niepubliczna spełniająca warunki określone w przepisach wy-
danych na podstawie art. 95 ust. 1 może otrzymać:
 1) dotację przeznaczoną na pokrycie części opłat wnoszonych przez studen-

tów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów dok-
toranckich;

 2) dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadań wymienionych w ust. 1 
pkt 1, 2, 4 i 5 oraz 8–10.
6. Uczelnia może otrzymywać inne środki finansowe z budżetu państwa 

oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, 
przy czym z budżetów tych jednostek i ich związków może otrzymywać 
także dotacje celowe na zadania, o których mowa w ust. 1, jeżeli dotowa-
ne zadanie jest związane z zadaniami własnymi jednostek samorządu te-
rytorialnego.

7. Przepisy ust. 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio do związku uczelni.

1. W ust. 1 znajduje się enumeratywne wyliczenie dotacji podmiotowych oraz 
dotacji celowej o charakterze zadaniowym, które uczelnia publiczna otrzymuje 
z budżetu państwa (klasyfikowanych w budżecie państwa w dziale 803 – Szkolni-
ctwo wyższe). Użyte w przepisie sformułowanie „uczelnia publiczna otrzymuje” 
wskazuje obligatoryjne zobowiązanie przez ustawodawcę ministrów, o których 
mowa w ust. 3 – dysponujących dotacjami – do udzielenia tych dotacji uczelniom 
publicznym (pojęcie dotacji – zob. komentarz do art. 94c).

2. Katalog zawarty w ust. 1 obejmuje jedenaście dotacji, które można pogru-
pować następująco:
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  a)  dotacje w obszarze działalności dydaktycznej, obejmujące dziewięć dota-
cji o zróżnicowanym zakresie, przeznaczonych na zadania, o których mowa 
w pkt 1–6, 8, 9 i 11;

  b)  dotacje na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów 
i doktorantów, w zakresie określonych ustawowo form pomocy materialnej 
(pkt 7);

  c)  dotacje na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji 
(pkt 10).
3. Dysponując wymienionymi w ust. 1 dotacjami z budżetu państwa, odpo-

wiedni ministrowie stosują w odniesieniu do nadzorowanych uczelni publicznych 
jednolite reguły, oparte na zasadzie równości. Reguły te wynikają z powszechnie 
obowiązujących aktów prawnych, tj. z Prawa o szkolnictwie wyższym oraz z roz-
porządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
  a) w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych 

i niepublicznych, wydanego na podstawie art. 96 ust. 2 p.s.w., zgodnie z któ-
rym określana jest wysokość dotacji podmiotowych wymienionych w art. 94 
ust. 1 pkt 1–6, 8, 9 i 11 oraz ust. 4a p.s.w.;

  b)  z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa 
dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc 
materialną dla studentów i doktorantów (Dz. U. Nr 160, poz. 957), wydanego 
na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 p.s.w., zgodnie z którym określana jest wy-
sokość dotacji podmiotowej wymienionej w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 oraz 
art. 94a p.s.w.;

  c)  z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozli-
czania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwe-
stycji uczelni publicznej (Dz. U. Nr 179, poz. 1068), wydanego na podstawie 
art. 96 ust. 1 pkt 3 p.s.w., zgodnie z którym określany jest tryb udzielenia do-
tacji celowej wymienionej w art. 94 ust. 1 pkt 10 p.s.w.
4. Dotacja, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, zwana jest „podstawową” i do-

tyczy wszystkich uczelni publicznych oraz sześciu uczelni prowadzonych przez 
kościoły i związki wyznaniowe finansowanych z budżetu państwa na podstawie 
odrębnych przepisów, tj.:
  a) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – na podstawie ustawy 

o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa;
  b) Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – na podstawie ustawy 

o finansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z bu-
dżetu państwa;

  c)  Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – na podstawie ustawy 
o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budże-
tu państwa;

  d)  Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu – na podstawie ustawy 
o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budże-
tu państwa;
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  e) Akademii Ignatianum w Krakowie – na podstawie ustawy o finansowaniu 
Wyższej Szkoły Filozoficzno -Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie z bu-
dżetu państwa12 oraz 

  f)  Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie – na podstawie usta-
wy o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie 
z budżetu państwa.
5. Dotacja podstawowa ma największy udział w finansowaniu budżetowym 

tych uczelni. Jej znaczenie jest niezwykle istotne również z uwagi na fakt finanso-
wania w ramach środków pochodzących z tej dotacji – nie wyłącznie, ale w głów-
nej mierze – wynagrodzeń pracowników uczelni publicznej. W ramach dotacji 
podstawowej dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych) wydzielają część zasadniczą, dzieloną według określonej 
w rozporządzeniu formuły algorytmicznej, oraz część uzupełniającą, nieprzekra-
czającą 2% ogólnej kwoty dotacji, na rzecz podziałów uzupełniających i korygują-
cych. Wspomniana wyżej część zasadnicza dotacji podstawowej obejmuje kwoty 
wydzielane odrębnie dla grup uczelni akademickich i zawodowych. Przyznanie 
dotacji odbywa się z urzędu, bez wniosku uczelni. Konieczne jest natomiast prze-
kazanie przez uczelnię danych niezbędnych do podziału dotacji. Kwota dotacji dla 
danej uczelni publicznej jest określana według jednolitej formuły algorytmicznej 
podziału dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie spo-
sobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. 
Sposób podziału dotacji podstawowej udzielanej uczelniom wojskowym z części 
budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, określa 
załącznik nr 2 do powyższego rozporządzenia, natomiast dotacji podstawowej 
udzielanej uczelniom służb państwowych – załącznik nr 3 do tego rozporządzenia.

6. Sposób podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, dla publicz-
nych uczelni wojskowych na zadania związane z obroną narodową określa załącz-
nik nr 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa 
dla uczelni publicznych i niepublicznych. Przy podziale tej dotacji na poszczegól-
ne publiczne uczelnie wojskowe wyodrębnia się części, dzielone według odręb-
nych reguł, dotyczące:
  a)  kształcenia żołnierzy w czynnej służbie wojskowej skierowanych przez właś-

ciwy organ wojskowy na kursy dokształcające, studia podyplomowe oraz inne 
formy kształcenia nieobjęte dotacją podstawową z części budżetu państwa, 
której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;

  b)  zadań wykonywanych przez uczelnie wojskowe jako jednostki wojskowe.
7. Sposób podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 3, dla publicz-

nych uczelni służb państwowych na zadania związane z bezpieczeństwem oby-
wateli, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia w sprawie sposobu podziału do-
tacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Przy podziale 

12  Obecnie uczelnia posługuje się nazwą Akademia Ignatianum w Krakowie w związku ze speł-
nieniem przesłanek określonych w art. 3 ust. 5 p.s.w.
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tej dotacji między poszczególne uczelnie wyodrębnia się części, dzielone według 
odrębnych reguł, dotyczące:
  a)  kształcenia funkcjonariuszy i pracowników służb podległych Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych skierowanych przez właściwy organ na kursy dokształ-
cające, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia;

  b)  zadań wykonywanych przez uczelnie służb państwowych jako jednostki Po-
licji lub Państwowej Straży Pożarnej.
8. Sposób podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 4, dla publicz-

nych uczelni artystycznych na zadania związane z działalnością kulturalną w rozu-
mieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej określa 
załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu 
państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Dotacja ta – dzielona według 
formuły algorytmicznej – jest przeznaczona na dofinansowanie najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych i artystycznych przedstawianych przez uczelnie artystycz-
ne w danym roku o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz regionalnym 
z zakresu wszystkich dziedzin sztuki: muzyki, plastyki, teatru i filmu.

9. Sposób podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 5, dla publicz-
nych uczelni morskich na zadania związane z utrzymaniem statków szkolnych 
i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich określa załącznik 
nr 7 do rozporządzenia w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla 
uczelni publicznych i niepublicznych. Dotacja ta stanowi nie więcej niż 30% kwoty 
dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej, których dysponen-
tem jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określonych w ustawie 
budżetowej na dany rok i jest przeznaczana na utrzymanie oraz eksploatację stat-
ków szkolnych, utrzymanie specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr 
morskich oraz na realizację obowiązkowych szkoleń studentów-praktykantów i za-
łóg statków szkolnych w ramach szkolenia kadr morskich.

10. Sposób podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 6, dla pub-
licznych uczelni kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego na zada-
nia związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych 
ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych określa załącznik nr 8 do rozporzą-
dzenia w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni pub-
licznych i niepublicznych.

Dotacja ta – dzielona według formuły algorytmicznej – jest przeznaczona na:
  a)  utrzymanie  i  eksploatację  statków  szkolnych, w  tym wydatki  związane 

w szczególności z zakupem paliwa lotniczego, naprawą sprzętu lotniczego, 
opłatami lotniskowymi, ubezpieczeniami, amortyzacją sprzętu, utrzymaniem 
pomieszczeń personelu obsługującego statki powietrzne oraz budynków (han-
garów);

  b) wydatki związane z utrzymaniem specjalistycznych ośrodków szkoleniowych 
kadr powietrznych oraz związane z realizacją lotniczych szkoleń studentów 
studiów stacjonarnych i personelu lotniczego, mających na celu uzyskanie 
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licencji i związanych z nimi uprawnień (m.in. FTO/TRTO), a także kadry 
instruktorskiej w celu podtrzymania i podnoszenia kwalifikacji lotniczych, 
a w szczególności wydatki związane z utrzymaniem specjalistycznych symu-
latorów oraz kadry realizującej specjalistyczne szkolenia.
11. Sposób podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, prze-

znaczonej dla uczelni publicznej i niepublicznej oraz – zgodnie z art. 94a – dla 
jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 34, na zadania związane 
z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów w zakresie określonym w art. 173 
ust. 1 oraz dla doktorantów w zakresie określonym w art. 199 ust. 1 ustala roz-
porządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni 
publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla 
studentów i doktorantów.

Artykuł 94 w ust. 1 pkt 7 i ust. 4 oraz art. 94a stanowią podstawę prawną 
udzielania dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla stu-
dentów i doktorantów, dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek 
naukowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 34 w zakresie stypendium socjal-
nego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora 
dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapo-
mogi. Wspieranie przez państwo systemu indywidualnej pomocy finansowej dla 
studentów w celu zapewnienia równego i powszechnego dostępu do szkolnictwa 
wyższego wynika z art. 70 ust. 4 Konstytucji RP.

12. Dotacja na pomoc materialną dla studentów i doktorantów jest dotacją 
podmiotową udzielaną uczelniom publicznym oraz niepublicznym funkcjonu-
jącym na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, realizującym 
zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktoran-
tów. Dotacja jest także udzielana szkołom wyższym Kościoła katolickiego, 
których studenci mają prawo do pomocy materialnej na podstawie § 5 umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski 
w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych 
przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyż-
szych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania 
przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe, oraz 
Prawosławnemu Seminarium Duchownemu, którego słuchacze mają prawo 
do pomocy materialnej dla studentów na podstawie § 1 pkt 1 i 2 umowy za-
wartej między Rzecząpospolitą Polską a Polskim Autokefalicznym Kościołem 
Prawosławnym w sprawie Prawosławnego Seminarium Duchownego w War-
szawie. Od 1 października 2012 r. dotacja udzielana jest również jednostkom 
naukowym, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 34 (tj. instytutowi naukowemu 
PAN, instytutowi badawczemu albo międzynarodowemu instytutowi nauko-
wemu utworzonemu na podstawie odrębnych przepisów, działającemu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej), na zadania związane z bezzwrotną po-
mocą materialną dla doktorantów.
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13. Określona w ust. 2 omawianego artykułu możliwość dofinansowywania 
w ramach dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów, remontów 
domów i stołówek studenckich dotyczy wyłącznie uczelni publicznych. 

14. Środki z budżetu państwa przekazywane uczelniom publicznym i nie-
publicznym w ramach dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów 
i doktorantów nie podlegają egzekucji w myśl art. 831 § 1 pkt 2 k.p.c. ani egze-
kucji administracyjnej – stosownie do art. 8 § 1 pkt 15 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1015 z późn. zm.). Powyższa dotacja jest przeznaczona na realizację zadań 
państwa związanych z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktoran-
tów i jest źródłem tworzenia funduszu pomocy materialnej dla studentów i dokto-
rantów – na podstawie art. 103 p.s.w. Nie jest możliwe dokonanie zajęcia środków 
finansowych przeznaczonych na dotację, ponieważ nie stanowi ona wierzytelno-
ści zobowiązanego (uczelni), który to jedynie pośredniczy przy przekazywaniu 
przez państwo środków publicznych w postaci stypendiów i zapomóg na rzecz 
świadczeniobiorców, tj. w wykonywaniu zadań państwa określonych w art. 70 
ust. 4 Konstytucji RP.

15. Dotacja na pomoc materialną dla studentów i doktorantów jest przeka-
zywana uczelniom, co do zasady, przez ministrów nadzorujących uczelnie (mini-
strów właściwych do spraw: szkolnictwa wyższego, wewnętrznych, gospodarki 
morskiej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zdrowia). Wyjątek sta-
nowią dotacja na pomoc materialną dla studentów i doktorantów uczelni wojsko-
wych (w zakresie osób cywilnych) oraz dotacja na pomoc materialną dla dokto-
rantów w jednostkach naukowych, które są udzielane przez ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego (art. 94 ust. 3 pkt 1 oraz art. 94a).

16. Sposób podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 8, dla uczelni 
medycznych lub innych uczelni publicznych, w których jest prowadzone kształce-
nie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akade-
mickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właś-
ciwego ze względu na treści kształcenia, na zadania związane ze świadczeniami 
zdrowotnymi wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjo-
narnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych tych uczelni, określa za-
łącznik nr 9 do rozporządzenia w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu 
państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Dotacja ta jest dzielona według 
formuły algorytmicznej.

17. Sposób podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 9, dla uczelni 
publicznych na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia 
w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy wete-
rynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryj-
nych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia w sprawie sposobu podziału do-
tacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Dotacja ta jest 
dzielona według formuły algorytmicznej.
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18. Sposób podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 10, dla uczel-
ni publicznych na zadania związane z dofinansowaniem lub finansowaniem kosz-
tów realizacji inwestycji, w tym służących kształceniu studentów i doktorantów 
będących osobami niepełnosprawnymi, reguluje rozporządzenie w sprawie trybu 
udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finanso-
wanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej. Dotacja ta przeznaczona 
jest dla uczelni publicznych na dofinansowanie lub finansowanie:
  a)  kosztów realizacji inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z bu-

dżetu państwa, państwowych funduszy celowych, środków pochodzących 
z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych, o których mowa w usta-
wie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.); 

  b)  zakupu nieruchomości; 
  c)  zakupu środków trwałych służących m.in. kształceniu studentów i doktoran-

tów będących osobami niepełnosprawnymi. 
Uczelnia, która ubiega się o dotację, jest zobowiązana do złożenia wniosku 

wraz z dokumentami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu udzielania 
oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów 
realizacji inwestycji uczelni publicznej. Wnioski te składane są do 15 lutego roku 
poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja celowa. Ocenie podda-
wane są wnioski kompletne, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu. 
W przypadku wniosków niekompletnych wskazuje się uczelni braki i wady w do-
kumentacji oraz informuje o możliwości ich uzupełnienia w terminie nie dłuż-
szym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania tej informacji, wraz z pouczeniem, że 
nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Oceny 
wniosków w terminie do dnia 15 czerwca (4 miesiące od terminu składania wnio-
sków) dokonuje zespół powołany przez ministra właściwego do praw szkolnictwa 
wyższego lub ministra, o którym mowa w art. 33 p.s.w. Na podstawie oceny zespo-
łu zostaje sporządzona lista rankingowa inwestycji. W przypadku zadań inwesty-
cyjnych ujętych w programach wieloletnich wnioski składa się do 30 czerwca roku 
poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja celowa. Wniosek może 
być złożony bez zachowania powyższego terminu jedynie w sytuacji wyjątkowej, 
w razie wystąpienia zdarzenia losowego niezależnego od uczelni, powodującego 
zakłócenie jej działalności. Decyzję o udzieleniu dotacji celowej na poszczególne 
projekty podejmuje właściwy minister.

19. Sposób podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11, dla uczel-
ni publicznych i niepublicznych na zadania związane ze stwarzaniem studentom 
i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udzia-
łu w procesie kształcenia określa załącznik nr 11 do rozporządzenia w sprawie 
sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicz-
nych. Rozwiązanie, zgodnie z którym również uczelnia niepubliczna otrzymuje 
powyższą dotację, zostało wprowadzone na podstawie nowelizacji z dnia 18 marca 
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2011 r. i weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Dotacja ta zarówno dla uczel-
ni publicznych, jak i niepublicznych jest dzielona według jednolitej formuły al-
gorytmicznej.

20. Ustanowione zarówno w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału 
dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, jak i w roz-
porządzeniu w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni 
publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla 
studentów i doktorantów sposoby określania wysokości poszczególnych dotacji 
dla danej uczelni nie dopuszczają kierowania się uznaniowością przez dokonujący 
obliczeń organ administracji publicznej. Dzięki bowiem określeniu obiektywnych 
formuł algorytmicznych, wyrażonych przez odpowiednie wzory matematyczne, 
podział dotacji następuje poprzez podstawienie przez ten organ do tych wzorów 
stosownych danych liczbowych, determinujących wynik i wartość dotacji.

21. Ustęp 3 formułuje generalną zasadę przyznawania dotacji zadaniowych 
wymienionych w ust. 1 z części budżetu, której dysponentem jest minister właści-
wy do spraw szkolnictwa wyższego, ustanawiając jednocześnie reguły odnoszące 
się do rodzaju uczelni albo prowadzonej przez nią działalności (uczelnia wojskowa, 
służb państwowych, artystyczna, morska, kształcąca personel lotniczy dla lotni-
ctwa cywilnego, medyczna lub inna uczelnia publiczna, będąca podmiotem, który 
utworzył lub prowadzi podmiot leczniczy prowadzący szpital) – zgodnie z którą 
poszczególne dotacje (w całości albo w części) przyznawane są z budżetów mini-
strów nadzorujących poszczególne rodzaje (typy) uczelni. Oznacza to, iż dotacje, 
o których mowa w ust. 1 omawianego artykułu, są przyznawane nie tylko z części 
budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyż-
szego, lecz także – odpowiednio – Minister Obrony Narodowej, minister właści-
wy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, minister właściwy 
do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw zdrowia.

22. Ustęp 5 określa, jakie dotacje może otrzymywać – fakultatywnie – uczel-
nia niepubliczna, o ile spełni warunki wynikające z przepisów aktu wykonawcze-
go wydanego na podstawie art. 95 ust. 1 komentowanej ustawy. 

Są to: 
  a)  dotacja przeznaczona na pokrycie części opłat wnoszonych przez studentów 

studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich;
  b)  dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadań wymienionych w ust. 1 

pkt 1, 2, 4 i 5 oraz 8–10.
23. W ust. 6 ustanowiono zasadę, w myśl której uczelnie (zarówno publiczne, 

jak i niepubliczne) mogą otrzymywać inne środki finansowe z budżetu państwa 
oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Środki, 
o których mowa w ust. 6, stanowią w myśl art. 98 ust. 1 pkt 12 odrębny przychód 
uczelni publicznej.

Warto zaznaczyć, iż ministrowie nadzorujący uczelnie:
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  a) mogą zlecić nadzorowanym uczelniom, po zasięgnięciu opinii ich senatów, wy-
konanie określonego zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr na-
ukowych, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację (art. 40 ust. 1 i 2);

  b)  koordynują współpracę uczelni z zagranicznymi instytucjami naukowymi 
w ramach umów międzynarodowych zawieranych przez Rzeczpospolitą Pol-
ską i przekazują nadzorowanym uczelniom środki finansowe na wykonanie 
przez nie zadań wynikających z tych umów (art. 41 ust. 1 i 2).
24. Zgodnie z ust. 7 przepisy ust. 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio do związku 

uczelni. Tryb utworzenia związku uczelni określa art. 28.
25. Do omawianego artykułu odwołuje się § 20 ust. 5 rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą 
dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz. 1447), 
zgodnie z którym łączna kwota przyznanych dodatków specjalnych w części prze-
kraczającej 10% wynagrodzenia zasadniczego pracownika może być pokrywa-
na wyłącznie ze źródeł innych niż określone w tym art. 94 ust. 1 p.s.w. Użytego 
w przepisie aktu wykonawczego sformułowania „ze źródeł innych niż określone 
w art. 94 ust. 1 ustawy” nie należy utożsamiać z szerszym znaczeniowo terminem 
„budżet państwa”. Uczelnia publiczna może bowiem z budżetu państwa otrzymać 
również inne środki finansowe niż wymienione w art. 94 ust. 1 p.s.w., np. środki, 
o których mowa w ust. 6 tegoż artykułu, czy środki przyznawane w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Art. 94a. Dotacje na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7, dla 
doktorantów w jednostkach naukowych, w zakresie określonym w art. 199 
ust. 1, są udzielane z części budżetu, której dysponentem jest minister właści-
wy do spraw szkolnictwa wyższego.

Z dniem 1 października 2012 r. wprowadzona została podstawa prawna do 
przyznawania jednostkom naukowym dotacji podmiotowej na pomoc materialną 
dla doktorantów w konsekwencji nabycia prawa do pomocy materialnej przez dok-
torantów kształcących się na studiach doktoranckich w tych jednostkach (art. 199 
ust. 3). Dotacja przysługuje zatem jednostkom naukowym prowadzącym studia 
doktoranckie. Jednocześnie określa się, iż ministrem właściwym do przekazywa-
nia dotacji tym jednostkom jest minister do spraw szkolnictwa wyższego.

Art. 94b. 1. W budżecie państwa jest określana dotacja podmiotowa na 
dofinansowanie zadań projakościowych, przeznaczona na:
 1) dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status KNOW, 

w tym z tytułu dodatku do wynagrodzenia dla pracowników oraz spe-
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cjalnych stypendiów naukowych dla uczestników stacjonarnych stu-
diów doktoranckich oraz specjalnych stypendiów naukowych dla stu-
dentów;

 2) dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni po-
siadających ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Komisji, dotyczącej 
oceny kształcenia, o której mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 5;

 3) dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w za-
kresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych 
Ram Kwalifikacji;

 4) finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonar-
nych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych; 
dotacja nie przysługuje:
a) jeżeli wydano prawomocną decyzję o cofnięciu uprawnienia do prowa-

dzenia w danej uczelni jednego z kierunków studiów w okresie ostat-
nich pięciu lat lub

b) istnieje zagrożenie ciągłości finansowania uczelni;
 5) finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich, o któ-

rych mowa w art. 200a, dla 30% najlepszych doktorantów, w uczelniach 
publicznych i niepublicznych.
2. Zadania określone w ust. 1 pkt 3 są finansowane w drodze konkursu.
3. Wydatki budżetu państwa planowane na dotację, o której mowa w ust. 1, 

są waloryzowane corocznie co najmniej o średnioroczny wskaźnik, o którym 
mowa w art. 93 ust. 2.

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana z budżetu państwa z czę-
ści, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.  Anna Szymańska

1. Artykuł 94b został dodany na podstawie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. 
i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Wprowadza on ważne zmiany, uzupełniające 
system finansowania szkolnictwa wyższego przez wprowadzenie nowych, do-
datkowych strumieni finansowania premiujących aspekty jakościowe w procesie 
kształcenia.

2. Zgodnie z ust. 1 omawianego artykułu w budżecie państwa określana jest 
dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych, przeznaczona 
na: dofinansowanie jednostek organizacyjnych, które uzyskają status KNOW, 
dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni posiadają-
cych ocenę wyróżniającą na podstawie opinii PKA, dofinansowanie podstawo-
wych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów popra-
wy jakości kształcenia w powiązaniu z KRK, finansowanie zadań związanych 
z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych 
w uczelniach niepublicznych oraz finansowanie zwiększenia wysokości stypen-
diów doktoranckich dla 30% najlepszych doktorantów – w uczelniach publicz-
nych i niepublicznych.
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Zadania w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz 
KRK są finansowane w drodze konkursu. Tryb przeprowadzenia tego konkursu 
jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu 
przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych 
z budżetu państwa (Dz. U. Nr 251, poz. 1508 z późn. zm.). Podstawowe jednostki 
otrzymujące dotację na poprawę jakości kształcenia są wyłaniane w drodze kon-
kursu ogłaszanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej ministra, w urzędzie obsługującym ministra, w miejscu przeznaczo-
nym do zamieszczania ogłoszeń, a także na stronie internetowej urzędu obsługują-
cego ministra (w tych samych miejscach ogłaszane są również wyniki konkursu). 
Ogłoszenie o konkursie może również zostać zamieszczone w dzienniku lub ty-
godniku o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie o konkursie zawiera informacje o:
  a)  przedmiocie konkursu;
  b)  zasadach przyznawania dotacji na poprawę jakości kształcenia;
  c)  szczegółowych warunkach przystąpienia do konkursu;
  d)  terminie, miejscu i sposobie składania wniosków;
  e)  dokumentach, które należy dołączyć do wniosku;
  f)  trybie i kryteriach stosowanych przy ocenie wniosków.

Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 21 dni od dnia uka-
zania się ogłoszenia o konkursie. W konkursie może wziąć udział podstawowa 
jednostka, która opracowała i przedłożyła ministrowi opis wdrażania systemu 
poprawy jakości kształcenia oraz KRK. Minister powołuje komisję konkursową 
w celu oceny złożonych wniosków i sporządzenia listy rankingowej podstawowych 
jednostek, którym proponuje się przyznanie dotacji na poprawę jakości kształce-
nia. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele urzędu obsługujące-
go ministra oraz eksperci.

3. Należy podkreślić, iż w myśl art. 84b ust. 2 w drodze konkursu przeprowa-
dzanego w dziedzinowo określonych obszarach wiedzy i kształcenia wyłaniany 
jest również KNOW, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubie-
gania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (Dz. U. 
Nr 192, poz. 1142). 

4. Szczegółowy sposób podziału i tryb przekazywania dotacji, o której mowa 
w art. 94b ust. 1, zostały określone w wydanym na podstawie art. 96a rozporzą-
dzeniu w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji 
na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa.

5. Ustęp 3 ustala zasadę corocznej waloryzacji wydatków budżetu pań-
stwa na dotację podmiotową na dofinansowanie zadań projakościowych co 
najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ustalony 
w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy – analogicznie do reguły za-
wartej w art. 93 ust. 2.
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6. Inaczej niż w przypadku większości wymienionych w ustawie dotacji, wy-
łącznym dysponentem środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań proja-
kościowych jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Art. 94c. Środki finansowe przyznawane na finansowanie zadań, określo-
nych w art. 94 ust. 1 pkt 1–9 i 11 oraz art. 94b ust. 1 są przekazywane w formie 
dotacji podmiotowej, a środki finansowe na dofinansowanie lub finansowanie 
kosztów realizacji inwestycji, a także zakupów środków trwałych służących 
kształceniu studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi, 
określone w art. 94 ust. 1 pkt 10 są przekazywane w formie dotacji celowej.

1. Przepis został dodany na podstawie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. 
i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

2. W przepisie określono explicite, iż środki finansowe przyznawane na fi-
nansowanie zadań wymienionych w art. 94 ust. 1 pkt 1–9 i 11 oraz art. 94b ust. 1 
komentowanej ustawy są przekazywane w formie dotacji podmiotowej, natomiast 
środki finansowe na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwesty-
cji, a także zakupów środków trwałych służących kształceniu studentów i dokto-
rantów będących osobami niepełnosprawnymi, określone w art. 94 ust. 1 pkt 10 
– w formie dotacji celowej. 

3. Zgodnie z art. 126 u.f.p. dotacje są to podlegające szczególnym zasadom 
rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego 
oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie tej ustawy, 
odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych na finansowanie lub dofinanso-
wanie realizacji zadań publicznych. 

4. Definicje legalne zarówno dotacji celowej, jak i podmiotowej, zawarto od-
powiednio w art. 127 oraz 131 u.f.p. Dotacje przyznawane na podstawie przepi-
sów Prawa o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem dotacji, o której mowa w art. 94 
ust. 1 pkt 10 (przeznaczonej na dofinansowanie lub finansowanie kosztów reali-
zacji inwestycji), stanowią dotacje podmiotowe. Na mocy art. 131 u.f.p. dotacje 
podmiotowe obejmują środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub 
w umowie międzynarodowej wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżą-
cej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej. 
W art. 94 ust. 1 pkt 1–9 i 11 oraz w art. 94b ust. 1 p.s.w. zostało określone prze-
znaczenie dotacji podmiotowych w ramach zadań realizowanych przez uczelnie. 
Z istoty dotacji podmiotowej wynika, iż ma ona charakter ogólny i jest wykorzy-
stywana na działalność bieżącą danego podmiotu.

Dotacje celowe natomiast, w przeciwieństwie do dotacji podmiotowych, są to 
środki przeznaczone na realizację określonego celu. Rozbudowany katalog celów, 
na jakie są przeznaczane środki z dotacji celowej, został zawarty w art. 127 u.f.p. 
W przypadku dotacji ujętych w Prawie o szkolnictwie wyższym dotacja celowa 
określona w art. 94 ust. 1 pkt 10 tej ustawy jest przeznaczona na dofinansowa-
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nie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym służących kształce-
niu studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi – realizo-
wanych w szczególności z udziałem z budżetu państwa, państwowych funduszy 
celowych lub środków rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej lub z in-
nych źródeł zagranicznych, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju.

W doktrynie podkreśla się, że kryteria udzielania oraz rozliczania dotacji 
podmiotowych nie zostały uregulowane w sposób całościowy w jednej ustawie: 
„O uprawnieniu do otrzymywania dotacji podmiotowych decydują przepisy odręb-
nych ustaw, normujących zasady gospodarki finansowej danego podmiotu. Prze-
pisy te ustalają najczęściej warunki i tryb udzielania i rozliczania dotacji podmio-
towych. Nie ma w tym względzie przepisów ogólnych. […] Dotacja podmiotowa 
jest formą pomocy finansowej budżetu na rzecz ogółu wydatków bieżących danej 
jednostki. Ma ona zbilansować przychody i wydatki tej jednostki […]. Dotacja 
podmiotowa pozwala więc utrzymać sprawność finansową danej jednostki, lecz 
nie ma wpływu na sposób jej wykorzystania”13�

5. Przepisy o finansach publicznych – co pozostaje w zgodzie z przytoczo-
ną wyżej opinią – nie regulują wyczerpująco kwestii rozliczania dotacji podmio-
towych, poddając je jedynie ogólnemu reżimowi art. 168 i 169 u.f.p., dotyczą-
cych wszystkich rodzajów dotacji. W myśl art. 168 ust. 1 u.f.p. dotacje udzielone 
z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub 
w terminie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 3 
tej ustawy podlegają zwrotowi do budżetu państwa odpowiednio do 31 stycz-
nia następnego roku albo w terminie 21 dni od dnia określonego w tym rozpo-
rządzeniu, z zastrzeżeniem art. 151 ust. 2 pkt 6 u.f.p. W art. 169 u.f.p. natomiast 
określono zasady zwrotu do budżetu państwa (wraz z odsetkami) dotacji wyko-
rzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych nienależnie lub w nad-
miernej wysokości.

6. Należy tu wskazać, iż uregulowania zawarte w ustawie o finansach pub-
licznych mają do uczelni publicznych zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim 
kwestii w nich określonych nie normują przepisy szczególne, zawarte przede 
wszystkim w rozdziale 4 działu II Prawa o szkolnictwie wyższym, zatytułowa-
nym „Mienie i finanse uczelni”. Zgodnie bowiem z ugruntowaną w systemie praw-
nym zasadą lex specialis derogat legi generali prawo o większym stopniu szcze-
gółowości należy stosować przed prawem ogólniejszym. 

13 C. Kosikowski, Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa  2010, 
s. 361–362. Podobnie L. Lipiec -Warzecha: „Dotacjami podmiotowymi są świadczenia dokonywane 
w trybie władczym ze środków budżetu państwa, na podstawie odrębnych materialnoprawnych norm 
prawa (ustaw innych niż ustawa budżetowa lub umów międzynarodowych), podlegające szczególnym 
zasadom rozliczania, przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego 
podmiotu, w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej”. L. Lipiec-
-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych� Komentarz, Warszawa 2011, s. 695.
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7. W zgodzie z powyższą regułą pozostaje art. 10 ust. 2 u.f.p., stanowiący, że 
do jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 8–14, 
działających na podstawie odrębnych ustaw stanowiących podstawę ich utwo-
rzenia (w tym do uczelni publicznych), przepisy tej ustawy stosuje się jedynie 
odpowiednio. Treść regulacji prawnych nie pozostawia zatem wątpliwości, że 
pierwszeństwo w ustaleniu zasad gospodarki finansowej niektórych jednostek 
sektora finansów publicznych, w tym uczelni publicznych, przyznano ustawom 
innym niż ustawa o finansach publicznych. Oznacza to, że „odpowiednie” sto-
sowanie powyższej ustawy sprowadza się do uzupełnienia regulacji zawartych 
w ustawach odrębnych. Ustawa o finansach publicznych ma zatem uzupełniać 
luki w zakresie, w którym ustawy szczegółowe nie regulują danego zagadnienia 
w sposób kompletny14� 

8. Powyższe uwarunkowania prawne mają znaczenie szczególnie w kontek-
ście przepisu szczególnego zawartego w art. 98 ust. 3, zgodnie z którym niewyko-
rzystane w danym roku środki finansowe pozostają w dyspozycji uczelni. Ozna-
cza to, że w odniesieniu do tych środków nie mają zastosowania postanowienia 
art. 168 u.f.p., na podstawie których niewykorzystane dotacje udzielone z budżetu 
państwa co do zasady podlegają zwrotowi (szerzej – por. komentarz do art. 98). 

Art. 95. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, 
w drodze rozporządzenia, warunki i tryb występowania przez uczelnie nie-
publiczne o dotacje, o których mowa w art. 94, oraz sposób kontroli ich wy-
korzystania, uwzględniając jakość kształcenia w uczelni, liczbę nauczycieli 
akademickich, dla których uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, licz-
bę kształconych w uczelni studentów studiów stacjonarnych i uczestników 
stacjonarnych studiów doktoranckich, zaangażowanie własnych środków 
w rozwój bazy materialnej uczelni oraz osiągnięcia uczelni w dotychczaso-
wym kształceniu.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przyznaje dotacje, 
o których mowa w art. 94 ust. 1, 4 i 5, określając ich wysokość i przeznaczenie. 
Dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 3, przyznaje właściwy minister wymie-
niony w art. 94 ust. 3, określając ich wysokość i przeznaczenie.

3. (uchylony)

1. Aktualne brzmienie artykułu obowiązuje od dnia 1 października 2011 r. 
i zostało nadane przez nowelizację z dnia 18 marca 2011 r. 

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi treści aktu wykonawczego organ upo-
ważniony jest zobowiązany – regulując powyższe kwestie – uwzględnić:
  a)  jakość kształcenia w uczelni; 

14 Por. C. Kosikowski, Nowa ustawa…, s. 105.
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  b)  liczbę nauczycieli akademickich, dla których uczelnia jest podstawowym miej-
scem pracy; 

  c)  liczbę kształconych w uczelni studentów studiów stacjonarnych i uczestników 
stacjonarnych studiów doktoranckich; 

  d)  zaangażowanie własnych środków w rozwój bazy materialnej uczelni oraz
  e)  osiągnięcia uczelni w dotychczasowym kształceniu.

2. Uchylenie ust. 3 jest związane z nowo wprowadzoną w art. 94b ust. 1 
pkt 2 regulacją, nawiązującą do treści poprzednio obowiązującego przepisu 
zawartego w omawianym ustępie, na podstawie którego odpowiedni minister 
mógł przyznać uczelni publicznej prowadzącej studia na szczególnie wysokim 
poziomie, potwierdzonym oceną PKA, dodatkowe środki na kształcenie stu-
dentów na określonych kierunkach studiów, makrokierunkach i studiach mię-
dzykierunkowych. Poprzednio powyższe finansowanie miało charakter fakul-
tatywny, obecnie natomiast w budżecie państwa jest obligatoryjnie określana 
– przy zapewnieniu odrębnych środków – dotacja podmiotowa na dofinansowa-
nie zadań projakościowych, przeznaczona m.in. na dofinansowanie podstawo-
wych jednostek organizacyjnych uczelni posiadających ocenę wyróżniającą na 
podstawie opinii PKA, dotyczącej oceny kształcenia, o której mowa w art. 49 
ust. 1 pkt 2 i ust. 5. Ponadto dotacja ta – inaczej niż w poprzednio obowiązu-
jącym stanie prawnym – może być udzielona również uczelni niepublicznej 
(szerzej o dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych – 
por. komentarz do art. 94b).

Art. 96. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, 
w drodze rozporządzenia:
 1) sposób i tryb ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych 

kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia jedno-
litych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla sta-
cjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki, 
mając na uwadze warunki związane z prowadzeniem tych studiów,

 2) sposób podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 oraz 
art. 94a, biorąc pod uwagę w szczególności liczbę studentów i doktoran-
tów, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz liczbę 
studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi,

 3) tryb udzielania oraz zasady i tryb rozliczania dotacji, o której mowa 
w art. 94 ust. 1 pkt 10

– aby zapewnić efektywne wydatkowanie tych środków, z uwzględnieniem 
jakości kształcenia.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu 
z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw we-
wnętrznych, do spraw zdrowia, do spraw kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego oraz do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządze-
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nia, sposób podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1–6, 8, 9 i 11 
oraz ust. 4a, biorąc pod uwagę w szczególności:
 1) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 – kosztochłonność 

kierunków studiów stacjonarnych i stacjonarnych studiów doktoranckich 
w poszczególnych dziedzinach nauki oraz jakość kształcenia i liczbę stu-
dentów studiów stacjonarnych i uczestników stacjonarnych studiów dok-
toranckich,

 2) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 8 – dane o liczbie 
studentów studiów stacjonarnych, w ramach kształcenia których są wy-
konywane zadania związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

 3) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11 i ust. 4a – dane 
o liczbie studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi

– aby zapewnić efektywne wydatkowanie tych środków. Anna Szymańska, Monika Kubiak

1. W ust. 1 zawarto obligatoryjne upoważnienie dla ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego do określenia w drodze rozporządzenia spraw wy-
mienionych w pkt 1–3, tj.:
  a)  sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych 

kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia jednolitych 
studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych 
studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki – przy uwzględ-
nieniu warunków związanych z prowadzeniem tych studiów;

  b)  sposobu podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 oraz 
art. 94a – przy uwzględnieniu w szczególności liczby studentów i doktoran-
tów, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, oraz liczby stu-
dentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi;

  c)  trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji, o której mowa w art. 94 
ust. 1 pkt 10.
2. Zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do całości zagadnień przekazanych 

w ust. 1 do uregulowania celem przepisów wykonawczych ma być zapewnienie 
efektywnego wydatkowania środków z budżetu państwa, przy uwzględnieniu ja-
kości kształcenia. 

3. Z uwagi na bardzo szeroki oraz zróżnicowany zakres spraw przekazanych 
do uregulowania w upoważnieniu zawartym w ust. 1 na jego podstawie wydano aż 
trzy akty wykonawcze. W myśl § 119 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodaw-
czej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908), jeżeli jedno upoważnienie ustawowe przekazuje 
do uregulowania różne sprawy, które dają się tematycznie wyodrębnić tak, że ich 
zakresy są rozłączne, można wydać na podstawie takiego upoważnienia więcej 
rozporządzeń niż jedno.

4. Sprawy przekazane do uregulowania w ust. 1 pkt 1 zostały określone 
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. 
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w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszcze-
gólnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jedno-
litych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych 
studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 179).

Zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia wskaźniki kosztochłonności 
zawierają się w przedziale 1,0–3,0.

Wskaźniki kosztochłonności dla:
  a)  poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stop-

nia oraz jednolitych studiów magisterskich są określane z zastosowaniem 
wskaźników kosztochłonności poszczególnych dziedzin, do których odnoszą 
się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów. Jeżeli efekty kształcenia 
odnoszą się do więcej dziedzin niż jedna, są uwzględniane procentowe udzia-
ły, w jakich program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki, 
przy czym suma udziałów musi być równa 100%. Do określenia wskaźnika 
kosztochłonności kierunku studiów stosuje się średnią ważoną udziałów po-
szczególnych dziedzin, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego 
kierunku studiów. Ustalona średnia jest zaokrąglana do jednego miejsca po 
przecinku;

  b)  stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach na-
uki i sztuki, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 
ust. 1 u.s.n.t.n. Jeżeli studia doktoranckie odnoszą się do więcej dziedzin niż 
jedna – określane są przy uwzględnieniu procentowych udziałów, w jakich 
ich program odnosi się do poszczególnych dziedzin, przy czym suma udzia-
łów musi być równa 100%. Do określenia wskaźnika kosztochłonności sta-
cjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach stosuje się 
średnią ważoną udziałów poszczególnych dziedzin, do których odnoszą się 
studia doktoranckie. Ustalona średnia jest zaokrąglana do jednego miejsca po 
przecinku.
W załączniku do powyższego rozporządzenia „Wykaz wskaźników kosz-

tochłonności poszczególnych dziedzin nauki i sztuki w obszarach wiedzy” uję-
to poszczególne dziedziny nauki i sztuki w obszarach wiedzy, które są stoso-
wane do ustalania kosztochłonności zarówno kierunków studiów (odmiennie 
od obowiązującego przed 2012 r. stanu prawnego),  jak i studiów doktoran-
ckich. Przyporządkowanie dziedzin nauki i sztuki do poszczególnych obsza-
rów wiedzy wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych 
i artystycznych.

5. Sprawy przekazane do uregulowania w ust. 1 pkt 2 zostały określone 
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. 
w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych 
i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów 
i doktorantów (Dz. U. Nr 160, poz. 957).
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Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. – w części doty-
czącej uczelni, natomiast w dniu 1 października 2012 r. weszło w życie w części 
dotyczącej jednostek naukowych (w związku z nabyciem w tym dniu prawa do 
pomocy materialnej przez doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich 
w jednostkach naukowych). 

Plan dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów dla uczelni 
na dany rok budżetowy ustalany jest na podstawie ustawy i wydanego zgodnie 
z art. 96 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Przyznanie dotacji odbywa się z urzędu, bez 
wniosku uczelni. Konieczne jest natomiast przekazanie przez uczelnię danych 
niezbędnych do podziału dotacji, brak jest bowiem podstaw do naliczenia dotacji 
uczelni, która nie przekaże tych danych.

Podział określonej w poszczególnych częściach budżetu państwa dotacji pod-
miotowej na pomoc materialną dla studentów i doktorantów dokonywany jest na 
podstawie danych z roku poprzedzającego przyznanie dotacji przekazanych przez 
poszczególne uczelnie i jednostki naukowe, w szczególności dotyczących: 
  a)  liczby studentów i doktorantów zakwaterowanych w domach studenckich 

uczelni macierzystych (w przypadku uczelni publicznej);
  b)  liczby studentów i doktorantów; 
  c)  liczby studentów i doktorantów otrzymujących stypendium socjalne; 
  d)  liczby studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.

Kwota dotacji dla uczelni i jednostki naukowej wynikająca z algorytmicznego 
naliczenia na podstawie wymienionych wyżej danych podlega następnie regułom 
określonym § 3 ust. 1 (dla uczelni publicznych) i § 3 ust. 2 (dla uczelni niepublicz-
nych) powyższego rozporządzenia, tj.:
  a) w przypadku gdy w uczelni publicznej przewidywany stan funduszu pomocy 

materialnej dla studentów i doktorantów w części pochodzącej z dotacji na 
koniec roku poprzedzającego przyznanie dotacji jest wyższy niż 30% kwo-
ty dotacji z roku poprzedniego, algorytmicznie naliczona kwota dotacji dla 
uczelni ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy przewidy-
wanym stanem funduszu w części pochodzącej z dotacji a kwotą stanowiącą 
30% kwoty dotacji z roku poprzedniego;

  b)  w przypadku gdy w uczelni niepublicznej i jednostce naukowej przewidywany 
stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części pocho-
dzącej z dotacji na koniec roku poprzedzającego przyznanie dotacji jest wyższy 
niż 10% kwoty dotacji z roku poprzedniego, algorytmicznie naliczona kwota 
dotacji dla uczelni i jednostki naukowej ulega zmniejszeniu o kwotę stanowią-
cą różnicę pomiędzy przewidywanym stanem funduszu w części pochodzącej 
z dotacji a kwotą stanowiącą 10% kwoty dotacji z roku poprzedniego.
Z określonej w poszczególnych częściach budżetu państwa dotacji na po-

moc materialną dla studentów i doktorantów dysponenci części budżetu państwa 
mogą dodatkowo wydzielić część uzupełniającą nieprzekraczającą 5% tej dota-
cji z przeznaczeniem do podziałów uzupełniających i korygujących. Przepis ten 
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umożliwia uzupełnienie planu dotacji na wniosek rektora uczelni lub dyrektora 
jednostki naukowej uzasadniony m.in. zwiększonym zapotrzebowaniem studen-
tów na pomoc materialną.

6. Sprawy przekazane do uregulowania w ust. 1 pkt 3 zostały określone 
w rozporządzeniu w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania do-
tacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni 
publicznej.

7. W ust. 2 zawarto obligatoryjne upoważnienie dla ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu 
podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1–6, 8, 9 i 11 oraz ust. 4a. 
Rozporządzenie to miało być wydane przy współuczestnictwie – w formie po-
rozumienia – Ministra Obrony Narodowej oraz ministrów właściwych do spraw 
wewnętrznych, do spraw zdrowia, do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego oraz do spraw gospodarki morskiej.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi treści aktu wykonawczego przy ustala-
niu sposobu udziału dotacji:
  a)  o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, przeznaczonej na zadania związane 

z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których 
mowa w art. 99 ust. 1a, z wyłączeniem kształcenia, o którym mowa w art. 99 
ust. 1 pkt 1a, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 
i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty – należy 
uwzględnić kosztochłonność kierunków studiów stacjonarnych i stacjonar-
nych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki oraz jakość 
kształcenia i liczbę studentów studiów stacjonarnych i uczestników stacjonar-
nych studiów doktoranckich;

  b)  o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 8, przeznaczonej na zadania związane ze 
świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi w ramach kształcenia studen-
tów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni 
medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie 
na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akade-
mickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego 
właściwego ze względu na treści kształcenia – prawodawca zobowiązany jest 
wziąć pod uwagę dane o liczbie studentów studiów stacjonarnych, w ramach 
kształcenia których są wykonywane zadania z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych;

  c)  o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11 i ust. 4a, przeznaczonej – odpowiednio 
dla uczelni publicznej i niepublicznej – na zadania związane ze stwarzaniem 
studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków 
do pełnego udziału w procesie kształcenia – należy uwzględnić dane o licz-
bie studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.
8. W wykonaniu zawartego w ust. 2 upoważnienia wydano rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposo-
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bu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych 
(Dz. U. poz. 202) – por. komentarz do art. 94.

9. Wskaźniki kosztochłonności określone w rozporządzeniu w sprawie spo-
sobu i trybu ustalenia wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kie-
runków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych stu-
diów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów 
doktoranckich nie stanowią parametru obrazującego określony kwotowo koszt 
kształcenia na poszczególnych kierunkach, lecz wskazują na względne relacje 
poziomu kosztochłonności kształcenia na tych kierunkach. Takie ukształtowa-
nie wskaźników kosztochłonności jest integralnie związane z pozostałymi ele-
mentami spójnie ukształtowanego systemu, w którym współczynniki koszto-
chłonności nie mają wpływu na określenie, w tym na zmiany poziomu, ogólnej 
kwoty dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej, o których 
mowa w art. 94 ust. 1 p.s.w., są natomiast jednym z elementów algorytmu po-
działu globalnej kwoty dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1–4 p.s.w., 
wynikającego z rozporządzenia w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu 
państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, określonego w załącznikach 
nr 1–6 do rozporządzenia. 

Wskaźniki kosztochłonności kierunków studiów oraz studiów doktoran-
ckich, przez które przemnożona zostaje liczba studentów oraz doktorantów, mają 
wpływ na wartość składnika studencko-doktoranckiego określonego w załączni-
kach nr 1–3 do powyższego rozporządzenia. 

Wskaźniki kosztochłonności nowo określone dla kierunków studiów oraz stu-
diów doktoranckich stopniowo tworzonych po dniu wejścia życie nowelizacji z dnia 
18 marca 2011 r. mają marginalny wpływ na wartość dotacji dla poszczególnych 
uczelni w roku 2012. W kolejnych latach wraz ze wzrostem udziału liczby nowo 
utworzonych kierunków w liczbie kierunków ogółem wpływ nowych wskaźników 
kosztochłonności na podział dotacji będzie sukcesywnie wzrastał.

Wskaźniki kosztochłonności są także czynnikiem podziału dotacji na zada-
nia projakościowe, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 4 p.s.w. Sposób podziału 
dotacji na zadania projakościowe został określony w rozporządzeniu w sprawie 
sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie 
zadań projakościowych z budżetu państwa. 

Art. 96a. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w dro-
dze rozporządzenia, sposób podziału i tryb przekazywania podmiotowej do-
tacji na dofinansowanie zadań projakościowych, o których mowa w art. 94b 
ust. 1, biorąc pod uwagę:
 1) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1 – możliwość ich 

dofinansowania przez okres pięciu lat oraz przedłużenia dofinansowania 
na kolejny okres pięciu lat, uwzględniając dane o liczbie pracowników, 
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w tym nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w jednostkach 
organizacyjnych mających status KNOW,

 2) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 2 – możliwość do-
finansowania nie więcej niż dwudziestu pięciu podstawowych jednostek 
organizacyjnych uczelni przez okres trzech lat, uwzględniając dane o licz-
bie nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów w jednostkach 
organizacyjnych posiadających ocenę wyróżniającą Komisji,

 3) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 3 – poprawę jako-
ści kształcenia oraz restrukturyzację organizacyjną i programową zgodną 
z Krajowymi Ramami Kwalifikacji,

 4) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 4 – dane o licz-
bie doktorantów na stacjonarnych studiach doktoranckich, dane o wyni-
kach oceny kształcenia na kierunkach studiów, dokonanej przez Komisję, 
uwzględniając zaprzestanie finansowania w przypadku uzyskania przez 
uczelnię niepubliczną lub jej podstawową jednostkę organizacyjną nega-
tywnej oceny programowej,

 5) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 – możliwość 
zwiększania stypendiów doktoranckich

– uwzględniając jakość badań naukowych i kształcenia oraz stopień ich kon-
kurencyjności w skali międzynarodowej. Anna Szymańska

1. Artykuł 96a został dodany na podstawie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. 
i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

2. Komentowany przepis zawiera obligatoryjne upoważnienie dla ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania rozporządzenia w zakre-
sie określenia sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na 
dofinansowanie zadań projakościowych, o których mowa w art. 94b ust. 1.

3. W pkt 1–5 ustawodawca zawarł szczegółowe wytyczne dotyczące treści aktu 
wykonawczego – oddzielne dla każdego z wymienionych w art. 94b ust. 1 zadań, 
na które przeznaczona jest wspomniana dotacja. Dodatkowo – w odniesieniu do 
całości zakresu przedmiotowego przekazanego do uregulowania w rozporządze-
niu – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego został zobowiązany do 
uwzględnienia jakości badań naukowych i kształcenia oraz stopnia konkurencyj-
ności w skali międzynarodowej.

4. W wykonaniu powyższego upoważnienia wydano rozporządzenie w spra-
wie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinanso-
wanie zadań projakościowych z budżetu państwa.

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym:
  a)  przy określaniu kwoty dotacji przeznaczonej na dofinansowanie jednostek or-

ganizacyjnych mających status KNOW (pkt 1 upoważnienia) – uwzględniana 
jest przeciętna liczba pracowników, w tym nauczycieli akademickich, a po-
nadto również liczba doktorantów oraz studentów w danej jednostce. Dota-
cja dla jednostki KNOW w pierwszym roku finansowania nie może wynieść 
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więcej niż 10 milionów złotych. W piątym roku dofinansowania jednostki 
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ma możliwość przepro-
wadzenia ewaluacji, na podstawie której może przedłużyć dofinansowanie 
jednostki na kolejne 5 lat. Szczegółowy sposób podziału i tryb przekazywa-
nia dotacji zostały określone w załączniku nr 1 do wyżej wskazanego roz-
porządzenia;

  b)  przy określaniu kwoty dotacji przeznaczonej na dofinansowanie (nie więcej 
niż dwudziestu pięciu) podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni po-
siadających ocenę wyróżniającą na podstawie opinii PKA dotyczącej oceny 
kształcenia, o której mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 p.s.w. (pkt 2 upoważ-
nienia) – uwzględniane są dane o liczbie nauczycieli akademickich, studentów 
i doktorantów w danej jednostce organizacyjnej, przy czym podziału dotacji 
między podstawowe jednostki organizacyjne uczelni posiadające ocenę wy-
różniającą PKA minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego dokonuje 
raz na 3 lata. Pierwszego podziału dotacji na dofinansowanie nie więcej niż 
dwudziestu pięciu podstawowych jednostek, którym przyznano ocenę wyróż-
niającą na podstawie opinii PKA, minister dokonał, uwzględniając jednostki 
wyróżnione, począwszy od 2009 r., i posiadające najwyższą kategorię na-
ukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. Przy dofinan-
sowaniu uwzględnia się dla danego kierunku nie więcej niż trzy podstawowe 
jednostki posiadające ocenę wyróżniającą na podstawie opinii PKA oraz naj-
wyższą kategorię jednostki naukowej, o najwyższym końcowym wskaźniku 
efektywności. Dalszych podziałów minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego dokonuje, uwzględniając podstawowe jednostki, które otrzymały 
ocenę wyróżniającą na podstawie opinii PKA, począwszy od roku przyzna-
nia poprzedniego dofinansowania. Szczegółowy sposób podziału i tryb prze-
kazywania dotacji zostały określone w załączniku nr 2 do wskazanego wyżej 
rozporządzenia;

  c)  przy określaniu zasad przyznawania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie 
podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni w zakresie wdrażania systemów 
poprawy jakości kształcenia oraz KRK (pkt 3 upoważnienia) uwzględnia się 
poprawę jakości kształcenia oraz restrukturyzację organizacyjną i programo-
wą zgodną z KRK. Jednostki organizacyjne otrzymujące dofinansowanie są 
wyłaniane w drodze konkursu. Udział w konkursie może wziąć podstawowa 
jednostka organizacyjna uczelni, która opracowała i przedłożyła ministrowi 
właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego opis wdrażania systemu popra-
wy jakości kształcenia KRK. Szczegółowy sposób podziału i tryb przekazy-
wania dotacji zostały określone w załączniku nr 3 do wskazanego wyżej roz-
porządzenia;

  d)  przy określaniu zasad przyznawania dotacji przeznaczonej na finansowanie 
zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów dokto-
ranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych oraz przy podziale tej 
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dotacji między uczelnie niepubliczne (pkt 4 upoważnienia) – uwzględniane 
są dane o liczbie uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w danej 
grupie dziedzin nauki oraz wskaźnik kosztochłonności stacjonarnych studiów 
doktoranckich – odpowiadający danej grupie dziedzin nauki, o którym mowa 
w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników koszto-
chłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego 
i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształ-
cenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich. W przypadku nega-
tywnej oceny PKA prowadzonego kierunku studiów lub negatywnej oceny 
podstawowej jednostki organizacyjnej zaprzestaje się jej finansowania. Do-
tacji nie przyznaje się uczelni niepublicznej, w stosunku do której wydano 
w ciągu ostatnich 5 lat prawomocną decyzję o cofnięciu uprawnienia do pro-
wadzenia na niej jednego z kierunków studiów, lub gdy istnieje zagrożenie 
ciągłości finansowania uczelni. Szczegółowy sposób podziału i tryb przeka-
zywania dotacji zostały określone w załączniku nr 4 do wskazanego wyżej 
rozporządzenia;

  e) w zakresie finansowania zwiększenia wysokości stypendiów doktoran-
ckich, o których mowa w art. 200a p.s.w., dla 30% najlepszych dokto-
rantów w uczelniach publicznych i niepublicznych (pkt 5 upoważnienia) 
– uwzględnia się możliwość zwiększenia stypendiów doktoranckich. Inter-
wencja ustawodawcy – polegająca na wprowadzeniu dodatkowych zachęt 
finansowych wobec doktorantów w celu stworzenia motywacji do konty-
nuowania kariery naukowej przez najlepszych spośród nich – ma sprzyjać 
podtrzymaniu i rozwojowi potencjału uczelni oraz zapobiec tworzeniu luki 
pokoleniowej wśród nauczycieli akademickich, co stanowi jeden z celów 
reformy szkolnictwa wyższego. Kwotę rocznej dotacji na finansowanie 
zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich dla danej uczelni okre-
śla się jako iloczyn liczby 30% uczestników stacjonarnych studiów dok-
toranckich w tej uczelni oraz kwoty 10 tysięcy złotych, co jest związane 
z postanowieniami art. 201 ust. 1 p.s.w., zgodnie z którymi minister właś-
ciwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 
m.in. minimalną wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego 
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Rozwią-
zanie to zapewnia uczelniom przejrzyste źródło finansowania zwiększenia 
wysokości stypendiów doktoranckich. Szczegółowy sposób podziału i tryb 
przekazywania dotacji zostały określone w załączniku nr 5 do wskazane-
go wyżej rozporządzenia.

Art. 97. Zasady i tryb finansowania badań naukowych i prac rozwojo-
wych prowadzonych w uczelni, zakwalifikowanych do finansowania ze środ-
ków przewidzianych w budżecie państwa na naukę, określa ustawa z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
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Przepis odsyła do przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki w spra-
wach dotyczących zasad i trybu finansowania badań naukowych i prac rozwojo-
wych prowadzonych w uczelni, zakwalifikowanych do finansowania ze środków 
przewidzianych w budżecie państwa na naukę, tj. z działu 730 – Nauka. 

Art. 98. 1. Przychodami uczelni publicznej są w szczególności:
 1) dotacje z budżetu państwa, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1–6, 8, 9 

i 11 oraz art. 94b;
 2) uzyskane z budżetu państwa środki na naukę, o których mowa w ustawie 

wymienionej w art. 97;
 3) odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, w szczególności za kształ-

cenie, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a, oraz za kształcenie na stu-
diach i studiach doktoranckich prowadzonych w formach niestacjonar-
nych, a także za świadczone przez uczelnie artystyczne usługi artystyczne;

 4) opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
 5) jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego doku-

mentu związanego z tokiem studiów;
 6) odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, specjalistyczne i wysoko-

specjalistyczne usługi diagnostyczne, rehabilitacyjne lub lecznicze, a także 
opłaty licencyjne i przychody z działalności kulturalnej;

 7) przychody z działalności gospodarczej;
 8) przychody z udziałów i odsetek;
 9) przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłatności 

za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umo-
wy najmu, dzierżawy albo innej umowy;

 10) przychody z tytułu darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności pub-
licznej;

 11) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi;
 12) środki, o których mowa w art. 94 ust. 6.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala na rok aka-
demicki, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość opłaty, o której 
mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając specyfikę kierunków studiów, w tym ko-
nieczność przeprowadzenia testów sprawdzających uzdolnienia artystyczne 
lub sprawność fizyczną kandydata.

2a. Rektor uczelni ustala na rok akademicki wysokość opłaty, o której 
mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając zasadę, że opłata nie może przekraczać 
kosztów planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywa-
nia czynności związanych z przyjmowaniem na studia na danym kierunku 
i określonym poziomie kształcenia.

3. Niewykorzystane w danym roku środki finansowe pozostają w dyspo-
zycji uczelni.
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1. Przepisy komentowanego artykułu mają zastosowanie do uczelni pub-
licznych.

2. Ustęp 1 zawiera katalog strumieni finansowych stanowiących przycho-
dy uczelni publicznych. Wśród nich wymieniono zarówno środki pochodzące 
z budżetu państwa, jak i środki własne uczelni. Katalog nie ma charakteru za-
mkniętego.

3. Do przychodów uczelni publicznych nie zalicza się wymienionej w art. 94 
ust. 1 pkt 7 dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla stu-
dentów w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz dla doktorantów w zakresie 
określonym w art. 199 ust. 1, a także dotacji, o której mowa art. 94 ust. 1 pkt 10, 
przeznaczonej na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, 
w tym służących kształceniu studentów i doktorantów będących osobami niepeł-
nosprawnymi – realizowanych w szczególności z udziałem środków z budżetu pań-
stwa, państwowych funduszy celowych lub środków rozwojowych pochodzących 
z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych, o których mowa w ustawie 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

4. W ust. 2 zawarto obligatoryjne upoważnienie dla ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego do ustalenia w drodze rozporządzenia – na dany rok 
akademicki – maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyję-
ciem na studia. Zgodnie z wytycznymi do treści aktu wykonawczego minister jest 
zobowiązany do uwzględnienia specyfiki kierunków studiów, w tym konieczności 
przeprowadzenia testów sprawdzających uzdolnienia artystyczne lub sprawność 
fizyczną kandydata.

5. Treść ust. 2a odzwierciedla autonomię uczelni w zakresie ustalania wy-
sokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Przepis zo-
bowiązuje rektora uczelni publicznej do ustalenia na rok akademicki wysokości 
tej opłaty zgodnie z zasadą, w myśl której opłata nie może przekraczać kosztów 
planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności 
związanych z przyjmowaniem na studia na danym kierunku i określonym pozio-
mie kształcenia. Należy przy tym pamiętać, iż swoboda rektora w powyższym 
zakresie jest ograniczona – ustaloną w rozporządzeniu wydanym na podstawie 
ust. 2 omawianego artykułu – maksymalną wysokością opłaty za postępowanie 
związane z przyjęciem na studia. 

6. W ust. 3 w sposób wyraźny wskazano, iż niewykorzystane w danym roku 
środki finansowe pozostają w dyspozycji uczelni15. Przepis dotyczy również nie-
wykorzystanych środków z budżetu państwa udzielonych uczelniom w ramach 
dotacji podmiotowych na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym (odnośnie do 
relacji tej ustawy i przepisów ustawy o finansach publicznych – por. komentarz 
do art. 94c). Takie ujęcie uwzględnia specyfikę finansowania uczelni publicznych, 

15 Podobnie C. Kosikowski, Nowa ustawa…, s. 97.
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która jest przedmiotem wielu opracowań w literaturze naukowej. Można tu przy-
toczyć następujący pogląd: 

„Wśród jednostek sektora finansów publicznych wyraźnie wyodrębnia się 
pewna ich część, chociażby przez to, iż są to jednostki wyposażone w osobowość 
prawną. To zaś oznacza, że ich samodzielność organizacyjna, majątkowa i finan-
sowa nie może być taka sama, jak jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa 
lub samorządu terytorialnego. Cechą charakterystyczną dla tej grupy jednostek 
jest także to, że na ogół są one tworzone w drodze ustawowej lub co najmniej na 
podstawie ustawy. Oznacza to, że przepisy ustawy określają nie tylko ich zada-
nia, status ustrojowy i organizację, lecz najczęściej także regulują ich gospodar-
kę finansową bądź też upoważniają do wydania aktu wykonawczego w tej spra-
wie. W konsekwencji powyższego wiele zagadnień składających się na pojęcie 
gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych jest w tych ak-
tach uregulowanych nie tylko odrębnie z formalnego punktu widzenia, lecz pod 
względem merytorycznym różni się od rozwiązań przyjętych w odniesieniu do 
pozostałych jednostek.

Ze względu na obszar działania wśród jednostek sektora finansów publicz-
nych, które mają odrębnie uregulowane zasady gospodarki finansowej, wyróżnić 
można pewne grupy jednostek. Tworzą je zatem jednostki działające w sferze:
  a)  nauki (PAN, jednostki badawczo-rozwojowe),
  b)  szkolnictwa wyższego (państwowe szkoły wyższe), kultury (instytucje kul-

tury),
  c)  ochrony zdrowia (NFZ, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej),
  d)  ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS oraz zarządzane przez nie fundusze”16�

Art. 99. 1. Uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi 
edukacyjne związane z:
 1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich;
 1a) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia 

na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej;
 1b) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku ko-

rzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym 
w art. 170a ust. 2;

 2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjo-
narnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników 
w nauce;

 3) prowadzeniem studiów w języku obcym;
 4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów;
 5) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

16 C. Kosikowski, Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2005, s. 242.



 Art. 99 

215

Rozdział 4. Mienie i finanse uczelni

  Anna Szymańska  

1a. Do studentów studiów stacjonarnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, 
nie zalicza się:
 1) studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują 

studia do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego;
 2) studentów, o których mowa w art. 170a ust. 3 i 4, studiujących drugi kie-

runek studiów na studiach stacjonarnych bez wnoszenia opłat;
 3) studentów studiujących na kierunkach, o których mowa w art. 170b ust. 1.

1b. W przypadku podjęcia studiów równocześnie na kilku kierunkach stu-
diów stacjonarnych uczelni publicznej pobiera się opłaty za drugi wskazany 
przez studenta kierunek studiów, jeżeli nie posiada uprawnień do korzysta-
nia z zajęć bez wnoszenia opłat, o których mowa w art. 170a ust. 3 i 4 oraz za 
każdy kolejny kierunek studiów.

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala rektor uczelni pub-
licznej, z tym że opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a i 2, nie mogą prze-
kraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i pro-
wadzenia w danej uczelni, odpowiednio studiów lub studiów doktoranckich, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, oraz zajęć na studiach i studiach doktoran-
ckich, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem kosztów przygotowa-
nia i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr nauko-
wych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów.

2a. Informację o wysokości opłat za usługi edukacyjne, o których mowa 
w ust. 1, oraz wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do 
świadczenia tych usług uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej.

3. Senat uczelni publicznej określa zasady pobierania opłat, wiążące rek-
tora przy zawieraniu umów ze studentem, o których mowa w art. 160 ust. 3, 
oraz tryb i warunki zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studen-
tów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, 
a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

4. Zasady pobierania opłat i wysokość opłat w uczelni niepublicznej okre-
śla organ wskazany w statucie, z tym że opłaty za świadczone usługi edukacyj-
ne związane z kształceniem studentów na studiach i studiach doktoranckich 
oraz opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach i stu-
diach doktoranckich nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie 
niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w danej uczelni, odpowiednio 
studiów lub studiów doktoranckich oraz zajęć na studiach lub studiach dok-
toranckich, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii 
rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury 
dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów.

1. W ust. 1 określono katalog czynności, za które uczelnia publiczna może 
– fakultatywnie – pobierać opłaty. Należy przy tym pamiętać, iż na podstawie 
art. 99a uczelnię (zarówno publiczną, jak i niepubliczną) obowiązuje bezwzględ-
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ny zakaz pobierania opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, eg-
zaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, 
wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz 
wydanie suplementu do dyplomu.

2. Na podstawie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. katalog usług eduka-
cyjnych, za które uczelnia publiczna może pobierać opłaty rozszerzono w sto-
sunku do poprzedniego stanu prawnego o dotyczące kształcenia studentów na 
studiach stacjonarnych (pod warunkiem jednak, iż są to ich studia na drugim 
lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej) oraz kształcenia studen-
tów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatko-
wym limitem punktów ECTS określonym w art. 170a ust. 2 p.s.w. (zob. komen-
tarz do art. 170).

3. Należy również mieć na uwadze, iż do studentów studiów stacjonarnych, 
od których pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, nie zalicza się: 
studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują studia 
do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego; studentów, o których mowa 
w art. 170a ust. 3 i 4, studiujących drugi kierunek studiów na studiach stacjonar-
nych bez wnoszenia opłat, a także studentów studiujących na kierunkach, o któ-
rych mowa w art. 170b ust. 1.

4. Ponadto w ust. 1b określono tryb pobierania od studenta opłat w przypad-
ku podjęcia studiów równocześnie na kilku kierunkach studiów stacjonarnych 
uczelni publicznej – wówczas pobiera się opłaty za drugi wskazany przez stu-
denta kierunek studiów (o ile nie posiada on uprawnień do korzystania z zajęć 
bez wnoszenia opłat, o których mowa w art. 170a ust. 3 i 4) oraz za każdy kolej-
ny kierunek studiów.

5. Przepis dotyczący możliwości wprowadzenia opłat za kształcenie studen-
tów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów w for-
mie stacjonarnej nie jest w sprzeczności z zagwarantowanym w art. 70 ust. 1 Kon-
stytucji RP prawie każdego do nauki. W myśl bowiem ust. 2 wskazanego wyżej 
artykułu ustawy zasadniczej nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna, z tym 
że ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez pub-
liczne szkoły wyższe za odpłatnością. 

6. Zgodnie z art. 160 ust. 3 warunki odpłatności za studia lub usługi eduka-
cyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1, określa umowa zawarta między uczelnią 
a studentem, dla której zastrzeżono formę pisemną (zob. komentarz do art. 160).

7. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 omawianego artykułu, ustala 
rektor uczelni publicznej (przy uwzględnieniu zasad pobierania tych opłat, okre-
ślonych na podstawie ust. 3 przez senat uczelni publicznej). Decyzja rektora w po-
wyższym zakresie jest jednak ograniczona postanowieniami ust. 2, zgodnie z któ-
rym opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
  a)  kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników nie-

stacjonarnych studiów doktoranckich (ust. 1 pkt 1);
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  b)  kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej (ust. 1 pkt 1a);

  c)  powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonar-
nych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce 
(ust. 1 pkt 2)

– nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uru-
chomienia i prowadzenia w danej uczelni odpowiednio studiów lub studiów dok-
toranckich, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, oraz zajęć na studiach i studiach 
doktoranckich, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem kosztów przy-
gotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr 
naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remon-
tów. Oznacza to, iż wysokość opłat uiszczanych za uzyskane usługi edukacyjne 
jest odnoszona do wymienionych kosztów ujmowanych łącznie w skali ogólno-
uczelnianej, nie zaś do kosztów rozpatrywanych odrębnie dla każdego kierunku 
studiów czy podstawowej jednostki organizacyjnej. Uzasadnieniem przyjęcia ta-
kiego rozwiązania jest stanowisko zajęte w tej kwestii przez Trybunał Konstytu-
cyjny, o którym mowa poniżej.

8. Zawarty w ust. 2 przepis stanowi wykonanie – wydanego co prawda na 
gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym z 1990 r., 
ale zachowującego aktualność również w kontekście obecnie obowiązującej 
ustawy – wyroku TK dotyczącego m.in. zgodności z Konstytucją RP pobiera-
nia przez uczelnie publiczne opłat za studia (wyrok z dnia 8 listopada 2000 r., 
SK 18/99, Dz. U. Nr 101, poz. 1091). W uzasadnieniu tego wyroku TK podkre-
ślał, iż „czesne pobierane od studentów tzw. studiów płatnych nie może […] 
przekraczać kosztów ponoszonych przez uczelnie w zakresie niezbędnym do 
uruchomienia i prowadzenia tej działalności dydaktycznej. Dla określenia po-
ziomu tych kosztów istotne znaczenie ma fakt, że w dyspozycji uczelni publicz-
nych znajdują się określone części mienia państwowego (przydzielone uczelni 
z momentem jej utworzenia, a następnie w drodze dotacji na inwestycje szkoły), 
a ponadto, że uczelnie państwowe otrzymują […] dotacje z budżetu państwa na 
działalność dydaktyczną, na kształcenie kadr […], na utrzymanie uczelni, na 
inwestycje budowlane”. 

Trybunał Konstytucyjny podkreślał jednocześnie, iż „wprowadzenie opłat za 
studia jest dopuszczalne konstytucyjnie jedynie dla zapewnienia dostępu do nau-
ki jak największej liczbie studentów i przy uwzględnieniu niezbędnych kosztów 
studiów nie znajdujących pokrycia w środkach publicznych”. 

Należy przy tym zaznaczyć, iż w świetle art. 5 ust. 1 pkt 5 u.f.p. środkami 
publicznymi są wszystkie przychody uczelni publicznej, w tym otrzymywane z ty-
tułu opłat za świadczone usługi edukacyjne.

Trybunał Konstytucyjny w cytowanym wyżej wyroku podkreślał złożoność 
aspektów kształtowania dopuszczalnych opłat za studia, zauważając m.in.: „In-
nym czynnikiem, niż kryterium «niezbędnych kosztów kształcenia» przy za-
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pewnieniu równorzędności dyplomów, zapewniającym dostępność do studiów 
jest kształtowanie wysokości opłat za studia inne niż podstawowe w taki spo-
sób, by wysokość tych opłat nie stanowiła «zapory ekonomicznej» dla tej kate-
gorii osób, które wykazały się zdolnością studiowania na danej uczelni. Do tej 
kategorii należą wszyscy, którzy wykazali się zdolnością sprostania wymaga-
niom kwalifikacyjnym, jakie dana uczelnia stawiała kandydatom na studentów 
w ramach studiów innych, niż dzienne. Z punktu widzenia tych, którzy wyka-
zali się zdolnością do studiowania, niezbędne jest zagwarantowanie, że wyso-
kość opłat nie tylko nie przekroczy tej części kosztów, która nie jest refundo-
wana ze środków publicznych, lecz nadto, że nie będzie w sposób ewidentny 
i rażący odbiegała od możliwości ekonomicznych tej kategorii osób, co do któ-
rych uczelnia sama przyjęła, iż nadają się do studiowania. Jeśli zatem uczelnia 
określiła merytoryczne kryteria dostępności oraz liczbę studentów – to tym 
samym wyznaczyła niejako cechy tej kategorii osób – jako jej potencjalnych 
studentów; i dalej: Pozostawałoby natomiast w sprzeczności z zasadą równego 
traktowania (i to nie tylko z punktu widzenia relacji pomiędzy studentami stu-
diów płatnych i nieodpłatnych, ale także w ramach grupy osób kandydujących 
na studia odpłatne) ustalanie czesnego na poziomie tworzącym «zaporę ekono-
miczną» nieprzekraczalną dla większości kandydatów na studia. Tego rodzaju 
dyferencjacja sytuacji kandydatów na studia, dokonywana w oparciu o kryte-
rium ekonomiczne maksymalizacji dochodów publicznej szkoły wyższej, a więc 
bez uwzględnienia nakazu zapewnienia możliwie największej dostępności stu-
diów w istniejących warunkach organizacyjnych i finansowych, wykraczałaby 
wyraźnie poza granice, które zakreśla zasada równego traktowania wyrażona 
w art. 32 konstytucji”.

Z kolei w uzasadnieniu wyroku z dnia 5 października 2005 r., SK 39/05, Dz. U. 
Nr 205, poz. 1704, TK odniósł się do kryteriów, jakie mogą wpływać na ustala-
nie opłat w danej uczelni, podkreślając: „Po wskazaniu całkowicie pominiętych 
przez skarżącego pozycji, które wpływają na koszty kształcenia, Trybunał prze-
chodzi do innego aspektu szacowania opłat. Otóż nie można przyjąć, jak to uczy-
nił skarżący, że wysokość opłaty przypadającej na studenta to prosty wynik dzie-
lenia sumy kosztów przypadających na kształcenie grupy studiujących odpłatnie 
przez liczbę uczestników tej grupy. Tu znów konieczne jest uwzględnienie kilku 
czynników. Po pierwsze, jeśli uświadomić sobie złożoność wydatków koniecznych 
dla zorganizowania pracy uczelni, staje się też wyraźne, że niezwykle trudne jest 
wydzielenie części przypadającej na kształcenie studentów studiujących odpłat-
nie. Po drugie, w ocenie Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc o wysokości opłat, 
nie można pominąć prawa uczelni do realizacji własnej «polityki» dydaktycznej. 
Uczelnia, dokonując swego rodzaju repartycji kosztów zajęć między studentów, 
nie musi rozkładać ich równo, dzieląc sumę globalną przez liczbę studentów, lecz 
może przewidzieć pewne preferencje, np. dla studentów osiągających określo-
ną średnią, lub przeciwnie – większe obciążenie dla pewnych grup studentów. 
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Przykładowo, w sposób szczególny może potraktować repetentów czy osoby stu-
diujące na drugim kierunku. Po trzecie, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, 
mówiąc o kosztach kształcenia w uczelni państwowej, a zwłaszcza na uniwersy-
tecie, nie można abstrahować od specyficznego charakteru tej szkoły, która jest 
wspólnotą wszystkich uczących się i nauczycieli. Uniwersytet, czyli universitatis, 
musi być postrzegany jako całość kierująca się zasadą solidarności. Jest oczywi-
ste, że choć koszty kształcenia na poszczególnych wydziałach są zróżnicowane, 
opłaty za studia nie do końca odpowiadają ich wysokości. W szczególności kosz-
ty studiów na wydziałach doświadczalnych i eksperymentalnych (biologia, che-
mia, fizyka) są znacznie wyższe niż na wydziałach nauk społecznych (ekonomia, 
prawo, socjologia). Sprawą władz uniwersytetu jest zapewnienie w miarę harmo-
nijnego rozwoju wszystkich wydziałów. Realizacja tego obowiązku, który wyni-
ka z misji uniwersytetu, wymaga niewątpliwie przesunięć finansowych środków 
uzyskiwanych przez poszczególne wydziały, także środków pochodzących z opłat 
wnoszonych przez studentów”. 

9. Ustęp 2a został dodany do art. 99 na podstawie nowelizacji z dnia 18 mar-
ca 2011 r. i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Na jego podstawie uczel-
nie publiczne i niepubliczne zostały zobowiązane do zamieszczania na swoich 
stronach internetowych informacji o wysokości opłat za wymienione w ust. 1 
usługi edukacyjne oraz o wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbęd-
nym do świadczenia tych usług, co ma duże znaczenie informacyjne dla odbior-
ców tych usług.

10. Przepis zawarty w ust. 3 upoważnia senat uczelni publicznej do określenia 
zasad pobierania omawianych opłat oraz trybu i warunków zwalniania – w całości 
lub części – z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających 
wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ma-
terialnej. Istotne, iż określone przez senat zasady pobierania opłat są wiążące dla 
rektora przy zawieraniu ze studentami umów dotyczących warunków odpłatności 
za studia lub usługi edukacyjne.

11. Przepis ust. 4 – analogicznie do rozwiązań zawartych w ust. 3 – upoważ-
nia organ wskazany w statucie uczelni niepublicznej do określenia zasad pobie-
rania opłat i wysokości opłat w tej uczelni, z zastrzeżeniem jednak, że opłaty za 
świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach 
i studiach doktoranckich oraz opłaty związane z powtarzaniem określonych za-
jęć na studiach i studiach doktoranckich nie mogą przekraczać kosztów ponoszo-
nych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w danej uczelni od-
powiednio studiów lub studiów doktoranckich oraz zajęć na studiach lub studiach 
doktoranckich, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii 
rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dy-
daktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów. Treść omawianego przepisu 
wskazuje, iż uczelnia niepubliczna nie jest co do zasady instytucją komercyjną, 
nastawioną na zysk.
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12. W art. 29 ust. 2 nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. zawarto przepisy przej-
ściowe regulujące kwestie intertemporalne w odniesieniu do studentów przyjętych 
na studia przed dniem wejścia w życie tej ustawy nowelizującej oraz w roku aka-
demickim 2011/2012 (czyli do 30 września 2012 r.). Zgodnie z regulacjami między-
czasowymi wymienieni studenci:
  a)  którzy studiują bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku stu-

diów – nie wnoszą opłat, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a p.s.w., do 
końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów;

  b) wnoszący opłaty za kształcenie – wnoszą opłaty na dotychczasowych zasa-
dach do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów.
13. Warto podkreślić, iż proces rekrutacji jest przeprowadzany do końca 

roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, od którego zaczynają się 
studia, a zatem wydanie decyzji o przyjęciu na studia następuje przed 1 paź-
dziernika. Na przykład student pierwszego roku studiów stacjonarnych w uczel-
ni publicznej, rozpoczętych w roku akademickim 2011/2012 (lub wcześniej), 
może podjąć od roku akademickiego 2012/2013 studia stacjonarne na uczelni 
publicznej na więcej niż jednym kierunku bez wznoszenia opłat za te studia do 
końca okresu studiów przewidzianego w programie kształcenia, o ile decyzja 
w sprawie przyjęcia na te studia została podjęta do końca roku akademickie-
go 2011/2012.

Art. 99a. Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub 
rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, eg-
zamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę 
pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.

1. Artykuł został dodany na podstawie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. 
i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

2. Przepis jest adresowany do uczelni – zarówno publicznej, jak i niepublicz-
nej – i określa, za jakie czynności, począwszy od 1 stycznia 2012 r., uczelnia nie 
pobiera opłat. Niedozwolone jest pobieranie opłat za:
  a)  rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów;
  b)  egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplo-

mowy;
  c) wydanie dziennika praktyk zawodowych;
  d)  złożenie i ocenę pracy dyplomowej;
  e) wydanie suplementu do dyplomu.

3. Przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, iż uczel-
nia nie może wyłączyć jego zastosowania, np. w drodze umownej. W konse-
kwencji wpisywanie do umów zawieranych po 31 grudnia 2011 r. postanowień 
o odpłatności za wymienione w omawianym przepisie czynności jest sprzecz-
ne z prawem.
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4. Przepis oznacza w praktyce zrównanie sytuacji wszystkich studentów – nie-
zależnie od tego, czy studiują w uczelni publicznej, czy też niepublicznej – w wy-
znaczonym w przepisie zakresie. 

Art. 100. 1. Uczelnia publiczna pokrywa koszty swojej działalności, zobo-
wiązania oraz wydatki na rozwój i inne potrzeby z przychodów określonych 
w art. 98 ust. 1.

2. Uczelnia publiczna prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na 
podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez senat uczelni, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz o rachunkowości.

2a. Uczelnia niepubliczna prowadzi samodzielną gospodarkę finansową 
na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez organ ko-
legialny wskazany w statucie uczelni, zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
a w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa, 
również zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Plan rzeczowo-finansowy w terminie czternastu dni od jego uchwalenia:
 1) uczelnia publiczna przekazuje ministrowi, który sprawuje nad nią nad-

zór, oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
 2) uczelnia niepubliczna przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkol-

nictwa wyższego.

1. Ustęp 1 nawiązuje do szerokiego katalogu przychodów uczelni publicz-
nej, określonych w art. 98 ust. 1, jako źródła sfinansowania kosztów działalności, 
zobowiązań oraz wydatków na rozwój oraz inne potrzeby tej uczelni. Należy 
pamiętać, iż wśród przychodów wymienionych w art. 98 ujęto zarówno środki 
pochodzące z budżetu państwa, jak i środki własne uczelni (szerzej – por. ko-
mentarz do art. 98).

2. Zgodnie z ust. 2 i 2a zarówno uczelnia publiczna, jak i niepubliczna prowa-
dzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowe-
go, zatwierdzanego na uczelni publicznej przez senat, zaś na uczelni niepublicznej 
– przez organ kolegialny wskazany w statucie tej uczelni.

3. Zasady sporządzania planu rzeczowo-finansowego przez uczelnię publicz-
ną są określone w wydanym na podstawie art. 105 p.s.w. rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodar-
ki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. poz. 1533). Zgodnie z przepisami tego 
rozporządzenia roczny plan rzeczowo-finansowy uczelni publicznej obejmuje 
przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej; pozostałe przychody 
i koszty operacyjne; przychody i koszty finansowe; wynik finansowy; fundusze; 
informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; a ponadto zawiera również infor-
macje o liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich w podziale na 
formy studiów; liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich korzysta-
jących z różnych form pomocy materialnej; liczbie miejsc w domach studenckich; 
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kosztach remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 
z wyjątkiem domów studenckich i stołówek studenckich; nakładach na rzeczowe 
aktywa trwałe, a także o zatrudnieniu i wynagrodzeniach wynikających ze sto-
sunku pracy w grupach stanowisk pracowników, o których mowa w art. 151 ust. 1 
pkt 1 ustawy, w podziale na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodze-
nia roczne, z wyodrębnieniem środków na nagrody, o których mowa w art. 155 
ust. 4 i 8 ustawy. Uczelnia publiczna sporządza roczny plan rzeczowo-finansowy, 
uwzględniając przyznane dotacje i inne środki finansowe z budżetu państwa oraz 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków oraz inne środki 
publiczne, a także planowane przychody własne.

4. Uczelnia publiczna ma obowiązek prowadzenia samodzielnej gospodarki 
finansowej zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz o rachunkowości, 
natomiast uczelnia niepubliczna – zgodnie z przepisami o rachunkowości, a w za-
kresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa, również zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych. 

5. Warto podkreślić, iż od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w pań-
stwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2011 r. Nr 79, poz. 431 z późn. zm.), zgodnie z którym uczelnie publiczne nie 
należą w rozumieniu tej ustawy – jak we wcześniejszym stanie prawnym – do 
państwowej sfery budżetowej. Należą jednak w myśl art. 9 pkt 11 u.f.p. do jed-
nostek sektora finansów publicznych, w związku z czym mają obowiązek pro-
wadzenia – w myśl art. 40 ust. 1 u.f.p. – rachunkowości zgodnie z przepisami 
ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o fi-
nansach publicznych.

Do uczelni publicznych nie stosuje się zasad dotyczących planów kont oraz 
szczególnych zasad rachunkowości wynikających z art. 40 ust. 2–4 u.f.p., a także 
sposobu prowadzenia gospodarki finansowej określonego w rozporządzeniu Mi-
nistra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospo-
darki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżeto-
wych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616), wydanym na podstawie art. 17 ust. 1 tej ustawy.

6. W myśl art. 10 ust. 2 u.f.p. do jednostek sektora finansów publicznych dzia-
łających na podstawie odrębnych ustaw stanowiących podstawę ich utworzenia 
(w tym m.in. do uczelni publicznych) przepisy o finansach publicznych stosuje się 
odpowiednio. Odpowiedniość ich stosowania oznacza stosowanie w takim zakre-
sie, jaki wykazuje spójność z uregulowaniami szczególnymi przewidzianymi dla 
danego typu jednostki sektora finansów publicznych, nie zaś stosowanie przepi-
sów wprost i bez żadnych wyłączeń. Wobec tego uregulowania zawarte w usta-
wie o finansach publicznych mają do uczelni publicznych zastosowanie jedynie 
w sprawach nieunormowanych w ustawie odrębnej, tj. Prawie o szkolnictwie 
wyższym (oraz w przepisach wydanych w jego wykonaniu), zgodnie z zasadą 
lex specialis derogat legi generali. W związku z tym dla ustalenia zasad gospo-
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darki finansowej uczelni publicznych istotne są przede wszystkim przepisy usta-
wy szczególnej, tj. Prawa o szkolnictwie wyższym, przede wszystkim zawarte 
w rozdziale 4 „Mienie i finanse uczelni” działu II ustawy, a dopiero w dalszej 
kolejności (odnośnie do spraw w niej nieuregulowanych) – postanowienia usta-
wy o finansach publicznych.

7. Obowiązek uczelni niepublicznych stosowania przepisów o finansach 
publicznych w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu 
państwa jest związany bezpośrednio z treścią art. 94 ust. 4, 4a, 5 i 6 oraz art. 94b 
p.s.w., na podstawie których uczelnia niepubliczna otrzymuje albo może otrzy-
mać środki pochodzące z budżetu państwa. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 
pkt 2 u.f.p. przepisy tej ustawy stosuje się do innych niż jednostki sektora fi-
nansów publicznych w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub 
dysponują tymi środkami.

8. Zgodnie z art. 4 ust. 3 u. rach. rachunkowość jednostek stosujących tę usta-
wę obejmuje:
  a)  przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
  b)  prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, uj-

mujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
  c)  okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego sta-

nu aktywów i pasywów;
  d) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
  e)  sporządzanie sprawozdań finansowych;
  f)  gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej doku-

mentacji przewidzianej ustawą;
  g)  poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach prze-

widzianych ustawą.
9. Ustęp 3 art. 100 zobowiązuje zarówno uczelnię publiczną, jak i niepub-

liczną do przekazania planu rzeczowo-finansowego (w terminie 14 dni od dnia 
uchwalenia):
  a) ministrowi sprawującemu nadzór nad daną uczelnią oraz ministrowi właści-

wemu do spraw finansów publicznych – w przypadku uczelni publicznej;
  b) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego – w przypadku uczel-

ni niepublicznej.

Art. 100a. 1. Uczelnia publiczna, w której suma strat netto w okresie nie 
dłuższym niż pięć ostatnich lat przekracza 25% kwoty dotacji z budżetu pań-
stwa otrzymanej w roku poprzedzającym bieżący rok budżetowy na zadania, 
o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, jest obowiązana do opracowania pro-
gramu naprawczego.

2. Uczelnia publiczna opracowuje program naprawczy nie później niż 
w okresie trzech miesięcy od stwierdzenia straty, o której mowa w ust. 1.
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3. Program naprawczy obejmuje działania mające na celu odzyskanie rów-
nowagi finansowej przez zrównoważenie planowanych kosztów działalności 
z przychodami określonymi w art. 98 ust. 1 w okresie nie dłuższym niż trzy 
lata od dnia uchwalenia programu naprawczego.

4. Senat uczelni publicznej uchwala program naprawczy i przedkłada 
go ministrowi nadzorującemu uczelnię. Senat uczelni publicznej przedkła-
da ministrowi okresowe sprawozdania z wykonania programu naprawczego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego, o któ-
rym mowa w art. 35 ust. 2. Pierwsze sprawozdanie składa się w roku ka-
lendarzowym następującym po roku, w którym program naprawczy został 
uchwalony.

5. W przypadku gdy uczelnia publiczna nie wprowadzi programu napraw-
czego w trybie określonym w ust. 2–4 albo ocena rezultatów programu na-
prawczego przedstawianych w okresowych sprawozdaniach, o których mowa 
w ust. 4, wskazuje, że nie zostaną osiągnięte jego cele, minister nadzorujący 
tę uczelnię powołuje, na okres nie dłuższy niż trzy lata, osobę pełniącą obo-
wiązki rektora, powierzając jej zadania dotyczące opracowania i wdrożenia 
programu naprawczego.

6. Z dniem powołania osoby pełniącej obowiązki rektora:
 1) dotychczasowy rektor uczelni publicznej zostaje zawieszony w pełnieniu 

obowiązków; w okresie zawieszenia rektorowi nie przysługuje dodatek 
funkcyjny do wynagrodzenia;

 2) zawieszona zostaje działalność organów kolegialnych uczelni publicznej 
w zakresie decydowania o gospodarce finansowej, w szczególności w za-
kresie kompetencji określonych w art. 90 ust. 4; pozostałe kompetencje 
organów kolegialnych są realizowane na zasadach dotychczasowych;

 3) osoba pełniąca obowiązki rektora staje się przewodniczącym senatu uczel-
ni publicznej.
7. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, pozostaje bez wpływu na 

upływ kadencji rektora i członków organów kolegialnych. W przypadku gdy 
kadencja rektora upłynie w trakcie okresu, na który została powołana osoba 
pełniąca obowiązki rektora, do końca tego okresu nie przeprowadza się wy-
boru lub konkursu na rektora na kolejną kadencję.

8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 
rozporządzenia, zakres i tryb realizacji programu naprawczego prowadzą-
cego do uzyskania równowagi finansowej, uwzględniając poziom zadłużenia 
i specyfikę uczelni.

1. Artykuł został dodany na podstawie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. 
i wprowadza nową, dotychczas nieobecną na gruncie szkolnictwa wyższego, in-
stytucję w postaci programu naprawczego dla uczelni publicznych. Przepis ten 
wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 
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2. W ust. 1 omawianego artykułu na uczelnię publiczną, w której suma strat 
netto w okresie nie dłuższym niż 5 ostatnich lat przekracza 25% kwoty dotacji 
z budżetu państwa otrzymanej w roku poprzedzającym bieżący rok budżetowy 
na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, nałożono obowiązek opraco-
wania programu naprawczego.

3. Zgodnie z ust. 1 omawianego artykułu oraz § 1 rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zakresu 
i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi 
finansowej uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz. 1446), wydanego na podsta-
wie art. 100a ust. 8 p.s.w., w celu ustalenia obowiązku opracowania przez uczelnię 
publiczną programu naprawczego bierze się pod uwagę straty netto z okresu nie 
dłuższego niż ostatnie 5 lat, wykazane w sprawozdaniach finansowych sporządzo-
nych zgodnie z przepisami o rachunkowości, zbadanych przez biegłego rewiden-
ta, oraz w sprawozdaniach z wykonania planu rzeczowo-finansowego, o których 
mowa w art. 35 ust. 2 p.s.w. 

Należy podkreślić, iż termin na przedstawienie przez rektora odpowiedniemu 
ministrowi sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego został okre-
ślony w art. 35 ust. 2 p.s.w. (w odniesieniu do innych ministrów – w zw. z art. 35 
ust. 5 p.s.w.) do 30 czerwca roku następującego po roku sprawozdawczym, co za-
pewnia spójność z danymi finansowymi wykazanymi w sprawozdaniu finanso-
wym zbadanym przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo-
ści, zatwierdzonym na podstawie art. 53 ust. 1 u. rach. i art. 100 ust. 2 p.s.w. przez 
senat uczelni.

4. W ust. 2 wyznaczono maksymalny termin na opracowanie programu na-
prawczego przez uczelnię publiczną. Termin ten nie może przekroczyć 3 miesię-
cy od stwierdzenia omówionej wyżej straty. Zgodnie z § 1 ust. 2 r.z.t.r.p. za dzień 
stwierdzenia straty netto przyjmuje się dzień podpisania przez rektora sprawozda-
nia z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

5. Celem opracowania programu naprawczego w myśl ust. 3 jest odzyska-
nie równowagi finansowej przez uczelnię publiczną w okresie nie dłuższym niż 
3 lata od dnia uchwalenia tego programu. Odzyskanie równowagi finansowej ma 
nastąpić przez zrównoważenie planowanych kosztów z przychodami określony-
mi w art. 98 ust. 1 p.s.w. 

6. Katalog obligatoryjnych elementów, jakie należy uwzględnić w programie 
naprawczym, zawarto w § 3 ust. 1 r.z.t.r.p. Program naprawczy określa: szcze-
gółową diagnozę stanu finansów uczelni publicznej, działania planowane w celu 
zrównoważenia kosztów działalności uczelni publicznej z jej przychodami wraz 
z harmonogramem wdrażania tych działań, a także uzasadnienie wyboru zasto-
sowanych środków prawnych. W programie naprawczym muszą łącznie zostać 
zawarte wyżej wymienione elementy.

7. W ust. 4 ustalono tryb postępowania z programem naprawczym. Jest on 
najpierw uchwalany przez senat uczelni, następnie zaś przedkładany ministrowi, 
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który sprawuje nadzór nad daną uczelnią (chodzi o jednego z ministrów wymie-
nionych w art. 33 ust. 2 p.s.w.). Przepis nie odnosi się do przewidzianej w art. 60 
ust. 2 p.s.w. sytuacji, w której statut uczelni publicznej może przewidywać zamiast 
lub obok senatu inny organ kolegialny. Nie ma przeszkód prawnych, by przepis 
stosować odpowiednio również do innego niż senat organu kolegialnego. 

8. Ponieważ zgodnie z art. 61 ust. 6 ustawy rektor jest przewodniczącym se-
natu, w § 2 ust. 2 r.z.t.r.p. wskazano, iż to rektor – w imieniu uczelni – przedkłada 
program naprawczy odpowiedniemu ministrowi w terminie 14 dni od jego uchwa-
lenia. Zgodnie z § 7 r.z.t.r.p. za realizację programu naprawczego odpowiedzialny 
jest rektor, który może wyznaczyć pełnomocnika do spraw programu naprawczego 
albo osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań, o których mowa 
w § 5 ust. 1 r.z.t.r.p. Rektor jest zobowiązany do składania co najmniej raz na 
kwartał przed senatem uczelni sprawozdania z realizacji programu naprawczego. 

9. W myśl ust. 4 omawianego artykułu ustawy senat uczelni publicznej przed-
kłada ponadto ministrowi okresowe sprawozdania z wykonania programu na-
prawczego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego, 
o którym mowa w art. 35 ust. 2 p.s.w., przy czym pierwsze sprawozdanie składa 
się w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym program naprawczy 
został uchwalony. Analogicznie do programu naprawczego w § 7 ust. 3 r.z.t.r.p. 
wskazano, iż rektor – jako przewodniczący senatu – przedkłada w imieniu sena-
tu, którego jest przewodniczącym, również okresowe sprawozdanie z wykonania 
programu naprawczego ministrowi nadzorującemu tę uczelnię, obejmujące zgod-
nie z § 8 co najmniej:
  a)  sprawozdanie z wykonania działań planowanych w celu zrównoważenia kosz-

tów działalności uczelni z jej przychodami, z uwzględnieniem terminowości 
ich wykonania;

  b)  szczegółową diagnozę stanu finansów uczelni, z uwzględnieniem zmian wy-
nikających z realizacji programu naprawczego;

  c)  ocenę efektywności stosowanych środków naprawczych.
10. Warto podkreślić, iż realizując program naprawczy, należy w jego ramach 

przewidzieć taką redukcję zadłużenia, aby na koniec okresu realizacji programu 
relacja sumy zobowiązań krótkoterminowych i krótkoterminowych rozliczeń mię-
dzyokresowych ujmowanych w pasywach do sumy aktywów obrotowych i środ-
ków trwałych w budowie wynikających z bilansu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 
pkt 1 u. rach., nie przekraczała poziomu 1,0 (§ 5 ust. 1 pkt 5 r.z.t.r.p.).

11. W ust. 5 ustanowiono tryb postępowania w przypadku niewprowadzenia 
przez uczelnię publiczną programu naprawczego zgodnie z ust. 2–4 omawianego 
artykułu albo na wypadek gdyby ocena rezultatów programu naprawczego przed-
stawianych w okresowych sprawozdaniach wskazywała, że nie zostaną osiągnię-
te jego cele. Wówczas minister nadzorujący daną uczelnię publiczną powoła, na 
okres nie dłuższy niż 3 lata, osobę pełniącą obowiązki rektora, powierzając jej 
zadania dotyczące opracowania i wdrożenia programu naprawczego. Należy za-
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tem podkreślić, iż przez wprowadzenie programu naprawczego rozumie się nie 
podjęcie naprawy finansów uczelni w dowolnie przyjętym przez uczelnię trybie, 
lecz realizację programu naprawczego ustalonego w trybie spełniającym wszyst-
kie wymogi ustawowe.

Przepisy rozporządzenia dotyczące opracowania i wdrożenia programu na-
prawczego znajdują również odpowiednie zastosowanie do opracowania oraz 
wdrożenia programu naprawczego przez osobę pełniącą obowiązki rektora po-
wołaną trybie art. 100a ust. 5 p.s.w.

12. Zgodnie z ust. 6 z dniem powołania osoby pełniącej obowiązki rektora 
dotychczasowy rektor uczelni publicznej zostaje zawieszony w pełnieniu obowiąz-
ków, bez prawa do dodatku funkcyjnego do wynagrodzenia (pozostałe składniki 
wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy są wypłacane bez zmian). Zawieszo-
na zostaje ponadto działalność organów kolegialnych uczelni publicznej, w szcze-
gólności w zakresie decydowania o gospodarce finansowej, natomiast osoba peł-
niąca obowiązki rektora staje się przewodniczącym senatu uczelni publicznej, co 
jest spójne z art. 61 ust. 6 p.s.w.

13. W ust. 7 zastrzeżono, iż zawieszenie rektora w pełnieniu obowiązków 
oraz zawieszenie działalności organów kolegialnych nie ma wpływu na upływ 
kadencji rektora oraz członków organów kolegialnych. Oznacza to, iż omawiane 
sytuacje nie powodują zawieszenia biegu terminów kadencyjnych. Gdyby kaden-
cja rektora upłynęła w trakcie okresu, na który została powołana osoba pełniąca 
obowiązki rektora, do końca tego okresu nie przeprowadza się wyboru lub kon-
kursu na rektora na kolejną kadencję. Ponieważ analogiczny przepis szczególny 
nie został ustanowiony w stosunku do organów kolegialnych, członków tych or-
ganów wybiera się na nową kadencję w zwykłym trybie, należy jednak pamiętać 
o ograniczeniu wynikającym z ust. 6 pkt 2 omawianego artykułu.

Art. 101. 1. Uczelnia publiczna tworzy:
 1) fundusz zasadniczy;
 2) inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy.

1a. Uczelnia może utworzyć fundusz rozwoju uczelni.
2. Zysk netto przeznacza się na fundusz zasadniczy, a w przypadku utwo-

rzenia funduszu rozwoju uczelni, również na ten fundusz.
3. Stratę netto pokrywa się z funduszu zasadniczego.
4. Roczne sprawozdanie finansowe uczelni publicznej podlega badaniu 

przez biegłego rewidenta.

1. W ust. 1 ustawodawca wskazał, jakie fundusze obligatoryjnie tworzy 
uczelnia publiczna. Ma ona obowiązek utworzyć fundusz zasadniczy, a także 
inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy. W szczegól-
ności można tu wymienić zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego 
zasady tworzenia uregulowane są w art. 157 p.s.w. oraz w ustawie z dnia 4 mar-
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ca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.).

Ponadto nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r. dodano do art. 101 ust. 1a, zgod-
nie z którym uczelnia może utworzyć fundusz rozwoju uczelni. Przepis ten wszedł 
w życie z dniem 1 października 2011 r. i stanowi novum w stosunku do poprzed-
niego stanu prawnego. Obecnie zasady tworzenia oraz zmian stanu funduszy 
w uczelni publicznej są uregulowane w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych 
zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych. Istotne, iż jednocześnie ustawo-
dawca odłożył – do 1 stycznia 2013 r. – wejście w życie nowego brzmienia przepi-
su upoważniającego do wydania powyższego rozporządzenia (tj. art. 105 p.s.w.), 
na podstawie którego Rada Ministrów ma obecnie określić szczegółowe zasady 
gospodarki finansowej uczelni publicznych, w tym m.in. zasady tworzenia oraz 
zmian stanu funduszu rozwoju uczelni. Nie ulega jednak wątpliwości, iż uczelnia 
od 1 października 2011 r. ma możliwość utworzenia funduszu rozwoju uczelni 
na podstawie uprawnienia wynikającego wprost z art. 101 ust. 1a p.s.w. Przepisy 
ustawy określają ponadto zarówno źródło pochodzenia środków funduszu roz-
woju uczelni (zysk netto uzyskany przez uczelnię), jak i cel ich wykorzystania, 
wskazany w art. 66 ust. 1a (wdrażanie strategii rozwoju uczelni).

2. Ponadto należy zauważyć, iż rozporządzenie, które zostało wydane na pod-
stawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2013 r. brzmienia art. 105, doty-
czy, analogicznie do rozporządzenia obowiązującego dotychczas, jedynie uczelni 
publicznych.

3. W ust. 2 ustanowiono ogólną zasadę tworzenia funduszu rozwoju uczelni, 
wskazując, iż zysk netto przeznacza się na fundusz zasadniczy, a w przypadku 
utworzenia funduszu rozwoju uczelni, również na ten fundusz. Ponadto w art. 66 
ust. 1a wskazano, iż w uchwale organu kolegialnego uczelni dotyczącej strategii 
rozwoju uczelni mogą być określone środki na wdrażanie tej strategii, w tym środki 
pochodzące z funduszu rozwoju uczelni. Zarówno art. 101 ust. 2, jak i wspomnia-
ny wyżej art. 66 ust. 1a, obowiązują od 1 października 2011 r. i stanowią podstawę 
do utworzenia oraz funkcjonowania funduszu rozwoju uczelni.

4. W ust. 2 ustawodawca wskazał, iż w przypadku utworzenia funduszu roz-
woju uczelni część zysku netto jest przeznaczana na ten fundusz, nie określił jed-
nak, w jakiej wysokości, pozostawiając to do uregulowania w rozporządzeniu. 
Warto podkreślić, iż zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowych za-
sad gospodarki finansowej uczelni publicznych fundusz zasadniczy zwiększa się 
m.in. o odpisy z zysku netto, natomiast zmniejsza się m.in. o pokrycie straty net-
to oraz umorzenie budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej. 
Takie rozwiązanie jest integralnie związane z wyrażoną w art. 102 ust. 1 zasadą, 
iż fundusz zasadniczy odzwierciedla wartość mienia uczelni publicznej.

5. W ust. 4 wprowadzono obowiązek badania sprawozdania finansowego 
uczelni publicznej przez biegłego rewidenta. Jest to przepis szczególny w sto-
sunku do art. 64 ust. 1 pkt 4 u. rach., zgodnie z którym obowiązek m.in. badania 
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sprawozdania finansowego mają jednostki, które w poprzedzającym roku obroto-
wym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa 
z następujących warunków:
  a)  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co naj-

mniej 50 osób;
  b)  suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość 

w walucie polskiej co najmniej 2,5 miliona euro;
  c)  przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finanso-

wych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co naj-
mniej 5 milionów euro.
Wobec uczelni publicznych ustanowiono tym samym bardziej rygorystyczne 

zasady niż wynikające z przepisów ogólnych, co jest uzasadnione dysponowaniem 
przez nie środkami pochodzącymi w głównej mierze z budżetu państwa. Istot-
ne, iż te uczelnie publiczne, które spełnią wskazane wyżej warunki wynikające 
z ustawy o rachunkowości, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 u. rach. są zobligo-
wane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Moni-
tor Polski B”, a począwszy od 1 stycznia 2013 r. – w ogólnokrajowym dzienniku 
urzędowym Monitor Sądowy i Gospodarczy – rocznego sprawozdania finanso-
wego zgodnie z art. 70 ust. 1 i ust. 2 u. rach.

Art. 102. 1. Fundusz zasadniczy odzwierciedla wartość mienia uczelni 
publicznej.

2. W uczelni publicznej środki trwałe oraz wartości niematerialne i praw-
ne, z wyjątkiem budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wod-
nej, podlegają amortyzacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej są umarzane.

1. W ust. 1 zawarto ogólną zasadę, zgodnie z którą fundusz zasadniczy sta-
nowi odzwierciedlenie wartości mienia uczelni publicznej (odnośnie do funduszu 
zasadniczego – por. komentarz do art. 101, natomiast do mienia uczelni – por. ko-
mentarz do art. 89).

2. Zgodnie z § 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej uczelni publicznych fundusz zasadniczy:
  1)  zwiększa się o:

 a) odpisy z zysku netto;
 b) równowartość sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz środków z in-

nych źródeł, zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowla-
nych w zakresie budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

 c) równowartość nieodpłatnie otrzymanych od Skarbu Państwa lub innych 
jednostek budynków i lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz 
gruntów;
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 d) równowartość udziałów w przyjętych do użytkowania budynkach i loka-
lach oraz obiektach inżynierii lądowej i wodnej zrealizowanych w ramach 
inwestycji wspólnych;

 e) kwotę zwiększenia wartości majątku uczelni publicznej, wynikającą z ak-
tualizacji wyceny środków trwałych, przeprowadzonej zgodnie z przepi-
sami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 5 u.p.d.o.p.;

  2)  zmniejsza się o:
 a) pokrycie straty netto;
 b) umorzenie budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
 c) równowartość nieodpłatnie przekazanych budynków i lokali, obiektów in-

żynierii lądowej i wodnej oraz gruntów;
 d) kwotę zmniejszenia wartości majątku uczelni publicznej, wynikającą z ak-

tualizacji wyceny środków trwałych, przeprowadzonej zgodnie z przepi-
sami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 5 u.p.d.o.p.

Takie ukształtowanie zasad zwiększania i zmniejszania funduszu zasadnicze-
go ma na celu pełne wdrożenie ustawowej zasady odzwierciedlania przez fundusz 
zasadniczy wartości mienia uczelni publicznej.

3. Co do zasady w uczelni publicznej środki trwałe oraz wartości niemate-
rialne i prawne podlegają amortyzacji według reguł określonych w odrębnych 
przepisach. Jedynie w stosunku do budynków i lokali oraz obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej wprowadzono zasadę szczególną, zgodnie z którą są one uma-
rzane. Umorzenia wpływają na zmniejszenie funduszu zasadniczego, pomniej-
szając wartość mienia uczelni.

Art. 103. 1. Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentów 
i doktorantów.

2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, tworzy się z:
 1) dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, z wyłączeniem środ-

ków na stypendia ministra, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4;
 2) opłat za korzystanie z domu studenckiego;
 3) opłat za korzystanie ze stołówki studenckiej;
 4) innych przychodów, w tym z opłat za wynajem pomieszczeń w domach 

i stołówkach studenckich.
3. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, 

o której mowa w ust. 2 pkt 1, przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapo-
móg, a w przypadku uczelni publicznej także na remonty domów oraz sto-
łówek studenckich. Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla dokto-
rantów nie może być mniejsza niż wynika to z proporcji liczby doktorantów 
do liczby studentów oraz nie większa niż 6% wysokości dotacji określonej 
w ust. 2 pkt 1.

4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, 
o której mowa w ust. 2 pkt 2–4, przeznacza się na pokrycie kosztów utrzyma-
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nia domów i stołówek studenckich, a w przypadku uczelni publicznej także 
na wynagrodzenia pracowników uczelni zatrudnionych w tych domach i sto-
łówkach oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych 
pracowników, o którym mowa w art. 157.

5. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, 
o której mowa w ust. 2 pkt 2–4, może być również przeznaczony na wypłatę 
stypendiów i zapomóg oraz remonty i modernizację domów i stołówek stu-
denckich.

6. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w części 
nieprzekraczającej w danym roku budżetowym 0,2% dotacji, o której mowa 
w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, może być przeznaczony na pokrywanie kosztów 
realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i za-
pomóg dla studentów i doktorantów, ponoszonych przez uczelnię.

7. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomo-
cy materialnej dla studentów i doktorantów pochodzące ze źródła, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1, przechodzą na rok następny do wykorzystania na cele 
określone w ust. 3, a środki pochodzące ze źródeł określonych w ust. 2 pkt 2–4, 
na cele określone w ust. 4 i 5.

1. Artykuł 103 jest przepisem o charakterze obligatoryjnym – zobowiązuje on 
uczelnie publiczne i niepubliczne do tworzenia funduszu pomocy materialnej dla 
studentów i doktorantów. Przepis ten określa szczególne zasady gospodarowania 
– w ramach tego funduszu – środkami dotacji podmiotowej na pomoc materialną 
dla studentów i doktorantów oraz przychodami z działalności uczelni związanej 
z prowadzeniem domów i stołówek studenckich. Monika Kubiak

2. Podstawowym źródłem zasilenia funduszu jest dotacja na pomoc material-
ną dla studentów i doktorantów, z wyłączeniem środków na stypendia ministra za 
wybitne osiągnięcia (przed 1 października 2012 r. – stypendia ministra za osiąg-
nięcia w nauce i stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe). 

3. W ust. 3 ustawodawca wskazuje sposób ustalania przez uczelnię wysokości 
dotacji dla doktorantów (nie może być mniejsza, niż wynika to z proporcji licz-
by doktorantów do liczby studentów, ani większa niż 6% ogólnej kwoty dotacji), 
a nie limit środków funduszu przeznaczonych na pomoc materialną dla tej gru-
py studiujących. Oznacza to, iż łączna kwota wydatków na pomoc materialną dla 
doktorantów może przekroczyć określony w tym przepisie sześcio procentowy li-
mit (dotyczący wyłącznie dotacji) pod warunkiem odpowiedniego dofinansowania 
z części funduszu pochodzącej ze źródeł pozabudżetowych (ust. 5).

4. Przychodami funduszu są również wpływy uczelni z tytułu prowadzenia 
domów i stołówek studenckich (opłaty za korzystanie z domów i stołówek studen-
ckich oraz inne przychody, w tym za wynajem pomieszczeń w tych obiektach). 
Uczelnia nie może korzystać ze środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat 
za korzystanie z domów studenckich w inny sposób niż przez realizację celów 
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określonych w art. 103 ust. 4 i 5. Przepisy te nie dają bowiem uczelniom żadnych 
dodatkowych, poza wskazanymi wyżej, uprawnień do zarządzania środkami uzy-
skanymi z opłat za korzystanie z domów studenckich.

5. Finansowanie pomocy materialnej oraz kosztów prowadzenia domów i sto-
łówek studenckich odbywa się w ramach osobnych części funduszu, tj. części po-
chodzącej z dotacji budżetowej (ust. 3) i części pochodzącej z opłat za korzysta-
nie z domów i stołówek studenckich oraz innych przychodów, w tym za wynajem 
pomieszczeń w tych obiektach (ust. 4). 

6. Z brzmienia ust. 6 wynika, iż ponoszone przez uczelnię koszty realizacji 
zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg mogą 
być pokrywane – w ramach ustawowego limitu ustalonego jako 0,2% dotacji – za-
równo z części funduszu pochodzącej z dotacji, jak i z części pochodzącej z opłat 
za korzystanie z domów i stołówek studenckich oraz innych przychodów. W ra-
mach ustawowego limitu uczelnia może finansować z funduszu udokumentowa-
ne koszty bezpośrednio dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej, np. wydatki związane z przygotowaniem i wysłaniem decyzji doty-
czących pomocy materialnej, wynagrodzeniami pracowników uczelni zajmują-
cych się wypłacaniem świadczeń. 

7. W ust. 7 ustawodawca wprowadził zasadę przeniesienia niewykorzystanych 
w danym roku budżetowym środków funduszu pomocy materialnej dla studentów 
i doktorantów pochodzących z osobno wymienionych źródeł (dotacji i przycho-
dów z prowadzenia domów i stołówek studenckich) – na rok następny do wyko-
rzystania także na odrębnie określone cele. Pozostawienie wysokich niewykorzy-
stanych środków dotacji będzie jednakże skutkować zmniejszeniem kwoty dotacji 
algorytmicznie naliczonej dla uczelni na kolejny rok kalendarzowy, zgodnie z re-
gułami określonymi dla uczelni publicznych i niepublicznych w § 3 ust. 1 i 2 roz-
porządzenia w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni 
publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla 
studentów i doktorantów. 

Art. 103a. Przepis art. 103 stosuje się odpowiednio do jednostek nauko-
wych prowadzących studia doktoranckie.

1. Ustawodawca uregulował sposób gospodarowania przez jednostki nauko-
we, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 34, dotacją na realizację zadań związa-
nych z pomocą materialną dla doktorantów przez strukturę funduszu pomocy 
materialnej dla doktorantów, analogicznie do rozwiązania przewidzianego dla 
uczelni. 

2. W ramach funduszu utworzonego w jednostce naukowej rozlicza się wy-
łącznie dotację na pomoc materialną. Jednostki naukowe nie prowadzą bowiem 
domów i stołówek studenckich w rozumieniu przepisów prawa o szkolnictwie 
wyższym.
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Art. 104. 1. Uczelnia może utworzyć, ze środków innych niż określone 
w art. 94 ust. 1 i 6, własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników 
i studentów oraz doktorantów. Stypendia z tego funduszu mogą być przyzna-
wane, jeżeli statut uczelni tak stanowi, niezależnie od stypendiów, o których 
mowa w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1.

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, są przyznawane studentom i dok-
torantom w uzgodnieniu odpowiednio z uczelnianym organem wykonawczym 
samorządu studenckiego wskazanym w regulaminie samorządu studenckiego 
lub z uczelnianym organem wykonawczym samorządu doktorantów wskaza-
nym w regulaminie samorządu doktorantów. Anna Szymańska, Monika Kubiak

1. Przepis ust. 1 stanowi podstawę prawną do – fakultatywnego – utworzenia 
przez uczelnię (zarówno publiczną, jak i niepubliczną) własnego funduszu sty-
pendialnego na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów. Decy-
zję o utworzeniu funduszu uczelnia podejmuje samodzielnie w ramach posiada-
nej autonomii. 

2. Ponadto przepis ust. 1 uzależnia przyznawanie stypendiów z własnego 
funduszu stypendialnego od wprowadzenia stosownych uregulowań w statucie 
uczelni.

3. Warunkiem sine qua non utworzenia funduszu jest przeznaczenie nań in-
nych środków niż określone w art. 94 ust. 1 i 6 (por. komentarz do art. 94). Fun-
dusz tworzy się ze środków własnych uczelni niepochodzących z budżetu państwa 
i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

4. W myśl § 13 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej uczelni publicznych własny fundusz stypendialny może być tworzony 
w uczelni publicznej w formie odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycz-
nej. Odpis nie może być większy niż 20% planowanego zysku netto na dany rok, 
przy czym nie należy zapominać, iż może być on dokonywany wyłącznie z innych 
środków niż określone w art. 94 ust. 1 i 6 p.s.w. W przypadku osiągnięcia zysku 
mniejszego nić planowany, odpis ustala się w wysokości proporcjonalnie zmniej-
szonej. W przypadku osiągnięcia zysku większego niż planowany, odpis ustala 
się w wielkości planowanej. Odpis nie może być dokonany, jeżeli spowodowałoby 
to stratę w danym roku obrotowym. Odpis dokonany w danym roku obrotowym 
może być wykorzystywany począwszy od następnego roku obrotowego. Własny 
fundusz stypendialny może być tworzony również z wpłat osób fizycznych i praw-
nych przeznaczonych na ten fundusz.

5. Stypendia z omawianego funduszu mogą być przyznawane – jeżeli 
statut uczelni  tak stanowi – pracownikom, a ponadto również studentom, 
niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 (tj. stypendium 
socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypen-
dium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybit-
ne osiągnięcia) oraz doktorantom, niezależnie od stypendiów, o których mowa 
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w art. 199 ust. 1 (dotyczącym pomocy materialnej w formie stypendium so-
cjalnego, zapomogi, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium 
specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium ministra za wy-
bitne osiągnięcia).

6. W ust. 2 zagwarantowano samorządowi studenckiemu lub doktorantów 
współuczestnictwo w przyznawaniu studentom i doktorantom omawianych 
stypendiów, które ma być realizowane przez uzgodnienie tych stypendiów 
– odpowiednio – z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studen-
ckiego wskazanym w regulaminie samorządu studenckiego lub z uczelnianym 
organem wykonawczym samorządu doktorantów wskazanym w regulaminie 
samorządu doktorantów. Rozwiązanie to jest analogiczne do przyjętego w od-
niesieniu do pomocy materialnej dla studentów i doktorantów finansowanej 
z budżetu państwa.

7. Warto pamiętać, iż na mocy art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 361 z późn. zm.) stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stop-
niach naukowych i  tytule naukowym oraz o stopniach i  tytule w zakresie 
sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów Prawa 
o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, 
których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwe-
go do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświa-
ty i wychowania, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Na 
mocy natomiast art. 21 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.f. wolne od tego podatku są ponadto 
świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów 
doktoranckich i innych form kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, bu-
dżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół 
i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawa 
o szkolnictwie wyższym.

Art. 105. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
zasady gospodarki finansowej uczelni publicznych, w tym:
 1) zasady sporządzania planu rzeczowo-finansowego,
 2) zasady tworzenia oraz zmian stanu funduszy, w tym funduszu rozwoju 

uczelni,
 3) zasady rozliczania, w tym ewidencji kosztów, biorąc pod uwagę:

a) rozliczanie kosztów według rodzajów działalności, z wyodrębnieniem 
finansowania z dotacji z budżetu państwa oraz z przychodów własnych,

b) rozliczanie kosztów w ramach działalności dydaktycznej w podziale 
na koszty kształcenia na studiach stacjonarnych i studiach niestacjo-
narnych,
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 4) sposób dostosowania dotychczasowych zasad gospodarki finansowej uczel-
ni do postanowień ustawy

– w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania środków publicznych.

1. Przepis zawiera obligatoryjne upoważnienie dla Rady Ministrów do wy-
dania rozporządzenia w zakresie uregulowania szczegółowych zasad gospodar-
ki finansowej uczelni publicznych, uwzględniającego zagadnienia wymienione 
w pkt 1–4.

2. Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszło w życie brzmienie artykułu zmienione 
nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r.

3. Zagadnienia określone w art. 105 są uregulowane w obowiązującym od 1 
stycznia 2013 r. rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad gospodarki fi-
nansowej uczelni publicznych.

4. Od 1 stycznia 2013 r. treść upoważnienia zawartego w art. 105 zmieniła się 
w ten sposób, że rozszerzony został katalog spraw przekazanych do uregulowania 
o zasady tworzenia oraz zmian stanu funduszu rozwoju uczelni (który od 1 paź-
dziernika 2011 r. może utworzyć uczelnia publiczna – szerzej zob. komentarz do 
art. 101) oraz o zasady ewidencji kosztów, a także zaczęły obowiązywać szczegó-
łowe wytyczne odnoszące się do rozporządzenia jako do całości oraz dotyczące 
zasad rozliczania, w tym ewidencji kosztów. Określając zasady rozliczania, w tym 
ewidencji kosztów – organ upoważniony ma obowiązek wziąć pod uwagę rozli-
czanie kosztów według rodzajów działalności, z wyodrębnieniem finansowania 
z dotacji z budżetu państwa oraz z przychodów własnych, a ponadto rozliczanie 
kosztów w ramach działalności dydaktycznej w podziale na koszty kształcenia na 
studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych.

5. Odsunięcie przez ustawodawcę terminu wejścia w życie art. 105 w brzmie-
niu nadanym nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r. było związane w szczególności 
z dodaniem lit. a i b do art. 105 pkt 3, zawierających wytyczne, których uwzględ-
nienie wiąże się z nałożeniem na uczelnie publiczne dodatkowych obowiązków 
w zakresie ewidencji kosztów. Uczelniom publicznym zapewniono tym samym 
odpowiedni czas na przygotowanie się do wdrożenia zmian. 

Art. 106. Prowadzenie przez uczelnię działalności dydaktycznej, nauko-
wej, badawczej, doświadczalnej, artystycznej, sportowej, rehabilitacyjnej lub 
diagnostycznej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). Anna Szymańska

1. Zgodnie z art. 2  i 3 u.s.d.g. działalnością gospodarczą jest zarobkowa 
działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, roz-
poznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wy-
konywana w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym przepisów ustawy nie 
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stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych 
oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 
śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków 
domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych 
z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami 
wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o któ-
rych mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie 
wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. 
Nr 120, poz. 690 z późn. zm.). 

2. Przepis art. 106 zastrzega ponadto, iż prowadzenie przez uczelnię – za-
równo publiczną, jak i niepubliczną – działalności dydaktycznej, naukowej, ba-
dawczej, doświadczalnej, artystycznej, sportowej, rehabilitacyjnej lub diagno-
stycznej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, iż do wymienionych rodza-
jów działalności uczelni nie mają zastosowania przepisy powyższej ustawy, na-
wet gdy działalność ta jest prowadzona odpłatnie oraz spełnia istotne przesłanki 
typowe dla działalności gospodarczej, a więc jest wykonywana w sposób zorga-
nizowany i ciągły.

W szczególności do wymienionych w komentowanym przepisie rodzajów 
działalności nie będą miały zastosowania zasady podejmowania i wykonywania 
działalności gospodarczej ani zasady kontroli tej działalności określone w ustawie 
o swobodzie działalności gospodarczej.
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DZIAŁ III
Pracownicy uczelni

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 107. Pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracow-
nicy niebędący nauczycielami akademickimi. Walerian Sanetra

Pracownikami uczelni zatrudnianymi w celu realizacji jej głównych zadań 
(art. 13 w zw. z art. 4–6) są nauczyciele akademiccy, którzy w prawie o szkolni-
ctwie wyższym zostali podzieleni na cztery kategorie, oraz pracownicy niebędący 
nauczycielami akademickimi (pozostali pracownicy uczelni), których praca ma 
służyć prawidłowemu i sprawnemu wykonywaniu zadań przez nauczycieli aka-
demickich. Odrębne i szczegółowe uregulowania prawa o szkolnictwie wyższym 
dotyczą nauczycieli akademickich, natomiast pracownicy niebędący nauczycie-
lami akademickimi zasadniczo wprost podlegają unormowaniom kodeksu pracy 
i pozostałym regulacjom prawa pracy odnoszącym się do pracowników zatrud-
nionych na podstawie umowy o pracę. Sytuację pracowników uczelni niebędących 
nauczycielami określa art. 135, przewidujący zakaz powstania stosunku bezpo-
średniej podległości służbowej pomiędzy takimi pracownikami a zatrudnionymi 
na tej samej uczelni ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi (nauczyciela-
mi akademickimi i pozostałymi pracownikami uczelni), jak również zasadę przy-
znawania jednorazowej odprawy w razie przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu 
niezdolności do pracy (zob. komentarz do art. 135).

Art. 108. Nauczycielami akademickimi są:
 1) pracownicy naukowo-dydaktyczni;
 2) pracownicy dydaktyczni;
 3) pracownicy naukowi;
 4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji 

i informacji naukowej.
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Podział nauczycieli akademickich na cztery kategorie odpowiada dotychcza-
sowej tradycji. Pozostają one w ścisłym związku z głównymi celami i zadaniami 
uczelni oraz ich zróżnicowaniem na uczelnie zawodowe (uczelnie nieposiadające 
uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora – art. 2 ust. 1 pkt 23) i uczel-
nie pozostałe. Na ich tle można mówić o jedności nauki, dydaktyki i wychowania, 
przy czym z art. 6 można wyprowadzić wniosek, że uczelnie w pierwszej kolejności 
są powołane do prowadzenia badań naukowych, natomiast z art. 13 wynika, że ich 
pierwszoplanowym zadaniem jest kształcenie studentów, a więc realizacja celów 
dydaktycznych. Prowadzi to do wniosku, że cele i zadania o charakterze naukowym 
i o charakterze dydaktycznym są w przypadku uczelni celami i zadaniami do pew-
nego stopnia równorzędnymi, jakkolwiek bez własnych badań naukowych trudno 
mówić o zapewnieniu odpowiedniego poziomu dydaktyki uczelnianej. Uczelnie 
powinny harmonijnie łączyć ze sobą realizację zadań w zakresie badań naukowych 
z zadaniami dydaktycznymi, co prowadzi do przyjęcia założenia, że pracownicy 
akademiccy powinni jednocześnie posiadać umiejętności prowadzenia badań na-
ukowych oraz realizowania celów dydaktycznych i stąd w art. 108 na pierwszym 
miejscu została wyodrębniona kategoria pracowników naukowo-dydaktycznych.

Art. 109. 1. Nauczycielem akademickim może zostać osoba, która:
 1) posiada kwalifikacje określone w ustawie;
 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3) nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo 

umyślne;
 4) nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 

pkt 4;
 5) korzysta z pełni praw publicznych.

2. (uchylony).
3. Zatrudnienie w uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego cu-

dzoziemca następuje bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody organu 
zatrudnienia. Zezwolenia i zgody nie wymaga także powierzenie cudzoziem-
cowi innej pracy zarobkowej w zakresie zadań, o których mowa w art. 111.

3a. Przy zatrudnianiu osoby, o której mowa w ust. 3, a także obywatela 
polskiego, który stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł zawodo-
wy uzyskał za granicą, można odstąpić od warunków określonych w art. 114.

4. Osoba, o której mowa w ust. 3, podlega obowiązkowi ubezpieczeń spo-
łecznych i ubezpieczeń zdrowotnych, a także korzysta z uprawnień przewi-
dzianych w ustawie oraz innych uprawnień na zasadach obowiązujących oby-
wateli polskich pozostających w stosunku pracy.

1. Przepis art. 109 ust. 1 formułuje tzw. rygory selekcyjne, czyli ustawowe 
wymagania, które musi spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie w charakte-
rze pracownika uczelni. Rygory te dotyczą wszakże tylko nauczycieli akademi-
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ckich i nie odnoszą się do pozostałych pracowników uczelni. Jednocześnie jednak 
dotyczą nauczycieli akademickich zatrudnionych nie tylko na podstawie miano-
wania, lecz także na podstawie umowy o pracę. Wskazane w tym przepisie wy-
magania są minimalne. Ich wykładnia w określonych sytuacjach może budzić 
pewne wątpliwości. Prawo o szkolnictwie wyższym nie wyjaśnia też tego, jakie 
są następstwa braku spełnienia wymagań przewidzianych w jego art. 109 ust. 1. 
W przypadku braku posiadania kwalifikacji określonych w ustawie – nawiązu-
jąc do art. 127 – można by przyjąć, że stanowi to podstawę rozwiązania stosunku 
pracy w drodze wypowiedzenia. Przy czym gdy zatrudnienie bez wymaganych 
kwalifikacji nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów, to 
w odniesieniu do stosunku pracy z nominacji trzeba by uznawać, że stosunek ten 
wygasa od chwili stosownego stwierdzenia tych okoliczności przez rektora uczel-
ni, natomiast gdy idzie o stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę, 
należałoby uznać, że istnieje podstawa do natychmiastowego zwolnienia z pracy 
nauczyciela akademickiego z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obo-
wiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.), przyjmując, że mimo iż podstawą 
nawiązania stosunku pracy były fałszywe lub nieważne dokumenty, to do jego na-
wiązania doszło i wobec tego dana osoba stała się pracownikiem, w następstwie 
czego jej czyn należy oceniać w kategoriach naruszenia obowiązków pracowni-
czych, co może prowadzić do zakwalifikowania go jako „ciężkie naruszenie”, gdy 
można tej osobie jednocześnie przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo (nie 
zawsze np. nieważność dokumentów i ich przedstawienie musi być następstwem 
winy pracownika). Powyższa wykładnia jest wszakże wątpliwa w świetle katego-
rycznego brzmienia art. 109 in principio, co oznacza, że w przypadku niespełnie-
nia chociażby jednego z wymagań wymienionych w jego pkt 1–5 do nawiązania 
stosunku pracy z nauczycielem akademickim nie może dojść, i to zarówno wte-
dy, gdy zawierana jest umowa o pracę, jak i wtedy, gdy zostaje on zatrudniony na 
podstawie mianowania. Czynność prawna nawiązująca ten stosunek prawny jest 
nieważna. Stronom tej czynności w razie sporu służy powództwo o ustalenie ist-
nienia (nieistnienia) stosunku pracy, natomiast gdy idzie o sytuację prawną sta-
nowiącą konsekwencję wykonywania pracy przez nauczyciela akademickiego na 
podstawie nieważnej umowy (mianowania), to powinna ona być rozpatrywana 
przy przyjęciu koncepcji tzw. faktycznego stosunku pracy.

Wymaganie dotyczące pełnej zdolności do czynności prawnych oznacza, że 
nauczycielem akademickim może zostać tylko osoba pełnoletnia i taka, która nie 
została ubezwłasnowolniona (ani całkowicie, ani częściowo). Osobą mającą pełną 
zdolność do czynności prawnych jest także kobieta przed osiągnięciem 18 lat w na-
stępstwie zawarcia związku małżeńskiego (art. 10 § 2 k.c.), regulacja art. 109 ust. 1 
pkt 2 p.s.w. stanowi bowiem unormowanie szczególne względem art. 22 § 2 k.p.

Zakaz dotyczy zatrudniania w charakterze nauczyciela akademickiego osób 
ukaranych za przestępstwa umyślne. Powstaje tu wątpliwość, gdyż inne pragmaty-
ki pracownicze osobno w tym kontekście wymieniają także umyślne przestępstwa 
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skarbowe. Mając na uwadze konstytucyjną zasadę wolności wyboru i wykonywa-
nia zawodu oraz wyboru miejsca pracy (art. 65 ust. 1 Konstytucji RP), należy się 
opowiedzieć za ścisłą wykładnią ograniczeń dostępu do zawodu nauczyciela aka-
demickiego, co przemawia za poglądem, że wymaganie zawarte w art. 109 pkt 2 
nie obejmuje umyślnych przestępstw skarbowych. 

Nauczycielem akademickim nie może zostać osoba ukarana karą dyscyplinar-
ną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4, czyli karą pozbawienia prawa do wykony-
wania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony. Oznacza 
to, że po upływie czasu, na jaki orzeczono karę pozbawienia prawa do wykony-
wania zawodu, były nauczyciel akademicki może zostać ponownie zatrudniony 
w tym charakterze.

Do środków karnych (art. 39 k.k.) należą m.in. pozbawienie praw publicznych 
(uniemożliwia ono zatrudnienie danej osoby w charakterze nauczyciela akade-
mickiego) oraz zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania okre-
ślonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Zgodnie 
z art. 127 ust. 1 pkt 4 p.s.w. prawomocne orzeczenie środka karnego w postaci 
zakazu zajmowania określonego stanowiska (w przypadku gdy orzeczenie to do-
tyczy wykonywania obowiązków nauczyciela akademickiego) oznacza wygaś-
nięcie z mocy prawa stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego. 
Możliwe jest orzeczenie tego zakazu po rozwiązaniu stosunku pracy nauczyciela 
akademickiego (choć w związku z wcześniejszym wykonywaniem przez niego 
obowiązków pracowniczych). To zaś oznacza, że w takiej sytuacji – gdy były na-
uczyciel akademicki ponownie ubiega się o zatrudnienie w tym charakterze – nie 
powinien być zatrudniony na uczelni. Sytuacji takiej nie uwzględniono wszakże 
w art. 109. Należy jednak uznać, że nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem 
akademickim, mimo wcześniejszego orzeczenia przez sąd karny zakazu zajmo-
wania takiego stanowiska, prowadzi do nieważności czynności prawnej (umowy 
o pracę, mianowania) dokonanej przez strony.

2. Prawo o szkolnictwie wyższym – inaczej niż np. ustawa z dnia 21 listo-
pada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) czy usta-
wa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, 
poz. 1458 z późn. zm.) – do rygorów selekcyjnych nie zalicza wymagania posia-
dania obywatelstwa polskiego. Co więcej, nie uzależnia ono zatrudnienia w cha-
rakterze nauczyciela akademickiego (ale już nie pracownika niebędącego na-
uczycielem akademickim) od uzyskania zezwolenia i zgody organu zatrudnienia. 
Zasada polegająca na ustanowieniu konieczności posiadania przez cudzoziemca 
wydanego przez wojewodę zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej wynika z art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 
z późn. zm.). Przepisy tej ustawy nie przewidują konieczności uzyskiwania zgo-
dy, natomiast ustanawiają – w określonych przypadkach – konieczność uzyska-
nia przyrzeczenia (przyrzeczenia wydania cudzoziemcowi zezwolenia na pracę 
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pod warunkiem uzyskania przez niego odpowiedniej wizy lub zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony albo zaświadczenia o zarejestrowaniu poby-
tu obywatela Unii Europejskiej bądź karty pobytu członka rodziny obywatela 
Unii Europejskiej). Wykonywaniem pracy przez cudzoziemca jest przy tym – 
według tej ustawy – zatrudnienie (wykonywanie pracy na podstawie stosunku 
pracy, stosunku służbowego oraz umowy o prace nakładczą), wykonywanie in-
nej pracy zarobkowej (wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie 
umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie człon-
kostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub 
spółdzielni usług rolniczych) lub pełnienie funkcji w zarządach niektórych osób 
prawnych. Zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców mają zastosowanie do 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, są natomiast uchylone 
w odniesieniu do nauczycieli akademickich, i to także wtedy, gdy nie nawiązuje 
się z nimi stosunku pracy, lecz powierza się im wykonywanie „innej pracy za-
robkowej”, pod warunkiem wszakże, że jest to praca o charakterze dydaktycz-
nym lub naukowym.

3. Prawo o szkolnictwie wyższym zrównuje cudzoziemców z obywatelami 
polskimi w zakresie podlegania obowiązkowi – a w konsekwencji tego także w za-
kresie określonych uprawnień – ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowot-
nych, a także korzystania z uprawnień przewidzianych w ustawie oraz innych 
uprawnień, chociaż jednocześnie przy ich zatrudnianiu (dotyczy to także oby-
wateli polskich, którzy stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł za-
wodowy uzyskali za granicą) można odstąpić od standardów wyznaczonych dla 
obywateli polskich. Dotyczy to także przypadków, w których cudzoziemiec wy-
konuje prace należące do zadań nauczyciela akademickiego na innej podstawie 
niż stosunek pracy.

Art. 110. 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani 
na stanowiskach:
 1) profesora zwyczajnego;
 2) profesora nadzwyczajnego;
 3) profesora wizytującego;
 4) adiunkta;
 5) asystenta.

2. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:
 1) starszego wykładowcy;
 2) wykładowcy;
 3) lektora lub instruktora.

3. W uczelni zawodowej pracownicy dydaktyczni mogą być zatrudniani 
także na stanowiskach wskazanych w ust. 1 pkt 1–3 i 5.

4. (uchylony).
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Nauczyciele akademiccy zostali podzieleni na kategorie (grupy) oraz według 
wyróżnionych stanowisk. Katalog stanowisk jest taki sam w przypadku pracow-
ników naukowo-dydaktycznych i naukowych, natomiast odrębny katalog stano-
wisk dotyczy pracowników dydaktycznych i dyplomowanych bibliotekarzy oraz 
dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej. Ponadto na 
uczelniach zawodowych pracownicy dydaktyczni, poza starszymi wykładowcami, 
wykładowcami oraz lektorami i instruktorami, mogą być zatrudniani na stanowi-
skach profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego 
i asystenta. O ile podział nauczycieli akademickich na kategorie jest następstwem 
zróżnicowania celów i zadań uczelni, o tyle w podziale tych nauczycieli według 
stanowisk wyraża się zróżnicowanie ich kwalifikacji, zasług i doświadczenia za-
wodowego. Osobną kategorię stanowisk na uczelniach stanowią stanowiska zwią-
zane z ich strukturą organizacyjną, takie zwłaszcza jak stanowisko rektora, dzie-
kana, dyrektora instytutu czy kierownika katedry lub zakładu. Są to stanowiska 
o charakterze administracyjnym, choć jednocześnie znajduje w nich wyraz idea 
samorządności uczelni.

Art. 111. 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani:
 1) kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie 

przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod 
względem merytorycznym i metodycznym;

 2) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość na-
ukową albo artystyczną;

 3) uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.
2. Pracownicy naukowi mają obowiązki określone w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł nauko-

wy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego należy również 
kształcenie kadry naukowej.

4. Pracownicy dydaktyczni są obowiązani:
 1) kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie 

przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod 
względem merytorycznym i metodycznym;

 2) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;
 3) uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.

5. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni zawodowej mogą uczest-
niczyć w pracach badawczych. Warunki prowadzenia tych prac określa organ 
kolegialny uczelni wskazany w statucie.

1. Najszerzej obowiązki nauczycieli akademickich zostały ujęte w odniesieniu 
do pracowników naukowo-dydaktycznych i polegają one na: 
  a)  kształceniu studentów, 
  b)  ich wychowywaniu, 
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  c)  prowadzeniu działalności naukowej i 
  d)  uczestniczeniu w pracach organizacyjnych uczelni. 

Ponadto do obowiązków nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł pro-
fesora lub stopień doktora habilitowanego, niezależnie od tego, czy jest on pracow-
nikiem naukowo-dydaktycznym, naukowym, czy dydaktycznym, należy kształ-
cenie kadry naukowej. Od pracowników naukowych nie wymaga się kształcenia 
i wychowywania studentów, a na pracowników dydaktycznych nie nakłada się 
obowiązku prowadzenia działalności naukowej, natomiast niejako w miejsce tej 
powinności zobowiązani są oni do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 
W szczególny sposób ustawodawca traktuje nauczycieli akademickich zatrudnio-
nych na uczelniach zawodowych, stanowiąc, że mogą oni uczestniczyć – ale nie 
muszą – w pracach badawczych, nie zastrzegając przy tym, iż idzie tylko o pra-
cowników dydaktycznych zatrudnionych na tych uczelniach. Stwarza to sugestię, 
że w uczelniach tych nie można zatrudniać nauczycieli akademickich na stanowi-
skach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, ale jedynie można wykonywać 
pracę na stanowiskach dydaktycznych i jednocześnie może to prowadzić do wnio-
sku, że o ile na uczelniach zawodowych do prowadzenia prac naukowych mogą 
zostać zobowiązani np. wykładowcy, o tyle możliwości takiej nie ma w przypadku 
pracowników dydaktycznych zatrudnionych na innych uczelniach. Przepis art. 111 
ust. 5 jest tak skonstruowany, że jego wykładnia gramatyczna może prowadzić do 
niezasadnego wniosku, iż nauczyciel akademicki zatrudniony w szkole zawodowej 
sam decyduje, czy uczestniczy w pracach badawczych (czyli nie ma takiego obo-
wiązku), natomiast organ kolegialny wskazany w statucie może jedynie określić 
warunki ich prowadzenia, nie mogąc zobowiązać go do wykonywania takich prac.

2. W art. 111 obowiązki nauczycieli akademickich zostały ujęte w sposób 
syntetyczny i zbiorczy, zasadniczo bez uwzględnienia ich podziału według zaj-
mowanych stanowisk. Jest wszakże zrozumiałe, że zakres i charakter zadań na-
uczycieli akademickich dotyczących dydaktyki, wychowania, pracy naukowej oraz 
uczestniczenia w pracach organizacyjnych uczelni jest zróżnicowany w zależno-
ści od stanowiska danego nauczyciela. Jest zrozumiałe, że np. lektor lub instruk-
tor, choć są pracownikami dydaktycznymi, nie są zobowiązani do nadzorowania 
opracowywania przez studentów prac dyplomowych pod względem merytorycz-
nym i metodycznym.

Art. 112. 1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej lub 
innej uczelni prowadzącej działalność w dziedzinie nauk medycznych uczest-
niczą w sprawowaniu opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie zadań dydak-
tycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w jednostkach organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności dy-
daktycznej i badawczej udostępnionych tym uczelniom na zasadach określo-
nych w przepisach o działalności leczniczej.
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2. W udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, na-
uczyciele akademiccy uczestniczą na podstawie odrębnej umowy zawartej 
z podmiotem prowadzącym działalność leczniczą udostępniającym jednost-
kę, o której mowa w ust. 1.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do podstawowych jednostek 
organizacyjnych uczelni publicznych działających w zakresie nauk wetery-
naryjnych.

1. Zgodnie z art. 89 u.d.l. podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony 
przez uczelnię medyczną wykonuje działalność leczniczą oraz jest obowiązany 
do realizacji zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w za-
wodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i pro-
mocją zdrowia. Podmiot taki jest obowiązany do udostępnienia uczelni me-
dycznej jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia 
przed- i podyplomowego w zawodach medycznych. Udostępnienie to następuje 
na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy uczelnią medyczną 
a podmiotem wykonującym działalność leczniczą („udostępniającym”). W umo-
wie tej określa się m.in.: 
  a)  środki finansowe należne udostępniającemu z tytułu jej realizacji, sposób 

przekazywania tych środków oraz zasady ich rozliczeń; 
  b)  liczbę oraz kwalifikacje zawodowe nauczycieli akademickich mających wy-

konywać w udostępnianej jednostce organizacyjnej określone zadania dydak-
tyczne i badawcze; 

  c)  okoliczności, w których może nastąpić zmiana warunków umowy; 
  d)  zasady odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez studentów, 

uczestników studiów doktoranckich lub nauczycieli akademickich i zasady 
postępowania w przypadku naruszenia przez nich porządku ustalonego przez 
udostępniającego; 

  e)  zasady prowadzenia kontroli przez uczelnię medyczną w zakresie wykony-
wania zadań badawczych i dydaktycznych u udostępniającego; 

  f)  zasady rozpatrywania sporów wynikających z jej realizacji.
2. W myśl art. 90–92 u.d.l. uczelnia medyczna jest obowiązana do przekazy-

wania udostępniającemu środków finansowych na realizację zadań dydaktycznych 
i badawczych. Jednostką organizacyjną wykonującą działalność dydaktyczną i ba-
dawczą, będącą oddziałem, kieruje ordynator albo inny lekarz kierujący, natomiast 
osobą odpowiedzialną za działalność dydaktyczną i badawczą w takiej jednostce 
jest kierownik kliniki. Nauczyciele akademiccy uczelni medycznych oraz osoby 
odbywające studia doktoranckie na uczelniach medycznych są zatrudnieni w pod-
miocie udostępniającym: 
  a) w systemie zadaniowym czasu pracy na podstawie umowy o pracę określa-

jącej zadania dydaktyczne, badawcze i udzielanie świadczeń zdrowotnych, 
w tym świadczeń wysokospecjalistycznych; 
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  b)  na podstawie umowy cywilnoprawnej określającej w szczególności zadania 
dydaktyczne, badawcze i udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym świad-
czeń wysokospecjalistycznych17� 
Z unormowań tych wynika, że nauczyciele akademiccy zatrudnieni na uczel-

niach medycznych pozostają w dwóch stosunkach prawnych, jeden z nich to sto-
sunek pracy łączący ich z uczelnią, a drugi to stosunek pracy lub stosunek wyni-
kający z umowy cywilnoprawnej, łączący ich z udostępniającym. Stosunki te są 
ze sobą sprzężone, gdyż nauczyciel akademicki ma obowiązek nawiązania z udo-
stępniającym umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zaś uczelnia powinna 
mu umożliwić ich nawiązanie, zawierając stosowną, odrębną umowę z podmio-
tem udostępniającym. Sprzężenie to jest także następstwem postanowień umowy 
między uczelnią a udostępniającym, które z mocy ustawy powinny zostać do niej 
wprowadzone.

3. W wyroku z dnia 10 lutego 2011 r., II PK 194/10, LEX 811846, SN stwier-
dził, że użycie w art. 130 ust. 1 zdanie drugie p.s.w. słowa „ponadto” należy rozu-
mieć jako „oprócz tego”, co zostało wymienione w zdaniu pierwszym. Oznacza 
to, że należy oddzielić wykonywanie obowiązków dydaktycznych, naukowych 
i organizacyjnych od obowiązków prowadzenia działalności usługowej na rzecz 
szpitala klinicznego, zapewnienia opieki nad pacjentami szpitala klinicznego. 
Umowa o pracę, o której mowa w art. 112 ust. 2, zawarta pomiędzy szpitalem 
klinicznym a lekarzem będącym nauczycielem akademickim, stanowi podstawę 
samodzielnego stosunku pracy. W myśl uchwały SN z dnia 17 grudnia 1992 r., 
I PZP 67/92, OSNC 1993, nr 5, poz. 81, uczestnictwo nauczyciela akademickiego 
mającego prawo wykonywania zawodu medycznego w sprawowaniu opieki zdro-
wotnej, o którym mowa w art. 100 ust. 1 u.s.w. z 1990 r., realizowane na podstawie 
umowy o prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej, 
zawartej między tym nauczycielem a zakładem opieki zdrowotnej, nie powoduje 
powstania stosunku pracy między stronami tej umowy, chyba że co innego wy-
nika z treści nawiązanego stosunku prawnego. Z wyroku SN z dnia 18 grudnia 
2003 r., I PK 153/03, OSNP 2005, nr 5, poz. 90, wynika, że uczelnia medyczna 
może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 471 k.c. za 
niewykonanie obowiązku zagwarantowania nauczycielowi akademickiemu moż-
liwości wykonywania zadań określonych w (dawnych) art. 99 i 100 u.s.w. z 1990 r. 
(taką samą myśl wyrażono w wyroku SN z dnia 20 września 2005 r., II PK 13/05, 
OSNP 2006, nr 15–16, poz. 229). Według wyroku SN z dnia 12 maja 2004 r., 
I PK 610/03, OSNP 2005, nr 3, poz. 35, dla nauczyciela akademickiego zatrudnio-
nego na państwowej uczelni medycznej bezpośrednim źródłem praw i obowiąz-
ków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń udzie-
lanych w ramach dyżurów lekarskich, jest umowa o pracę bądź umowa zlecenie 
zawarta między szpitalem klinicznym a nauczycielem akademickim. Umowa ta 

17 Por. Z. Kubot, Rodzaje kontraktów cywilnoprawnych personelu medycznego w świetle usta-
wy o działalności leczniczej, PiZS 2011, nr 8, s. 16 i n.
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jest źródłem odrębnego stosunku prawnego (stosunku pracy lub cywilnoprawnego 
stosunku zlecenia), istniejącego obok podstawowego stosunku służbowego wiążą-
cego nauczyciela akademickiego z zatrudniającą go państwową uczelnią medyczną. 
Prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich i od-
powiadający mu obowiązek pracodawcy (uczelni medycznej) dostarczenia możli-
wości ich udzielania, a w razie niespełnienia tego obowiązku przez pracodawcę, 
prawo pracownika do wynagrodzenia z tytułu gotowości do świadczenia pracy 
oraz doznania przeszkód z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie stano-
wią elementu treści stosunku służbowego między nauczycielem akademickim 
a uczelnią medyczną. W podobnym duchu wypowiedział się SN także w powoła-
nym wyżej wyroku z dnia 20 września 2005 r., stwierdzając, że dla nauczyciela 
akademickiego zatrudnionego na państwowej uczelni medycznej bezpośrednim 
źródłem praw i obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 
w tym świadczeń udzielanych w ramach dyżurów lekarskich, jest odrębna umo-
wa o pracę bądź umowa zlecenie zawarta ze szpitalem (oddziałem) klinicznym, 
który odpowiada za niewykonanie jego obowiązków wynikających z tej umowy.

Art. 112a. 1. Nauczyciel akademicki składa w uczelni oświadczenie, w któ-
rym upoważnia wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do 
zaliczania go do minimum kadrowego jednego kierunku jednolitych studiów 
magisterskich albo jednego kierunku studiów pierwszego oraz drugiego stop-
nia albo jednego kierunku studiów tylko pierwszego stopnia albo jednego kie-
runku studiów tylko drugiego stopnia.

2. Nauczyciel akademicki może dodatkowo złożyć w jednostce organiza-
cyjnej tej samej uczelni albo w jednostce organizacyjnej innej uczelni co naj-
wyżej jedno oświadczenie, upoważniające tę jednostkę do zaliczenia go do mi-
nimum kadrowego jednego kierunku studiów pierwszego stopnia.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, składa się przed rozpoczę-
ciem roku akademickiego, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca roku po-
przedzającego rok akademicki.

1. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do złożenia na uczelni, na której 
jest zatrudniony, oświadczenia upoważniającego wybraną przez siebie jednostkę 
organizacyjną do zaliczenia go do minimum kadrowego, przy czym jeżeli jest za-
trudniony na więcej niż jednej uczelni, to dodatkowo może – ale nie musi – zło-
żyć tylko jedno takie oświadczenie, i to pod warunkiem że upoważnia ono daną 
jednostkę organizacyjną tej uczelni do zaliczenia tego nauczyciela do minimum 
kadrowego jednego kierunku studiów pierwszego stopnia (kształcących studen-
tów na poziomie licencjatu). Może też złożyć dwa oświadczenia dotyczące zali-
czenia do minimum kadrowego na tej samej uczelni, z tym że złożenie drugiego 
oświadczenia nie jest obowiązkowe. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy 
każdego nowego roku akademickiego i musi zostać wykonany w określonym cza-
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sie. Obowiązek zachowania terminu wskazanego w art. 112a ust. 1 nie powsta-
je, gdy zatrudnienie nauczyciela akademickiego następuje po 30 czerwca dane-
go roku. Należy przyjąć, że w takim przypadku obowiązek złożenia wskazanego 
oświadczenia powstaje w chwili nawiązania stosunku pracy. Jest to szczególnego 
rodzaju oświadczenie woli nauczyciela akademickiego, które nie może być – bez 
zgody uczelni – cofnięte w ciągu danego roku akademickiego. Dotyczy to także 
oświadczenia, które jest składane „dodatkowo” (oświadczenia „dodatkowego”). 
Jeżeli wbrew woli uczelni nauczyciel akademicki złoży oświadczenie o cofnięciu 
wcześniej złożonego oświadczenia, to nie wywoła to skutku prawnego i wobec 
tego nie będzie on mógł w dany roku akademickim złożyć kolejnego oświadcze-
nia dotyczącego zaliczenia do minimum kadrowego. Innymi słowy, oświadcze-
nie to jest składane na czas określony (na rok akademicki lub jego część – jeżeli 
zatrudnienie następuje w czasie jego trwania). 

Nie może być wszakże identyfikowane z oświadczeniem woli stanowiącym 
element czynności prawnej. Pozostaje bowiem w związku z przepisami prawa 
o szkolnictwie wyższym określającymi warunki, jakie muszą spełniać jednostki 
organizacyjne, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie (art. 9 
ust. 1, art. 9a – por. komentarz do tych artykułów), i tym samym zasadniczo wy-
wołuje ono skutki o charakterze organizacyjno-administracyjnym i do tego o cha-
rakterze pośrednim.

Niezłożenie stosowanego oświadczenia, w przypadku gdy jest ono wymagane, 
złożenie większej liczby oświadczeń, niż przewidują to przepisy, lub np. dwóch 
oświadczeń upoważniających do zaliczenia do minimum kadrowego na studiach 
magisterskich bądź na studiach drugiego stopnia, a także złożenie tego oświadcze-
nia po 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki stanowi naruszenie obo-
wiązków ciążących z mocy ustawy na nauczycielu akademickim. Prawo o szkolni-
ctwie wyższym nie przewiduje osobnych sankcji za naruszenie tych obowiązków, 
co oznacza, że w takim przypadku w rachubę może wchodzić zastosowanie odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej „za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczy-
ciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego” (art. 139 i n.). Prawo 
to nie ustanawia wszakże reguły, że oświadczenie dotyczące zaliczenia do mini-
mum kadrowego ma być składane na uczelni, która stanowi podstawowe miejsce 
pracy danego nauczyciela akademickiego, choć niewątpliwie przyjęcie takiej zasa-
dy znacznie ułatwiałoby wykładnię odnośnych przepisów dotyczących zaliczenia 
do tzw. minimum kadrowego oraz konsekwencji prawnych naruszenia obowiąz-
ków przez nauczyciela akademickiego w tym zakresie. W takiej zaś sytuacji nie 
wiadomo, które oświadczenie nauczyciela jest składane „dodatkowo”, a które jest 
oświadczeniem „niedodatkowym” (pierwotnym) oraz czy mają o tym decydować 
terminy, w których oświadczenia te są składane w różnych uczelniach, czy też ja-
kieś inne względy lub przesłanki. Rodzi to też m.in. pytanie o to, w jakiej kolejno-
ści jego oświadczenia powinny być składane uczelniom, oraz o to, która z uczelni 
powinna ewentualnie wszczynać przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. 
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Trudno przy tym przyjąć, że za ten sam czyn – naruszenie wymagań przewidzia-
nych w art. 112a – będzie on karany na obu uczelniach, czy też że równocześnie 
będą się przeciwko niemu toczyły dwa postępowania dyscyplinarne na różnych 
uczelniach lub więcej. Prowadzi to także do sytuacji, gdy to sam nauczyciel aka-
demicki decyduje o tym, które z jego oświadczeń jest oświadczeniem „pierwot-
nym”, a które oświadczeniem „dodatkowym”, zwłaszcza jeżeli jest zatrudniony 
na dwu lub więcej uczelniach.

2. Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określo-
nym kierunku i poziomie kształcenia określa m.in. warunki, jakie muszą spełniać 
jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku oraz 
poziomie studiów. Do minimum kadrowego w odniesieniu do studiów pierwszego 
stopnia są wliczani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na uczelni na podstawie 
mianowania albo umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż 
od początku semestru studiów, natomiast gdy idzie o studia drugiego stopnia, do 
minimum kadrowego są wliczani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na uczelni na 
podstawie mianowania albo umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie 
krócej niż od początku semestru studiów, dla których uczelnia ta stanowi podsta-
wowe miejsce pracy. Z unormowania tego nie można wszakże wywodzić wniosku, 
że podstawowe miejsce pracy przesądza także o „pierwotnym” miejscu, w którym 
powinno zostać złożone oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego18. Na-
uczyciel akademicki może być wliczony do minimum kadrowego w danym roku 
akademickim, jeżeli osobiście prowadzi na danym kierunku studiów zajęcia dydak-
tyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin w przypadku samodzielnych nauczycie-
li akademickich i co najmniej 60 godzin w przypadku nauczycieli akademickich 
posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra. Minimum 
kadrowe dla studiów pierwszego stopnia na określonym kierunku studiów co do 
zasady stanowi co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co 
najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora. 
Minimum kadrowe dla studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów 
stanowi co najmniej sześciu samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co naj-
mniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora. 
Minimum kadrowe dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach studiów 
związanych z kształceniem w zakresie: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, ana-
lityki medycznej, farmacji, prawa, prawa kanonicznego, psychologii, weterynarii, 
teologii, stanowi co najmniej sześciu samodzielnych nauczycieli akademickich oraz 
co najmniej ośmiu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy dok-
tora. Rozporządzenie określa także stosunek liczby nauczycieli akademickich sta-
nowiących minimum kadrowe dla danego kierunku studiów do liczby studentów 
na tym kierunku, który np. dla kierunków studiów w obszarze nauk humanistycz-
nych czy nauk społecznych nie może być niższy niż 1:160.

18 Por. B. Cudowski, Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich (po nowelizacji prawa 
o szkolnictwie wyższym), PiP 2011, z. 9, s. 51.
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Art. 113. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy do-
kumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach:
 1) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomo-

wanego;
 2) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego;
 3) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej;
 4) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.

1. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumenta-
cji informacji naukowej stanowią osobną kategorię nauczycieli akademickich. 
Wcześniej obowiązujące przepisy (ustawa o szkolnictwie wyższym z 1990 r.) 
nie zaliczały ich do kategorii nauczycieli akademickich, chociaż jednocześnie 
przewidywały odpowiednie stosowanie do niech przepisów dotyczących pra-
cowników naukowo-dydaktycznych. Prawo o szkolnictwie wyższym kwalifi-
kuje ich jako nauczycieli akademickich, przyjmując jednak jednocześnie, że 
nie należą oni ani do grupy pracowników naukowo-dydaktycznych, ani do gru-
py pracowników dydaktycznych, ani też do grupy pracowników naukowych. 
Pracownicy ci stanowią grupę pracowników zhierarchizowaną wewnętrznie, 
przy czym reguły dotyczące tej kwestii są ustalane przez ministra właści-
wego do spraw szkolnictwa wyższego na podstawie delegacji przewidzianej 
w art. 117 p.s.w. 

Według rozporządzenia Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz 
dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej (Dz. U. Nr 155, 
poz. 1112) do zajmowania stanowiska dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomo-
wanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej uprawniona jest osoba, 
która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed właściwym zespołem eg-
zaminacyjnym (lub została z niego zwolniona w określonym trybie) oraz ma na-
stępujący staż pracy: 
  a)  przy ubieganiu się o stanowisko starszego kustosza dyplomowanego i starsze-

go dokumentalisty dyplomowanego – co najmniej 4 lata pracy na stanowisku 
kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego; 

  b)  przy ubieganiu się o stanowisko kustosza dyplomowanego i dokumentalisty 
dyplomowanego – co najmniej 3 lata pracy na stanowisku adiunkta biblio-
tecznego lub adiunkta dokumentacji naukowej albo 8 lat pracy bibliotecznej 
lub w informacji naukowej, archiwalnej lub muzealnej; 

  c)  przy ubieganiu się o stanowisko adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumen-
tacji i informacji naukowej – co najmniej 2 lata pracy na stanowisku asystenta 
bibliotecznego lub asystenta dokumentacji naukowej albo 6 lat pracy biblio-
tecznej lub w informacji naukowej, archiwalnej lub muzealnej; 

  d)  przy ubieganiu się o stanowisko asystenta bibliotecznego i asystenta doku-
mentacji i informacji naukowej – co najmniej 2 lata pracy bibliotecznej lub 
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w informacji naukowej, archiwalnej lub muzealnej albo na stanowisku pra-
cownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego. 
Pewne modyfikacje dotyczą osób posiadających tytuł naukowy profesora, 

doktora habilitowanego lub doktora. Awansowanie na stanowisko starszego ku-
stosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza dy-
plomowanego i adiunkta bibliotecznego oraz dokumentalisty dyplomowanego 
i adiunkta dokumentacji naukowej następuje na podstawie oceny pracy zawodo-
wej, dydaktycznej lub naukowej oraz opublikowanego dorobku – dokonanej przez 
radę biblioteczną lub odpowiednią radę naukową – w zakresie lub specjalności: 
bibliologia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, archiwistyka 
lub muzealnictwo. 

2. Inaczej niż w przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych, nauko-
wych i dydaktycznych prawo o szkolnictwie wyższym bezpośrednio nie precyzuje 
obowiązków nauczycieli akademickich będących dyplomowanymi bibliotekarzami 
oraz dyplomowanymi pracownikami dokumentacji i informacji naukowej. Stanowi 
się w nim (art. 88 ust. 1), że na uczelni działa system biblioteczno -informacyjny, 
którego podstawę stanowi biblioteka. Organizację i funkcjonowanie sytemu bi-
blioteczno-informacyjnego uczelni, w tym zasady korzystania z niego przez oso-
by niebędące pracownikami, doktorantami lub studentami uczelni, określa statut. 
Na tej podstawie należy przyjąć, że to statut uczelni powinien precyzować obo-
wiązki wskazanej kategorii nauczycieli akademickich. Musi on wszakże uwzględ-
niać ogólne unormowania dotyczące bibliotek, przewidziane zwłaszcza w ustawie 
o bibliotekach, która określa ogólne zasady działania bibliotek, w tym bibliotek 
uczelnianych.

Art. 114. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona 
osoba posiadająca tytuł naukowy profesora.

2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona oso-
ba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy 
profesora.

3. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba 
będąca pracownikiem innej uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora 
habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, z zastrzeżeniem art. 115 ust. 3.

4. W uczelni morskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być 
zatrudniona także osoba posiadająca stopień naukowy doktora oraz najwyż-
szy stopień morski.

5. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, która posiada co 
najmniej stopień naukowy doktora.

6. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która posiada 
co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.
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7. Na stanowiskach pracowników dydaktycznych, o których mowa 
w art. 110 ust. 2, mogą być zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy 
magistra lub tytuł równorzędny.

8. (uchylony).

Artykuł 114 przewiduje ogólne wymagania dla zatrudnienia na wymienionych 
w nim stanowiskach pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydak-
tycznych. Zasadniczymi kryteriami różnicującymi stanowiska i związane z nimi 
wymagania są: tytuł naukowy, stopnie naukowe (doktora habilitowanego i doktora 
nauk) oraz tytuł zawodowy (magistra, magistra inżyniera, tytuł równorzędny). Zasa-
dy przyznawania stopni naukowych i tytułu naukowego określa ustawa o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zaś przy-
znawanie tytułu zawodowego magistra (tytułu równorzędnego) – prawo o szkolnic-
twie wyższym. Pojęcie tytułu naukowego profesora obejmuje także tytuł profesora 
sztuki, zaś pojęcie stopnia naukowego doktora i stopnia naukowego doktora habili-
towanego – odpowiednio – stopień doktora sztuki i stopień doktora habilitowanego 
sztuki. Wskazane wymagania co do tytułu i stopni naukowych są wymaganiami 
minimalnymi. Jest przy tym oczywiste, że zatrudnienie na poszczególnych uczel-
niach na stanowiskach wymienionych w art. 114 musi być nie tylko dostosowane 
do ogólnych wymagań wskazanych w tym przepisie, lecz także uwzględniać kie-
runki (potrzeby, uwarunkowania) badań i dydaktyki, które są na nich prowadzone.

Art. 115. 1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wi-
zytującego może być zatrudniona osoba niespełniająca wymagań określonych 
odpowiednio w art. 114 ust. 2 i 3, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz 
znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, 
potwierdzone w trybie określonym w statucie.

2. (uchylony).
3. W uczelni wojskowej na stanowisku profesora wizytującego może być 

zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień wojskowy generała bry-
gady lub kontradmirała.

3a. W uczelni służb państwowych na stanowisku profesora wizytującego 
może być zatrudniona osoba posiadająca stopień we właściwej służbie pań-
stwowej odpowiadający co najmniej stopniowi generała brygady.

4–5. (uchylone).

W art. 115 w sposób wyraźny zostały złagodzone wymagania wynikające 
z art. 114, dotyczące stanowiska profesora nadzwyczajnego i profesora wizytują-
cego. Profesorem takim można bowiem zostać także wtedy, gdy posiada się tylko 
stopień naukowy doktora (a więc bez tytułu profesora lub – co najmniej – stopnia 
doktora habilitowanego). Wymagane jest wszakże dodatkowo posiadanie znacz-
nych i twórczych osiągnięć w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, po-
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twierdzonych w trybie określonym w statucie uczelni. Ponadto z ustawy o stop-
niach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
wynika, że w proces stwierdzania posiadania wskazanych osiągnięć może być 
zaangażowana także Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Komisja ta 
bowiem może wyrażać opinie w sprawie zatrudnienia w szkole wyższej na stano-
wisku profesora nadzwyczajnego osób nieposiadających stopnia doktora habili-
towanego, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 21a u.s.n.t.n. Termin wy-
rażenia opinii w sprawie zatrudnienia w szkole wyższej na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego osoby nieposiadającej stopnia doktora habilitowanego wynosi 3 
miesiące od dnia przedstawienia wniosku. Natomiast w myśl wskazanego art. 21a 
osoby, które uzyskały stopień doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą 
i podczas pracy w innym państwie przez co najmniej 5 lat kierowały samodziel-
nie zespołami badawczymi oraz mają znaczący dorobek i osiągnięcia naukowe, 
zatrudnione w szkole wyższej na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub pro-
fesora wizytującego, nabywają uprawnienia równoważne uprawnieniom wynika-
jącym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie decyzji rektora. 
O swojej decyzji rektor zawiadamia Centralną Komisję oraz przekazuje jej wraz 
z zawiadomieniem również swoją decyzję, a także opis kariery zawodowej i wy-
kaz publikacji osoby zatrudnionej na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub 
profesora wizytującego. Rektor uczelni decyduje więc o zatrudnieniu jej na takim 
stanowisku, a to jednocześnie oznacza, że na tej uczelni nabywa ona uprawnie-
nia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora ha-
bilitowanego. Decyzja rektora wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 
zawiadomienia Centralnej Komisji, która w tym okresie może, w drodze decyzji 
administracyjnej, wyrazić sprzeciw i uchylić decyzję rektora w sprawie nabycia 
uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia dok-
tora habilitowanego. Na decyzję Centralnej Komisji przysługuje rektorowi w ter-
minie 30 dni od dnia jej otrzymania skarga do właściwego sądu administracyj-
nego. Osoba, która zostaje zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
trybie art. 115 p.s.w. i art. 33 ust. 2 u.s.n.t.n., nie nabywa uprawnień równoważ-
nych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego.

Na uczelniach wojskowych, a także uczelniach służb państwowych w razie 
zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego – ale nie na stanowisku pro-
fesora nadzwyczajnego – przewidziane jest jeszcze dodatkowe wymaganie usta-
wowe, a mianowicie posiadanie stopnia generała brygady lub kontradmirała bądź 
– odpowiednio – stopnia we właściwej służbie państwowej odpowiadającego co 
najmniej stopniowi generała brygady.

Art. 116. Statut uczelni może określać dodatkowe wymagania i kwali-
fikacje zawodowe osób zatrudnianych na stanowiskach, o których mowa 
w art. 110.
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1. Dodatkowe wymagania i kwalifikacje – poza tymi, które wynikają z pra-
wa o szkolnictwie wyższym, innych ustaw oraz aktów wyższej rangi (np. umów 
międzynarodowych ratyfikowanych za zgodą Sejmu) – w odniesieniu do pra-
cowników naukowo-dydaktycznych, pracowników naukowych i pracowników 
dydaktycznych mogą być wprowadzone tylko postanowieniami statutu uczelni. 
Nie dotyczy to nauczycieli akademickich należących do kategorii dyplomowa-
nych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informa-
cji naukowej. Wymagania dotyczące ich kwalifikacji są określane przez ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z mocy delegacji z art. 117, nato-
miast statut uczelni (art. 88 ust. 1) określa organizację i funkcjonowanie systemu 
biblioteczno-informacyjnego, co oznacza, że nie może on zawierać postanowień 
konkretyzujących obowiązki tej kategorii nauczycieli akademickich, co stanowi 
wszakże odrębne zagadnienie. 

2. Statut uczelni może wprowadzić dodatkowe postanowienia tylko w zakresie 
wymagań zawodowych i kwalifikacji zawodowych, co w szczególności oznacza, 
że nie może on ustanawiać rygorów selekcyjnych innych aniżeli te, które doty-
czą sfery wymagań ściśle zawodowych i kwalifikacji zawodowych. Jednocześ-
nie oznacza to, że gdy w przepisie art. 109 ust. 1 pkt 1 mowa jest o konieczności 
posiadania kwalifikacji określonych „w ustawie”, to w przypadku pracowników 
naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych w rachubę wchodzą kwa-
lifikacje wynikające z prawa o szkolnictwie wyższym, innych ustaw, aktów wyż-
szej rangi, aktów wykonawczych (rozporządzeń) do ustaw, lecz także – gdy idzie 
o wymagania i kwalifikacje zawodowe – ze statutu uczelni. Statut uczelni nie może 
ustanawiać jakichkolwiek dodatkowych wymagań ani kwalifikacji zawodowych; 
powinny mieć one racjonalne uzasadnienie i pozostawać w ścisłym związku z ce-
lami i zadaniami realizowanymi z woli ustawodawcy przez poszczególne uczel-
nie. W szczególności dodatkowe wymagania ustanawiane w tym obszarze przez 
statuty uczelni nie mogą mieć charakteru dyskryminującego.

Art. 117. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w dro-
dze rozporządzenia:
 1) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliote-

karza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji nau-
kowej, uwzględniając w szczególności wymagania w zakresie posiadanego 
wykształcenia, stażu pracy i osiągnięć naukowych, warunkujące dopusz-
czenie do postępowania kwalifikacyjnego oraz warunki uzyskiwania zwol-
nienia z tego postępowania,

 2) formę i tryb postępowania kwalifikacyjnego stanowiącego podstawę do 
przyznawania uprawnień dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomo-
wanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, uwzględniając 
tryb powoływania oraz sposób funkcjonowania komisji egzaminacyjnej,
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 3) warunki awansowania dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego 
pracownika dokumentacji i informacji naukowej, uwzględniając wyma-
gania kwalifikacyjne warunkujące awans zawodowy, wykaz specjalizacji 
zawodowych oraz ich zakres tematyczny,

 4) wzór zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, uwzględnia-
jąc potrzebę umieszczenia wszystkich danych potwierdzających uzyskane 
kwalifikacje zawodowe

– uwzględniając w szczególności sprawne funkcjonowanie systemu bibliotecz-
no-informacyjnego uczelni.

Delegacja ustawowa nie obejmuje wszystkich warunków, jakie powinien 
spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pra-
cownika dokumentacji i informacji naukowej. Ogólne wymagania selekcyjne – 
także dla tej grupy nauczycieli akademickich – zostały ustanowione w art. 109 
(zob. komentarz do tego artykułu). W tym natomiast przypadku idzie o po-
siadanie określonych kwalifikacji, w tym zwłaszcza formalnych i faktycznych 
kwalifikacji zawodowych. Dotyczą one przy tym nie ogółu bibliotekarzy i pra-
cowników dokumentacji i informacji naukowej, ale tylko pracowników dyplo-
mowanych, którym prawo o szkolnictwie wyższym przyznaje status nauczycieli 
akademickich. Na podstawie delegacji z art. 117 wydane zostało rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kandydatów na dyplomowa-
nego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji 
naukowej (Dz. U. Nr 155, poz. 1112). Kandydatem na dyplomowanego bibliote-
karza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej może 
być osoba, która: 
  a)  posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 
  b)  posiada co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej, ośrodku in-

formacji naukowej, archiwum lub muzeum albo na stanowiskach nauczyciela 
akademickiego;

  c)  posiada udokumentowany dorobek działalności organizacyjnej i pracy dydak-
tycznej; 

  d)  posiada co najmniej dwie publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, infor-
macji naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa w wydawnictwach recen-
zowanych; 

  e)  posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego, potwierdzoną przez 
komisję powołaną przez rektora lub dyplomem albo certyfikatem wydanym 
przez uprawnioną instytucję; 

  f)  została skierowana do postępowania kwalifikacyjnego przez dyrektora bi-
blioteki, ośrodka informacji naukowej, archiwum lub muzeum albo zgłosiła 
zamiar przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego, przedkładając sta-
nowisko dyrektora biblioteki, ośrodka informacji naukowej, archiwum lub 
muzeum w tej sprawie. Por. komentarz do art. 113.
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Rozdział 2
Stosunek pracy pracowników uczelni

Art. 118. 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim na-
stępuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Na podstawie mia-
nowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego 
tytuł naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie mianowania następuje 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim w uczelni publicznej na-
wiązuje i rozwiązuje rektor w trybie określonym w statucie, z zastrzeżeniem 
art. 121 ust. 4.

3. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim w uczelni niepublicznej 
nawiązuje i rozwiązuje organ uczelni wskazany w statucie, z zastrzeżeniem 
art. 121 ust. 5, w trybie określonym w statucie.

4. (uchylony)
5. W uczelni wojskowej żołnierzy zawodowych wyznacza się na stanowi-

ska nauczycieli akademickich na zasadach i w trybie określonych w przepi-
sach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, z zachowaniem przepisów 
art. 114–116.

6. W uczelni służb państwowych funkcjonariuszy wyznacza się na stano-
wiska nauczycieli akademickich na zasadach i w trybie określonych w prze-
pisach dotyczących tych służb, z zachowaniem przepisów ustawy.

7. Pomiędzy nauczycielem akademickim a zatrudnionym w tej samej 
uczelni jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia 
włącznie oraz osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kura-
teli nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Nie doty-
czy to osób pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, dla których 
ustawa przewiduje powoływanie ich w drodze wyborów.

1. Z mocy nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. w istotny sposób zmienione 
zostały przepisy prawa o szkolnictwie wyższym dotyczące sposobu nawiązywa-
nia stosunków pracy z nauczycielami akademickimi. W radykalny sposób został 
ograniczony zakres przypadków, w których możliwe jest zatrudnienie nauczyciela 
akademickiego na podstawie mianowania. Po wejściu w życie nowelizacji z dnia 
18 marca 2011 r. na tej podstawie można zatrudnić tylko taką osobę, która ma 
tytuł naukowy profesora, a przy tym może to nastąpić tylko wtedy, gdy zatrud-
nia się ją w pełnym wymiarze czasu pracy. Warunkiem zawarcia z nauczycielem 
akademickim stosunku pracy na podstawie mianowania jest ponadto złożenie na 
piśmie oświadczenia, że uczelnia jest dla niego podstawowym miejscem pracy 
w rozumieniu ustawy; zgodnie zaś z definicją ustawową podstawowym miejscem 
pracy jest uczelnia albo jednostka naukowa, w której nauczyciel akademicki lub 
pracownik naukowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wskaza-



DZIAŁ III. Pracownicy uczelni

256

 Art. 118 

 Walerian Sanetra  

na w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy 
(w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy może być tylko jedno). Wyni-
ka z tego, że najpierw powinno zostać na piśmie złożone stosowne oświadczenie, 
a następnie w akcie mianowania powinno zostać zamieszczone postanowienie 
(zgodne oświadczenie woli stron), że dana uczelnia albo jednostka naukowa jest 
dla nauczyciela akademickiego podstawowym miejscem pracy. Pojawia się tu pe-
wien kłopot terminologiczno-logiczny, bo z definicji podstawowego miejsca pracy 
wynika, że jest to miejsce, które zostało wskazane w akcie mianowania, natomiast 
w chwili składania oświadczenia przez ubiegającego się o zatrudnienie aktu takie-
go jeszcze nie ma. W istocie więc idzie o to, że ubiegający się o zatrudnienie ma 
oświadczyć, iż godzi się na to, że dana uczelnia będzie jego podstawowym miej-
scem pracy, przy czym oświadczenia tego nie może odwołać.

2. Zatrudnienie na podstawie mianowania następuje w pełnym wymiarze 
czasu pracy i pod warunkiem złożenia oświadczenia, że uczelnia jest podstawo-
wym miejscem pracy. Wymagania w tym zakresie nie należą do ogólnych rygo-
rów selekcyjnych (art. 109) i wobec tego trzeba uznać, że niedostosowanie się do 
nich (zatrudnienie na podstawie aktu mianowania) nie pociąga za sobą nieważnoś-
ci czynności prawnej rodzącej stosunek pracy nauczyciela akademickiego. Jed-
nocześnie wszakże należy przyjąć, że nawiązany stosunek pracy nie jest w tym 
przypadku stosunkiem pracy na podstawie mianowania, lecz stosunkiem pracy 
z umowy o pracę. Zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć oraz złożenie oświad-
czenia, że dana uczelnia jest podstawowym miejscem pracy danego nauczycie-
la akademickiego, nie oznacza, iż stosunek ten musi być nawiązywany w drodze 
mianowania. Strony tego stosunku nie są w tym wypadku ograniczone w wyborze 
podstawy stosunku pracy (mianowanie albo umowa o pracę), pod warunkiem że 
wybór przez nie umowy, a nie mianowania, nie stanowi dyskryminacji nauczy-
ciela akademickiego (np. gdy motywem tego wyboru jest płeć, wiek, narodowość, 
orientacja seksualna).

3. W myśl art. 23 nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. osoba zatrudniona przed 
dniem jej wejścia w życie na podstawie mianowania albo umowy o pracę na czas 
nieokreślony pozostaje zatrudniona w tej samej formie stosunku pracy (ust. 1), zaś 
osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie mianowania 
albo umowy o pracę na czas określony pozostaje zatrudniona na dotychczasowym 
stanowisku do czasu upływu okresu zatrudnienia wskazanego w akcie mianowa-
nia albo w umowie o pracę (ust. 2). Oznacza to, że wcześniej nawiązane stosun-
ki pracy na podstawie mianowania na czas nieokreślony lub określony – także 
w przypadku gdy dana osoba nie posiada tytułu naukowego profesora – nadal na-
leży traktować jako stosunki nawiązane na podstawie mianowania. Nie sądzę, by 
z użycia we wskazanym art. 23 ust. 1 zwrotu „pozostaje zatrudniony w tej samej 
formie stosunku pracy”, zaś w art. 23 ust. 2 „pozostaje zatrudniony na dotych-
czasowym stanowisku do czasu upływu okresu zatrudnienia wskazanego w akcie 
mianowania albo umowy o pracę” należało wysuwać wniosek, że mianowanym 
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na czas określony (bez tytułu profesorskiego) przed wejściem w życie noweliza-
cji z dnia 18 marca 2011 r. nauczycielom akademickim gwarantuje się pozostanie 
na dotychczasowym stanowisku (do końca ustalonego okresu), natomiast przesta-
ją być oni w tym czasie pracownikami zatrudnionymi „w formie mianowania”.

4. Ponieważ stosunki pracy z nauczycielami akademickimi nawiązuje na pod-
stawie mianowania lub umowy o pracę (i rozwiązuje) rektor uczelni (na uczelni 
niepublicznej – organ wskazany w statucie), to trudno, by np. z chwilą, gdy uzyska 
on tytuł naukowy profesora, pełniąc tę funkcję, sam siebie mianował, zmieniając 
dotychczasową podstawę swojego stosunku pracy. Stąd też mianowania na stano-
wisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego osoby pełniącej funk-
cję rektora uczelni publicznej dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego na wniosek senatu uczelni. Reguła ta ma zastosowanie także do uczelni 
niepublicznych, pod warunkiem że ich statuty nie stanowią inaczej. Należy przy-
jąć, że przez czas pełnienia funkcji rektora mianowanego na stanowisko profeso-
ra zwyczajnego lub nadzwyczajnego rozwiązanie z nim stosunku pracy (a także 
stwierdzenie jego wygaśnięcia) należy do kompetencji właściwego ministra. Po 
zaprzestaniu pełnienia tej funkcji rozwiązanie stosunku pracy (stwierdzenie jego 
wygaśnięcia) z takim nauczycielem akademickim (byłym rektorem) należy nato-
miast do nowego rektora uczelni, mimo że akt mianowania pochodzi od ministra.

5. Na uczelniach wojskowych – podobnie jest w przypadku uczelni służb pań-
stwowych – na stanowiskach nauczycieli akademickich są zatrudniani – choć nie 
tylko – żołnierze zawodowi (funkcjonariusze mundurowi). W obowiązującej do 
2005 r. ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40 z późn. zm.) nauczyciele akademiccy dzielili 
się na „wojskowych nauczycieli akademickich” (żołnierze zawodowi) i „cywilnych 
nauczycieli akademickich” (osoby cywilne). Na uczelniach wojskowych podział 
ten jest nadal aktualny, jakkolwiek nie znajduje on formalnego odbicia w prawie 
o szkolnictwie wyższym. Uczelnie wojskowe są jednocześnie jednostkami wojsko-
wymi w rozumieniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, zaś uczelnie służb publicznych są jednostkami organizacyjnymi właściwej 
służby (por. art. 5 p.s.w.). Żołnierze zawodowi pozostają w tzw. stosunkach niepra-
cowniczego zatrudnienia o charakterze administracyjnoprawnym. Spory z tych sto-
sunków co do zasady są rozstrzygane przez sądy administracyjne (niektóre sprawy 
są wyłączone z kognicji tych sądów). Jednocześnie jednak z art. 118 p.s.w. pośred-
nio można by wnioskować, że jako nauczyciele akademiccy pozostają z uczelnią 
w stosunku pracy i w tym zakresie ewentualne ich spory z uczelnią są rozstrzygane 
przez sądy pracy. Może to z kolei prowadzić do wniosku, że pozostają oni w dwu 
stosunkach zatrudnienia, a mianowicie w stosunku niepracowniczego zatrudnie-
nia z odpowiednią jednostką wojskową (jednostką organizacyjną danej służby) 
oraz w stosunku pracy z uczelnią wojskową (uczelnią służb publicznych). W in-
nym ujęciu można uważać, że choć unormowania ich dotyczące są zamieszczone 
w rozdziale zatytułowanym „Stosunek pracy pracowników uczelni” (a więc sto-
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sunek pracy istnieje niezależnie od tego, czy w rachubę wchodzi uczelnia wojsko-
wa, czy inna), to z uwagi na stosowanie wobec nich przepisów dotyczących służby 
żołnierzy zawodowych nie nawiązuje się z nimi stosunków pracy, a jedynie sto-
sunki niepracowniczego zatrudnienia typu administracyjnoprawnego, łączące ich 
z tymi uczelniami. Przemawiać za tym może fakt, że żołnierze zawodowi (funk-
cjonariusze służb zbrojnych) są „wyznaczani” na specjalnych zasadach i w spe-
cjalnym trybie na stanowiska nauczycieli akademickich. Akt „wyznaczenia” jest 
aktem jednostronnym, co do pewnego stopnia pod znakiem zapytania stawia do-
browolność nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę i mianowa-
nia (art. 11 k.p.). Możliwa jest też interpretacja, w myśl której także z żołnierzami 
zawodowymi (funkcjonariuszami służb zbrojnych) są nawiązywane na uczelniach 
wojskowych (uczelniach służb państwowych) stosunki pracy na stanowiskach na-
uczycieli akademickich, a jednocześnie nie pozostają oni w stosunkach niepracow-
niczego zatrudnienia o charakterze administracyjnoprawnym poza tymi uczelnia-
mi, choć jednocześnie podlegają rygorom wynikającym z odrębnych przepisów 
dotyczących służby żołnierzy zawodowych i innych funkcjonariuszy munduro-
wych. Są więc osobami pozostającymi w stosunku pracy jako nauczyciele akade-
miccy (pracownicy uczelni), ale jednocześnie poza ramami tego stosunku poddani 
są ogólnym rygorom służby i dyscypliny wojskowej (służb zbrojnych). Wreszcie 
do przyjęcia jest stanowisko, że żołnierze zawodowi, pozostając w niepracowni-
czym stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego z określoną jednost-
ką wojskową bądź też podlegając przepisom o służbie wojskowej żołnierzy zawo-
dowych bez takiego zatrudnienia jednocześnie – poniekąd dodatkowo – pozostają 
w stosunku prawnym z uczelnią wojskową, który ma charakter odrębny i nie może 
być kwalifikowany jako stosunek pracy ani jako stosunek niepracowniczego za-
trudnienia o charakterze administracyjnoprawnym. Stosunek ten, gdy idzie o jego 
nawiązanie i rozwiązanie, w zasadniczej mierze jest bowiem poddany przepisom 
prawa stosunku służbowego żołnierzy zawodowych, ale jednocześnie mają do nie-
go zastosowanie przepisy dotyczące uczelni cywilnych, odnoszące się zwłaszcza 
do wymagań i klasyfikacji stanowisk nauczycieli akademickich, przeprowadzania 
konkursów na te stanowiska oraz ich ustawowych zadań z nimi związanych, jak 
również konkretniejszych obowiązków i uprawnień. Prowadziłoby to do wniosku, 
że stosunek prawny łączący żołnierza zawodowego z uczelnią wojskową (podobny 
wniosek nasuwa się także w przypadku funkcjonariuszy pozostałych służb mun-
durowych) ma charakter mieszany i łączy elementy stosunku pracy oraz stosunku 
niepracowniczego zatrudnienia typu administracyjnoprawnego.

6. Przepis mający na celu zapobieżenie konfliktowi interesów wynikającemu 
z podległości służbowej osób spokrewnionych i spowinowaconych (art. 118 ust. 7) 
został dodany przez nowelizację z dnia 18 marca 2011 r. Ma on zastosowanie za-
równo na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych i obejmuje także pracow-
ników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi. Dotyczy również uczel-
ni wojskowych i uczelni służb państwowych. Ocena, czy w określonej sytuacji 
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zachodzi stosunek bezpośredniej podległości, należy do danej uczelni. W myśl 
art. 28 nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. uczelnie mają obowiązek dostosowania 
stosunków pracy powstałych przed dniem wejścia tej ustawy życie do wymogów 
przepisów art. 118 ust. 7 i art. 135 ust. 2 p.s.w. w terminie 12 miesięcy od dnia jej 
wejścia w życie. Przepis ten nie stanowi odrębnej podstawy rozwiązania istnie-
jących już stosunków pracy ani też zmiany ich treści. W razie potrzeby uczelnie 
powinny rozwiązać stosunki pracy – z uwagi na konieczność dostosowania ich do 
wymagań wynikających z art. 118 ust. 7 i art. 135 ust. 2 p.s.w. – korzystając z pod-
staw (możliwości) wynikających z przepisów tej ustawy. Problem może pojawić 
się m.in. w przypadku umów o pracę zawartych na czas określony, co do których 
wyłączona jest możliwość ich wypowiedzenia. Istnienie konfliktu interesów wy-
nikającego z bezpośredniej podległości służbowej nie pociąga za sobą nieważnoś-
ci nawiązanego stosunku pracy (nawiązanych stosunków pracy) na danej uczelni 
przez osoby ze sobą spokrewnione lub spowinowacone. 

Art. 118a. 1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze prze-
wyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony w uczelni pub-
licznej na stanowiskach, o których mowa w art. 110, następuje po przepro-
wadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki postępowania konkursowego 
określa statut.

2. Informację o konkursach, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 72 ust. 1, 
art. 75 ust. 1 i art. 76 ust. 1, ogłasza się na stronach internetowych uczelni, urzę-
du obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz 
ministra nadzorującego uczelnię, a także na stronach internetowych Komisji 
Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczo-
nym do publikacji ofert pracy naukowców.

3. Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, moż-
na zatrudnić ponownie na tym samym stanowisku, w tej samej uczelni bez 
postępowania konkursowego.

1. Przepis art. 118a został wprowadzony do prawa i szkolnictwie wyższym 
przez nowelizację z dnia 18 marca 2011 r. Ustawodawca uznał w nim, że należy 
przyjąć zasadę zatrudniania wszystkich nauczycieli akademickich w drodze po-
stępowania konkursowego. Dotyczy to zarówno zatrudnienia na podstawie mia-
nowania, jak i umowy o pracę oraz niezależnie od tego, czy stosunek pracy jest 
nawiązywany na czas określony, czy nieokreślony. Na uczelnie publiczne został 
nałożony obowiązek ustanowienia odpowiednich postanowień w statucie. Należy 
przyjąć, że brak jednak takich postanowień – niewywiązanie się w tym względzie 
z obowiązku przez uczelnie czy też wadliwe uregulowanie tej kwestii w statucie 
– nie pociąga za sobą nieważności umowy (mianowania) zawartej z nauczycie-
lem akademickim. Nie można też uznać, że pominięcie procedury konkursowej 
przewidzianej w statucie lub jej niewłaściwe przeprowadzenie będzie prowadziło 
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do nieważności nawiązanej umowy o pracę (mianowania). Inną kwestię stanowi 
możliwość kwestionowania w postępowaniu sądowym sposobu przeprowadzenia 
konkursu i domagania się ustalenia jego nieważności, którą należy uznać za do-
puszczalną. Przeprowadzenie postępowania konkursowego nie zostało potrakto-
wane jako rodzaj rygoru selekcyjnego (art. 109 p.s.w.), konsekwencją niezachowa-
nia którego jest nieważność umowy o pracę (mianowania). W przypadku umów 
o pracę naruszenie wymagań dotyczących postępowania konkursowego może sta-
nowić uzasadnienie jej wypowiedzenia (problem powstaje w odniesieniu do umów 
na czas określony, które nie mogą być wypowiadane). Natomiast w odniesieniu do 
dokonanego mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajne-
go wbrew wymaganiom dotyczącym postępowania konkursowego do rozważenia 
jest „sankcja” polegająca na uznaniu, że zatrudnienie nastąpiło w drodze umowy 
o pracę, która następnie może zostać wypowiedziana (wypowiedzenie z uwagi na 
naruszenie przepisów dotyczących konkursu jest uzasadnione).

2. Wymaganie przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie okre-
ślonym przez art. 118a obejmuje pracowników naukowo-dydaktycznych, pracow-
ników naukowych oraz pracowników dydaktycznych. Zatrudnienie dyplomowa-
nych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji 
naukowej następuje natomiast w trybie postępowania kwalifikacyjnego, które 
jest uregulowane w rozporządzeniu wykonawczym na podstawie delegacji usta-
wowej (por. komentarz do art. 117). Konkurs może być przeprowadzony także 
w celu powołania rektora uczelni publicznej, prorektora takiej uczelni oraz kie-
rownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy. Osoby te mogą 
jednak być powołane także w drodze wyboru, o czym rozstrzyga statut uczelni. 
Nie idzie jednak w tym przypadku o przeprowadzenie konkursu w celu zatrud-
nienia takiej osoby, ale o powołanie jej na określone stanowisko kierownicze (co 
do jej zatrudnienia zob. art. 72 ust. 3). Zarówno informacje o konkursie w celu 
zatrudnienia, jak i o konkursie w celu powołania na odpowiednie stanowisko 
kierownicze na uczelni są zamieszczane na stronach internetowych wskazanych 
przez art. 118a ust. 2. 

3. Wskazane uregulowania dotyczące przeprowadzania postępowania kon-
kursowego nie obejmują uczelni niepublicznych. Nie obejmują także zatrudnie-
nia na połowę etatu (lub w mniejszym wymiarze) ani nauczycieli akademickich, 
którzy nabyli prawo do emerytury (niezależnie od tego, czy z tego prawa korzy-
stają), jeżeli ich stosunek pracy z daną uczelnią ustał, a ponowne ich zatrudnienie 
ma nastąpić na tym samym stanowisku, na którym byli ostatnio zatrudnieni. To 
ostatnie unormowanie dodatkowo wskazuje, że zasada przeprowadzania konkur-
su przed zatrudnieniem nauczyciela akademickiego na określonym stanowisku 
dotyczy także ponownego zatrudnienia na tym samym stanowisku tego samego 
nauczyciela akademickiego. Należy tu wszakże mieć na uwadze szczególną sytu-
ację osób, które zostały zatrudnione na stanowisku asystenta (odpowiednio – ad-
iunkta). Ustawodawca oczekuje od nich uzyskania stopnia doktora (doktora habi-
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litowanego) w określonym czasie. Wykładnia funkcjonalna w takim przypadku 
skłania do przyjęcia stanowiska, że jeżeli po uzyskaniu tego stopnia dojdzie do 
rozwiązania ich stosunku pracy (z uwagi na upływ czasu, na który została z nimi 
zawarta umowa o pracę, lub gdy upłynął okres mianowania), to przy ponownym 
ubieganiu się przez nich o zatrudnienie na stanowisko, które już wcześniej zaj-
mowali (asystenta, adiunkta – w przypadku uzyskania stopnia doktora habilito-
wanego), przeprowadzanie konkursu nie jest konieczne. Ponadto przed upływem 
wyznaczonych terminów strony mogą w drodze porozumienia przekształcić treść 
istniejącego stosunku pracy (aktu mianowania, umowy o pracę), ustalając póź-
niejszą datę jego rozwiązania (wygaśnięcia) bądź wprowadzając postanowienie 
o bezterminowości nawiązanego stosunku pracy. Uczelnia może także dokonać 
wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy, w tym również warunek 
dotyczący okresu trwania stosunku pracy, z tym że wypowiedzenie zmieniające 
stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania może zostać przez uczelnię 
dokonane tylko w tych przypadkach, w których prawo o szkolnictwie wyższym 
przewiduje możliwość rozwiązania takiego stosunku pracy. W miejsce rozwiąza-
nia stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego jest w takim przy-
padku możliwe przekształcenie tego stosunku w wyniku wypowiedzenia warun-
ków pracy i płacy (wypowiedzenia zmieniającego). W przypadku wspomnianego 
porozumienia, jak też w razie wypowiedzenia zmieniającego (także na korzyść 
nauczyciela akademickiego, w tym awansowania go na wyższe stanowisko) nie 
dochodzi do ustania istniejącego stosunku pracy, ale jedynie do przekształcenia 
jego treści. Wówczas nie „zatrudnia się nauczyciela akademickiego”, lecz zmie-
nia jedynie treść łączącego go z uczelnią stosunku pracy (umownego lub z mia-
nowania), w konsekwencji tego nie jest też konieczne przeprowadzanie konkursu, 
o którym mowa w art. 118a.

Art. 119. 1. Akt mianowania oraz umowa o pracę zawierane z nauczycie-
lem akademickim określają strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia 
oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
 1) rodzaj pracy;
 2) miejsce wykonywania pracy;
 3) informację, czy uczelnia jest podstawowym miejscem pracy w rozumie-

niu ustawy;
 4) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem 

składników wynagrodzenia;
 5) wymiar czasu pracy;
 6) termin rozpoczęcia pracy.

2. Warunkiem zawarcia z nauczycielem akademickim stosunku pracy na 
podstawie mianowania jest złożenie na piśmie oświadczenia, że uczelnia jest 
dla niego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.
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1. W art. 119 zostały powtórzone wymagania dotyczące treści umowy o pra-
cę określone w art. 29 § 1 k.p. Swoistość stanowi tu podanie informacji, czy 
uczelnia jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy. Dziwne jest 
tu stwierdzenie, że umowa o pracę (akt mianowania) ma „określać” (czyli regulo-
wać) „informację”. Umowa (umowa o pracę, akt mianowania) jako oświadczenie 
woli normuje sytuację prawną stron, czyli pełni funkcję regulacyjną, a nie jest 
dokumentem, którego celem jest przekazywanie informacji. Sama „informacja” 
nie stanowi zobowiązania (nie rodzi obowiązku), natomiast zobowiązanie wynika 
z ustalenia, że dana uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy nauczyciela aka-
demickiego, które jest następstwem złożenia stosownego oświadczenia woli przez 
nauczyciela akademickiego i zaakceptowania go przez uczelnię. Jeżeli tego typu 
uzgodnienie nie zostanie przez strony przyjęte, to jest wątpliwe, czy w umowie 
o pracę (akcie mianowania) powinna być zamieszczona informacja o tym, że dana 
uczelnia nie stanowi dla nauczyciela akademickiego podstawowego miejsca pracy; 
jeżeli tak się stanie, to jest to wtedy tylko informacja, a nie akt woli pracownika 
i odpowiadająca mu (także akt woli) akceptacja ze strony pracodawcy. Podstawo-
wym miejscem pracy jest uczelnia jako strona stosunku pracy, natomiast miejsce 
wykonywania pracy może być inaczej określone. Może to być np. dana jednostka 
organizacyjna uczelni czy pozauczelniana jednostka naukowa, w tym jednostka 
zagraniczna. W przypadku wskazanym w art. 119 ust. 1 pkt 3 określona infor-
macja ma się znaleźć w treści umowy o pracę (aktu mianowania), gdy nauczyciel 
akademicki za zgodą uczelni stwierdzi, że jego zatrudnienie na niej stanowi pod-
stawowe miejsce pracy, co oznacza poddanie się regulacjom, które ustawa wiąże 
właśnie z taką kwalifikacją stosunku pracy danego nauczyciela akademickiego. 
Mając na względzie powyższe uwagi, jestem zdania, że redakcja art. 119 ust. 1 
pkt 3 powinna zostać zmieniona tak, by przepis ten stanowił, iż akt mianowania 
oraz umowa o pracę określają rodzaj miejsca wykonywania pracy. Ponadto w art. 2 
powinno zostać wyjaśnione, że rodzaj miejsca wykonywania pracy oznacza pod-
stawowe miejsce pracy bądź dodatkowe miejsce pracy określone zgodnie z art. 129. 
Należałoby też przyjąć, że w razie braku w umowie o pracę postanowienia okre-
ślającego rodzaj miejsca pracy uczelnia dla danego nauczyciela akademickiego 
stanowi dodatkowe miejsce pracy.

2. Akt mianowania – podobnie jak umowa o pracę – powinien określać swo-
je strony, tj. uczelnię i nauczyciela akademickiego, a także rodzaj nawiązanego 
stosunku pracy (na czas nieokreślony lub określony) oraz datę mianowania. Do 
aktu tego mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące umów o pracę uję-
te w art. 29 k.p., w tym również te, które nakładają na pracodawcę określone po-
winności informacyjne. Wynika to zwłaszcza z przepisu art. 29 § 5 k.p., który 
stanowi, że przepisy jego § 1–4 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy na-
wiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę, a więc także na podstawie mia-
nowania. Potwierdzeniem tego są także art. 136 p.s.w. i art. 5 k.p. Pierwszy z nich 
przewiduje, że w sprawach dotyczących stosunku pracy do pracowników uczelni 
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(a więc także nauczycieli mianowanych), nieregulowanych w tej ustawie, stosu-
je się przepisy kodeksu pracy, a spory o roszczenia ze stosunku pracy pracowni-
ka uczelni rozpatruje sąd pracy; z drugiego zaś wynika, iż jeżeli stosunek pracy 
określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu 
pracy stosuje się w zakresie nieunormowanym tymi przepisami. Ponadto w myśl 
art. 76 k.p. stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania w przypad-
kach określonych w odrębnych przepisach, a zgodnie z art. 2 k.p. pracownikiem 
jest także osoba zatrudniona na podstawie mianowania. 

3. Prawo o szkolnictwie wyższym wyraźnie przewiduje, że mianowanie na-
stępuje na czas nieokreślony lub określony, nie czyniąc podobnego zastrzeżenia 
w odniesieniu do nauczycieli akademickich zatrudnianych na podstawie umowy 
o pracę. Z analizy kontekstu normatywnego ustawy można wszakże również wy-
prowadzić wniosek, że zatrudnienie nauczyciela akademickiego – poza przypad-
kiem mianowania – może nastąpić tylko na podstawie umowy o pracę na czas nie-
określony lub określony. Wątpliwości mogą powstać w związku z zatrudnieniem, 
które nastąpiło w drodze zawarcia umowy na okres próbny lub umowy na czas 
wykonania określonej pracy. Problematyczne jest także zatrudnienie na stanowi-
sku nauczyciela akademickiego na podstawie tzw. umowy o pracę na zastępstwo, 
gdyż choć jest to umowa zawierana na czas określony (obejmujący czas uspra-
wiedliwionej nieobecności zastępowanego pracownika), to jednak wykazuje ona 
wiele istotnych swoistości. Realizacja zadań uczelni w zakresie nauki i dydaktyki, 
a także obsługi bibliotecznej oraz dokumentacji i informacji naukowej może być 
powierzona określonym osobom na podstawie innych przewidzianych w kodeksie 
pracy umów o pracę niż umowa o pracę na czas nieokreślony czy umowa o pracę 
na czas określony, ale nie można tego uczynić, nadając osobom zatrudnionym sta-
tus nauczyciela akademickiego. Ponadto powierzenie wykonania wspomnianych 
zadań uczelni może nastąpić także na podstawie umowy o świadczenie usług, do 
której stosuje się przepisy o zleceniu, czy na podstawie umowy o dzieło. Inną spra-
wą jest, że – zgodnie z zasadą wolności umów – w zawieranych umowach można 
przewidzieć, iż do ich stron będą miały zastosowanie te przepisy, które w prawie 
o szkolnictwie wyższym określają prawa i obowiązki nauczycieli akademickich; 
musi to wszakże wyraźnie wynikać z postanowień tych umów. Nauczyciele aka-
demiccy mogą być zatrudnieni na czas nieokreślony lub określony na podstawie 
mianowania albo umowy o pracę. Na podstawie umowy o pracę (na czas nieokre-
ślony, określony, na czas zastępstwa innego pracownika, na czas wykonania okreś-
lonej pracy, na okres próbny) mogą być zatrudnieni (w tym także w charakterze 
pracowników tymczasowych) pracownicy uczelni niebędący nauczycielami aka-
demickimi. Pracowników tych należy przy tym podzielić na tych, którym powie-
rza się wykonywanie zadań należących do nauczycieli akademickich (naukowych, 
dydaktycznych), i pozostałych pracowników niebędących nauczycielami akademi-
ckimi. Poza nauczycielami akademickimi i pracownikami uczelni niebędącymi na-
uczycielami akademickimi mogą zostać zatrudnione osoby na podstawie umowy-
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-zlecenia, umowy o dzieło czy innej umowy o świadczenie usług. Również w tej 
grupie osób zatrudnionych (niebędących pracownikami) należy przeprowadzić 
podział na tych zatrudnionych, którym powierza się wykonywanie zadań przypi-
sanych nauczycielom akademickim (np. zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia 
profesorowie, którzy przeszli na emeryturę), oraz osoby pozostałe.

Art. 120.19 Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposia-
dającej stopnia naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku 
adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowane-
go, a także warunki skracania i przedłużania oraz zawieszania tych okresów 
określa statut.

Art. 120.20 Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadają-
cej stopnia naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunk-
ta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego, a także 
warunki skracania i przedłużania oraz zawieszania tych okresów określa statut, 
z tym że zatrudnienie na każdym z tych stanowisk osoby nieposiadającej stop-
nia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nie może trwać dłużej niż 
osiem lat.

1. Na stanowiska asystenta i adiunkta zatrudnia się pracowników naukowych 
na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony, przy czym czas 
trwania tych umów (łączny, w przypadku zawierania kolejnych umów) nie może 
przekraczać okresów wskazanych w statucie uczelni. W razie zawarcia umowy 
o pracę na czas nieokreślony umowa taka powinna zostać rozwiązana w terminie 
wynikającym z ustaleń statutu uczelni. Może to nastąpić w drodze jej wypowie-
dzenia z końcem semestru, przy zachowaniu reguł kodeksu pracy dotyczących 
wypowiadania umów zawartych na czas nieokreślony (forma pisemna, podanie 
uzasadnienia wypowiedzenia, zachowanie kodeksowego okresu wypowiedzenia, 
konsultacja z zakładową organizacją związkową, uwzględnienie przepisów usta-
nawiających szczególną ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę – w tym 
ostatnim przypadku mogą wszakże rodzić się wątpliwości, jeżeli mieć na uwa-
dze orzecznictwo SN dotyczące stosowania art. 120 do mianowanych na czas nie-

19 W tym brzmieniu obowiązuje do dnia 1 października 2013 r. tj. do dnia wejścia w życie art. 1 
pkt 92 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455).

20 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 92 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-
niach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), 
która wejdzie w życie z dniem 1 października 2013 r.
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określony asystentów i adiunktów). W przypadku braku takiego wypowiedzenia 
(stosownego porozumienia stron) umowa o pracę trwa nadal mimo przekroczenia 
okresów zatrudnienia wskazanych w statucie uczelni. Istnienie powinności uczelni 
rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu zatrudnienia wskazanego w jej sta-
tucie świadczy o tym, że choć w danym przypadku mamy do czynienia z umową 
zawartą na czas nieokreślony, to ma ona równocześnie pewne właściwości umowy 
o pracę na czas określony i w związku z tym może być nazwana umową o pracę 
na czas nieokreślony z maksymalnym okresem trwania. Należy w tym przypadku 
pamiętać o uchwale SN z dnia 12 lutego 1998 r., III ZP 51/97, OSNP 1998, nr 13, 
poz. 337 – mimo że zapadła ona pod rządami poprzednio obowiązującego stanu 
prawnego (z 1990 r.) i dotyczy nauczycieli mianowanych – w myśl której z art. 94 
ust. 2 u.s.w. z 1990 r. wynika dla właściwego organu szkoły wyższej powinność 
wypowiedzenia stosunku pracy adiunktowi niemającemu stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego, jeżeli upłynął czas określony w art. 88 ust. 2 tejże ustawy 
(art. 120 p.s.w.) lub dłuższy wyznaczony statutem uczelni, chyba że sprzeciwiają 
się temu szczególne, prawnie doniosłe wnioski. Z wyroku SN z dnia 2 grudnia 
1997 r., I PKN 409/97, OSNAPiUS 1998, nr 20, poz. 592, wynika, że rozwiąza-
nie za trzymiesięcznym wypowiedzeniem stosunku pracy z nominacji na czas 
nieokreślony z adiunktem w szkole wyższej z powodu nieuzyskania przez niego 
w dziewięcioletnim okresie zatrudnienia na tym stanowisku stopnia naukowego 
doktora habilitowanego podlega ocenie z punktu widzenia zgodności z klauzula-
mi generalnymi określonymi w art. 8 k.p. 

2. Artykuł 120 dotyczy uczelni publicznych i niepublicznych. Statuty tych 
uczelni muszą wskazywać odpowiednie okresy zatrudnienia na stanowisku asy-
stenta i adiunkta – odpowiednio – osób nieposiadających stopnia naukowego dok-
tora i doktora habilitowanego. Nauczyciele ci – z uwagi na wcześniej obowiązu-
jące przepisy prawne – mogą być pracownikami mianowanymi lub umownymi, 
przy czym zarówno mianowanie, jak i umowa o pracę mogą mieć charakter bez-
terminowy (na czas nieokreślony) lub terminowy (na czas określony). Od wejścia 
w życie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. mogą być oni zatrudniani tylko na 
podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony lub określony). Osobną kwestię 
stanowi ewentualne ustanawianie w statutach postanowień dotyczących określe-
nia warunków skracania i przedłużania oraz zawieszania wskazanych okresów 
zatrudnienia. Jeżeli w statutach nie ustanowiono wspomnianych okresów, to sta-
nowi to naruszenie powinności ustawowej przez uczelnię i wobec tego wypowie-
dzenie umowy o pracę podlega ogólnym regułom wypowiadania umów zawartych 
na czas nieokreślony (wypowiedzenie musi być uzasadnione), a możliwość wypo-
wiedzenia umowy zawartej na czas określony jest uzależniona od wprowadzenia 
do niej stosownej klauzuli o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia zgodnie 
z wymaganiami przewidzianymi w art. 33 k.p.

3. Przepis art. 120 ma zastosowanie także do asystentów i adiunktów za-
trudnionych na podstawie mianowania, którzy w tym charakterze zostali za-
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trudnieni przed wejściem w życie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r., gdyż 
w jej art. 23 postanowiono, że osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie 
ustawy na podstawie mianowania albo umowy o pracę na czas nieokreślony 
pozostaje zatrudniona w tej samej formie stosunku pracy, przy czym osoba za-
trudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie mianowania albo 
umowy o pracę na czas określony pozostaje zatrudniona na dotychczasowym 
stanowisku do czasu upływu okresu zatrudnienia wskazanego w akcie miano-
wania albo w umowie o pracę. Przepisy dotyczące zwalniania z pracy pracow-
ników mianowanych przewidują pozytywne katalogi przyczyn uzasadniających 
wypowiedzenie im stosunku pracy (rozwiązania niezwłocznego, wygaśnięcia 
stosunku pracy). Tak jest również w przypadku mianowanych nauczycieli aka-
demickich, w tym asystentów i adiunktów. Przepisy poprzedniej ustawy (ustawy 
o szkolnictwie wyższym z 1990 r.) wyraźnie stanowiły, że rozwiązanie z nimi 
stosunku pracy z mianowania na czas nieokreślony następuje z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z końcem roku akademickiego, w któ-
rym upłynął maksymalny okres zatrudnienia przewidziany dla nich w ustawie 
(art. 94 ust. 1). Przepisu takiego nie ma natomiast w prawie o szkolnictwie wyż-
szym, dlatego należy przyjąć, że podstawę wypowiedzenia w takim przypad-
ku stanowi art. 125 p.s.w., który przewiduje możliwość rozwiązania stosunku 
pracy z mianowanym nauczycielem akademickim „z innych ważnych przy-
czyn” po uzyskaniu opinii (przed nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r. – zgody) 
organu kolegialnego wskazanego w statucie uczelni. Z wykładni systemowej 
tego przepisu wynika przy tym, że rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym 
nauczycielem akademickim na jego podstawie następuje w drodze wypowie-
dzenia. Okres wypowiedzenia upływa z końcem semestru i wynosi 3 miesiące 
(art. 123 ust. 2 p.s.w.). 

4. Ze względu na powinność rozwiązania przez uczelnię stosunku pracy 
po przekroczeniu okresu zatrudnienia przewidzianego w art. 120 w przypadku 
nauczyciela mianowanego przyjmuje się, że nie jest on objęty tzw. szczególną 
ochroną przewidzianą w kodeksie pracy w odniesieniu do wypowiadania „umów 
o pracę”, a także w innych ustawach w odniesieniu do „stosunku pracy” (poję-
ciem takim w kontekście ochrony przed zwolnieniem z pracy posługują się m.in. 
przepisy ustaw dotyczących związków zawodowych, społecznej inspekcji pra-
cy, samorządu terytorialnego, posłów i senatorów). Wynika to np. z wyroku SN 
z dnia 10 marca 2011 r., III PK 46/10, LEX nr 901623, w myśl którego do stosun-
ku pracy adiunkta bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, mianowanego 
na czas nieokreślony, nie ma zastosowania zakaz wypowiadania umowy o pra-
cę w wieku przedemerytalnym (art. 39) po upływie okresu zatrudnienia prze-
widzianego w statucie uczelni (art. 120 i 125 p.s.w. w zw. z art. 5 k.p. i art. 136 
ust. 1 p.s.w.). Podobnie w myśl wyroku SN z dnia 6 września 2011 r., II PK 33/11, 
LEX nr 1103006, do stosunku pracy takiego adiunkta nie ma zastosowania za-
kaz wypowiadania umowy o pracę w okresie usprawiedliwionej nieobecności 
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w pracy (art. 41 k.p.) po upływie okresu zatrudnienia przewidzianego w statucie 
uczelni. W wyroku SN z dnia 8 maja 2007 r., II PK 278/06, OSNP 2008, nr 12–14, 
poz. 187, stwierdzono, że wypowiedzenie asystentowi mianowanemu na czas nie-
określony stosunku pracy z powodu spełnienia się przesłanki określonej w art. 94 
ust. 2 w zw. z art. 89 ust. 3 u.s.w. z 1990 r. nie wymaga uzyskania zgody przewi-
dzianej w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Ponadto w orzeczeniu 
tym stwierdzono, że okres pozostawania bez pracy asystenta mianowanego na 
czas nieokreślony, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, nie jest 
okresem zatrudnienia na stanowisku asystenta w rozumieniu art. 89 ust. 3 u.s.w. 
z 1990 r., którego upływ stanowił przesłankę rozwiązania stosunku pracy na pod-
stawie art. 94 ust. 2 tej ustawy.

5. Artykuł 120 nie obejmuje tych przypadków, w których nauczyciel akade-
micki posiadający stopień doktora jest zatrudniony na stanowisku asystenta czy 
posiadający stopień doktora habilitowanego jest zatrudniony na stanowisku ad-
iunkta. Zasada ta ma charakter ustawowy i wobec tego nie może zostać zmieniona 
w drodze postanowień statutowych. Wynika to np. z wyroku SN z dnia 19 marca 
2008 r., I PK 227/07, OSNP 2009, nr 13–14, poz. 175, w którym stwierdzono, że 
statut szkoły wyższej nie może określić okresu zatrudnienia na stanowisku asy-
stenta osoby posiadającej stopień naukowy doktora; możliwość taka dotyczy tyl-
ko osoby nieposiadającej takiego stopnia (tak samo w wyroku SN z dnia 28 maja 
2008 r., I PK 263/07, LEX nr 818823). Podobnie w wyroku SN z dnia 4 kwietnia 
2008 r., I PK 247/07, OSNP 2009, nr 17–18 poz. 223, stwierdzono, że z możliwo-
ści określenia w statucie dodatkowych kwalifikacji osób zatrudnionych na stano-
wisku asystenta nie wynika uprawnienie do zawarcia w statucie uprawnienia do 
rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie miano-
wania wówczas, gdy upłynął okres zatrudnienia wymieniony w statucie z prze-
kroczeniem upoważnienia ustawowego.

6. Okres zatrudnienia, o którym jest mowa w art. 120, jest okresem zatrud-
nienia na danej uczelni. Jeżeli nauczyciel w międzyczasie czy równocześnie jest 
zatrudniony na innej uczelni, to tego okresu nie bierze się pod uwagę przy roz-
wiązywaniu jego stosunku pracy na uczelni, która chce ten przepis zastosować. 
Nie bierze się pod uwagę także okresu przerw w zatrudnieniu na uczelni (uczel-
niach), w tym także tych, które są uwzględniane w stażu pracy w wyniku przy-
wrócenia asystenta lub adiunkta do pracy. Na uwadze należy tu wszakże mieć 
wyrok SN z dnia 23 stycznia 2004 r., I PK 186/03, OSP 2005, z. 9, poz. 104 (z glo-
są P. Kucharskiego, OSP 2005, z. 9), zgodnie z którym mianowanie na stanowi-
sko – w wyniku konkursu otwartego (art. 85 ust. 2 u.s.w. z 1990 r.) – adiunkta 
zatrudnionego już na uczelni na podstawie mianowania na czas nieokreślony, co 
do którego rozpoczął bieg termin oznaczony w art. 88 ust. 2 tej ustawy, nie po-
woduje ponownego rozpoczęcia biegu tego terminu, jeżeli nie nastąpiły zmiany 
w zakresie postępowania zmierzającego do uzyskania stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego.
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7. Od 1 października 2013 r. art. 120 będzie obowiązywał w zmienionym 
brzmieniu. Zgodnie z nim okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nie-
posiadającej stopnia naukowego doktora oraz osoby nieposiadającej stopnia na-
ukowego doktora habilitowanego, a także warunki skracania i przedłużania oraz 
zawieszania tych okresów ustala statut, z tym że zatrudnienie na każdym z tych 
stanowisk osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora lub doktora habilito-
wanego nie może trwać dłużej niż 8 lat. Jeżeli statut uczelni będzie przewidywał 
dłuższy okres zatrudnienia niż wskazany wyżej, to w tym zakresie nie będzie 
obowiązywał. Powinność respektowania przez uczelnie ośmioletniego maksymal-
nego okresu zatrudnienia będzie istniała także wtedy, gdy statut uczelni w ogóle 
kwestii, o której mowa w art. 120, nie będzie regulował. Projekt nowelizacji pra-
wa o szkolnictwie wyższym przewidywał wprowadzenie przepisu, w myśl które-
go okresy zatrudnienia przed dniem wejścia w życie ustawy (nowelizacji z dnia 
18 marca 2011 r.) na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowe-
go doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej 
stopnia naukowego doktora habilitowanego zalicza się do okresu zatrudnienia, 
o którym mowa w art. 120 p.s.w. w brzmieniu nadanym mu przez ustawę nowe-
lizującą. Ponadto przewidywano, że w przypadku gdyby okres zatrudnienia był 
dłuższy niż okres, o którym mowa w art. 120, osoby, o których mowa, mogłyby 
być zatrudnione na dotychczasowych stanowiskach nie dłużej niż przez 2 lata od 
dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Zaprojektowany przepis nie znalazł 
się jednak w ustawie z dnia 18 marca 2011 r. Mając to na względzie, jak również 
to, że podobny przepis międzyczasowy wprowadzono w związku z ustanowie-
niem prawa o szkolnictwie wyższym (2005 r.), oraz to, że projektowano – w przy-
padku osób, które powinny być już zwolnione z pracy z uwagi na postanowie-
nia art. 120 – wydłużenie okresu zatrudnienia o 2 lata, licząc od wejścia w życie 
noweli, oraz zmodyfikowanie zasad uzyskiwania stopni doktorskich, a także to, 
że statuty uczelni przewidują okresy dłuższe niż 8 lat, czyli korzystniejsze dla 
asystentów i adiunktów, należy dojść do wniosku, że od 1 października 2013 r. 
okresy zatrudnienia unormowane w art. 120 powinny być liczone na nowo, tj. że 
nie powinno się uwzględniać tych okresów zatrudnienia na stanowisku asysten-
ta lub adiunkta, które przypadają przed tą datą. Powinno to skłaniać niektóre 
uczelnie do zwalniania tych asystentów i adiunktów, którym do 1 października 
2013 r. upłynie okres ustalony w statucie na podstawie art. 120, bo po tej dacie 
jego bieg rozpocznie się na nowo, z tym że w statucie uczelni maksymalny okres 
zatrudnienia może zostać ustalony poniżej 8 lat, zwłaszcza dla tych nauczycie-
li akademickich, którzy na wskazanych stanowiskach zostali zatrudnieni przed 
wejściem w życie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. Uczelnie, modyfikując do-
tychczasowe statuty w tym zakresie, mogą prowadzić własną politykę kadrową, 
tym bardziej że art. 120 w zmienionym brzmieniu będzie obowiązywał dopiero 
od 1 października 2013 r.21

21  Por. H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo…, s. 266.
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Art. 121. 1. (uchylony).
2. Mianowanie następuje na czas nieokreślony lub określony.
3. (uchylony)
4. Mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nad-

zwyczajnego osoby pełniącej funkcję rektora uczelni publicznej dokonuje mi-
nister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek senatu tej uczelni.

5. Przepis ust. 4 stosuje się do uczelni niepublicznej, jeżeli statut tej uczel-
ni nie stanowi inaczej.

6. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego okre-
ślone w ust. 4 w odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, ar-
tystycznych, medycznych oraz morskich wykonują odpowiednio ministrowie 
wskazani w art. 33 ust. 2.

Po zmianach wprowadzonych do prawa o szkolnictwie wyższym zatrudnienie 
na podstawie mianowania może dotyczyć tylko osoby posiadającej tytuł nauko-
wy profesora. Możliwe jest mianowanie jej na stanowisko profesora zwyczajnego, 
profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego. Formalnie nie ma wszakże 
przeszkód, by osoba posiadająca tytuł profesora została zatrudniona na niższym 
stanowisku uczelnianym, np. adiunkta. Również w takim przypadku może ona 
zostać zatrudniona na podstawie mianowania (albo umowy o pracę). Mianowa-
nie może być mianowaniem okresowym lub na czas nieokreślony. Sposób usta-
nia stosunku pracy z mianowania na czas nieokreślony i czas określony jest taki 
sam, z jedną tylko różnicą – ten drugi stosunek wygasa z mocy prawa z upływem 
okresu mianowania, poza tym zaś mają do niego zastosowanie te same przepisy 
dotyczące rozwiązania i wygaśnięcia stosunku pracy, które stosuje się w przy-
padku mianowania na czas nieokreślony. Według przepisów kodeksu pracy umo-
wa o pracę na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na który została 
zawarta, zaś stosunek pracy wynikający z mianowania na czas określony z mocy 
art. 127 ust. 1 pkt 7 p.s.w. wygasa z mocy samego prawa w przypadku upływu 
okresu mianowania. Por. komentarz do art. 118.

Art. 122. 1. Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego, wystawia na-
uczycielowi akademickiemu legitymację służbową.

2. Za wydanie legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, pobierane 
są opłaty związane z kosztami wydania dokumentu; wysokość tej opłaty nie 
może przekroczyć wysokości kosztów wytworzenia dokumentu. Opłaty sta-
nowią przychód uczelni.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 
rozporządzenia, wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej, o której 
mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę poświadczenia zatrudnienia na stano-
wisku nauczyciela akademickiego.
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Wystawienie legitymacji służbowej wymaga wniosku nauczyciela akademi-
ckiego. Prawo o szkolnictwie wyższym nie przewiduje wydawania legitymacji 
służbowych innym pracownikom niż nauczyciele akademiccy. Zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w spra-
wie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademi-
ckiemu (Dz. U. Nr 139, poz. 990) legitymacja służbowa jest wydawana w czasie 
trwania stosunku pracy. Nauczyciel akademicki jest obowiązany zwrócić ją rek-
torowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia tego stosunku.

Art. 123. 1. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim 
może być rozwiązany:
 1) w drodze porozumienia stron;
 2) przez wypowiedzenie dokonane przez jedną ze stron;
 3) bez wypowiedzenia.

2. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademi-
ckim za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru, z zachowaniem trzy-
miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. W uczelni wojskowej nauczyciela akademickiego będącego żołnierzem 
zawodowym zwalnia się ze stanowiska na zasadach i w trybie określonych 
w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

4. W uczelni służb państwowych rozwiązanie stosunku pracy z mianowa-
nym nauczycielem akademickim będącym funkcjonariuszem właściwej służ-
by państwowej następuje na zasadach i w trybie określonych w przepisach 
dotyczących tych służb, z zachowaniem przepisów ustawy.

1. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim 
następuje w wyniku dokonania czynności prawnych (z zakresu prawa pracy), 
dwustronnych (porozumienie stron) i jednostronnych (wypowiedzenie, rozwią-
zanie niezwłoczne), nie zaś w wyniku decyzji administracyjnych czy innych 
aktów o charakterze administracyjnoprawnym. Do stosunku pracy z mianowa-
nia nauczyciela akademickiego ma zastosowanie wypowiedzenie zmieniające 
(art. 42 k.p.), ale tylko w tych przypadkach, w których przewidziana jest możli-
wość rozwiązania (definitywnego) tego stosunku przez uczelnię, i z wyłączeniem 
sytuacji, gdy wypowiedzenie jest obligatoryjne (art. 124 ust. 2 p.s.w.). Różnica 
między czynnościami powodującymi ustanie stosunku pracy z nominacji według 
prawa o szkolnictwie wyższym a czynnościami prowadzącymi do ustania umo-
wy o pracę (kodeks pracy) polega także na tym, że ustalony upływ czasu w przy-
padku tej umowy oznacza jej „rozwiązanie”, natomiast upływ okresu mianowa-
nia prowadzi do „wygaśnięcia” stosunku pracy nauczyciela akademickiego. Do 
czynności prawnych rozwiązujących stosunek pracy z mianowanym nauczycie-
lem akademickim w sprawach nieunormowanych stosuje się przepisy regulujące 
w kodeksie pracy odpowiednie czynności prawne rozwiązujące umowę o pracę, 
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a w sprawach w nim nieunormowanych – przez art. 300 k.p. odpowiednie prze-
pisy kodeksu cywilnego.

2. Na uczelni wojskowej nauczyciela akademickiego będącego żołnierzem za-
wodowym zwalnia się ze stanowiska na zasadach i w trybie określonych w usta-
wie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Oznacza to także, że nauczycieli 
akademickich będących żołnierzami zawodowymi – w odróżnieniu od cywilnych 
nauczycieli akademickich uczelni wojskowych – zasadniczo zatrudnia się zgodnie 
z regułami dotyczącymi żołnierzy zawodowych określonymi w tej ustawie. Zasa-
dy i tryb zwalniania z zawodowej służby wojskowej są określone w art. 111–118 
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Choć w art. 123 ust. 3 p.s.w. 
mowa jest o zwolnieniu ze stanowiska, to w istocie idzie o regulacje prawne do-
tyczące ustania stosunku prawnego łączącego żołnierza zawodowego z uczelnią 
wojskową, a więc o przepisy dotyczące zwalniania ze służby takiego żołnierza. 
Kwestie zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego żołnierza zawodo-
wego (przy pozostaniu w tej służbie) normuje art. 45 ustawy o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych.

3. Na uczelniach służb państwowych rozwiązanie stosunku pracy z miano-
wanym nauczycielem akademickim będącym funkcjonariuszem właściwej służ-
by państwowej następuje na zasadach i w trybie określonych w przepisach doty-
czących tych służb (z zachowaniem przepisów ustawy), co oznacza, że do tych 
funkcjonariuszy nie można stosować przepisów prawa o szkolnictwie wyższym 
regulujących ustanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim. 
Funkcjonariusze ci nie pozostają w stosunkach pracy, a ich zatrudnienie (niepra-
cownicze zatrudnienie typu administracyjnoprawnego) jest następstwem ich mia-
nowania na podstawie niepracowniczych pragmatyk służb mundurowych. Jednak-
że – mimo iż są oni funkcjonariuszami służby państwowej – to według art. 123 
ust. 4 p.s.w. pozostają w stosunku pracy z mianowania jako nauczyciele akade-
miccy. Z jednej strony prawo o szkolnictwie wyższym nazywa ich pracownikami 
(nauczycielami akademickimi pozostającymi w stosunku pracy), a z drugiej strony 
wynika z niego, że pracownikami oni nie są, skoro zatrudnia się ich i zwalnia ze 
służby zasadniczo według tych samych reguł, które dotyczą funkcjonariuszy służb 
mundurowych innych niż nauczyciele akademiccy. Por. komentarz do art. 118.

Art. 124. 1. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy 
z mianowanym nauczycielem akademickim w przypadku:
 1) czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej 

niezdolności przekracza okres zasiłkowy, a w przypadku stwierdzenia 
przez uprawnionego lekarza poprawy stanu zdrowia i możliwości powro-
tu do pracy, jeżeli okres ten przekracza dwa lata;

 2) wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji uczelni;
 3) otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, o której 

mowa w art. 132;



DZIAŁ III. Pracownicy uczelni

272

 Art. 124 

 Walerian Sanetra  

 4) podjęcia lub wykonywania przez nauczyciela akademickiego dodatkowe-
go zatrudnienia bez zgody rektora, o której mowa w art. 129 ust. 1 i 10.
2. Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycie-

lem akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego 
dwóch kolejnych ocen negatywnych, o których mowa w art. 132.

1. W art. 124 ust. 1 zostały wskazane przypadki fakultatywnego rozwiązania 
za wypowiedzeniem stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim, 
zaś w art. 124 ust. 2 – przypadek obligatoryjnego wypowiedzenia tego stosunku. 
Zasady określone w tych przepisach mają zastosowanie zarówno do mianowanych 
nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora, jak i do tych mianowa-
nych nauczycieli akademickich, którzy nie mając tego tytułu, zostali mianowani 
przed wejściem w życie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. Zasady te mają zasto-
sowanie do nauczycieli akademickich mianowanych zarówno na czas nieokreślo-
ny, jak i określony. Różnica polega zaś na tym, że z chwilą upływu okresu miano-
wania stosunek pracy wygasa z mocy samego prawa (art. 127 ust. 1 pkt 7 p.s.w.).

W myśl art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) zasiłek chorobowy przysługuje przez okres 
trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 
182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub wystę-
puje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni. Należy uznać, że jest to okres 
zasiłkowy w rozumieniu art. 124 ust. 1 pkt 1 p.s.w.

Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie. Kryteria tej 
oceny i tryb jej dokonywania określa statut uczelni. Ocena negatywna uzasadnia 
wypowiedzenie stosunku pracy, natomiast dwukrotna ocena negatywna rodzi obo-
wiązek zwolnienia z pracy mianowanego nauczyciela akademickiego. W przyszło-
ści znaczenie tej podstawy wypowiedzenia stosunku pracy z mianowania będzie 
malało, bo mianowanym nauczycielem będzie mogła być tylko osoba posiadająca 
tytuł profesora. 

Możliwość wypowiedzenia stosunku pracy z powodu braku zgody rektora na 
podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na uczelni publicznej sta-
nowi podstawę wypowiedzenia stosunku pracy na mocy art. 129 ust. 1, i to wobec 
wszystkich takich stosunków, a więc zarówno nawiązanych na podstawie mia-
nowania (w tym zakresie przepis art. 125 ust. 1 pkt 4 powtarza regułę wyrażoną 
w art. 129 ust. 1), jak i na podstawie umowy o pracę, niezależnie od tego, czy sto-
sunek ten ma charakter terminowy, czy też został nawiązany na czas nieokreślo-
ny. Wątpliwości rodzi odesłanie w art. 124 ust. 1 pkt 4 do art. 129 ust. 10. Z pierw-
szego przepisu wynika, że to rektor uczelni może wypowiedzieć stosunek pracy 
z mianowanym nauczycielem akademickim, natomiast z drugiego z nich wynika, 
że na uczelni wojskowej podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku 
pracy u innego pracodawcy bez uzyskania zgody (wystąpienie o taką zgodę po-
winno nastąpić w trybie określonym w przepisach ustawy o służbie wojskowej 
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żołnierzy zawodowych) „skutkuje skierowaniem” przez rektora wniosku o zwol-
nienie ze stanowiska nauczyciela akademickiego w trybie określonym w przepi-
sach wspomnianej ustawy.

2. Według wyroku SN z dnia 6 października 2005 r., II PK 77/05, OSNP 2006, 
nr 17–18, poz. 226, do zatrudnienia nauczyciela akademickiego na czas określony 
(art. 92 u.s.w. z 1990 r.; obecnie art. 128 p.s.w.) stosuje się art. 251 k.p. Oznacza to, 
że także w przypadku zawierania kolejnych umów o pracę na czas określony z na-
uczycielami akademickimi nawiązanie trzeciej z nich w okolicznościach wskaza-
nych w art. 251 k.p. jest równoznaczne, jeśli chodzi o skutki prawne) z zawarciem 
umowy o pracę na czas nieokreślony. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 marca 
2009 r., II PK 219/08, OSNP 2010, nr 21–22, poz. 261, stwierdził, że wypowiedze-
nie stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu jest niezgodne z prawem, jeżeli 
statut uczelni wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii rady wydziału i dziekana 
jednostki, w której nauczyciel jest zatrudniony, a brak opinii wynika z niepowo-
łania tych organów. Sąd ten wyjaśnił przy tym, że przepis art. 129 p.s.w. stanowi 
merytoryczną podstawę wypowiedzenia umowy o pracę. Nie ingeruje natomiast 
w procedurę wypowiadania stosunku pracy. Oświadczenie woli o wypowiedzeniu 
umowy składane przez uczelnię musi spełniać wszystkie wymagania, w tym do-
tyczące trybu dokonywania tej czynności prawnej wynikającego z kodeksu pracy 
i statutu uczelni. Statut uczelni wyższej – na podstawie art. 9 k.p. – stanowi źródło 
prawa pracy. Może on więc określić swoiste reguły postępowania i swoiste tryby 
zwalniania pracowników naukowo-dydaktycznych, z tym jednak zastrzeżeniem, że 
reguły te muszą być co najmniej tak ochronne jak reguły ogólne znane prawu pracy.

Art. 125. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może 
być rozwiązany również z innych ważnych przyczyn, po uzyskaniu opinii or-
ganu kolegialnego wskazanego w statucie uczelni.

1. Przepis art. 125 nie definiuje „innych ważnych przyczyn”, co nie oznacza, 
że za takie przyczyny mogą być uznane przyczyny jakiekolwiek. Nie ma także 
w nim stwierdzenia, że rozwiązanie stosunku pracy następuje w drodze wypowie-
dzenia, ale wynika to z wykładni systemowej tego przepisu. Przyczyny, o których 
w nim mowa, muszą być przyczynami, których waga odpowiada ciężarowi przy-
czyn wskazanych w art. 124. Mogą to być przyczyny dotyczące uczelni (leżące po 
jej stronie), jak i przyczyny dotyczące nauczyciela akademickiego (np. nieuzyska-
nie stopnia naukowego w wyznaczonym terminie). Muszą to być przyczyny rze-
czywiste i poważne, i to do tego stopnia, że ich waga przekracza wagę przyczyn 
uznawanych za wystarczające do wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony, których ciężar i standardy są wyznaczane przez orzecznictwo SN22� 

22  Por. J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011, s. 290 i n., 317 i n., 
368 i n.
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O ile bowiem wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony jest zwykłym sposobem rozwiązania takiej umowy, choć wymaga 
uzasadnienia, o tyle wypowiedzenie stosunku pracy z mianowania takim sposo-
bem nie jest i wymaga szczególnie poważnej przyczyny, która musi wystąpić, by 
można było je uznać za uzasadnione.

2. Powyższe twierdzenie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. 
I tak według wyroku SN z dnia 23 czerwca 2010 r., II PK 20/10, OSNP 2011, 
nr 23–24, poz. 291, „ważna przyczyna” rozwiązania stosunku pracy z mianowa-
nym nauczycielem akademickim z art. 125 p.s.w. nie może być utożsamiana z uza-
sadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 
z art. 45 § 1 k.p. W wyroku tym ponadto stwierdzono, że istnieje istotna różni-
ca pomiędzy dopuszczalnością wypowiedzenia umowy o pracę z art. 45 § 1 k.p. 
a rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciela mianowanego warunkowanym „in-
nymi ważnymi przyczynami” z art. 125 p.s.w., przy czym odpowiedzialność dy-
scyplinarna i rozwiązanie stosunku pracy to odrębne instytucje. Zgodnie z wy-
rokiem SN z dnia 4 listopada 2010 r., II PK 113/10, OSNP 2012, nr 3–4, poz. 33, 
likwidacja przez szkołę wyższą jednostki organizacyjnej stanowi ważną przyczynę 
rozwiązania stosunku pracy z zatrudnionym w niej nauczycielem akademickim 
(art. 125 p.s.w.). Z wyroku SN z dnia 3 lutego 2010 r., II PK 196/09, OSNP 2011, 
nr 13–14, poz. 182, wynika, że do stosunku pracy mianowanego nauczyciela akade-
mickiego z mocy art. 5 k.p. oraz art. 136 p.s.w. mają zastosowanie art. 45 i 47 k.p., 
zaś osiągnięcie przez mianowanego nauczyciela akademickiego (adiunkta) wieku 
emerytalnego nie stanowi innej ważnej przyczyny rozwiązania stosunku pracy 
w rozumieniu art. 125 p.s.w. W wyroku SN z dnia 6 września 2011 r., II PK 33/11, 
OSNP 2012, nr 19–20, poz. 241, sformułowano tezy: 
  a)  odesłanie z art. 5 k.p. i art. 136 ust. 1 p.s.w. trzeba rozumieć w ten sposób, że 

obejmują one także przepisy kodeksu pracy wprost dotyczące umowy o pra-
cę, chyba że co innego wynika z ich brzmienia, celu lub funkcji; 

  b)  do stosunku pracy adiunkta bez stopnia naukowego doktora habilitowane-
go, mianowanego na czas nieokreślony, nie ma zastosowania zakaz wypo-
wiadania umowy o pracę w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
(art. 41 k.p.) po upływie okresu zatrudnienia przewidzianego w statucie uczel-
ni (art. 120 i 125 p.s.w. w zw. z art. 5 k.p. i art. 136 ust. 1 p.s.w.). 
W wyroku z dnia 7 stycznia 2010, II PK 166/09, OSNP 2011, nr 13–14, poz. 177, 

SN wyraził myśl, że przepis art. 125 p.s.w. nie daje pracodawcy (szkole wyższej) 
prawa do typizowania „innych ważnych przyczyn” przez wskazanie w statucie 
uczelni okoliczności stanowiących uzasadnioną przyczynę rozwiązania za wypo-
wiedzeniem stosunku pracy z mianowania. W przepisie tym chodzi o jednorazowe, 
nadzwyczajne sytuacje, a nie o wprowadzenie statutem lub zarządzeniem rektora 
innych, poza art. 124 p.s.w., okoliczności uzasadniających rozwiązanie stosunku 
pracy za wypowiedzeniem. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 25 czerwca 2009 r., 
I PK 228/08, OSP 2010, z. 3, poz. 26, zgoda organu kolegialnego, wyrażona w jego 
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uchwale, musi dotyczyć tej przyczyny, która jest wskazana przez rektora w wypo-
wiedzeniu stosunku pracy mianowanemu nauczycielowi akademickiemu na pod-
stawie art. 125 p.s.w. Natomiast podanie w tym wypowiedzeniu również innej przy-
czyny, o której nie stanowi uchwała organu kolegialnego, narusza art. 125 p.s.w. 
(tryb wypowiedzenia), nawet wtedy, gdy jest ona ujęta w protokole posiedzenia 
organu podejmującego tę uchwałę, ponieważ ostateczne stanowisko wyrażane jest 
w uchwale, a protokół posiedzenia nie jest jej integralną częścią. Wypowiedzenie 
stosunku pracy z mianowanym pracownikiem na podstawie art. 125 p.s.w. wy-
łącznie z powodu nabycia przez pracownicę prawa do emerytury stanowi dyskry-
minację ze względu na płeć (art. 113 k.p.).

Art. 126. Rektor może rozwiązać stosunek pracy z mianowanym nauczy-
cielem akademickim bez wypowiedzenia w przypadku:
 1) trwałej utraty zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzo-

nej orzeczeniem lekarza orzecznika w rozumieniu przepisów o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie ma moż-
liwości zatrudnienia pracownika na innym stanowisku, odpowiednim do 
jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo gdy nauczyciel od-
mawia przejścia do takiej pracy;

 2) niedostarczenia w wyznaczonym terminie orzeczenia potwierdzającego 
zdolność do pracy na zajmowanym stanowisku, wydanego przez lekarza 
prowadzącego badania okresowe lub kontrolne;

 3) dopuszczenia się:
a) czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, 
z późn. zm.) stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym,

b) stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej:
– przywłaszczenia sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd co do 

autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wy-
konania,

– rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, 
cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania,

– rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, 
cudzego artystycznego wykonania albo publicznego zniekształcenia 
takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu 
lub nadania,

– innego sposobu naruszenia cudzych praw autorskich lub praw po-
krewnych,

– fałszowania badań lub wyników badań naukowych lub innego oszu-
stwa naukowego,

– innego oszustwa naukowego;
 4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
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1. Rozwiązanie przez rektora stosunku pracy z mianowanym nauczycielem aka-
demickim w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) ma 
charakter fakultatywny. Czynność ta wymaga uzasadnienia i powinna być dokonana 
na piśmie. Nie określa się terminu, w jakim powinna zostać dokonana. Należy więc 
przyjąć, że kwestia ta nie została uregulowana i w związku z tym, zgodnie z regułą 
z art. 5 k.p. i art. 136 p.s.w., powinno się stosować odpowiednio miesięczny termin 
przewidziany w art. 52 § 2 lub w art. 53 § 3 k.p. (dokonanie czynności prawnej jest 
wyłączone po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny 
nieobecności w pracy). Przyczyny wskazane w art. 126 pkt 1 i 2 p.s.w. są przyczy-
nami niezawinionymi przez pracownika, natomiast przyczyny określone w pkt 3 i 4 
tego artykułu są przyczynami zawinionymi, przy czym w większości wskazanych 
przypadków w rachubę wchodzi wymaganie istnienia winy umyślnej po stronie 
mianowanego nauczyciela akademickiego. Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela 
akademickiego bez wypowiedzenia jest możliwe także w przypadkach, w których 
przepisy przewidują tzw. szczególną ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy, 
gdyż są podstawy, by w tej sytuacji uznać, że unormowanie art. 126 jest kompletne. 
W przypadku wskazanym w art. 126 pkt 2 rozwiązanie takie jest możliwe tylko do 
czasu dostarczenia stosownego orzeczenia potwierdzającego zdolność do pracy na 
zajmowanym stanowisku, co w szczególności oznacza, że jeżeli takie zaświadczenie 
zostanie dostarczone, to mimo że nastąpiło to po upływie wyznaczonego terminu 
– ale przed złożeniem stosownego oświadczenia woli przez rektora – to rozwiąza-
nie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim z tej przyczyny sta-
je się niedopuszczalne. Ukaranie prawomocnym wyrokiem sądowym za przestęp-
stwo umyślne oznacza niedopuszczalność zatrudnienia danej osoby w charakterze 
nauczyciela akademickiego (art. 109 ust. 1 pkt 3), natomiast skazanie prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne osoby, która jest mianowanym nauczycielem 
akademickim, nie stanowi obligatoryjnej przyczyny zwolnienia jej z pracy (rozwią-
zania stosunku pracy bez wypowiedzenia – art. 126, wygaśnięcia stosunku pracy – 
art. 127), co świadczy o pewnej niekonsekwencji ustawodawczej. 

2. Z art. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 
z późn. zm.) wynika, że oceny niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie za-
interesowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, która wydaje swoje orzeczenie. Należy uznać, że tryb ten ma za-
stosowanie także w przypadku ustalania trwałej utraty zdolności do pracy przez 
mianowanego nauczyciela akademickiego. Orzeczenie dotyczące tej niezdolności 
nie może być kwestionowane przed sądem ubezpieczeń społecznych (tak jak jest 
to w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych). Natomiast w razie odwoła-
nia się przez nauczyciela od rozwiązania stosunku pracy w trybie niezwłocznym 
trafność ustaleń dotyczących trwałej niezdolności do pracy na zajmowanym sta-
nowisku – a także to, czy istniały możliwości zatrudnienia na innym stanowisku, 
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odpowiednim do stanu zdrowia i kwalifikacji nauczyciela akademickiego, oraz 
to, czy rzeczywiście odmówił on przejścia do pracy na takie stanowisko – będzie 
badał sąd pracy, który jest właściwy w sprawie roszczeń ze stosunku pracy na-
uczycieli akademickich.

Zgodnie z art. 140 p.s.w. nauczyciel akademicki może zostać ukarany karą: 
  a)  upomnienia; 
  b)  nagany; 
  c)  nagany z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych na uczelni 

na okres do 5 lat; 
  d)  pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na 

stałe lub na czas określony. 
Według zaś art. 144. ust. 3 p.s.w. rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępo-

wanie wyjaśniające z urzędu m.in. – i zwłaszcza – w przypadku gdy nauczycielo-
wi akademickiemu zarzuca się popełnienie czynu polegającego na: 
  a)  przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa 

całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania; 
  b)  rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego 

utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania; 
  c)  rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego 

artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu takiego utworu, 
artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania; 

  d)  naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposób; 
  e)  fałszowaniu badań lub wyników badań naukowych lub dokonaniu innego 

oszustwa naukowego. 
W przypadku tych przewinień dyscyplinarnych nie stosuje się przedawnie-

nia w odniesieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycie-
la akademickiego, któremu są one zarzucane. Za wymienione czyny mogą zostać 
w szczególności nałożone kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczy-
ciela akademickiego na stałe lub na czas określony, co w przypadku mianowane-
go nauczyciela akademickiego oznacza wygaśnięcie z mocy prawa jego stosunku 
pracy (art. 127). W takim przypadku rektor uczelni stwierdza wygaśnięcie sto-
sunku pracy i w konsekwencji nie może stosować rozwiązania niezwłocznego na 
podstawie art. 126 pkt 3 lit. b. Rozwiązanie to może natomiast zastosować w „ra-
zie stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej” wskazanych 
w tym artykule przewinień dyscyplinarnych, co należy rozumieć w ten sposób, że 
w grę wchodzą przypadki orzeczenia innej kary dyscyplinarnej niż pozbawienie 
prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Trudno bowiem uznać, 
że wystarczające w takim przypadku byłoby tylko rozstrzygnięcie komisji dyscy-
plinarnej zawarte nie w sentencji jej orzeczenia, lecz także ustalenie sformułowane 
jedynie w jego uzasadnieniu. Wątpliwości budzi tu jednak równoczesne zastoso-
wanie kary dyscyplinarnej (np. nagany z pozbawieniem prawa do pełnienia funk-
cji na uczelni) i sankcji rozwiązania w trybie natychmiastowym stosunku pracy 
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z mianowanym nauczycielem akademickim, zwłaszcza że podobnie wyraźnego 
unormowania prawo o szkolnictwie wyższym nie przewiduje w odniesieniu do 
nauczycieli akademickich dopuszczających się plagiatu i innych naruszeń prawa 
autorskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

3. W art. 126 pkt 3 lit. a wskazany został tekst jednolity ustawy z 2000 r., 
mimo że jest już tekst późniejszy (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), co 
wszakże nie zmienia tego, iż jej art. 115 ma być brany pod uwagę w obowiązują-
cym obecnie brzmieniu. W myśl tego przepisu przestępstwem jest przywłaszcze-
nie sobie autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości lub części 
cudzego utworu albo artystycznego wykonania. Jest nim również rozpowszech-
nianie bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzego utworu w wersji 
oryginalnej albo w postaci opracowania, artystycznego wykonania albo publiczne 
zniekształcenie takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogra-
mu lub nadania. Przestępstwo popełnia także ten, kto w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej w inny sposób niż wyżej wskazany narusza cudze prawa autorskie 
lub prawa pokrewne określone w art. 16, 17, 18, 19 ust. 1, art. 191, 86, 94 ust. 4 lub 
art. 97 pr. aut. albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 193 ust. 2, art. 20 
ust. 1–4, art. 40 ust. 1 lub ust. 2 pr. aut.

Art. 127. 1. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego wy-
gasa z mocy prawa w przypadku:
 1) stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nie-

ważnych dokumentów;
 2) prawomocnego orzeczenia przez sąd utraty praw publicznych;
 3) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykony-

wania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 4) prawomocnego orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania 

określonego stanowiska w przypadku, gdy orzeczenie to dotyczy wykony-
wania obowiązków nauczyciela akademickiego;

 5) upływu trzymiesięcznego okresu nieobecności w pracy z powodu tymcza-
sowego aresztowania;

 6) odbywania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności;
 7) upływu okresu mianowania;
 8) śmierci nauczyciela akademickiego.

2. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnio-
nego w uczelni publicznej wygasa z końcem roku akademickiego, w którym 
ukończył on 67. rok życia, jeżeli nabył prawo do emerytury. Jeżeli z ukończe-
niem 67. roku życia osoba ta nie nabyła prawa do emerytury, wygaśnięcie sto-
sunku pracy następuje z końcem roku akademickiego, w którym nabędzie to 
prawo. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego posiadają-
cego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na stanowisku profesora nad-
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zwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni publicznej, wygasa z końcem roku 
akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia.

3. Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza rektor.
4. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego 

funkcję rektora, z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok 
życia, przekształca się – na czas pozostały do zakończenia pełnienia tej funk-
cji – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

1. Katalog przypadków, w których stosunek pracy mianowanego nauczycie-
la akademickiego ustaje w wyniku jego wygaśnięcia, został ujęty znacznie sze-
rzej niż przewidziany w kodeksie pracy katalog przypadków wygaśnięcia umowy 
o pracę. Ustanie stosunku pracy w tym wypadku następuje nie w wyniku doko-
nania czynności prawnej przez stronę (strony) stosunku pracy, lecz w następstwie 
innego zdarzenia prawnego, z którym przepisy art. 127 wiążą ten skutek. Wśród 
tych zdarzeń prawnych znajdują się takie fakty (stany faktyczne), które wyma-
gają pewnej oceny, a także takie, które mieszczą się w pojęciu szeroko pojętej 
czynności prawnej (akty zastosowania prawa), takie jak prawomocne orzeczenia 
sądu karnego czy komisji dyscyplinarnej. W prawie o szkolnictwie wyższym nie 
zostały one jednak potraktowane jako akty (czynności prawne) zmierzające do 
rozwiązania stosunku pracy i powodujące ten skutek, lecz jako określone fakty, 
z którymi ustawa wiąże wygaśnięcie stosunku pracy mianowanego nauczyciela 
akademickiego. Wypowiedź rektora uczelni stwierdzająca wygaśnięcie tego sto-
sunku pracy ma charakter deklaratoryjny, co oznacza, że skutek ten następuje nie-
zależnie od tego, czy takie oświadczenie wiedzy ze strony rektora miało miejsce, 
czy nie. Ponieważ skutek wygaśnięcia stosunku pracy następuje z mocy prawa, 
nie ma ograniczenia co do czasu (terminu), w którym oświadczenie to może na-
stąpić. Jednakże jednocześnie ustawodawca nie przewiduje, że z uwagi na brak 
konstytutywnego charakteru takiego oświadczenia (stwierdzenia) nauczyciel aka-
demicki, który uważa, że stwierdzenie to nie odpowiada prawdzie, może wystąpić 
z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy czy też z powództwem o do-
puszczenie do pracy. W tym wypadku ma bowiem zastosowanie zasada wyrażona 
w art. 67 k.p., który stanowi, że w razie naruszenia przez pracodawcę przepisów 
dotyczących wygaśnięcia umowy o pracę pracownikowi przysługuje prawo do 
odwołania się do sądu, przy czym w zakresie jego roszczeń stosuje się odpowied-
nio przepisy oddziału 6 rozdziału II działu drugiego kodeksu pracy. Oznacza to, 
że nauczyciel akademicki kwestionujący stwierdzenie przez rektora wygaśnięcia 
stosunku pracy z mianowania może przed sądem domagać się przywrócenia do 
pracy (i wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, w razie podjęcia pracy 
w następstwie przywrócenia do pracy) albo odszkodowania.

Utrata praw publicznych oraz zakaz zajmowania określonego stanowiska, wy-
konywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodar-
czej stanowią środki karne stosowane zgodnie z art. 40 i 41 k.k. Ponadto wygaśnięcie 
stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego jest następstwem rozpo-



DZIAŁ III. Pracownicy uczelni

280

 Art. 127 

 Walerian Sanetra  

częcia odbywania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności. Natomiast 
samo skazanie takiego nauczyciela akademickiego prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne stanowi jedynie podstawę fakultatywnego rozwiązania z nim 
stosunku pracy bez wypowiedzenia. Wygaśnięcie tego stosunku następuje także 
w razie upływu trzymiesięcznego okresu nieobecności w pracy z powodu tymcza-
sowego aresztowania. W prawie o szkolnictwie wyższym pominięto sytuacje, w któ-
rych okazuje się, że areszt tymczasowy został zastosowany bezzasadnie. Stąd na 
podstawie art. 5 k.p. i art. 136 p.s.w. odpowiednio należy stosować zarówno art. 66 
§ 2 k.p., stanowiący, że pracodawca, pomimo wygaśnięcia umowy o pracę z powo-
du tymczasowego aresztowania, jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika, 
jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniają-
cy, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia 
się orzeczenia, jak i art. 66 § 3 k.p., w myśl którego reguła ta nie ma zastosowania 
w przypadku, gdy postępowanie karne zostało umorzone z powodu przedawnienia 
lub amnestii, a także w razie warunkowego umorzenia postępowania.

Ujęty w art. 127 p.s.w. katalog przypadków wygaśnięcia stosunku pracy mia-
nowanego nauczyciela akademickiego nie jest katalogiem zamkniętym. Na uwadze 
należy tu mieć m.in. art. 74 k.p., a także np. przepis art. 18 ust. 2 ustawy o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych, z którego wynika, że stosunek pracy z pracow-
nikiem (a więc także z nauczycielem akademickim) powołanym do zawodowej 
służby wojskowej wygasa z dniem stawienia się do tej służby.

Zasada, że stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego wyga-
sa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 65. bądź 70. rok życia 
– w przypadku nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profeso-
ra (profesora sztuki), zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub 
zwyczajnego (ale już nie na stanowisku profesora wizytującego) – ma zastosowanie 
tylko na uczelniach publicznych. Natomiast reguła dotycząca przekształcenia się 
stosunku z mianowania w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę w przy-
padku nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję rektora ma zastosowanie 
zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Literalna i systemowa 
wykładnia art. 127 ust. 2 i 4 prowadzi do wniosku, że w przypadku rektora, któ-
ry jest zatrudniony w publicznej szkole wyższej na innym stanowisku niż profe-
sor nadzwyczajny lub zwyczajny albo który nie ma tytułu naukowego profesora, 
mimo ukończenia przez niego 65. roku życia, jego stosunek pracy z mianowania 
nie wygasa i nie przekształca się – na czas pozostały do zakończenia pełnienia 
tej funkcji – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Przekształcenie to 
następuje bowiem dopiero z końcem roku akademickiego, w którym nauczyciel 
akademicki (rektor) ukończy 67. rok życia. 

Stosunki pracy mianowanych nauczycieli akademickich szkół publicznych, któ-
rzy ukończyli 65. rok życia po 1 października 2011 r. (a przed 1 stycznia 2013 r. 
– por. uwagi zamieszczone poniżej dotyczące wprowadzonej zmiany), wygasły 
z mocy prawa. Reguła ta nie ma zastosowania do nauczycieli akademickich, którzy 
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w chwili wejścia w życie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r., tj. 1 października 2011 r., 
mieli już ukończone 65 lat życia. Nie można bowiem przyjąć, że np. stosunek pracy 
nauczyciela akademickiego, który ukończył 65. rok życia w 2009 r. z chwilą wejścia 
w życie tej noweli, wygasł z datą wskazaną w art. 127 ust. 2 zdanie drugie p.s.w., 
tj. z końcem roku akademickiego (w 2009 r. lub 2010 r.). Nie można też przyjąć, że 
stosunki pracy mianowanych nauczycieli akademickich uczelni publicznych, którzy 
65 lat ukończyli przed 1 października 2011 r., wygasły z tą datą, bo jest to niezgod-
ne z brzmieniem wskazanego przepisu. Przyjęcie takiego rozwiązania wymagałoby 
ustanowienia przepisu przejściowego, który przewidziałby, że stosunki pracy miano-
wanych nauczycieli akademickich szkół publicznych, którzy ukończyli 65. rok życia 
przed 1 października 2011 r., wygasają z tą datą, a takiego przepisu brakuje (przepis 
stanowi bowiem tylko, że stosunek pracy wygasa z końcem roku akademickiego, 
w którym nauczyciel akademicki ukończył 65. rok życia, a nie w jakimś innym dniu). 
Jednocześnie mając na uwadze wnioski płynące z wykładni systemowej i funkcjo-
nalnej, należy przyjąć, że stosunek pracy wspomnianego mianowanego nauczyciela 
akademickiego wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok 
życia, skoro skutek taki jest przewidziany w odniesieniu do mianowanego profesora 
posiadającego tytuł naukowy profesora. Kontynuowanie zatrudnienia przez nauczy-
ciela akademickiego po ukończeniu 65. roku życia bez stwierdzenia przez rektora 
uczelni jego wygaśnięcia – co w praktyce się zdarza – może prowadzić do uznania, 
że między stronami doszło do dorozumianego nawiązania umowy o pracę w miejsce 
stosunku pracy z mianowania, który wygasł.

Stan prawny w przedstawionym wyżej zakresie uległ dalszemu skomplikowa-
niu w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2013 r. zmian wprowadzonych do 
art. 127 ust. 2 p.s.w. przez ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (Dz. U. poz. 1544). Zmia-
ny te nie mają zastosowania do osób, które osiągnęły wiek 65 lat do dnia 1 stycznia 
2013 r. Jeżeli wiek ten osiągnęły między 1 października 2011 r. a 1 stycznia 2013 r. 
to ich stosunek pracy wygasł z mocy art. 127 ust. 2 p.s.w. w poprzednim brzmieniu. 
Po 1 stycznia 2013 r. wygasają stosunki pracy tylko tych nauczycieli akademickich, 
którzy wiek 67 lat osiągnęli po tej dacie. Jeżeli wiek ten osiągnęli wcześniej to reguła 
ta nie ma do nich zastosowania – skoro przepis art. 127 ust. 2 p.s.w. wszedł w życie 
od 1 stycznia 2013 r. i brak jest regulacji przechodnich – chyba że objęci zostali jego 
działaniem w poprzednim brzmieniu w okresie od 1 października 2011 r. do 1 stycznia 
2013 r., tj. w tym czasie osiągnęli 65. rok życia. Zmiana wprowadzona przez ustawę 
z 23 listopada 2012 r. polega nie tylko na podniesieniu wieku – z którym związane jest 
wygaśnięcie stosunku pracy – z 65 lat życia na 67 lat ale także na ustanowieniu regu-
ły, że jeżeli z ukończeniem 67. roku życia dana osoba nie nabyła prawa do emerytury, 
to wygaśnięcie stosunku pracy następuje z końcem roku akademickiego, w którym 
nabędzie to prawo. Od czasu wejścia w życie tej zmiany, czyli od 1 stycznia 2013 r., 
trudno przyjmować wskazaną wyżej wykładnię, że także w przypadku mianowanego 
nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej, nieposiadającego ty-
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tułu naukowego profesora bądź mającego taki tytuł ale niezatrudnionego na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni publicznej, jego stosunek 
pracy wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia, 
również w sytuacji, w której z nadejściem końca roku akademickiego i wcześniejszym 
ukończeniem 70. roku życia, nie nabył on jeszcze prawa do emerytury.

2. W wyroku z dnia 6 marca 2008 r., II PK 192/07, OSNP 2009, nr 11–12, poz. 141, 
SN wyraził pogląd, że ochrona przewidziana w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach 
zawodowych nie przysługuje pracownikowi w przypadku wygaśnięcia stosunku 
pracy na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 3 u.s.w. z 1990 r. (prawomocne ukaranie karą 
dyscyplinarną zwolnienia z pracy lub wydalenia z zawodu nauczycielskiego) i wobec 
tego nie ma do niego zastosowania art. 57 § 2 k.p. (wynagrodzenie za cały okres po-
zostawania bez pracy). Podobnie w wyroku z dnia 9 grudnia 1998 r., I PKN 497/98, 
OSNP 2003, nr 3, poz. 103, SN orzekł, że przepis art. 32 ust. 1 ustawy o związkach 
zawodowych nie ma zastosowania do mianowanego nauczyciela akademickiego za-
trudnionego na stanowisku docenta w sytuacji, gdy jego stosunek pracy wygasa na 
podstawie art. 95 ust. 2 pkt 1 u.s.w. z 1990 r. Według stwierdzeń wyroku SN z dnia 
14 czerwca 2007 r., II PK 328/06, OSNP 2008, nr 15–16, poz. 218, stosunek pracy 
docenta na podstawie mianowania na stałe wygasa z końcem roku akademickiego 
po ukończeniu przez niego 65. roku życia, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia na-
bycie przez niego prawa do emerytury. Jeśli z ukończeniem 65. roku życia docent 
nie nabył prawa do emerytury, wygaśnięcie stosunku pracy następuje z końcem roku 
akademickiego, w którym nabył to prawo lub ukończył 70. rok życia (art. 95 ust. 2 
w zw. z art. 188 ust. 5 u.s.w. z 1990 r.). Trzeba tu wyjaśnić, że w ustawie o szkol-
nictwie wyższym z 1990 r. znajdowały się przepisy przejściowe (art. 188, 189, 191) 
dotyczące sytuacji pracowniczej docentów. W tej chwili podobne przepisy znajdu-
ją się w nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. W myśl bowiem art. 22 tej nowelizacji 
osoba zatrudniona przed dniem wejścia jej w życie na stanowisku docenta, na pod-
stawie mianowania na czas nieokreślony albo umowy o pracę na czas nieokreślony, 
pozostaje na tym stanowisku, jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego, 
w którym ukończyła 65. rok życia. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie 
ustawy na stanowisku docenta, na podstawie mianowania na czas określony albo 
umowy o pracę na czas określony, pozostaje na tym stanowisku do czasu upływu 
okresu wskazanego w akcie zatrudnienia. Z wyroku SN z dnia 22 września 2004 r., 
I PK 613/02, OSNP 2005, nr 7, poz. 92, wynika, że uchylenie przez SN orzeczenia 
o wymierzeniu nauczycielowi akademickiemu kary dyscyplinarnej wydalenia z za-
wodu oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania komisji dyscyplinarnej 
stanowi przesłankę przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach lub zasą-
dzenia odszkodowania z art. 56 k.p. W myśl wyroku SN z dnia 19 września 2002 r., 
I PKN 590/01, OSNP 2004, nr 9, poz. 154, pisemne oświadczenie złożone przez na-
uczyciela akademickiego po dokonaniu mianowania nie może być potraktowane jako 
„fałszywy dokument”, na podstawie którego nastąpiło mianowanie w rozumieniu 
art. 95 ust. 1 pkt 1 u.s.w. z 1990 r. (obecnie jest to art. 127 pkt 1 p.s.w.).
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Warto też w tym miejscu przytoczyć dwa rozstrzygnięcia TK. W wyroku 
z dnia 27 lutego 2001 r., K 22/00, OTK 2001, nr 3, poz. 48, uznał on, że art. 95 
ust. 1 pkt 3 i art. 135 ust. 4 u.s.w. z 1990 r. oraz § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 października 1991 r. w sprawie postępowania dyscyplinar-
nego wobec nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 99, poz. 440) nie były niezgod-
ne z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP. Natomiast w orzeczeniu z dnia 24 września 
1991 r., Kw 5/91, OTK 1991, nr 1, poz. 5, stwierdził, że przepis art. 95 ust. 2 pkt 1 
w zw. z art. 112 ust. 1 u.s.w. z 1990 r. (z przepisów tych wynikało, że wygaśnię-
cie stosunku pracy mianowanych nauczycieli płci żeńskiej następowało wcześniej 
niż w przypadku mężczyzn; wada ta została następnie usunięta w wyniku zmia-
ny ustawy) w części dotyczącej kobiet – nauczycieli akademickich jest niezgodny 
z art. 67 ust. 2 oraz art. 78 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Art. 128. 1. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem 
akademickim następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. – Kodeks pracy, z tym że rozwiązanie stosunku pracy, za wypowie-
dzeniem następuje z końcem semestru.

2. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy nauczyciela 
akademickiego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę również w przy-
padku określonym w art. 124 ust. 1 pkt 3.

1. Ustanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim, nawiązanego na pod-
stawie umowy o pracę, może nastąpić w następstwie jego rozwiązania (oświad-
czenia woli – porozumienia stron, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzenia warunków pracy lub płacy) 
bądź wygaśnięcia (w następstwie zdarzeń niebędących czynnościami prawnymi). 
Ustanie umowy o pracę nauczyciela akademickiego następuje według reguł usta-
lonych w kodeksie pracy – o czym stanowi wyraźnie art. 128 ust. 1 p.s.w. – ale 
zastosowanie mają tu także inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa 
pracy, regulujące rozwiązanie i wygaśnięcie umów o pracę, jak np. przepisy usta-
wy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracowni-
kami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, 
poz. 844 z późn. zm.). W rachubę mogą wchodzić także uregulowania niższego 
rzędu, w tym postanowienia statutu uczelni, zwłaszcza jeżeli dotyczą trybu do-
konywania przez uczelnię rozwiązującej umowę o pracę czynności prawnej, przy 
zastrzeżeniu, że nie są mniej korzystne od unormowań ustanowionych w aktach 
prawnych wyższego rzędu. Inaczej niż art. 123 ust. 2 p.s.w. (dotyczący stosunku 
pracy z mianowania) art. 128 ust. 1 p.s.w. nie wskazuje długości okresu wypowie-
dzenia, który powinien zostać zastosowany. Obowiązują więc okresy wypowie-
dzenia przewidziane w kodeksie pracy, z tym że nie stosuje się terminów wypo-
wiedzenia (sobota lub ostatni dzień miesiąca kalendarzowego – art. 30 § 21 k.p.). 
Jeżeli koniec okresu wypowiedzenia złożonego w danym semestrze przypada 
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po zakończeniu tego semestru, to rozwiązanie stosunku pracy następuje dopiero 
z końcem następnego semestru.

2. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony możliwe jest 
tylko wtedy, gdy jest ono uzasadnione (istnieje przyczyna uzasadniająca rozwią-
zanie umowy o pracę z pracownikiem). Nie wymaga się go natomiast w przypad-
ku innych umów o pracę, zwłaszcza zaś w odniesieniu do umowy o pracę na czas 
określony zawartej na czas dłuższy niż 6 miesięcy, do której zastała wprowadzona 
klauzula o jej rozwiązaniu za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Także 
wtedy jednak w rachubę wchodzi reguła, że rozwiązanie stosunku pracy za wypo-
wiedzeniem następuje z końcem semestru. Zasada, że rozwiązanie stosunku pracy 
za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru, dotyczy zarówno przypadku, 
gdy wypowiedzenia dokonuje uczelnia, jak i wypowiedzenia składanego przez 
nauczyciela akademickiego. Dotyczy to także dokonywanego przez pracodawcę 
(uczelnię) wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Wypowiedze-
nie umowy o pracę może nastąpić z powodu otrzymania przez nauczyciela aka-
demickiego negatywnej oceny, o której mowa w art. 132. Jest to przyczyna, która 
może być uznana za przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie mu umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony, i wobec tego osobne wskazanie na nią w art. 128 
ust. 2 właściwie nie ma merytorycznego znaczenia, bo i bez tego przepisu możli-
we jest wypowiedzenie takiej umowy z tej przyczyny, że nauczyciel akademicki 
uzyskał negatywną ocenę swojej pracy w trybie ustalonym w art. 132. Przepisy 
art. 128 – inaczej niż w przypadku stosunku pracy z mianowania (art. 124 ust. 2) 
– nie nakładają na rektora uczelni obowiązku rozwiązania stosunku pracy z na-
uczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w przypadku otrzymania 
przez niego dwóch kolejnych ocen negatywnych. 

3. Umowny stosunek pracy może być rozwiązany bez wypowiedzenia zarów-
no przez uczelnię (art. 52, 53 k.p.), jak i przez nauczyciela akademickiego, który 
w szczególności w tym trybie może rozwiązać umowę o pracę z powodu ciężkiego 
naruszenia wobec niego podstawowych obowiązków spoczywających na uczel-
ni (art. 55 § 11 k.p.). Gdy idzie o stosunek pracy z mianowania, to prawo o szkol-
nictwie wyższym normuje tylko przypadki rozwiązania go bez wypowiedzenia 
przez uczelnię (rektora). Należy wszakże przyjąć, że kwestia niezwłocznego roz-
wiązania stosunku pracy przez mianowanego nauczyciela akademickiego nie jest 
w tym prawie uregulowana (a nie że jest uregulowana „negatywnie”), co oznacza, 
że zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 5 k.p. i art. 136 ust. 1 p.s.w. także mianowa-
ny nauczyciel akademicki może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia 
w przypadkach wskazanych w kodeksie pracy.

4. Przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy nawiązanego na podstawie 
umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony nie są w kodeksie pracy stypizo-
wane ani skatalogowane i już choćby stąd różnią się od przyczyn wymienionych 
w prawie o szkolnictwie wyższym jako przyczyny fakultatywnego i obligato-
ryjnego wypowiedzenia stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akade-
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mickim. Ponadto kodeks pracy nie przewiduje obligatoryjnego wypowiedze-
nia umowy o pracę. Podobnie jest, gdy idzie o przyczyny rozwiązania umowy 
o pracę bez wypowiedzenia (zawinione – art. 52 k.p., niezawinione – art. 53 k.p.) 
i rozwiązanie w tym trybie stosunku pracy nawiązanego z nauczycielem aka-
demickim na podstawie mianowania. Odnosi się to także do rodzaju i katalogu 
zdarzeń powodujących wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa. W katalogu 
zdarzeń prawnych powodujących wygaśnięcie umowy o pracę brak jest w szcze-
gólności takich zdarzeń, jak: orzeczenie utraty praw publicznych, orzeczenie 
środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, odbywa-
nie kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności, ukaranie karą dyscy-
plinarną pozbawienia wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Z re-
guły w tego typu przypadkach (uwzględniając swoistość przypadku nałożenia 
kary dyscyplinarnej powodującej wygaśnięcie stosunku pracy, ponieważ w ko-
deksie pracy w katalogu kar porządkowych nie przewiduje się kary wydalenia 
z pracy, natomiast pracodawca może pracownika zwolnić w trybie natychmia-
stowym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowni-
czych – art. 52 § pkt 1 k.p.) istnieją podstawy do zakwalifikowania zachowania 
się zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nauczyciela akademickiego jako 
czynu zawinionego w rozumieniu art. 52 § 1 k.p. i zwolnienia go z pracy w trybie 
natychmiastowym. Przypadki te – co najmniej w części – mogą być kwalifiko-
wane jako zawiniona utrata uprawnień do wykonywania pracy na zajmowanym 
stanowisku (art. 52 § 1 pkt 3 k.p.). 

5. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego wygasa z końcem 
roku akademickiego, w którym ukończył on 65. rok życia. Warto w tym kontek-
ście zauważyć, że gdy idzie o umowy o pracę, to SN stoi na stanowisku, iż osiąg-
nięcie wieku emerytalnego nie stanowi przyczyny uzasadniającej wypowiedze-
nie umowy o pracę i dokonanie przez pracodawcę tej czynności prawnej jedynie 
z takim uzasadnieniem jest przejawem dyskryminacji z uwagi na wiek pracowni-
ka. Zasada ustanowiona w art. 127 ust. 2 zdanie pierwsze dotyczy tylko stosunku 
pracy mianowanych nauczycieli akademickich zatrudnionych na uczelni publicz-
nej, wobec czego na uczelni niepublicznej osiągnięcie wieku 65 lat nie powoduje 
wygaśnięcia stosunku pracy z mianowania. Również zasada, że stosunek pracy 
mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, 
zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego wygasa 
z końcem roku akademickiego (art. 127 ust. 2 zdanie drugie), w którym ukończył 
on 70. rok życia, dotyczy tylko uczelni publicznych. Oznacza to, że nauczyciela 
akademickiego zatrudnionego na uczelni niepublicznej na podstawie mianowania 
nie można zwolnić z pracy z powodu osiągnięcia przez niego określonego wieku. 
By mogło to nastąpić wbrew jego woli, muszą wystąpić okoliczności wskazane 
w prawie o szkolnictwie wyższym, w których możliwe jest wypowiedzenie, roz-
wiązanie bez wypowiedzenia lub powodujące wygaśnięcie z mocy prawa stosun-
ku pracy nawiązanego z nauczycielem akademickim na podstawie mianowania.
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Art. 129. 1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej może 
podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jed-
nego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub 
naukowo-badawczą. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademi-
ckiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody rektora. Podjęcie lub 
kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi pod-
stawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej 
stanowiącej podstawowe miejsce pracy.

2. Rektor odmawia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli świad-
czenie usług dydaktycznych lub naukowych u innego pracodawcy zmniejsza 
zdolność prawidłowego funkcjonowania uczelni lub wiąże się z wykorzysta-
niem jej urządzeń technicznych i zasobów uczelni.

3. Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informu-
je o tym rektora uczelni, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do nauczycieli akademickich podejmują-
cych zatrudnienie w ramach stosunku pracy:
 1) w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy 

z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.);

 2) w organach towarzystw naukowych i zawodowych;
 3) w organach wymiaru sprawiedliwości;
 4) w instytucjach kultury;
 5) we władzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności;
 6) w samorządowych kolegiach odwoławczych.

5. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach sto-
sunku pracy przez nauczyciela akademickiego, będącego organem jednooso-
bowym uczelni publicznej wymaga uzyskania zgody wskazanego w statucie 
organu kolegialnego uczelni. Zgoda jest wydawana na okres kadencji. W przy-
padku powołania nauczyciela akademickiego do pełnienia funkcji organu jed-
noosobowego kolejnej kadencji okres, którego dotyczy zgoda ulega przedłu-
żeniu o cztery miesiące.

6. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest wydawana w terminie dwóch mie-
sięcy od dnia wystąpienia o zgodę na podjęcie lub kontynuowanie dodatko-
wego zatrudnienia, a zgoda w przypadku, o którym mowa w ust. 5, w termi-
nie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji organu jednoosobowego.

7. W terminie czterech miesięcy od dnia nieuzyskania zgody właściwe-
go organu kolegialnego na kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego 
będącego organem jednoosobowym uczelni publicznej dodatkowego zatrud-
nienia w ramach stosunku pracy nauczyciel akademicki jest obowiązany za-
przestać kontynuowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy. 
Niezaprzestanie kontynuowania dodatkowego zatrudnienia powoduje wygaś-
nięcie mandatu organu jednoosobowego uczelni publicznej.
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8. Wypowiedzenie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, następuje 
z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym rektor powziął wia-
domość o niezaprzestaniu przez nauczyciela akademickiego kontynuowania 
dodatkowego zatrudnienia, a w odniesieniu odpowiednio do rektora uczelni 
wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej – właś-
ciwy minister wskazany w art. 33 ust. 2, z tym, że rozwiązanie stosunku pra-
cy następuje zgodnie z art. 128 ust. 1. Wygaśnięcie mandatu, o którym mowa 
w ust. 7, następuje z dniem stwierdzenia niezaprzestania kontynuowania do-
datkowego zatrudnienia.

9. Wypowiedzenia stosunku pracy oraz wygaśnięcie mandatu, o których 
mowa w ust. 1 i 7, dokonuje lub stwierdza rektor, w stosunku do rektora uczel-
ni publicznej, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, a w stosunku 
do rektora odpowiednio uczelni wojskowej, służb państwowych, artystycznej, 
medycznej oraz morskiej – właściwy minister wskazany w art. 33 ust. 2, na 
wniosek senatu uczelni.

10. W uczelni wojskowej żołnierze zawodowi pełniący służbę na stanowi-
skach nauczycieli akademickich występują o zgodę, o której mowa w ust. 1, 
w trybie określonym w przepisach o zawodowej służbie wojskowej. Podjęcie 
dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy bez 
uzyskania zgody skutkuje skierowaniem przez rektora wniosku o zwolnienie 
ze stanowiska nauczyciela akademickiego, w trybie określonym w przepisach 
o zawodowej służbie wojskowej.

11. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio do uczelni niepublicznej, jeże-
li statut nie stanowi inaczej. Wypowiedzenia stosunku pracy oraz wygaśnięcie 
mandatu w stosunku do rektora uczelni niepublicznej dokonuje lub stwierdza 
założyciel. Do rozwiązania stosunku pracy stosuje się przepis art. 128 ust. 1.

12. W przypadku gdy nauczyciel akademicki podejmuje dodatkowe za-
trudnienie w innej uczelni, instytucie naukowym lub pomocniczej jednostce 
naukowej Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub międzynaro-
dowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych przepi-
sów, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rektor uczelni lub 
dyrektor instytutu jest obowiązany powiadomić o tym, w terminie czternastu 
dni, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. W zawiadomieniu 
wskazuje się podstawową jednostkę organizacyjną nowej uczelni lub instytut, 
w którym nauczyciel akademicki podjął dodatkowe zatrudnienie.

1. Unormowania zawarte w art. 129 ustanawiają ograniczenia swobody po-
dejmowania zatrudnienia, wyboru miejsca pracy, wykonywania zawodu oraz – 
do pewnego stopnia – prowadzenia działalności gospodarczej (ust. 3). Swobodę tę 
gwarantują – przewidując jednocześnie możliwość ustanowienia wyjątków przez 
ustawę – art. 65 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 § 1 k.p. Według tego pierwsze-
go przepisu każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz 
wyboru miejsca pracy, zaś drugi ze wskazanych przepisów stanowi, że każdy ma 
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prawo do wykonywania swobodnie wybranej pracy oraz że nikomu, z wyjątkiem 
przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu. 
Z przepisów tych wynika, że wybór może dotyczyć więcej niż jednej pracy, więcej 
niż jednego miejsca pracy czy jednego zawodu. Płynie stąd wniosek, że przepisy 
art. 129 p.s.w. powinny być w zakresie ustanowionych ograniczeń swobody podej-
mowania zatrudnienia przez nauczycieli akademickich interpretowane w sposób ści-
sły, a nawet zawężający. Jest to szczególnie ważne, gdyż sposób ich zredagowania 
i ich treść rodzą różnego rodzaju wątpliwości co do ich litery, celów oraz funkcji23�

2. „Określenie” informacji, czy uczelnia jest podstawowym miejscem pracy 
w rozumieniu ustawy, powinno zostać zawarte w akcie mianowania lub w umo-
wie o pracę (por. uwagi do art. 119). Pojęcie podstawowego miejsca pracy dotyczy 
wykonywania pracy w ramach stosunku pracy na uczelni, a nie np. w przedsię-
biorstwie, gospodarstwie rolnym czy rodzinnym, Sejmie, urzędzie, prokuraturze 
czy sądzie. Nauczyciel akademicki może nie mieć podstawowego miejsca pra-
cy. Będzie tak, jeżeli w żadnej z zawartych przez niego umów (aktów mianowa-
nia, co dotyczy przypadków wcześniejszych – sprzed nowelizacji z dnia 18 mar-
ca 2011 r. – z uwagi na regulację art. 119 ust. 2 p.s.w., który obecnie mianowanie 
wiąże z podstawowym miejscem pracy) nie zostanie „określona” informacja, że 
dana uczelnia jest jego podstawowym miejscem pracy. W takim przypadku nie 
ma też „dodatkowego pracodawcy” i wobec tego nie musi on uzyskiwać zgody 
na podejmowanie kolejnych zatrudnień poza uczelnią publiczną stanowiącą jego 
podstawowe miejsce pracy, bo takiej uczelni w tym przypadku nie ma (nie wynika 
to z żadnej z zawartych umów o pracę). Nie dotyczy to nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na podstawie mianowania po wejściu w życie nowelizacji z dnia 
18 marca 2011 r. – nauczyciela akademickiego mającego tytuł naukowy profesora, 
bo tylko taki nauczyciel może być zatrudniony na podstawie mianowania, a wa-
runkiem tego mianowania jest złożenie oświadczenia, że uczelnia jest dla niego 
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy. 

3. Przewidziane w art. 129 ust. 1 ograniczenie dotyczy tylko tych nauczycie-
li akademickich, którzy na uczelni (a nie np. w przedsiębiorstwie, administracji 
rządowej czy sądzie) mają podstawowe miejsce pracy. Dotyczy ono tylko pod-
jęcia pracy w ramach stosunku pracy (a nie np. na podstawie umowy zlecenia) 
i tylko pracy o charakterze dydaktycznym lub naukowo-badawczym (zasadniczo 
w charakterze nauczyciela akademickiego), niezależnie wszakże od tego, czy jest 
to praca w pełnym wymiarze czasu pracy, czy w wymiarze ograniczonym (nie-
pełnym) i czy jest wykonana w ramach stosunku pracy na czas nieokreślony, czy 

23  Por. B. Cudowski, Dodatkowe zatrudnienie…, s. 50 i n. Por. także tenże, Zakres ograniczeń 
dodatkowego zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich, 
PiP 2006, z. 12; tenże, Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich (w:) Procedury podejmo-
wania rozstrzygnięć i inne istotne problemy prawne w szkolnictwie wyższym, red. E. Ruśkowski, 
H. Święczkowska, Białystok–Siedlce 2001, s. 21–23;  tenże, Dodatkowe zatrudnienie, Warsza-
wa 2007; W. Pudełko, Zakres przedmiotowy ograniczeń dodatkowego zatrudnienia nauczycieli aka-
demickich, PiZS 2011, nr 9, s. 28 i n.
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w ramach stosunku terminowego. Ograniczenie to polega na wykluczeniu możli-
wości podjęcia więcej niż jednego dodatkowego zatrudnienia (u więcej niż jednego 
dodatkowego pracodawcy) oraz na tym, że nauczyciel akademicki u dodatkowe-
go pracodawcy nie może podjąć tak scharakteryzowanej pracy bez zgody rekto-
ra. Zgoda ta może wszakże dotyczyć tylko nawiązania stosunku pracy u jednego 
dodatkowego pracodawcy. Przepisy nie przewidują wyrażania zgody przez rek-
tora uczelni w formie pisemnej. Wyrażenie zgody na drugie (i dalsze) dodatkowe 
zatrudnienie jest zabronione, jednakże gdy zgoda taka – przy świadomości tego 
faktu przez udzielającego ją rektora – zostanie udzielona, to wobec nauczyciela 
akademickiego nie mogą być stosowane dolegliwości, w szczególności wyłączona 
jest możliwość wypowiedzenia mu z tego powodu stosunku pracy. W szczególno-
ści podjęcie zatrudnienia u pracodawcy, który nie prowadzi działalności dydak-
tycznej lub naukowo-dydaktycznej, nie podlega ograniczeniom przewidzianym 
w art. 129 ust. 1 (zakazowi względnemu – w przypadku pierwszego dodatkowe-
go zatrudnienia, i bezwzględnemu – w przypadku drugiego dodatkowego zatrud-
nienia i następnych). Ograniczeniom tym nie podlega także zatrudnienie u dodat-
kowego pracodawcy prowadzącego taką działalność, ale gdy zatrudnienie to nie 
polega na wykonywaniu zajęć dydaktycznych lub naukowo-badawczych (np. za-
trudnienie w charakterze księgowego czy kierownika działu kadr). 

4. Zdarza się, że dany pracodawca obok głównej swojej działalności prowa-
dzi także działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą. Zatrudnienie u takiego 
pracodawcy w tej sferze nauczyciela akademickiego poddane jest ograniczeniom 
(zakazowi bezwzględnemu i względnemu) z art. 129 ust. 1, natomiast nie obejmują 
one tej jego sfery działalności, która nie polega na prowadzeniu działalności dydak-
tycznej lub naukowo-badawczej. Te ogólne reguły nie dotyczą wszakże wszystkich 
tego typu pracodawców (w mylący sposób nazywanych w art. 129 ust. 4 urzędami, 
organami, władzami, ponieważ wyłączenie przewidziane w tym przepisie dotyczy 
„pracodawcy” dodatkowego). Z mocy tego drugiego przepisu możliwe jest zatrud-
nienie bez ograniczeń przewidzianych w art. 129 ust. 1 nauczycieli akademickich 
u tych pracodawców (w tych jednostkach organizacyjnych) także wtedy, gdy ich 
praca ma polegać na działalności dydaktycznej lub naukowo-badawczej, i to reali-
zowanej w ramach stosunku pracy. W art. 129 ust. 1 zostały ustanowione wyjątki 
od zasady swobody podejmowania pracy (bezwzględny i względny zakaz podejmo-
wania dodatkowego zatrudnienia). Z kolei w art. 129 ust. 4 wprowadzone zostały 
wyjątki w stosunku do ograniczeń ustanowionych w tym pierwszym przepisie, co 
oznacza ustanowienie wyjątku od wyjątku, czyli powrót do zasady swobody zatrud-
nienia. Wyjątek ten ma zastosowanie przy przyjęciu założenia, że organy, władze 
i instytucje wymienione w art. 129 ust. 4 obok głównej ich działalności prowadzą 
jednocześnie działalność dydaktyczną lub naukowo -dydaktyczną, przy czym dany 
nauczyciel w takiej jednostce organizacyjnej na podstawie stosunku pracy prowa-
dzi zajęcia dydaktyczne lub działalność naukowo -badawczą i jednocześnie jest we 
władzach danej struktury organizacyjnej czy też pełni funkcje w ramach okreś-
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lonego organu lub instytucji. Trzeba tu wszakże zaznaczyć, że art. 129 ust. 4 może 
budzić wątpliwości i zasadne jest dokonanie zmiany treści tego przepisu przy ko-
lejnej nowelizacji ustawy. Można bowiem rozumieć go i tak, że wymienieni w nim 
nauczyciele akademiccy, którzy są np. zatrudnieni w urzędach państwowych, tylko 
z tej racji mogą się zatrudniać na wielu uczelniach bez żadnych ograniczeń, sto-
sowanie bowiem wobec nich art. 129 ust. 1 ustanawiającego zakazy – względny 
i bezwzględny – jest wyłączone, co wydaje się konkluzją absurdalną.

5. Zgodnie z art. 24 nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. nauczyciel akademi-
cki, który w dniu wejścia w życie tej ustawy wykonuje dodatkowe zatrudnienie 
w ramach stosunku pracy, może je wykonywać przez okres nie dłuższy niż 3 lata 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że uzyska zgodę na podstawie 
art. 129 ust. 1, 5 lub 10 p.s.w. Po upływie 3 lat nauczyciel akademicki nie może 
wykonywać więcej niż jednego dodatkowego zatrudnienia. Natomiast na zatrud-
nienie, które według obecnie obowiązującego brzmienia art. 129 ust. 1 p.s.w., jest 
objęte wymaganiem uzyskania zgody rektora, musi taką zgodę uzyskać, chyba że 
uzyskał ją już wcześniej. Przekroczenie wskazanego trzyletniego terminu stanowi 
naruszenie obowiązków przez nauczyciela akademickiego, nie powoduje natomiast 
wygaśnięcia jego stosunków pracy. Powinien on doprowadzić do ustania stosunków 
pracy u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy oraz uzyskać – w przypadku 
gdy jest to wymagane – stosowną zgodę rektora uczelni „podstawowej” („głów-
nego”, „podstawowego” pracodawcy). Brak tej zgody po upływie 3 lat od wejścia 
w życie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. uzasadnia rozwiązanie z nim stosunku 
pracy za wypowiedzeniem przez pracodawcę „podstawowego” (uczelnię „główną”).

6. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rekto-
ra stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem na uczelni 
publicznej stanowiącej podstawowe miejsce pracy (art. 129 ust. 1 zdanie trzecie). 
W przepisie tym nie uwzględniono przypadku, w którym nauczyciel akademicki ma 
więcej niż jedno dodatkowe zatrudnienie, przy czym np. na pierwsze z nich może 
mieć zgodę rektora, co oznacza, że jest ono zgodne z prawem, natomiast drugie za-
trudnienie jest „nielegalne” (ma do niego zastosowanie bezwzględny zakaz), a zgoda 
w tym wypadku w ogóle nie może być „legalnie” przez rektora udzielona. Należy 
wszakże przyjąć, że wypowiedzenie stosunku pracy takiemu nauczycielowi na pod-
stawie wskazanego wyżej przepisu jest możliwe i w takim przypadku, a więc nie 
tylko wtedy, gdy brak jest zgody rektora na pierwsze dodatkowe zatrudnienie, lecz 
także wtedy, gdy nauczyciel podejmuje więcej niż jedno dodatkowe zatrudnienie, 
bo w tym zakresie obowiązuje zakaz dalej idący, a mianowicie zakaz bezwzględny.

7. Brak zgody rektora (złamanie zakazu bezwzględnego) stanowi dodatkową 
ustawową przyczynę rozwiązania stosunku pracy nauczyciela akademickiego. Na 
tej podstawie może zostać rozwiązany stosunek pracy nawiązany zarówno na pod-
stawie mianowania, jak i na podstawie umowy o pracę. W pierwszym przypadku 
obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia na koniec semestru (co innego wy-
daje się sugerować odesłanie w art. 129 ust. 8 i 11 do art. 128 ust. 1, ten ostatni prze-



 Art. 129 

291

Rozdział 2. Stosunek pracy pracowników uczelni

 Walerian Sanetra  

pis dotyczy wszak tylko rozwiązania i wygaśnięcia umowy o pracę, a nie stosunku 
pracy z mianowania), natomiast w drugim przypadku okres wynikający z kodek-
su pracy, z tym że ma się on kończyć również z upływem semestru. W przypadku 
umowy zawartej na czas określony należy przyjąć, że okres wypowiedzenia wynosi 
2 tygodnie. Możliwe jest wszakże również stanowisko, że skoro umowa o pracę na 
czas określony – co do zasady – nie może być wypowiedziana, to wypowiedzenie jej 
z przyczyny wskazanej w art. 129 ust. 1 możliwe jest tylko wówczas, gdy spełnione 
są warunki wskazane w art. 33 k.p., a więc gdy do jej treści zostanie wprowadzona 
stosowna klauzula o wypowiedzeniu jej za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 

8. Jeżeli statut uczelni niepublicznej nie stanowi inaczej, to wskazane wyżej 
reguły, poczynając od stworzenia osobnej podstawy rozwiązania stosunku pra-
cy, mają także zastosowanie do nauczycieli akademickich w niej zatrudnionych. 
Możliwość rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem z powodu podjęcia 
lub kontynuowania dodatkowego zatrudnienia bez wymaganej zgody rektora lub 
wbrew bezwzględnemu zakazowi podejmowania dalszych zatrudnień nie może 
być utożsamiana z dyscyplinarnym rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciela 
akademickiego i nie oznacza m.in. wykluczenia mechanizmu tzw. szczególnej 
ochrony przed zwolnieniem z pracy. Rozwiązanie stosunku pracy z tej przyczy-
ny ma wszakże pewne właściwości środka dyscyplinującego i wobec tego należy 
przyjąć, że jeżeli „podstawowy” pracodawca (uczelnia) wypowie stosunek pracy 
z tego powodu nauczycielowi akademickiemu, to nie będzie można wobec niego 
zastosować na tej uczelni odpowiedzialności dyscyplinarnej. Odpowiedzialności 
tej nie może zastosować „pracodawca dodatkowy”, gdyż naruszenie obowiązku 
uzyskania wymaganej zgody jest popełniane wobec uczelni będącej podstawo-
wym miejscem pracy nauczyciela akademickiego. Ponadto brak wymaganej zgody 
rektora uczelni „podstawowej” oraz podjęcie drugiego i kolejnego dodatkowego 
zatrudnienia nie wpływają na ważność umów o pracę zawieranych przez nauczy-
ciela akademickiego z dodatkowym pracodawcą (dodatkowymi pracodawcami).

9. Zgodnie z art. 129 ust. 2 rektor odmawia wyrażenia zgody na zatrudnienie 
u dodatkowego pracodawcy w przypadkach wskazanych w tym przepisie. Nale-
ży uznać, że nauczyciel akademicki ma prawo do uzyskania zgody na dodatko-
we zatrudnienie, natomiast rektor może tej zgody nie wyrazić tylko wtedy, gdy 
świadczenie usług dydaktycznych lub naukowych u innego pracodawcy zmniejsza 
zdolność prawidłowego funkcjonowania uczelni lub wiąże się z wykorzystaniem 
jej urządzeń technicznych i zasobów uczelni. W razie odmowy udzielenia zgody 
nauczyciel akademicki może wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o wyrażenie 
jej przez rektora; pozwaną jest w tym wypadku uczelnia, a nie rektor, uprawnie-
nie nauczyciela akademickiego do uzyskania stosownej zgody rektora jest bowiem 
jego uprawnieniem jako podmiotu stosunku pracy, a nie elementem jakiegoś jego 
odrębnego stosunku prawnego z rektorem.

10. Zgoda na dodatkowe zatrudnienie jest wydawana bezterminowo i nie może 
być bez zgody nauczyciela akademickiego odwołana. Inaczej jest w przypadku 
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jednoosobowego organu uczelni publicznej (niepublicznej – gdy statut nie stano-
wi inaczej), gdyż wymagana w tym przypadku zgoda wskazanego w statucie or-
ganu kolegialnego uczelni jest wydawana na okres kadencji (w razie ponownego 
powołania do pełnienia funkcji organu jednoosobowego kolejnej kadencji okres, 
na który jest ona wydawana, ulega przedłużeniu o 4 miesiące).

11. Zgoda na dodatkowe zatrudnienie jest wydawana w określonych termi-
nach, w ciągu 2 miesięcy od dnia wystąpienia o taką zgodę lub od dnia rozpoczę-
cia kadencji organu jednoosobowego. Zgoda wydana przez rektora (organ wskaza-
ny w statucie uczelni) po terminie jest ważna. Upływ wskazanego terminu i brak 
zgody stosownych organów otwiera drogę do wystąpienia do sądu pracy z rosz-
czeniem o zobowiązanie uczelni do wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie.

12. Ogólną podstawą rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem jest pod-
jęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora, jednakże do-
konanie przez rektora czynności prawnej, jaką jest wypowiedzenie stosunku pracy, 
zostało uwarunkowane dodatkowymi wymaganiami w art. 129 ust. 8. Wypowiedze-
nie to następuje bowiem z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
rektor powziął wiadomość o niezaprzestaniu przez nauczyciela akademickiego kon-
tynuowania dodatkowego zatrudnienia, z tym że rozwiązanie stosunku pracy nastę-
puje zgodnie z art. 128 ust. 1 (z uwzględnieniem także art. 123 ust. 2 i art. 124 ust. 1 
pkt 4). W przepisie tym wskazano początkowy termin, w którym możliwe jest zło-
żenie wypowiedzenia nauczycielowi akademickiemu. Należy przyjąć, że po upływie 
dłuższego czasu (np. 3 miesięcy) rektor nie będzie mógł powołać się na tę przyczy-
nę wypowiedzenia stosunku pracy. Ze zwrotu „rektor powziął wiadomość o nieza-
przestaniu kontynuowania dodatkowego zatrudnienia” wynika, że dopuszczalność 
wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu w tym przypadku 
jest uzależniona od wcześniejszego wezwania go do zaprzestania kontynuowania 
dodatkowego zatrudnienia. Samo nawiązanie stosunku pracy bez wymaganej zgody 
rektora nie jest tu wystarczające. Nauczyciel akademicki powinien zostać wezwany 
do zaprzestania wykonywania dodatkowego zatrudnienia i dopiero informacja uzy-
skana przez rektora, że zatrudnienie to kontynuuje, stwarza możliwość złożenia mu 
wypowiedzenia z końcem miesiąca, w którym rektor powziął tę wiadomość. Podob-
nie należy ocenić przypadek, w którym nauczyciel akademicki, mając zgodę rektora 
na dodatkowe zatrudnienie, podejmuje jeszcze dalsze dodatkowe zatrudnienie (bez 
zgody rektora). W takim przypadku również najpierw powinien zostać wezwany do 
zaprzestania tego dalszego dodatkowego zatrudnienia i dopiero następnie możliwe 
jest złożenie mu wypowiedzenia z końcem miesiąca, w którym stosowna wiado-
mość (o niezaprzestaniu kontynuowania dodatkowego zatrudnienia) dotrze do rek-
tora. Wprawdzie w art. 129 ust. 8 odsyła się do art. 128 ust. 1, ale ponieważ przepis 
ten dotyczy tylko ustania umowy o pracę, w odniesieniu do mianowanych nauczy-
cieli akademickich – a przecież oni również mogą dopuścić się uchybień (naruszyć 
zakazy) unormowanych w art. 129 ust. 1 (art. 124 ust. 1 pkt 4) – należy stosować 
zasady określone dla pracowników mianowanych w art. 123 ust. 3 p.s.w.
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13. Inaczej wskazana wyżej kwestia została unormowana w odniesieniu do 
jednoosobowych organów uczelni. Po pierwsze, w ich przypadku brak zgody na 
dodatkowe zatrudnienie powoduje jedynie wygaśnięcie mandatu organu jednooso-
bowego uczelni, a nie wypowiedzenie stosunku pracy, Po drugie, bezpośrednim 
powodem wygaśnięcia mandatu jest niezaprzestanie kontynuowania dodatkowego 
zatrudnienia, przy czym z przepisu wynika, że w terminie 4 miesięcy od dnia nie-
uzyskania zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia nauczyciel akademi-
cki ma obowiązek zaprzestania kontynuowania tego zatrudnienia, nie trzeba więc 
go do tego wzywać. Po trzecie, negatywny dla nauczyciela akademickiego skutek 
prawny następuje w tym przypadku z mocy prawa i polega na wygaśnięciu manda-
tu z chwilą stwierdzenia niezaprzestania kontynuowania dodatkowego zatrudnie-
nia. Z uwagi na brak wyraźnej regulacji tej kwestii należy przyjąć – zgodnie z za-
sadą wolności pracy – że kontynuowanie zatrudnienia u dodatkowego pracodawcy 
bez zgody rektora uczelni „podstawowej” jest możliwe i nie daje podstawy do wy-
powiedzenia byłemu rektorowi (dziekanowi, innemu kierownikowi podstawowej 
jednostki organizacyjnej uczelni) stosunku pracy. Por. komentarz do art. 124 ust. 1.

14. Rektor (dyrektor instytutu) uczelni, instytutu naukowego lub pomocniczej 
jednostki naukowej PAN, instytutu badawczego lub międzynarodowego instytu-
tu naukowego utworzonego na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany 
w ciągu 14 dni powiadomić ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
o podjęciu przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia. Termin 
14 dni biegnie od chwili podjęcia przez nauczyciela akademickiego dodatkowego 
zatrudnienia na danej uczelni (instytucie), a nie od chwili zawarcia umowy o pracę. 
Rektor (dyrektor instytutu) ma obowiązek uzyskania od zatrudnianego nauczyciela 
akademickiego informacji, czy nawiązywany przez niego stosunek pracy stanowi 
dla niego dodatkowe miejsce pracy. Jest to obowiązek instrumentalnie wynikający 
z art. 129 ust. 12, a także z art. 129a ust. 3. Zgodnie z art. 119 ust. 1 pkt 3 umowa 
o pracę powinna określać „informację”, czy uczelnia jest podstawowym miejscem 
pracy w rozumieniu ustawy. W przepisie tym mowa jest tylko o „uczelni”. Wynika 
stąd, że – po pierwsze – w umowie o pracę nie podaje się „informacji” o tym, że 
uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy (choć podanie takiej informacji 
nie jest zabronione). Wspomnianej „informacji” – po drugie – nie można odnosić 
do wskazanych w art. 129 ust. 12 jednostek naukowych (por. art. 2 ust. 1 pkt 34) 
określanych mianem „nowych” instytutów, bo nie są one uczelniami. Z art. 129 
ust. 2 dodatkowo wypływają także wnioski na rzecz literalnego rozumienia zakazu 
(bezwzględnego i względnego) ustanowionego w art. 129 ust. 1, tj., że zakaz dodat-
kowego zatrudnienia u „pierwszego” pracodawcy bez zgody rektora i zakaz dodat-
kowego zatrudnienia u dalszych pracodawców odnoszą się tylko do przypadków 
podejmowania zatrudnienia na innych uczelniach oraz w jednostkach naukowych 
lub jednostkach prowadzących działalność o zbliżonym charakterze (działalność 
dydaktyczna lub naukowo-badawcza). We wskazanym zakresie możliwa jest kon-
trola zatrudnienia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
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Art. 129a. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowa-
dzi centralny wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.

2. W centralnym wykazie nauczycieli akademickich i pracowników na-
ukowych zamieszcza się następujące dane:
 1) imię i nazwisko nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego;
 2) numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdza-

jącego tożsamość, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy;
 3) informacje o podstawowym miejscu zatrudnienia i miejscu dodatkowego 

zatrudnienia;
 4) informacje o zaliczeniu do minimum kadrowego.

3. Dane w zakresie określonym w ust. 2 przekazują ministrowi uczelnie, 
instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, 
instytuty badawcze, państwowe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi 
Sprawiedliwości, prowadzące działalność naukową i badawczo-rozwojową 
oraz międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych 
przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dostęp do danych zawartych w centralnym wykazie nauczycieli akade-
mickich i pracowników naukowych przysługuje właściwym ministrom wska-
zanym w art. 33 ust. 2, rektorom uczelni, dyrektorom instytutów i państwo-
wych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, 
o których mowa w ust. 3, organom Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Ty-
tułów, Radzie oraz Komisji.

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 
rozporządzenia:
 1) sposób prowadzenia wykazu,
 2) terminy, w których uczelnie oraz instytuty, o których mowa w ust. 3, są 

obowiązane przekazywać dane objęte wykazem,
 3) szczegółowy tryb i formę udostępniania wykazu
– mając na uwadze zapewnienie właściwej polityki kadrowej w uczelniach.

1. Z mocy delegacji ustawowej art. 129a ust. 5 zostało wydane rozporządze-
nie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w spra-
wie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych 
(Dz. U. Nr 207, poz. 1236), w myśl którego minister właściwy do spraw szkolni-
ctwa wyższego prowadzi wykaz w postaci elektronicznej bazy danych. Zapew-
nia on infrastrukturę informatyczną służącą gromadzeniu i udostępnianiu danych 
oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie, usuwanie oraz dostęp do 
danych. Administruje on wykazem przez zakładanie kont i przydzielanie iden-
tyfikatorów zabezpieczonych hasłami, umożliwiających przekazywanie, aktuali-
zowanie i oznaczanie jako archiwalne danych oraz dostęp do danych zawartych 
w wykazie. W terminie 7 dni od dnia zatrudnienia nauczyciela akademickiego lub 
pracownika naukowego jednostka ma obowiązek przekazania danych do wykazu. 
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W razie zmiany lub uzyskania informacji o zmianie danych dotyczących nauczy-
ciela akademickiego lub pracownika naukowego jednostka aktualizuje te dane. 

W terminie 7 dni od dnia ustania zatrudnienia nauczyciela akademickiego lub 
pracownika naukowego jednostka oznacza dotyczące go dane jako dane archiwal-
ne, które przechowuje się w wykazie przez 24 miesiące. Po upływie tego okresu 
minister usuwa dane archiwalne z wykazu.

2. Krąg podmiotów (organów, instytucji) zobowiązanych do przekazywania 
danych nie pokrywa się w pełni z kręgiem podmiotów mających dostęp do da-
nych zawartych w centralnym wykazie nauczycieli akademickich i pracowników 
naukowych. Dostęp do tych danych mają m.in. ministrowie wskazani w art. 33 
ust. 2 p.s.w., ale już nie władze kościelne i związków wyznaniowych wymienione 
w ust. 3 tego artykułu. Ponadto do przekazywania stosownych danych zobowiązane 
są uczelnie i jednostki naukowe, natomiast dostęp do danych zawartych w central-
nym wykazie nauczycieli akademickich i pracowników naukowych mają wskazani 
ministrowie, rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów i państwowych jednostek or-
ganizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność 
naukową i naukowo-badawczą oraz inne wymienione w art. 129a ust. 4 organy. 
Stosunki prawne między tymi pracodawcami i ich organami a ministrem właś-
ciwym do spraw szkolnictwa wyższego mają charakter administracyjnoprawny. 
W konsekwencji tego taki charakter ma też obowiązek przekazania określonych 
danych i prawo (podmiotowe prawo publiczne) do uzyskania dostępu do danych 
zawartych w centralnym wykazie nauczycieli akademickich i pracowników na-
ukowych. Do przetwarzania i ochrony tych danych mają zastosowanie przepisy 
ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Termin 7 dni wskazany w rozporządzeniu w sprawie centralnego wykazu 
nauczycieli akademickich i pracowników naukowych nie dotyczy danych odno-
szących się do dodatkowego zatrudnienia nauczyciela akademickiego ani do jego 
oświadczenia upoważniającego wybraną podstawową jednostkę organizacyjną 
uczelni do zaliczenia go do minimum kadrowego, bo kwestie te – w tym sprawa 
terminu złożenia stosownych oświadczeń i przekazania informacji z tym związa-
nych – zostały odrębnie uregulowane odpowiednio w art. 129 ust. 12 i art. 112a. 
Występujący w art. 129a termin „pracownik naukowy” nie obejmuje pracowników 
naukowych w rozumieniu art. 110, gdyż pracownicy ci są nauczycielami akademic-
kimi. Odnosi się on natomiast tylko do pracowników naukowych zatrudnionych 
poza uczelniami (w jednostkach naukowych).

Art. 130. 1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakre-
sem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.

2. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodza-
je zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar 
zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania 
godzin dydaktycznych określa senat.
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3. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi:
 1) od 120 do 240 godzin dydaktycznych – dla pracowników naukowo-

-dydaktycznych;
 2) od 240 do 360 godzin dydaktycznych – dla pracowników dydaktycznych, 

z zastrzeżeniem pkt 3;
 3) od 300 do 540 godzin dydaktycznych – dla pracowników dydaktycznych za-

trudnionych na stanowiskach lektorów i instruktorów lub równorzędnych.
4. Rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych poniżej dolnej gra-

nicy wymiaru ustalonej zgodnie z ust. 3, w przypadku powierzenia nauczy-
cielowi akademickiemu wykonywania ważnych zadań lub realizowania przez 
nauczyciela akademickiego projektów badawczych lub innych zadań przewi-
dzianych w statucie.

5. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego 
ustala kierownik jednostki organizacyjnej określonej w statucie.

6. Zajęcia dydaktyczne mogą być wykonywane również poza uczelnią, 
a w szczególności w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej prowadzonych 
przez uczelnię na zasadach określonych przez senat.

7. Obowiązkowy wymiar czasu pracy pracowników, o których mowa 
w art. 113, a także pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumen-
tacji i informacji naukowej, zatrudnionych na stanowiskach kustosza biblio-
tecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty, wynosi 36 go-
dzin tygodniowo.

8. Statut uczelni niepublicznej może ustanowić inny niż określony w ust. 3 
i 7 wymiar zajęć dydaktycznych oraz wymiar czasu pracy pracowników, o któ-
rych mowa w art. 113, a także pracowników bibliotecznych oraz pracowni-
ków dokumentacji i informacji naukowej zatrudnionych na stanowiskach: 
kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty.

1. Artykuł 130 normuje czas pracy nauczycieli akademickich, tj. pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych, pracowników dydaktycznych, pracowników na-
ukowych oraz dyplomowanych bibliotekarzy, a także dyplomowanych pracowni-
ków dokumentacji i informacji naukowej, a ponadto również niektórych innych 
(niedyplomowanych) pracowników bibliotecznych i pracowników dokumentacji 
i informacji naukowej (którzy nie są nauczycielami akademickimi). Do pozosta-
łych pracowników uczelni (niebędących nauczycielami akademickimi) mają bez 
zmian zastosowanie przepisy kodeksu pracy o czasie pracy (art. 128 i n.). Rów-
nież w przypadku nauczycieli akademickich czasem pracy jest czas, w którym 
pracownik (nauczyciel akademicki) pozostaje w dyspozycji pracodawcy (uczelni) 
w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy 
(art. 128 k.p.). Zasadniczo czas pracy nauczycieli akademickich stanowi odmianę 
zadaniowego czasu pracy (art. 140 k.p.), stąd też przy wyznaczaniu zakresu ich 
obowiązków należy stosować regułę, by były one tak ustalone, by było możliwe 
ich wykonanie w ramach wymiaru czasu pracy wynikającego z norm określonych 
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w art. 129 k.p. Ciężar dostosowania zakresu obowiązków nauczycieli akademi-
ckich do tej reguły spoczywa na senacie oraz na kierownikach jednostek orga-
nizacyjnych określonych w statucie uczelni. Swoistość zadaniowego czasu pracy 
nauczycieli akademickich polega na tym, że na czas ten składa się wykonywanie 
obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych, przy czym zakres 
obowiązków dydaktycznych jest określony w sposób bezpośredni – choć ramowy 
– w prawie o szkolnictwie wyższym. Inaczej jest, gdy idzie o zakres obowiązków 
naukowych i organizacyjnych, który jest ustalany w ramach uczelni, a może być 
także doprecyzowywany w umowie o pracę czy w akcie mianowania. Oznacza to, 
że choć czas pracy nauczycieli akademickich stanowi odmianę zadaniowego czasu 
pracy, to jednocześnie w zakresie ich obowiązków dydaktycznych jest ustawowo 
bezwzględnie regulowany w sposób ramowy. Nie dotyczy to wszakże nauczycie-
li akademickich będących pracownikami naukowymi, bo nie ciążą na nich obo-
wiązki dydaktyczne. Nie odnosi się to także do wskazanych w art. 130 ust. 7 p.s.w. 
pracowników bibliotecznych i pracowników dokumentacji i informacji naukowej, 
których obowiązkowy wymiar czasu pracy wynosi 36 godzin tygodniowo i nale-
ży do kategorii tzw. skróconego czasu pracy. Ich czas pracy nie może przekraczać 
8 godzin na dobę, norma 36 godzin pracy tygodniowo nie jest normą przeciętną 
(por. art. 129 k.p.), natomiast nie ma ograniczenia polegającego na tym, że prze-
ciętnie tygodniowy czas pracy powinien być czasem pięciodniowym (że praca po-
winna być wykonywana przeciętnie przez 5 dni w tygodniu). W obowiązkowym 
wymiarze czasu pracy tych pracowników (36 godzin pracy tygodniowo) nie wy-
odrębnia się godzin pracy poświęconych na zajęcia dydaktyczne, stąd odesłanie 
w art. 130 ust. 8 p.s.w. do jego ust. 7 jest niezrozumiałe, bo nie wiadomo, o jaki 
w tym przypadku „wymiar zajęć dydaktycznych” ma chodzić.

Wymiar czasu pracy poświęcanego przez nauczyciela akademickiego na zaję-
cia dydaktyczne jest ustalony w skali rocznej, co należy odnosić do roku akademi-
ckiego. Zmniejszając lub zwiększając wymiar czasu pracy przeznaczonego na te 
zajęcia, senat (kierownik jednostki organizacyjnej) powinien się kierować zakre-
sem obciążeń nauczyciela akademickiego zajęciami naukowymi i organizacyjny-
mi w danym roku akademickim. Z uwagi na rodzaj i charakter limitu czasu pracy 
ustalony w art. 130 ust. 3 p.s.w. należy uznać, że w tym wypadku nie mają zasto-
sowania normy przewidziane w art. 129 k.p. (ośmiogodzinny dobowy dzień pracy, 
przeciętnie czterdziestogodzinny tydzień pracy w przeciętnie pięciodniowym ty-
godniu pracy). Należy tu wszakże uwzględnić, że w danym dniu lub tygodniu na-
uczyciel akademicki może być obciążony także określonymi obowiązkami nauko-
wymi i organizacyjnymi, które muszą się mieścić w ramach wyznaczonych przez 
art. 129 k.p. Trzeba przy tym przyjąć, że także w przypadku wykonywania zadań 
dydaktycznych obowiązuje reguła, iż pracownikowi przysługuje w każdej dobie 
prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, a w każdym tygo-
dniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego 
co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (art. 132 i 133 k.p.).
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Statut uczelni niepublicznej może ustanowić inny wymiar zajęć dydaktycz-
nych niż wskazany w art. 130 ust. 3 p.s.w. oraz inny wymiar czasu pracy dla pra-
cowników bibliotecznych i dokumentacji oraz informacji naukowej, co oznacza, że 
wymiar ten może być niższy lub wyższy. Jakkolwiek nie ma takiego ograniczenia 
w prawie o szkolnictwie wyższym, to nie powinien on wykraczać poza ramy wy-
znaczone przez art. 129 k.p., zwłaszcza że maksymalne normy czasu pracy – zgod-
nie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP – ma wyznaczać ustawa, a nie statut uczelni, 
niezależnie od tego, czy jest to uczelnia publiczna, czy niepubliczna.

2. W uchwale z dnia 25 maja 2010 r., I PZP 4/10, OSNP 2011, nr 1–2, poz. 1, SN 
stwierdził, że wymiar pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego, który 
został zatrudniony tylko na część roku akademickiego, oblicza się proporcjonalnie 
do czasu trwania zatrudnienia (art. 101 ust. 2–4 w zw. z art. 124 u.s.w. z 1990 r.). 
W razie przekroczenia tak ustalonego pensum wynagrodzenie za godziny ponad-
wymiarowe staje się wymagalne w dniu ustania stosunku pracy. W wyroku SN 
z dnia 29 lipca 2003 r., I PK 294/02, OSNP 2004, nr 17, poz. 294, sformułowano 
tezę, że ograniczenie możliwości zobowiązania nauczyciela akademickiego do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych ponad pensum (art. 101 ust. 1 u.s.w. z 1990 r.) 
dotyczy tylko godzin obliczeniowych, a nie innych zajęć dydaktycznych, organi-
zacyjnych oraz prac badawczych, niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych. Ustalone dla nauczyciela akademickiego pensum dydaktyczne nie jest normą 
jego czasu pracy ani nie stanowi maksymalnego wymiaru czasu pracy. Warto też 
wskazać, że według wyroku SN z dnia 19 lipca 2005 r., II PK 18/05, OSNP 2006, 
nr 7–8, poz. 113, przepis § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
17 maja 1994 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 68, 
poz. 297 z późn. zm.) w zakresie, w jakim w obrębie „widełek” stawek dopuszczał 
wypłacanie pracownikom naukowo-dydaktycznym za godzinę ponadwymiarową 
zajęć dydaktycznych (dydaktyczno-organizacyjnych) wynagrodzenia niższego niż 
ustalone według stawki za godzinę takich zajęć w ramach ich obowiązkowego pen-
sum, był sprzeczny z art. 13, 78 § 1 oraz art. 80 k.p. i dlatego w tej części nie mógł 
być stosowany. Minimalna wysokość wynagrodzenia za godzinę ponadwymiaro-
wych zajęć dydaktycznych stanowiła do 31 sierpnia 2001 r. iloraz 75% zasadni-
czego wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi naukowo-dydaktycznemu oraz 
ustalonego dla niego pensum takich zajęć. Wspomniany procentowy wskaźnik nie 
może natomiast po tym dniu być niższy niż 50% wynagrodzenia zasadniczego.

Art. 131. 1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością 
realizacji programu kształcenia, nauczyciel akademicki może być obowiązany 
prowadzić zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych, w rozmia-
rze nieprzekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego 1/4, a dla 
pracownika dydaktycznego 1/2 wymiaru obowiązków dydaktycznych, okre-
ślonego zgodnie z art. 130 ust. 3 i 4.

2. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone 
prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę go-
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dzin ponadwymiarowych określoną w ust. 1. Zasady oraz tryb powierzania 
tych zajęć określa senat.

3. Nauczyciela akademickiego w ciąży lub wychowującego dziecko w wie-
ku do jednego roku nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych 
bez jego zgody.

1. Powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych ponad ustalone dla danego 
nauczyciela akademickiego pensum dydaktyczne może mieć charakter obowiązko-
wy bądź też być uzależnione od jego zgody. Zgoda na prowadzenie tych zajęć nie 
wymaga specjalnej formy. Senat, ustalając zasady i tryb powierzania tych zajęć, 
powinien określić górną granicę czasu ich prowadzenia, uwzględniając obciąże-
nia naukowe i organizacyjne nauczycieli akademickich na danej uczelni, propor-
cje przyjęte w art. 131 ust. 1 p.s.w. oraz mając na względzie konstytucyjną zasa-
dę, że maksymalne normy czasu pracy powinny być określone w ustawie (art. 66 
ust. 2 Konstytucji RP). W razie braku takich postanowień ustanowionych przez 
senat należy przyjąć, że w każdym razie czas pracy nauczyciela akademickiego 
nie może przekraczać 48 godzin tygodniowo (art. 131 k.p.). 

2. Według wyroku SN z dnia 26 listopada 2002 r., I PKN 632/01, OSNP 2004, 
nr 10, poz. 172, zgoda nauczyciela akademickiego na powierzenie dodatkowych 
ponadwymiarowych godzin zajęć dydaktycznych na podstawie art. 102 u.s.w. 
z 1990 r. nie oznacza zgody na przyjętą przez uczelnię stawkę godzinową wyna-
grodzenia za te zajęcia. Godziwa relacja wynagrodzenia nauczyciela akademickie-
go za godziny wymiarowe (mieszczące się w pensum dydaktycznym) i godziny 
ponadwymiarowe oznacza, że stawka wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe nie powinna być niższa od stawki wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne 
odbywane w ramach pensum.

Art. 132. 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, 
w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o których 
mowa w art. 111, oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, 
a także prawa własności przemysłowej.

2. Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie uczelni, nie rzadziej niż 
raz na dwa lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której 
nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Oceny nauczyciela akademickiego po-
siadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na podstawie mianowa-
nia, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata. Kryteria oceny oraz tryb 
jej dokonywania, z uwzględnieniem możliwości zasięgania opinii ekspertów 
spoza uczelni, określa statut.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, przy dokonywaniu oceny nauczy-
ciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydak-
tycznych uwzględnia ocenę przedstawianą przez studentów i doktorantów, 
po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych. Zasady dokonywania 
tej oceny i sposób jej wykorzystania określa statut uczelni.
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4. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu nieobecności 
w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie wy-
chowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby woj-
skowej lub służby zastępczej.

1. Głównym przedmiotem oceny dokonywanej na podstawie art. 132 jest spo-
sób wykonywania przez nauczyciela akademickiego jego obowiązków określonych 
w prawie o szkolnictwie wyższym (art. 111). Pod uwagę należy przy niej brać także 
przestrzeganie przez niego prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa 
własności przemysłowej, ale tylko w takim zakresie, w jakim przestrzeganie tych 
praw pozostaje w związku z jego pracą na danej uczelni.

2. Ocena nauczycieli akademickich jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 2 lata, 
co oznacza, że może być dokonywana co 2 lata bądź częściej. Jeżeli zostanie doko-
nana np. po 3 latach, będzie to stanowiło naruszenie ustawy, ale trudno uznać, że 
dokonanie tej oceny będzie niedopuszczalne, bo oznaczałoby to, że nauczyciel aka-
demicki w ogóle nie mógłby być w takim przypadku oceniany. Na wniosek kierowni-
ka jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, ocena 
może być dokonana przed upływem 2 lat. Nie dotyczy to nauczycieli akademickich 
posiadających tytuł naukowy profesora, zatrudnionych na podstawie mianowania. 
Termin czteroletni lub krótszy, ustalony w statucie uczelni (co trzeba przyjąć, mimo 
że w prawie o szkolnictwie wyższym brak w tym wypadku wyraźnej, literalnej pod-
stawy), nie może zostać w tym wypadku skrócony w następstwie wniosku kierow-
nika jednostki organizacyjnej, w której taki nauczyciel akademicki jest zatrudniony.

3. Wprawdzie prawo o szkolnictwie wyższym stanowi, że oceny dokonuje 
„podmiot” wskazany w statucie uczelni, ale przymiot podmiotowości prawnej 
przysługuje samej uczelni i wobec tego należy uznać, że w istocie idzie o wskaza-
nie organu czy struktury organizacyjnej uczelni, które w jej imieniu dokonują oce-
ny nauczyciela akademickiego, a właściwie oceny wywiązywania się przez niego 
z ciążących na nim powinności wynikających z unormowań prawa o szkolnictwie 
wyższym. W konsekwencji kwestionując przed sądem prawidłowość dokonanej 
oceny, nauczyciel akademicki jako pozwanego powinien wskazywać uczelnię, 
a nie „podmiot”, który jej faktycznie (w jej imieniu, a nie w imieniu własnym) do-
konał. Problematyczne jest, na jakiej zasadzie i w jakim zakresie może być kwe-
stionowana przed sądem ocena dokonywana na podstawie art. 132, w szczególności 
czy podważana może być merytoryczna treść tej oceny, czy tylko naruszenie try-
bu i terminów, w jakich ona została dokonana, czy może to nastąpić tylko w toku 
rozpatrywania roszczenia z odwołania od wypowiedzenia przez pracownika, czy 
także w trybie powództwa o ustalenie jej formalnej i materialnej prawidłowo-
ści. W wyroku z dnia 28 kwietnia 1997 r., I PKN 116/97, OSNAPiUS 1998, nr 5, 
poz. 148, SN stwierdził, że prawidłowość (rzetelność) negatywnej oceny miano-
wanego nauczyciela akademickiego (art. 94 ust. 1 pkt 2 u.s.w. z 1990 r.) podlega 
kontroli sądu pracy rozpatrującego powództwo o przywrócenie do pracy. W posta-
nowieniu z dnia 16 marca 2000 r., I PKN 723/99, OSNP /2004, nr 17, poz. 535, sąd 
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ten wyraził pogląd, że sprawa, w której mianowany nauczyciel akademicki doma-
ga się od szkoły wyższej określonych zachowań w związku z kwestionowaniem 
sposobu i trybu przeprowadzenia okresowej oceny, o jakiej stanowi art. 104 u.s.w. 
z 1990 r., jest sprawą z zakresu prawa pracy. Warto też wskazać na wyrok SN 
z dnia 19 kwietnia 2001 r., I PKN 382/00, OSNP 2003, nr 6, poz. 142, mimo że 
dotyczy on zmienionej już regulacji prawnej. Ogólne wnioski, jakie z niego wy-
nikają, pozostają bowiem nadal aktualne. Przyjęto w nim, że dodatkowa ocena 
nauczyciela akademickiego na podstawie art. 104 ust. 3 u.s.w. z 1990 r. powinna 
obejmować kolejny okres zatrudnienia następujący bezpośrednio po okresie oce-
nianym poprzednio, a więc liczony od końca okresu zatrudnienia podlegającego 
poprzedniej ocenie. Przepis art. 94 ust. 1 pkt 2 u.s.w. z 1990 r. stanowi samoistną 
podstawę rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim, w sytuacji 
gdy nauczyciel w odstępie nie krótszym niż rok i nie dłuższym niż 2 lata otrzy-
ma dwukrotnie negatywną ocenę wyników swojej pracy naukowo-dydaktycznej.

Art. 133. 1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlo-
pu wypoczynkowego w wymiarze trzydziestu sześciu dni roboczych w ciągu 
roku. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym 
od zajęć dydaktycznych.

2. Nauczyciel akademicki uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypo-
czynkowego w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dy-
daktycznych, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – z początkiem każde-
go następnego roku kalendarzowego.

3. Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wy-
miarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w przypadkach:
 1) zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego;
 2) ustania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego;
 3) podjęcia pracy po powrocie z urlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz 

urlopu dla poratowania zdrowia.
4. Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pra-

cy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do 
wymiaru zatrudnienia.

5. W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu 
rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu 
przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu.

6. Dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w pięcio-
dniowym tygodniu pracy nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego.

7. Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego określa senat uczelni lub or-
gan wskazany w statucie.

1. Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 133) ustanawia pewne odstępstwa od 
rozwiązań kodeksu pracy (art. 152–173) w zakresie unormowań dotyczących ur-
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lopu wypoczynkowego. Dotyczą one jednak tylko nauczycieli akademickich, i to 
niezależnie od tego, czy są oni zatrudnieni na podstawie mianowania, czy umowy 
o pracę. Bez znaczenia jest tu przy tym, czy nauczyciel akademicki jest zatrud-
niony na uczelni publicznej, czy niepublicznej, uczelni wojskowej, uczelni służb 
państwowych, uczelni morskiej, uczelni artystycznej czy uczelni medycznej. 

2. Odstępstwa te dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich, tj. pracowników 
naukowo-dydaktycznych, pracowników dydaktycznych, pracowników naukowych 
oraz dyplomowanych bibliotekarzy, a także dyplomowanych pracowników doku-
mentacji i informacji naukowej. Stosuje się je do nich do pewnego stopnia w zróż-
nicowany sposób, bo w szczególności trudno przyjąć, że w przypadku pracowni-
ków naukowych ma mieć zastosowanie zasada, że urlop wypoczynkowy musi być 
wykorzystywany koniecznie w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, skoro oni 
tych zajęć nie prowadzą. Do pewnego stopnia dotyczy to także służby bibliotecznej 
i dokumentacji oraz informacji naukowej. Odstępstwa przewidziane w art. 133 p.s.w. 
nie odnoszą się do innych pracowników uczelni niż nauczyciele akademiccy; stosuje 
się do nich bez zmian przepisy kodeksu pracy o urlopach wypoczynkowych24. Pewne 
swoistości dotyczące ustalania wynagrodzenia urlopowego wynikają dla nauczycieli 
akademickich (ale nie dla pracowników uczelni niebędących nauczycielami akade-
mickimi) z art. 153 p.s.w. (por. komentarz do tego artykułu). W myśl kodeksu pracy 
pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę w roku kalendarzowym, w którym 
ją podjął, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymia-
rze jednej dwunastej wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku, 
natomiast prawo do kolejnych urlopów nabywa w każdym następnym roku kalen-
darzowym. Nauczyciel akademicki prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego 
w związku z zatrudnieniem w tym charakterze nabywa dopiero w ostatnim dniu 
poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych, a prawo do następnego 
i dalszych urlopów – z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego. Prawo 
do tego urlopu nabędzie on wcześniej lub później w zależności od tego, kiedy roz-
pocznie pracę w charakterze nauczyciela akademickiego. Jeżeli np. pracę na uczelni 
rozpocznie 1 października, to prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego na-
będzie po 9 miesiącach (przyjmując, że letnia przerwa w zajęciach dydaktycznych 
rozpoczyna się 1 lipca), natomiast gdy rozpocznie ją 1 lutego, to prawo to nabędzie 
po 5 miesiącach. Wysokość tego urlopu będzie jednak zróżnicowana, bo powinna 
zostać ustalona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Zgodnie jednak z zasadą 
wyrażoną w art. 133 ust. 1 p.s.w. prawo do urlopu przysługuje w wymiarze 36 dni 
w ciągu roku, wobec tego w razie kontynuowania zatrudnienia wymiar tego urlopu 
odpowiednio wzrośnie. Reguły te są wspólne dla wszystkich nauczycieli akademi-
ckich niezależnie od tego, czy są oni zobowiązani do prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych. Nauczyciel akademicki prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego nabędzie 
od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego, i to w pełnym trzydziestosześcio-
dniowym wymiarze. Jeżeli jednak w ciągu tego roku ustanie jego stosunek pracy lub 

24  Por. J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks…, s. 922 i n.
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podejmie on pracę po powrocie z urlopu bezpłatnego, wychowawczego albo urlopu 
dla poratowania zdrowia, to wymiar tego urlopu zostanie ustalony proporcjonalnie 
do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.

3. Według kodeksu pracy urlop jest udzielany w dni, które są dla pracownika 
dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze 
godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika 
w danym dniu (art. 1542 k.p.). Natomiast urlop wypoczynkowy jest udzielany na-
uczycielowi akademickiemu w dniach kalendarzowych, z tym że nie wlicza się do 
niego dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym 
tygodniu pracy, co należy rozumieć w ten sposób, że nie wlicza się do niego nie-
dziel, świąt i sobót. Poza tymi dniami dla nauczyciela akademickiego pozostałe dni 
są dniami roboczymi w rozumieniu art. 133 ust. 1 p.s.w. Wynika to zwłaszcza stąd, 
że jego czas pracy jest szczególną odmianą zadaniowego czasu pracy, oraz stąd, że 
urlop powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, co 
oznacza, że w tym czasie na uczelni w ogóle zajęć dydaktycznych się dla niego nie 
planuje, i co przy innej wykładni mogłoby prowadzić do wniosku, iż dni przypa-
dające na okres wolny od zajęć dydaktycznych nie są w ogóle dniami roboczymi. 

4. Z art. 1542 k.p. wynika, że urlop wypoczynkowy jest udzielany w wymia-
rze odpowiadającym wymiarowi czasu pracy danego pracownika, a więc jest od-
powiednio niższy, jeżeli pracownik wykonuje pracę np. w połowie wymiaru czasu 
pracy. Zasadę tę w istocie powtarza art. 133 ust. 4 p.s.w., stanowiąc, że nauczyciel 
akademicki zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlo-
pu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia, 
gdyż przez to ostatnie pojęcie należy rozumieć ustalony dla danego nauczyciela 
jego wymiar czasu pracy, przy uwzględnieniu tego, że jest on ustalany w sposób 
zadaniowy, a gdy idzie o zajęcia dydaktyczne – w sposób ramowy. Jeżeli więc 
nauczyciel akademicki zostanie zatrudniony na pół etatu, to wymiar jego urlopu 
będzie wynosił 18 dni roboczych.

5. Zgodnie z art. 171 § 1 k.p. w przypadku niewykorzystania przysługującego 
urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy 
pracownikowi przysługuje ekwiwalent. Regułę tę powtarza art. 133 ust. 5 p.s.w., z tym 
że o ile w art. 171 § 1 k.p. mowa jest o niewykorzystaniu urlopu „w całości lub w czę-
ści”, o tyle ten drugi przepis ekwiwalent „pieniężny” przewiduje „za okres niewyko-
rzystanego urlopu”, co na jedno wychodzi. Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego 
określa senat uczelni lub organ wskazany w statucie, przy czym zasada ta dotyczy 
nie tylko nauczycieli akademickich. Oznacza ona m.in. wyłączenie stosowania ko-
deksowych reguł planowania urlopów wypoczynkowych, a także udzielania tzw. ur-
lopu na żądanie; senat lub organ wskazany w statucie mogą wszakże w tym zakresie 
odesłać do regulacji kodeksu pracy, które przy tym będą mieć zastosowanie, jeżeli 
decyzji dotyczących trybu udzielania urlopów senat lub organ wskazany w statucie 
w ogóle nie podejmą. W kwestiach odmiennie nieuregulowanych w art. 133 p.s.w. do 
urlopów wypoczynkowych zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu pracy, 
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chyba że pozostają one w sprzeczności z regulacjami prawa o szkolnictwie wyższym. 
Trudno np. przyjąć możliwość stosowania urlopu na żądanie w przypadku nauczycie-
la akademickiego, który w określonym dniu zobowiązany jest do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych. Problem powstaje także w związku z zasadą (art. 1671 k.p.), w myśl 
której w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wyko-
rzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. 
Na uczelniach powinna obowiązywać bowiem zasada, że urlop wypoczynkowy po-
winien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Art. 134. 1. Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz 
na siedem lat zatrudnienia w danej uczelni, otrzymać płatny urlop dla celów 
naukowych, w wymiarze do roku.

2. (uchylony)
3. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzy-

mać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.
4. Nauczyciel akademicki może, za zgodą rektora, uzyskać urlop bezpłat-

ny dla celów naukowych.
5. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, 

po przepracowaniu co najmniej pięciu lat w uczelni ma prawo do płatnego ur-
lopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 
sześciu miesięcy, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy 
w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Łączny wymiar urlopu dla po-
ratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego 
nie może przekraczać dwóch lat.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właś-
ciwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, tryb 
orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla 
poratowania zdrowia, o którym mowa w ust. 5, oraz sposób prowadzenia do-
kumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia tego 
urlopu, uwzględniając w szczególności zachowanie przejrzystości procedur 
i trybu udzielania urlopu oraz konieczność odpowiedniego uzasadniania wy-
dawanych orzeczeń o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

7. Rektor udziela nauczycielowi akademickiemu urlopu, o którym mowa 
w ust. 5, na jego pisemny wniosek. Do wniosku nauczyciel akademicki dołą-
cza orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, leczącego tego nauczycie-
la akademickiego.

8. Prawidłowość wydanych orzeczeń podlega kontroli na zasadach okre-
ślonych w odrębnych przepisach.

9. Nauczyciel akademicki nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem 
o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowa-
nia zdrowia.
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10. Pracownik korzystający z płatnego urlopu, o którym mowa w ust. 5, 
nie może w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani pro-
wadzić działalności gospodarczej.

11. Wynagrodzenie za czas płatnych urlopów, o których mowa w ust. 1, 3 
i 5, oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

12. Szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopów, o których mowa w ust. 1, 
3 i 5, określa statut.

1. Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 134) w sposób szczególny normuje czte-
ry rodzaje urlopów, a mianowicie trzy typy urlopów naukowych oraz urlop dla pora-
towania zdrowia. Przysługują one tylko nauczycielom akademickim. W przypadku 
nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w okresie 
tym wykluczone jest wypowiedzenie im tej umowy (art. 41 k.p.); tym bardziej czas 
trwania tego urlopu wyklucza możliwość rozwiązania stosunku pracy z mianowa-
nym nauczycielem akademickim i sam w sobie nie może stanowić przyczyny jego 
rozwiązania. Płatny urlop naukowy przysługujący nie częściej niż raz na 7 lat za-
trudnienia na danej uczelni (art. 134 ust. 1 p.s.w.) może uzyskać tylko pracownik 
mianowany. Oznacza to, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie tego 
urlopu mają wszyscy mianowani nauczyciele akademiccy, i to niezależnie od tego, 
czy są zatrudnieni na uczelni publicznej, czy niepublicznej, uczelni wojskowej, czy 
uczelni służby państwowej lub uczelni medycznej. Bez znaczenia jest tu także to, 
czy mianowani zostali po wejściu w życie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. i są 
profesorami tytularnymi, czy też zatrudnieni w tym trybie zostali wcześniej i nie 
mają takiego tytułu. Ograniczając zakres mianowania do nauczycieli akademickich 
posiadających tytuł naukowy profesora, ustawodawca powinien konsekwentnie 
także ograniczyć zakres podmiotowy prawa do płatnego urlopu po przepracowa-
niu 7 lat na danej uczelni albo też rozszerzyć go na nauczycieli zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę (np. na ogół pracowników zatrudnionych na stanowisku 
profesora), czego wszakże nie uczynił. Konstrukcja art. 134 ust. 1 p.s.w. – mimo 
użytego w nim słowa „może” – wskazuje na to, że przewidziany w nim urlop dla 
celów naukowych stanowi prawo mianowanego nauczyciela akademickiego, któ-
rego w razie sporu z uczelnią może on dochodzić przed sądem pracy.

Inna jest natomiast konstrukcja art. 134 ust. 3 p.s.w. i w związku z tym należy 
uznać, że nauczyciel akademicki nie ma roszczenia o udzielenie urlopu naukowego 
w związku z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej. Prawo to nie przewiduje 
udzielania płatnego urlopu naukowego nauczycielom przygotowującym rozprawę 
habilitacyjną, co wszakże nie oznacza, że uczelnia takiego urlopu nie może udzie-
lić. Przemawia za tym zasada autonomii uczelni, wypracowywanie przez same 
uczelnie części środków finansowych, a także szczególny charakter tego urlopu, 
który nie oznacza zaniechania wykonywania obowiązków obowiązujących na-
uczyciela akademickiego, a jedynie inny ich rozkład. Do przeciwnego więc wnio-
sku nie powinna prowadzić okoliczność, że art. 134 ust. 2 został uchylony przez 
nowelę z 18 marca 2011 r. oraz to, że zgodnie z jej art. 25 nauczycielom akademi-
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ckim, którym wszczęto przewód habilitacyjny na podstawie przepisów dotychcza-
sowych, przygotowującym rozprawę habilitacyjną przysługuje w okresie dwóch lat 
od dnia wejścia jej w życie płatny urlop naukowy na dotychczasowych zasadach.

Za zgodą rektora możliwe jest udzielenie nauczycielowi akademickiemu ur-
lopu bezpłatnego dla celów naukowych. Prawo o szkolnictwie wyższym – inaczej 
niż w przypadku pozostałych urlopów unormowanych w jego art. 134 – nie prze-
widuje, że zasady i tryb jego udzielenia mają zostać określone w statucie. Poza 
bezpłatnym urlopem dla celów naukowych nauczycielowi akademickiemu może 
oczywiście zostać udzielony także inny urlop bezpłatny na ogólnych zasadach, 
z zastosowaniem art. 174 i 1741 k.p. Inaczej jednak, niż przewiduje to art. 174 § 2 
i § 3 k.p., czas urlopu bezpłatnego udzielonego dla celów naukowych należy wli-
czyć do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (§ 2), a strony 
(uczelnia i nauczyciel akademicki) nie mogą – gdy urlop jest dłuższy niż 3 mie-
siące – przewidzieć dopuszczalności odwołania nauczyciela akademickiego z tego 
urlopu z ważnych przyczyn (§ 3). Udzielenie bezpłatnego urlopu dla celów nauko-
wych – podobnie jak i udzielenie tego typu urlopu (urlopów) płatnego – w gruncie 
rzeczy stanowi bowiem tylko ograniczenie dydaktycznych i organizacyjnych za-
dań nauczyciela akademickiego, a nie zwolnienie go z jego obowiązków pracow-
niczych (oznacza jedynie inne czasowe ukształtowanie realizowanych przez niego 
powinności pracowniczych, tj. obowiązków dydaktycznych, naukowych i organi-
zacyjnych), co świadczy o tym, że jest to urlop szczególny czy więcej nawet – że 
w ogóle nie jest to urlop, skoro nauczyciel akademicki jest zobowiązany w tym 
czasie do wykonywania pracy naukowej. Urlop ten ma bowiem charakter celowy 
(ma być obowiązkowo wykorzystany do celów naukowych).

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje: 
  a)  nauczycielowi akademickiemu, 
  b)  zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy (w chwili jego udzielania), 
  c)  który przepracował co najmniej 5 lat na uczelni, 
  d)  jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy w celu przepro-

wadzenia zaleconego leczenia. 
Nauczyciel akademicki spełniający wskazane przesłanki może przed są-

dem pracy dochodzić roszczenia o oddzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. 
W art. 134 ust. 5 p.s.w. – inaczej niż w jego art. 134 ust. 1 – nie zastrzeżono 
wprawdzie, że chodzi o przepracowanie (zatrudnienie) określonej liczby lat na da-
nej uczelni, ale w przepisie w tym przypadku jest mowa o „przepracowaniu” na 
uczelni, co prowadzi do wniosku, iż warunkiem prawa do urlopu dla poratowania 
zdrowia jest wymaganie przepracowania na uczelni, która ma tego urlopu udzielić, 
co najmniej 5 lat. Urlop dla poratowania zdrowia może być jednorazowo udzie-
lony na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W tym czasie stan zdrowia nauczyciela 
akademickiego powinien się na tyle poprawić, by mógł on podjąć swoje normalne 
obowiązki. W razie braku takiej prognozy czy też jeżeli zalecone leczenie miałoby 
trwać dłużej niż 6 miesięcy, urlop ten nie powinien być udzielany. Błędna progno-
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za lekarska nie oznacza przedłużenia urlopu ponad 6 miesięcy. Między kolejny-
mi urlopami dla poratowania zdrowia musi istnieć przerwa, przepisy nie przewi-
dują jednak jej długości. Ustawowe ograniczenie w tym zakresie stanowi reguła, 
że łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia 
nauczyciela akademickiego nie może przekraczać 2 lat. Chodzi w tym przypad-
ku o okres zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego, a więc o jego 
zatrudnienie na wszystkich uczelniach, tj. okres liczony łącznie. Długotrwały zły 
stan zdrowia nauczyciela akademickiego może stanowić podstawę udzielenia mu 
urlopu dla poratowania zdrowia, przyczynę długotrwałej usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy z powodu choroby oraz może oznaczać trwałą niezdolność do 
pracy na zajmowanym stanowisku. Długotrwała niezdolność do pracy może stano-
wić przyczynę rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem akademickim bez wy-
powiedzenia (art. 53 k.p.). Natomiast gdy idzie o mianowanych nauczycieli akade-
mickich, czasowa (długotrwała) niezdolność do pracy spowodowana chorobą może 
prowadzić do rozwiązania z nimi stosunku pracy za wypowiedzeniem (art. 124 
ust. 1 pkt 1 p.s.w.), zaś trwała utrata zdolności do pracy na zajmowanym stano-
wisku – do rozwiązania tego stosunku bez wypowiedzenia (art. 126 pkt 1 p.s.w.).

Tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlo-
pu dla poratowania zdrowia oraz sposób prowadzenia dokumentacji związanej 
z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia tego urlopu reguluje rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie 
udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdro-
wia (Dz. U. Nr 247, poz. 1817). Orzeczenie wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowot-
nego leczący nauczyciela na podstawie: 
  a) wyniku badania lekarskiego; 
  b) wyników badań pomocniczych i konsultacji specjalistycznych, których prze-

prowadzenie uzna za niezbędne;
  c)  dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

Na podstawie wyników badań lekarz wydaje orzeczenie zawierające w szcze-
gólności wskazanie okresu, na jaki urlop powinien być udzielony, nie dłuższego 
jednak niż 6 miesięcy, oraz uzasadnienie potrzeby udzielenia nauczycielowi urlopu 
w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia. O wydaniu orzeczenia lekarz powia-
damia listownie podstawową jednostkę służby medycyny pracy, o ile możliwe jest 
jej ustalenie, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad nauczycielem akade-
mickim. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązany do prowadzenia ewi-
dencji wydanych orzeczeń. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela rektor uczelni 
na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego i na podstawie orzeczenia lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego. Ponieważ nauczyciel akademicki nie ponosi kosztów 
związanych z orzeczeniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia 
urlopu dla poratowania zdrowia, to należy przyjąć, że w zakresie, w jakim koszty 
te nie są pokrywane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego, powinny one zostać 
pokryte przez uczelnię. Zakaz wykonywania pracy w ramach stosunku pracy oraz 
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prowadzenia działalności gospodarczej (art. 134 ust. 10) dotyczy tylko urlopu dla 
poratowania zdrowia, a więc nie obejmuje urlopów (płatnych i bezpłatnych) udzie-
lanych dla celów naukowych, chyba że wykonywanie tej pracy lub działalności 
uniemożliwia realizację celu tych urlopów. Wynagrodzenie za czas płatnych urlo-
pów dla celów naukowych i za czas urlopu dla poratowania zdrowia oblicza się tak 
jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, z tym że mają tu zastosowanie regu-
ły odrębne ukształtowane, zgodnie z art. 153 p.s.w., por. uwagi do tego artykułu.

2. W wyroku SN z dnia 12 czerwca 2002 r., I PKN 38/01, LEX nr 458948, przy-
jęto, że spełnienie przesłanek aktualizujących i konkretyzujących prawo pracow-
nika naukowego do urlopu dla poratowania zdrowia nie wyklucza – na wskazany 
w orzeczeniu komisji lekarskiej okres powstrzymania się od pracy w celu przepro-
wadzenia leczenia – możliwości niezwłocznego rozwiązania przez pracodawcę 
stosunku pracy na podstawie art. 53 § 1 k.p., ale pracownik nie uzyskuje równo-
cześnie statusu osoby szczególnie chronionej w rozumieniu art. 57 § 2 k.p., a więc 
osoby, która w razie bezprawnego zwolnienia mogłaby domagać się wynagrodzenia 
za cały czas pozostawania bez pracy. Inaczej mówiąc, rozwiązanie stosunku pracy 
w trybie art. 53 § 1 k.p. z pracownikiem uprawnionym do urlopu dla poratowania 
zdrowia na podstawie art. 109 ust. 5 u.s.w. z 1990 r. nie powoduje powstania rosz-
czenia o wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy (art. 57 § 2 k.p.), lecz 
tylko za limitowany okres wskazany w art. 57 § 1 k.p. Wcześniej w wyroku z dnia 
19 września 1996 r., I PRN 6/96, OSNAPiUS 1996, nr 20, poz. 308, SN przyjął, 
że przewidziany w art. 109 ust. 5 u.s.w. z 1990 r. urlop dla poratowania zdrowia 
może być dochodzony na drodze sądowej (przed sądem pracy). Realizacja prawa do 
udzielenia urlopu zdrowotnego ma pierwszeństwo przed zastosowaniem przepisów 
upoważniających pracodawcę do rozwiązania stosunku pracy z powodu niezdol-
ności pracownika do pracy spowodowanej długotrwałą chorobą (art. 53 § 1 k.p.).

Art. 135. 1. Pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi 
są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Umowę o pracę zawiera rektor 
lub inny organ uczelni wskazany w statucie.

2. Do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 118 ust. 7 i art. 138 ust. 1.

1. Prawo o szkolnictwie wyższym dzieli osoby zatrudnione na uczelniach na na-
uczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akade-
mickimi. Ci pierwsi są zatrudniani na podstawie mianowania lub umowy o pracę, ci 
drudzy zaś tylko na podstawie umowy o pracę, do której w zasadzie bez zmian nale-
ży stosować przepisy kodeksu pracy i innych ustaw z zakresu powszechnego prawa 
pracy. Ponadto podstawę zatrudnienia na uczelni – ale nie w charakterze pracownika 
– mogą stanowić umowy prawa cywilnego (umowa zlecenie, inne umowy o świadcze-
nie usług, umowa o dzieło). Na podstawie tych umów może być przy tym powierzane 
wykonywanie zadań dydaktycznych i naukowych, które co do zasady są wykonywa-
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ne przez nauczycieli akademickich, a więc przez pracowników uczelni. Możliwość 
zatrudniania na uczelniach pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
oraz stosowania tzw. niepracowniczego zatrudnienia typu cywilnoprawnego doty-
czy wszystkich typów uczelni, a więc uczelni publicznych i uczelni niepublicznych, 
ale także uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych. W grupie tych ostatnich 
uczelni (uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych) pozycja podstawowej gru-
py zatrudnionych w nich osób, tj. nauczycieli akademickich, którzy są jednocześnie 
funkcjonariuszami państwowymi (w szczególności żołnierzami zawodowymi), jest 
swoista, złożona i prawnie skomplikowana (por. komentarz do art. 118).

2. Osobny problem stanowi kwestia dotycząca zatrudniania niektórych osób 
na uczelniach na podstawie powołania. W wyroku z dnia 6 września 2005 r., 
I PK 58/05, OSNP 2006, nr 13–14, poz. 205, SN rozstrzygnął, że powołanie przez 
rektora szkoły wyższej zastępcy dyrektora administracyjnego (art. 71 ust. 2 u.s.w. 
z 1990 r.) nie stanowi podstawy nawiązania stosunku pracy (art. 68 § 1 k.p.), któ-
rą zgodnie z art. 115 tej ustawy jest umowa o pracę. Tym samym sąd ten uznał, że 
w aspekcie unormowania art. 68 § 1 k.p. powołanie to jest tzw. powołaniem po-
zornym, oznacza powierzenie funkcji, natomiast nie stanowi podstawy stosunku 
pracy, bo podstawą tą jest umowa o pracę. W związku z unormowaniami prawa 
o szkolnictwie wyższym wątpliwości pojawiają się w odniesieniu do stanowiska 
kwestora uczelni publicznej, który pełni funkcję głównego księgowego i jest za-
stępcą kanclerza. W myśl art. 82 ust. 2 p.s.w. jest on bowiem powoływany i odwo-
ływany przez rektora na wniosek kanclerza. Należy więc uznać, że mimo iż mieści 
się on w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, to jed-
nak podstawą jego stosunku pracy raczej nie jest umowa o pracę, lecz powołanie 
w rozumieniu art. 68 § 1 k.p. Inny pogląd wyraził SN w wyroku z dnia 12 lipca 
2007 r., I PK 45/07, stwierdzając, że powołanie kwestora szkoły wyższej nie sta-
nowi podstawy nawiązania stosunku pracy lecz powierzenie stanowiska. Problem 
dotyczy także jednoosobowych organów uczelni niepublicznych i ich zastępców, 
gdyż zgodnie z art. 80 p.s.w. powołuje i odwołuje ich założyciel lub organ wskaza-
ny w statucie, po zasięgnięciu opinii senatu. Założyciel zwołuje posiedzenie sena-
tu w celu zasięgnięcia opinii w sprawie powołania i odwołania tych organów, przy 
czym szczegółowy tryb ich powołania i odwołania określa statut. W tym przypadku 
– jak sądzę – należy przyjąć, że powołanie i odwołanie dotyczy tylko powierzenia 
wskazanej funkcji, natomiast stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy 
o pracę lub mianowania. Jest tak zwłaszcza wtedy, gdy wcześniej dana osoba zo-
stała zatrudniona na uczelni niepublicznej na podstawie mianowania lub umowy 
o pracę w charakterze nauczyciela akademickiego, a następnie została powołana do 
pełnienia funkcji organu jednoosobowego uczelni niepublicznej lub jego zastępcy.

Art. 136. 1. W sprawach dotyczących stosunku pracy pracowników uczel-
ni, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. – Kodeks pracy.
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2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy pracownika uczelni rozpatrują 
sądy pracy.

1. Stosowanie kodeksu pracy do stosunków pracy pracowników uczelni jest 
zróżnicowane. W zasadzie bez zmian stosuje się jego przepisy do pracowników 
uczelni niebędących nauczycielami akademickimi. W mniejszym zakresie stosuje 
się je w odniesieniu do nauczycieli akademickich, gdyż prawo o szkolnictwie wyż-
szym ustanawia dla nich wiele szczególnych unormowań prawnych, przy czym 
najwięcej odrębności wprowadza dla mianowanych nauczycieli akademickich, 
co oznacza, że zakres zastosowania przepisów kodeksu pracy do tej grupy pra-
cowników uczelni jest najwęższy. Należy tu jednak wszakże pamiętać o grupie 
nauczycieli akademickich zatrudnionych na uczelniach wojskowych (uczelniach 
służb publicznych), będących jednocześnie żołnierzami zawodowymi (funkcjo-
nariuszami publicznymi). W gruncie rzeczy są oni pracownikami uczelni tylko 
z nazwy, bo ich stosunek zatrudnienia nawiązuje się i rozwiązuje na odrębnych 
(administracyjnoprawnych) zasadach oraz poddani są regułom służby i dyscypliny 
wojskowej. Jako do nauczycieli akademickich („pracowników”) zastosowanie mają 
do nich te regulacje prawa o szkolnictwie wyższym, które dotyczą tych nauczy-
cieli, z wyłączeniem unormowań kodeksu pracy (prawa pracy), chyba że np. okre-
ślone uprawnienie przyznane w tym prawie jest doprecyzowywane w kodeksie 
(prawie pracy). W wyroku z dnia 5 kwietnia 2007 r., I PK 312/06, LEX nr 485849, 
SN stwierdził, że art. 124 u.s.w. z 1990 r. zawiera generalne odesłanie do prze-
pisów kodeksu pracy i samodzielnie nie tworzy żadnych uprawnień (roszczeń). 
Materialnoprawną podstawą roszczeń mogą być konkretne przepisy kodeksu pra-
cy (kodeksu cywilnego przez odesłanie z art. 300 k.p.).

2. Przepis art. 136 ust. 1 przewiduje, że spory o roszczenia ze stosunku pracy 
pracowników uczelni rozpatrują sądy pracy. Ponieważ przepis dotyczy stosunku 
pracy i pracowników uczelni, należy uznać, że sądy pracy są właściwe nie tylko 
w sporach ze stosunku pracy tych pracowników, ale w ogóle w ich sprawach z za-
kresu prawa pracy w rozumieniu art. 476 k.p.c. Z unormowań prawa ustrojowego 
i procesowego wynika przy tym, że w pierwszej instancji sprawy te mogą być roz-
strzygane – w zależności od ich przedmiotu i wartości przedmiotu sporu – przez sąd 
pracy (sąd rejonowy) lub przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych (sąd okręgowy). 

Rozdział 3
Emerytury i renty nauczycieli akademickich

Art. 137. 1. Nauczyciel akademicki oraz członkowie jego rodziny mają 
prawo do świadczeń na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem przepisów ust. 2 i 3.
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2. Nauczyciel akademicki będący żołnierzem zawodowym ma prawo do 
zaopatrzenia emerytalnego na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytal-
nym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

3. Nauczyciel akademicki będący funkcjonariuszem służb państwowych 
ma prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie przepisów o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biu-
ra Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 
rodzin, jeżeli spełnia warunki określone w tych przepisach.

Regulacja art. 137 ma charakter informacyjny i w istocie o niczym nie roz-
strzyga. Trudno przy tym przyjąć, że walor normatywny ma zastrzeżenie w ust. 3 
tego artykułu, że prawo do zaopatrzenia emerytalnego przysługuje, „jeżeli speł-
nione zostaną warunki określone we wskazanych przepisach”, i pominięcie tego 
zastrzeżenia w jego ust. 2, gdyż trudno uznać, iż nauczyciel akademicki będący 
żołnierzem zawodowym miałby mieć prawo do zaopatrzenia emerytalnego bez 
spełnienia określonych w przepisach warunków, do czego skądinąd prowadzi po-
równanie brzmienia tych przepisów i wnioskowanie a contrario.

Art. 138. 1. Nauczyciele akademiccy przechodzący na emeryturę lub rentę 
z tytułu niezdolności do pracy mają prawo do jednorazowej odprawy w wy-
sokości trzykrotnego wynagrodzenia zasadniczego otrzymanego za ostatni 
miesiąc zatrudnienia.

2. Mianowany nauczyciel akademicki przechodzący na emeryturę w związ-
ku z osiągnięciem 67. roku życia nie może zostać ponownie mianowany.

1. Prawo o szkolnictwie wyższym przyznaje nauczycielom akademickim pra-
wo do odprawy emerytalno-rentowej na korzystniejszych warunkach, niż nor-
muje to art. 921 k.p.25 Przewidziana w kodeksie pracy odprawa jest niższa (należy 
się w wysokości miesięcznego wynagrodzenia), a warunkiem jej przyznania jest 
ustanie stosunku pracy, czego art. 138 ust. 1 p.s.w. nie przewiduje (w pewnych 
okresach przejście na emeryturę nie było uzależnione od rozwiązania stosunku 
pracy). Odprawa przewidziana w prawie o szkolnictwie wyższym należy się tylko 
nauczycielom akademickim, i to niezależnie od rodzaju uczelni (publiczna, nie-
publiczna, wojskowa, służb państwowych), natomiast pozostali pracownicy uczelni 
mają prawo do odprawy na zasadach przewidzianych w kodeksie pracy. Odprawa 
ma charakter świadczenia jednorazowego w tym znaczeniu, że z tytułu pracy na 
uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego można uzyskać tylko jedną od-
prawę. Poza prawem o szkolnictwie wyższym odprawy emerytalno-rentowe prze-

25 W  kwestii  różnych  aspektów  stosowania  przepisów  o  odprawie  emerytalno-rentowej 
por. J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks…, s. 644–653.
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widziane są także w przepisach innych pragmatyk, np. w prawie o ustroju sądów 
powszechnych. Jeżeli pragmatyki te nie wyłączają otrzymania – obok przewidzia-
nych w nich odpraw – także innych odpraw emerytalno-rentowych, w tym z tytułu 
pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, to należy przyjąć, że otrzymanie 
odprawy z tytułu posiadania statusu nauczyciela akademickiego nie wyklucza uzy-
skania takiego prawa na podstawie przepisów innej pragmatyki. Ponadto w przy-
padku sędziów odprawa przysługuje w związku z przejściem w stan spoczynku, 
a nie na emeryturę lub rentę, i w tym sensie jest to inna odprawa.

2. Ponowne mianowanie nauczyciela akademickiego było wykluczone, jeżeli 
przeszedł on na emeryturę w związku z osiągnięciem 65. roku życia. Regulacja 
ta nie uwzględniała np. sytuacji, w której nauczyciel akademicki przed 65. ro-
kiem życia był zatrudniony na podstawie umowy o pracę i po przejściu na eme-
ryturę stara się o zatrudnienie na tej samej lub innej uczelni. Trzymając się litery 
art. 138 ust. 2, należy uznać, że osoba posiadająca tytuł naukowy profesora (taki 
warunek dopuszczalności mianowania przewidują zmienione przepisy) mogła 
także po osiągnięciu 65. roku życia i przejściu na emeryturę zostać zatrudnio-
na na podstawie mianowania. Stosunek pracy takiego mianowanego nauczyciela 
akademickiego wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 
70. rok życia, z tym że dotyczy to tylko uczelni publicznych. Na uczelniach nie-
publicznych taki stosunek pracy może trwać nadal. Wskazany przepis pozostaje 
w związku z regulacją art. 127 ust. 2, który przewidywał wygaśnięcie stosunku 
pracy mianowanych nauczycieli akademickich z ukończeniem przez nich 65. roku 
życia. Od wejścia w życie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. wykluczone było 
wszakże zatrudnienie na podstawie mianowania innej osoby niż ta, która posia-
da tytuł naukowy profesora, a stosunek pracy tej osoby – na uczelni publicznej 
– wygasa dopiero z ukończeniem przez nią 70. roku życia (chyba że nie jest za-
trudniona na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego), stąd wy-
łączenie możliwości jej ponownego mianowania – i to niezależnie od tego, czy 
chodzi o uczelnię publiczną, czy niepubliczną – jest niezrozumiałe. Należy więc 
przyjąć, że ograniczenie, o którym mowa w art. 138 ust. 2 p.s.w., dotyczyło tylko 
tych nauczycieli akademickich, których stosunek pracy wygasa z osiągnięciem 
65. roku życia.

3. Przepis art. 138 ust. 2 p.s.w. został znowelizowany przez ustawę z dnia 23 li-
stopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku 
emerytalnego (Dz. U. poz. 1544). Jest to pierwsza zmiana tego przepisu i polega 
na podwyższeniu wieku mianowanego nauczyciela akademickiego przechodzą-
cego na emeryturę w związku z osiągnięciem nie 65. lecz 67. roku życia. Przewi-
dziane w nim ograniczenie obecnie związane jest więc – od 1 stycznia 2013 r. – 
z przejściem na emeryturę i osiągnięciem 67. roku życia. Ograniczenie to nie ma 
zastosowania jeżeli mianowany nauczyciel akademicki z osiągnięciem 67. roku 
życia nie przechodzi na emeryturę, w szczególności z tego powodu, że jeszcze 
nie nabył do niej prawa.
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Rozdział 4
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

Art. 139. 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscypli-
narnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego 
lub godności zawodu nauczycielskiego.

2. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym rozdziale, nie wyłącza 
odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej przewidzianej w odrębnych 
przepisach. Aleksandra Wiktorowska, Paweł Wajda

1. Rozdział 4 „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich” 
w dziale III „Pracownicy uczelni” prawa o szkolnictwie wyższym jest poświęco-
ny regulacji odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. Przepisy 
tego rozdziału określają materialnoprawne zasady odpowiedzialności, jak również 
statuują ogólne zasady postępowania dyscyplinarnego prowadzonego w odniesieniu 
do nauczycieli akademickich oraz regulują kwestie o charakterze wykonawczym.

2. Prawodawca w treści rozdziału 4 w dziale III nie umieścił definicji odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. Można jednak przyjąć, 
że jest to odpowiedzialność ponoszona przez nauczycieli akademickich z tytułu 
działań i zaniechań, które stanowią postępowanie uchybiające obowiązkom na-
uczyciela akademickiego lub też godności zawodu nauczycielskiego, realizowana 
przed specjalnie powołanymi organami.

3. Postępowanie dyscyplinarne prowadzone wobec nauczycieli akademickich 
może być postrzegane w dwóch znaczeniach, tj. w znaczeniu wąskim (postępo-
wanie dyscyplinarne sensu stricto) oraz w znaczeniu szerokim (postępowanie 
dyscyplinarne sensu largo). Postępowanie dyscyplinarne sensu stricto obejmuje 
wyłącznie postępowanie prowadzone przez komisję dyscyplinarną w następstwie 
wniosku złożonego przez rzecznika dyscyplinarnego. Postępowanie dyscyplinarne 
sensu largo obejmuje natomiast – po pierwsze – postępowanie wyjaśniające pro-
wadzone przez rzecznika dyscyplinarnego, po drugie – postępowanie prowadzone 
przez komisję dyscyplinarną w następstwie wniosku złożonego przez rzecznika 
dyscyplinarnego. Jak się wydaje, właściwe jest szerokie postrzeganie postępo-
wania dyscyplinarnego, a tym samym przyjęcie, że postępowanie to składa się 
z dwóch etapów. Pierwszy z nich to postępowanie wyjaśniające prowadzone przez 
rzecznika dyscyplinarnego. Drugi z nich to postępowanie wszczynane na wniosek 
rzecznika dyscyplinarnego i prowadzone przez właściwą komisję dyscyplinarną. 

4. Prawo o szkolnictwie wyższym statuuje zasadę powszechności odpowie-
dzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. Odpowiedzialność ta obej-
muje zatem wszystkich nauczycieli akademickich.

5. W świetle regulacji zawartej w rozdziale 4 działu III podmiotami odpo-
wiadającymi dyscyplinarnie są wyłącznie nauczyciele akademiccy. Przewidzia-
na w prawie o szkolnictwie wyższym odpowiedzialność dyscyplinarna dotyczy 
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zatem obok studentów i doktorantów tylko nauczycieli akademickich. O pojęciu 
nauczyciela akademickiego por. szerzej komentarz do art. 108.

6. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich jest nakiero-
wana na egzekwowanie obowiązków wynikających ze stosunku i specyfiki pracy 
nauczyciela akademickiego.

7. Odpowiedzialność dyscyplinarna stanowi jeden z elementów składowych 
i jednocześnie wyróżników stosunku pracy nauczyciela akademickiego. Warto za-
akcentować, że odpowiedzialność dyscyplinarna nie jest jedynym rodzajem odpo-
wiedzialności, jakiej mogą podlegać nauczyciele akademiccy. W odniesieniu do 
nauczycieli akademickich mamy bowiem do czynienia np. z odpowiedzialnością 
deliktową, odpowiedzialnością pracowniczą czy też odpowiedzialnością karną. 
Przy czym odpowiedzialność dyscyplinarna z rozdziału 4 w dziale III może być 
realizowana niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności. Oznacza to, że 
nauczyciel akademicki za postępowanie uchybiające obowiązkom lub godności 
zawodu nauczyciela akademickiego może równolegle odpowiadać zarówno dy-
scyplinarnie, jak i karnie.

8. Strona przedmiotowa odpowiedzialności dyscyplinarnej została ujęta 
w treści art. 139 ogólnie. Czynem generującym odpowiedzialność nauczyciela 
akademickiego jest każde działanie lub zaniechanie, które jest postępowaniem 
uchybiającym obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu na-
uczycielskiego. Prawodawca użył bardzo ogólnego pojęcia, nie podejmując nawet 
próby stypizowania czynów zagrożonych tą postacią odpowiedzialności. Mając 
na uwadze cel odpowiedzialności dyscyplinarnej, jak też szczególne społeczne 
znaczenie pracy nauczycieli akademickich, należy taki zabieg uznać za trafny. 
Hipotetyczne umieszczenie w prawie o szkolnictwie wyższym katalogu czynów 
zagrożonych odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli akademickich pro-
wadziłoby bowiem do wystąpienia sytuacji, gdy pewne zachowania, które nie 
powinny mieć miejsca w pracy nauczyciela akademickiego i które byłyby po-
wszechnie traktowane jako uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego 
lub godności zawodu nauczycielskiego, nie byłyby penalizowane. Prawodawca 
byłby zobligowany do stałego aktualizowania tego katalogu w miarę pojawiania 
się w praktyce nowych naruszeń, które nie mieściłyby się w aktualnej treści kata-
logu. Wykorzystanie przez prawodawcę ogólnego sformułowania „postępowanie 
uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczy-
cielskiego” pozwala pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela 
akademickiego za każde zachowanie, którego popełnienie jest w opozycji do obo-
wiązków nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego, jeśli 
tylko zostanie zakwalifikowane – przez właściwy w sprawach dyscyplinarnych 
organ – jako „postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego 
lub godności zawodu nauczycielskiego”.

9. Nie istnieje zamknięty katalog czynów stanowiących przewinienia dyscy-
plinarne nauczycieli akademickich. Nauczyciele ci ponoszą odpowiedzialność za 
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wszystkie czyny godzące w dobro, społeczny status i godność wykonywanego za-
wodu albo uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego.

10. Jakkolwiek wykorzystanie w treści art. 139 ust. 1 sformułowania „po-
stępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności 
zawodu nauczycielskiego” mogłoby prima facie wskazywać, że odpowiedzial-
nością dyscyplinarną zagrożone jest jedynie zachowanie składające się co naj-
mniej z dwóch czynów, to w rzeczywistości nauczyciel akademicki może podle-
gać odpowiedzialności dyscyplinarnej za dokonanie pojedynczego czynu, który 
uchybia albo obowiązkom nauczyciela akademickiego, albo godności zawodu 
nauczycielskiego.

11. Określenie przedmiotowej strony odpowiedzialności dyscyplinarnej na-
uczyciela akademickiego jako „postępowanie uchybiające obowiązkom nauczy-
ciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego” jest nawiązaniem 
do bardzo pojemnych kategorii, jakimi są obowiązki nauczyciela akademickie-
go i godność zawodu nauczycielskiego. Obowiązki nauczyciela akademickiego 
i godność zawodu nauczyciela mają zróżnicowaną konstrukcję prawną i treść. Są 
przy tym formułowane z zachowaniem różnego poziomu ogólności. Obowiązki 
nauczyciela akademickiego wynikają nie tylko z prawa o szkolnictwie wyższym, 
lecz także z innych przepisów prawa (np. przepisów kodeksu pracy), jak wreszcie 
z deontologii zawodu nauczyciela akademickiego. Za postępowanie uchybiające 
obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego 
może być zatem przykładowo uznany zarówno czyn wymieniony w art. 144 ust. 3, 
jak i niewłaściwy stosunek nauczyciela akademickiego do studentów.

12. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich dotyczy za-
chowań mających miejsce w ramach wykonywania obowiązków zawodowych, 
jak również w ramach działalności publicznej, a także w ramach życia prywat-
nego. Istota zawodu nauczyciela akademickiego sprawia bowiem, że nauczyciele 
ci powinni zachowywać się godnie również poza miejscem pracy. Wyłącznie bo-
wiem takie zachowanie licuje z prestiżem i zaufaniem społecznym, jakim cieszy 
się zawód nauczyciela akademickiego, i leży w interesie całej społeczności aka-
demickiej26�

13. Kategoria pojęciowa „postępowanie uchybiające obowiązkom nauczycie-
la akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego” wymaga każdorazowej 
kwalifikacji zarówno przez organ, przed którym realizowana jest odpowiedzial-
ność dyscyplinarna, jak i przez rzecznika dyscyplinarnego (to rzecznik dyscypli-
narny będzie poddawał ocenie to, czy dane zachowanie nauczyciela akademickiego 
może być uznane za wypełniające znamiona przewinienia dyscyplinarnego, a tym 
samym za warunkujące możliwość wszczęcia i przeprowadzenia postępowania 
dyscyplinarnego). Pewna wskazówka interpretacyjna odnośnie do wykładni tych 
pojęć została umieszczona w art. 144 ust. 3 (por. szerzej komentarz do art. 144), 

26  Por. także S. Janczewski, Godność zawodu adwokackiego, Warszawa 1960, s. 30; Z. Klatka, 
Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, Warszawa 1999, s. 357–358.
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w którym prawodawca umieścił katalog czynów, których wystąpienie rodzi ko-
nieczność wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie. 

14. Charakter odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich nie 
pozwala na ustawowe dookreślenie zachowań podlegających penalizacji. Czyny, 
których popełnienie rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną, odznaczają się bo-
wiem różnorodnym charakterem. Odpowiedzialność tę wywołują czyny sięgające 
od naruszeń dyscypliny pracowniczej aż do zachowań wypełniających znamiona 
przestępstw. Przy czym w tym ostatnim wypadku możliwa jest – obok odpowie-
dzialności dyscyplinarnej – także odpowiedzialność karna. 

15. W przypadku deliktów dyscyplinarnych popełnianych przez nauczycie-
li akademickich nie jest zatem możliwa precyzyjna typizacja czynów zabronio-
nych. Delikty te są ustawowo niedookreślone z uwagi na obiektywną niemożność 
stworzenia katalogu zachowań zagrażających należytemu wykonywaniu obowiąz-
ków służbowych czy zachowaniu godności zawodu nauczyciela akademickiego 
(por. wyrok TK z dnia 27 lutego 2001 r., K 22/00, Dz. U. Nr 16, poz. 185).

16. Nie każde przestępstwo popełnione przez nauczyciela akademickiego bę-
dzie rodzić – obok odpowiedzialności karnej – odpowiedzialność dyscyplinarną. 
W wypadku popełnienia przestępstwa przez nauczyciela akademickiego należy 
każdorazowo ustalić, czy czyn przestępczy jest w opozycji do etyki lub godno-
ści zawodu nauczyciela akademickiego. Przestępstwa, które nie są związane bez-
pośrednio z wykonywaniem obowiązków nauczyciela akademickiego, mogą być 
zakwalifikowane jako przesłanka odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłącznie 
wtedy, gdy uchybiają etyce lub godności zawodu nauczyciela akademickiego27� 
Takie sformułowanie przesłanki warunkującej odpowiedzialność dyscyplinarną 
nauczycieli akademickich wskazuje na intencję prawodawcy odnośnie do stawia-
nia istotnych wymogów wobec nauczycieli akademickich, jeśli chodzi o ich za-
chowanie i moralność. 

17. Kary dyscyplinarne pełnią kilka funkcji: po pierwsze, funkcję represyjna, 
a więc ukaranie nauczyciela, którego zachowanie nie licuje z godnością i etyką 
zawodu nauczyciela akademickiego; po drugie, funkcję prewencyjną w wymiarze 
ogólnym (chodzi tu o to, by nauczyciele akademiccy – świadomi ciążącej na nich 
odpowiedzialności dyscyplinarnej – przywiązywali szczególną wagę do kwestii 
właściwego zachowania się); po trzecie wreszcie, funkcję prewencyjną w wymia-
rze szczegółowym (chodzi o to, aby kara dyscyplinarna działała na ukaranego na-
uczyciela jako środek wychowawczy, który pozwoli udoskonalić i ulepszyć jego 
działanie i uniknąć konieczności nakładania nań kolejnych kar w przyszłości).

18. Przepisy prawa o szkolnictwie wyższym określające odpowiedzialność 
dyscyplinarną nauczycieli akademickich służą – obok egzekwowania tej odpowie-
dzialności i pełnieniu funkcji kar dyscyplinarnych – także zapewnieniu należytej 

27  Podobnie Z. Krzemiński (w:) Z. Czeszejko, Z. Krzemiński, Odpowiedzialność dyscyplinar-
na adwokatów, Warszawa 1971, s. 7; Z. Klatka, Wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata, 
Warszawa 2004, s. 148.



 Art. 139 

317

Rozdział 4. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

  Aleksandra Wiktorowska, Paweł Wajda  

ochrony dla praw i interesów obwinionego nauczyciela akademickiego. Zawsze gdy 
normy prawa przewidują możliwość karania pewnego podmiotu za dane zachowa-
nie się, normy te chronią nie tylko to dobro, w które zachowanie to godzi, lecz także 
jednocześnie sferę praw i interesów podmiotu dopuszczającego się danego zacho-
wania przed arbitralnością w obszarze wymierzania sankcji za to zachowanie się. 

19. Sprawowanie władzy dyscyplinarnej nad nauczycielami akademickimi 
przez właściwe organy jest formą wykonywania władzy publicznej (tak wyrok 
NSA z dnia 8 czerwca 2011 r., I OSK 391/11, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

20. Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich jest zwią-
zane z zależnością służbową nauczycieli akademickich względem uczelni, z któ-
rej to zależności wynika m.in. uprawnienie do stosowania kar o charakterze dy-
scyplinarnym.

21. Odpowiedzialność dyscyplinarna wyróżnia się szczególnym charakterem, 
który nie pozwala na jej proste zakwalifikowanie do kategorii odpowiedzialności 
karnej28. Od odpowiedzialności karnej różni się zakresem przedmiotowym, pod-
miotowym i pełnioną funkcją. Odpowiedzialność dyscyplinarna jest bowiem ściśle 
powiązana ze stosunkiem pracy, jaki łączy nauczyciela akademickiego z uczelnią, 
i wywołuje skutki właśnie w ramach tego stosunku29�

22. Próbując określić istotę postępowania dyscyplinarnego w sprawach doty-
czących nauczycieli akademickich, warto się odwołać do ustaleń i konkluzji po-
czynionych przez TK w wyroku z dnia 27 lutego 2001 r., K 22/0030. Po pierwsze, 
w wyroku tym TK wskazał, iż deontologia postępowania dyscyplinarnego jest 

28  Podobnie Z. Leoński, Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników państwowych (administra-
cji rządowej) i pracowników samorządowych w Polsce a arbitralność orzecznictwa (w:) Jednostka, 
państwo, administracja – nowy wymiar, red. E. Ura, Rzeszów 2004, s. 271; P. Skuczyński, Grani-
ce odpowiedzialności dyscyplinarnej (w:) Odpowiedzialność dyscyplinarna. Podstawy, procedura 
i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego, red. P. Skuczyński, P. Zawadz-
ki, Warszawa 2008, s. 7. Odmiennie M. Cieślak, który wskazuje, że „zjawisko karania nie ogranicza 
się wyłącznie do sfery państwowego prawa karnego. Najbliższe państwowemu prawu karnemu jest 
prawo dyscyplinarne, które wprost uważać można za szczególną gałąź czy rodzajową odmianę pra-
wa karnego”. Przy czym M. Cieślak zaznacza jednocześnie, że pogląd ten nie jest oczywisty. Autor 
ten wskazuje bowiem na to, że prawo (odpowiedzialność) dyscyplinarne różni się od prawa karnego 
swym partykularnym, niepowszechnym charakterem i w rezultacie bywa zaliczane do szeroko rozu-
mianego prawa administracyjnego. Por. szerzej M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego 
ujęcia, Warszawa 1994, s. 22–23; P. Skuczyński, Granice odpowiedzialności…, s. 11–12; por. także 
wyrok TK z dnia 8 grudnia 1998 r., K 41/97, Dz. U. Nr 158, poz. 1043; wyrok TK z dnia 16 listopa-
da 1999 r., SK 11/99, Dz. U. Nr 93, poz. 1084; wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2011 r., I OSK 391/11, 
www.orzeczenia.nsa.gov.pl, w którego treści NSA wskazał, że za kwalifikacją postępowania dyscy-
plinarnego do gałęzi prawa karnego przemawia to, że odpowiedzialność dyscyplinarna to odpowie-
dzialność za popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary.

29  Por. także postanowienie SN z dnia 28 września 2006 r., I KZP 20/06, OSNKW 2006, nr 10, 
poz. 89.

30 Zob. także wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2011 r., I OSK 391/11; Z. Klatka, Wykonywanie…, 
s. 98; Z. Krzemiński, Kodeks etyki adwokackiej. Teksty prawne, orzecznictwo SN, orzecznictwo DS, 
komentarz, Warszawa 1994, s. 13.
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inna niż w postępowaniu karnym. Łączy się ona ze specyfiką wykonywania nie-
których zawodów oraz zasadami funkcjonowania konkretnych korporacji zawo-
dowych. Ukształtowane w ich ramach reguły deontologiczne są ukierunkowane 
na obronę honoru i dobra zawodu. Po drugie, TK wskazał, iż w przypadku deliktu 
dyscyplinarnego natura czynów nagannych jest inna niż czynów będących przed-
miotem postępowania karnego, chociaż granice pomiędzy nimi mogą być w nie-
których wypadkach nieostre. Po trzecie, TK podniósł, że odpowiednie stosowanie 
przepisów kodeksu postępowania karnego nie oznacza, że postępowanie dyscy-
plinarne staje się postępowaniem karnym. Prawodawca wprawdzie odsyła do od-
powiedniego stosowania kodeksu postępowania karnego (por. szerzej komentarz 
do art. 150), nie przesądza to jednak o charakterze takiego postępowania ani tym 
bardziej nie prowadzi do uznania, że postępowanie dyscyplinarne staje się postę-
powaniem karnym. Oznacza to jedynie tyle, że procedura karna ma być stosowana 
w takim zakresie, w jakim określił to prawodawca, i przy tym odpowiednio – tzn. 
z uwzględnieniem specyfiki postępowania dyscyplinarnego. Celem takiej regulacji 
nie jest więc nadanie postępowaniu dyscyplinarnemu cech postępowania karnego, 
lecz jedynie zapewnienie osobie obwinionej praw i gwarancji służących zabezpie-
czeniu jej interesów w postępowaniu dyscyplinarnym. Po czwarte, TK zauważył, 
iż przejęcie instytucji wywodzących się z prawa karnego i postępowania karnego 
do postępowania dyscyplinarnego ma służyć celom ochronnym. Ustawodawca, 
biorąc pod uwagę represyjny charakter postępowania dyscyplinarnego31, uznał, że 
zasadne jest sięgnięcie do tych instytucji i zasad prawnych zawartych w kodeksie 
postępowania karnego, które stwarzają możliwość optymalnego zabezpieczenia 
praw i wolności obwinionego. Po piąte wreszcie, TK podkreślił, iż okoliczność, że 
zasadę domniemania niewinności łączy się bardzo często z postępowaniem kar-
nym, nie daje żadnych podstaw do twierdzenia, że tylko w tym postępowaniu znaj-
duje ona zastosowanie32�

23. Wskazany szczególny charakter odpowiedzialności dyscyplinarnej wy-
łącza możliwość stosowania przy rozstrzyganiu o tej postaci odpowiedzialności 
wprost przepisów części ogólnej kodeksu karnego33. Nie wyłącza to jednakże moż-
liwości stosowania tych przepisów w drodze ostrożnej analogii34� 

24. Orzeczenia dyscyplinarne w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej 
nauczycieli akademickich są wydawane nie przez sądy powszechne (czy też sądy 
administracyjne), lecz przez właściwe organy dyscyplinarne.

25. Potrzeba określenia szczególnego trybu dyscyplinowania nauczycieli aka-
demickich wynika z wypełniania przez nauczycieli akademickich szczególnej 
funkcji w ramach systemu społecznego i pośrednio w ramach systemu gospodar-

31 Por. także wyrok TK z dnia 8 lipca 2003 r., P 10/02, OTK-A 2003, nr 6, poz. 62.
32  Por. także wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., K 18/03, OTK-A 2004, nr 10, poz. 103; wy-

rok TK z dnia 19 marca 2007 r., K 47/05, OTK-A 2007, nr 7, poz. 27.
33 Por. szerzej postanowienie SN z dnia 28 września 2006 r., I KZP 20/06, Legalis.
34 Por. szerzej wyrok SN z dnia 31 stycznia 2007 r., II KK 144/06, Legalis.
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czego (funkcji, która jest kluczowa z punktu widzenia interesu publicznego). Dy-
scyplinowanie to winno mieć miejsce w każdej sytuacji, gdy zachowanie nauczy-
ciela akademickiego uchybia obowiązkom lub godności wykonywanego zawodu 
(zob. np. wyrok TK z dnia 8 grudnia 1999 r., K 41/97).

26. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich stanowi swo-
istą dolegliwość, ponieważ osoby obwinione, niezależnie od odpowiedzialności 
karnej (o ile czyn zarzucany danemu nauczycielowi akademickiemu wypełnia 
znamiona przestępstwa), podlegają również odpowiedzialności za czyny, które 
nie mają znamion przestępstwa, ale uchybiają godności lub też regułom wykony-
wania zawodu nauczyciela akademickiego (por. szerzej: wyrok TK z dnia 27 lu-
tego 2001 r., K 22/00).

27. Odpowiedzialność z rozdziału 4 działu III znajduje swoje uzasadnienie 
w społecznej roli nauczycieli akademickich, charakterze realizowanych przez nich 
zadań oraz oczekiwaniach związanych z ich działalnością i publicznym zaufaniem, 
jakim jest obdarzona praca nauczyciela akademickiego. Odpowiedzialność ta ma 
służyć przeciwdziałaniu zachowaniom, które mogłyby pozbawić wiarygodności 
grupę zawodową nauczycieli akademickich w oczach opinii publicznej. Odpowie-
dzialność dyscyplinarna jest związana z postępowaniem sprzecznym z zasadami 
deontologii zawodowej, powagą i godnością wykonywanego zawodu, z czynami 
godzącymi w prestiż zawodu albo uchybiającymi obowiązkom nauczyciela aka-
demickiego (por. szerzej wyrok TK z dnia 27 lutego 2001 r., K 22/00).

28. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich może być 
związana z czynami, które nie podlegają odpowiedzialności karnej. Jest to wyni-
kiem szczególnego publicznego znaczenia szkół wyższych, a także prestiżu zwią-
zanego z wykonywaniem zawodu nauczyciela akademickiego, jak wreszcie ze 
szczególnymi – wykraczającymi poza sferę prawa karnego – standardami odpo-
wiedzialności za naruszenie godności zawodu nauczyciela akademickiego.

29. Wyodrębnienie procedur odpowiedzialności dyscyplinarnej i nadanie im 
– w pierwszym etapie realizacji tej odpowiedzialności – pozasądowego charakteru 
znajdują podstawę w specyfice poszczególnych grup zawodowych oraz ochronie 
ich autonomii i samorządności35�

30. Odpowiedzialność dyscyplinarna powinna być odróżniona od odpowie-
dzialności porządkowej pracowników, o której mowa w art. 108 i n. k.p.36

31. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie po-
noszą odpowiedzialności porządkowej określonej w kodeksie pracy37�

35 Tak wyrok TK z dnia 8 grudnia 1999 r., K 41/97; por. także A. Wasilewski, Prawo do sądu 
w sprawach dyscyplinarnych (ustawodawstwo polskie na tle standardów Europejskiej Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konstytucji RP), PS 2001, nr. 9, s. 16.

36 Por. szerzej wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2009 r., I PK 210/08, M.P.Pr. 2009, nr 12, s. 642; 
zob. także J. Paśnik, Prawo dyscyplinarne w Polsce, Warszawa 2000, s. 7.

37 Tak uchwała SN z dnia 28 października 1998 r., III ZP 28/98, OSNAPiUS 1999, nr 5, poz. 158. 
Por. także M. Nałęcz (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2011, s. 488–489. 
O odpowiedzialności porządkowej por. szerzej M. Gersdorf (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, M. Racz-



DZIAŁ III. Pracownicy uczelni

320

 Art. 139 

  Aleksandra Wiktorowska, Paweł Wajda  

32. Regulację zawartą w rozdziale 4 działu III rozwijają i uzupełniają przepi-
sy wykonawcze wydane na podstawie upoważnienia z art. 149 ust. 3 (por. szerzej 
komentarz do art. 149), tj. przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania 
wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 58, 
poz. 391). Powyższe rozporządzenie określa w szczególności takie kwestie, jak 
tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego, uwzględnia-
jąc przy tym przebieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, jak rów-
nież możliwość zawieszania i wznawiania postępowania dyscyplinarnego, sposób 
i warunki wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz 
przeprowadzania innych dowodów, a także sposób wykonywania kar dyscypli-
narnych i ich zatarcia.

33. Procedura, zgodnie z którą realizowana jest odpowiedzialność dyscypli-
narna nauczycieli akademickich, została określona w wielu aktach prawnych. Do 
postępowań w sprawach tej odpowiedzialności zastosowanie znajdują przepisy 
Konstytucji RP (np. art. 42 ust. 3), przepisy prawa o szkolnictwie wyższym, prze-
pisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 
Nr 89, poz. 555 z późn. zm.), a także przepisy rozporządzenia w sprawie szczegó-
łowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli 
akademickich. Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawiały z jednej strony 
konieczność zapewnienia należytego poziomu ochrony praw i interesów obwinio-
nego, a z drugiej strony – względy celowościowe.

34. Prawodawca w przypadku orzekania kar dyscyplinarnych przewidzianych 
w art. 140 zapewnił należyty poziom ochrony praw i interesów obwinionego. Na-
stąpiło to przez zastosowanie licznych gwarancji procesowych (wynikających za-
równo z prawa o szkolnictwie wyższym, z aktów wykonawczych do tej ustawy, 
jak i wreszcie z kodeksu postępowania karnego) oraz stworzenie obwinionemu 
możliwości skorzystania z drogi sądowej.

35. Do postępowania w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycie-
li akademickich pomocniczo stosuje się przepisy kodeksu postępowania karnego 
(por. szerzej komentarz do art. 150). Celem odpowiedniego ich stosowania w tym 
postępowaniu nie jest nadanie mu cech postępowania karnego, lecz zapewnienie 
osobie obwinionej praw i gwarancji zabezpieczających jej interesy. 

36. Stwierdzenie winy przez pozasądowe organy uprawnione do realizacji od-
powiedzialności dyscyplinarnej w drodze orzeczenia dyscyplinarnego nie narusza 
konstytucyjnej zasady domniemania niewinności (por. szerzej art. 42 ust. 3 Konsty-
tucji RP). Jak bowiem trafnie zauważył TK w orzeczeniu z dnia 9 listopada 1993 r., 
K 11/93, OTK 1993, nr 2, poz. 37, zasada domniemania niewinności bez żadnych 
ograniczeń odnosi się do postępowania dyscyplinarnego (por. także wyrok TK z dnia 
8 grudnia 1999 r., K 41/97). Zasada ta może się odnosić do wszelkich postępowań, 

kowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011, s. 621–624; E. Maniewska (w:) Kodeks pracy. 
Komentarz, t. 1, red. K. Jaśkowski, Warszawa 2012, s. 452–454.
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których celem jest poddanie obywatela jakiejś formie ukarania lub sankcji, co ma 
w szczególności miejsce w przypadku postępowań dyscyplinarnych. Znajduje ona 
jednak zastosowanie w postępowaniach innych niż postępowanie karne nie dlatego, 
że postępowania te stają się postępowaniami karnymi, lecz wyłącznie ze względu 
na jej funkcje ochronne (por. szerzej wyrok TK z dnia 27 lutego 2001 r., K 22/00). 
Nad przebiegiem i wynikiem postępowań dyscyplinarnych dotyczących nauczycieli 
akademickich została rozciągnięta kontrola sądowa. Zgodnie z art. 146 ust. 4 od pra-
womocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich 
przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego stronom (obwinionemu nauczycielowi 
akademickiemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu) służy odwołanie do Sądu Apela-
cyjnego w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Do odwołania tego 
stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące apelacji. Na orze-
czenie sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna (por. szerzej komentarz 
do art. 146). Ostateczne orzeczenie w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej 
nauczycieli akademickich może zatem przyjąć postać wyroku sądowego, obwinio-
ny nauczyciel akademicki dysponuje prawnym środkiem, który prowadzi do roz-
strzygnięcia sprawy jego odpowiedzialności dyscyplinarnej przez sąd powszechny.

37. Przyjęty w prawie o szkolnictwie wyższym model odpowiedzialności dy-
scyplinarnej nauczycieli akademickich nie jest na gruncie polskiego prawa odosob-
niony. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają również inne grupy zawodo-
we, jak np.: sędziowie (art. 80 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych, Dz. U. Nr 98, poz. 1070), adwokaci (art. 80 ustawy z dnia 
26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, 
poz. 1188 z późn. zm.), radcowie prawni (art. 64 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 
o radcach prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.), ko-
mornicy (art. 71 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egze-
kucji, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 z późn. zm.), notariusze (art. 50 
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. 
Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.). W najbardziej ogólnym ujęciu należy wskazać, że 
odpowiedzialność dyscyplinarna jest przewidziana w pragmatykach służbowych 
regulujących status funkcjonariuszy służb mundurowych, pragmatykach regu-
lujących status prawny innych pracowników oraz ustawach regulujących ustrój 
i funkcjonowanie poszczególnych samorządów zawodowych (por. szerzej wyrok 
NSA z dnia 8 czerwca 2011 r., I OSK 391/11). 

38. Jakkolwiek przepisy rozdziału 4 w dziale III nie wskazują tego wprost, 
należy przyjąć, iż postępowanie dyscyplinarne w sprawie odpowiedzialności na-
uczycieli akademickich jest niezależne od innych postępowań toczących się w spra-
wie. Oznacza to, po pierwsze, że postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte 
niezależnie od tego, czy w danej sprawie toczy się inne postępowanie (np. postę-
powanie karne; należy przy tym jednakże pamiętać, że niejednokrotnie to, że inne 
postępowanie jest w toku, będzie prowadzić do zawieszenia postępowania dyscy-
plinarnego); po drugie, że kara dyscyplinarna może być wymierzona niezależnie 
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od innych wymierzonych kar. Zasada ta jest głęboko osadzona w założeniach, 
celach oraz funkcjach odpowiedzialności dyscyplinarnej. W założeniu bowiem 
odpowiedzialność dyscyplinarna służy nie tylko karaniu osób za naganne czy-
ny, lecz także doskonaleniu całej grupy społecznej, która może być poddana tej 
odpowiedzialności, co odbywa się przez uruchamianie procedury sprawiedliwe-
go i konsekwentnego reagowania na wadliwe zachowanie tej grupy społecznej38�

39. W sytuacji gdy nauczyciel akademicki równolegle wykonuje inny zawód, 
z którego wykonywaniem związana jest także odpowiedzialność dyscyplinarna 
(np. zawód adwokata, radcy prawnego itp.), nauczyciel ten może za dane przewi-
nienie dyscyplinarne odpowiadać dyscyplinarnie dwukrotnie, tzn. po pierwsze 
– z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej z prawa o szkolnictwie wyższym, 
po drugie – z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej z innej ustawy regulującej 
wykonywanie zawodu zaufania publicznego. 

40. Nie jest natomiast dopuszczalne, aby nauczyciel akademicki odpowiadał 
za dane przewinienie dyscyplinarne dwukrotnie na podstawie norm prawa o szkol-
nictwie wyższym. Ziszczenie się przesłanki, iż postępowanie dyscyplinarne co 
do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone (albo też 
zostało wszczęte i toczy się nadal) prowadzi do tego, że postępowanie dyscypli-
narne nie może być wszczęte, a jeśli pomimo ziszczenia się tej przesłanki zostało 
ono wszczęte, to należy je umorzyć (por. szerzej § 1 ust. 1 rozporządzenia w spra-
wie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec 
nauczycieli akademickich).

Art. 140. 1. Karami dyscyplinarnymi są:
 1) upomnienie;
 2) nagana;
 3) nagana z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczel-

ni na okres do pięciu lat;
 4) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego 

na stałe lub na czas określony.
2. Odpis orzeczenia o udzieleniu kary dyscyplinarnej z uzasadnieniem włą-

cza się do akt osobowych nauczyciela akademickiego. Sentencje prawomoc-
nych orzeczeń komisji dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich, 
o których mowa w art. 142 ust. 1, orzekające karę, o której mowa w ust. 1 
pkt 4, są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższe-
go, w wydawanym przez niego dzienniku urzędowym.

1. Komentowany przepis statuuje rodzaje kar dyscyplinarnych, jakie mogą 
zostać orzeczone wobec nauczycieli akademickich za postępowanie uchybiające 
obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego. 

38 Podobnie J. Jagielski (w:) J. Jagielski, K. Rączka, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, 
Warszawa 2010, s. 413–414.
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2. Katalog kar dyscyplinarnych został skonstruowany według stopnia ich do-
legliwości, tj. od kary najmniej dolegliwej (upomnienie) aż do kary najbardziej 
dolegliwej (pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademi-
ckiego na stałe lub na czas określony).

3. Katalog z art. 140 ust. 1 ma cechy systemu, jest bowiem zupełny i zbudo-
wany według takich klarownych zasad, jak: zasada zamkniętego katalogu kar, 
która oznacza zakaz orzekania kar spoza katalogu (jakiekolwiek rozszerzanie lub 
zawężanie katalogu kar dyscyplinarnych jest niedopuszczalne); zasada niełączenia 
kar, która oznacza nakaz orzeczenia za dany czyn wyłącznie jednej z kar dyscy-
plinarnych i niemożność ich łączenia; zasada adekwatności kary, która oznacza 
nakaz orzekania kary współmiernej do stopnia zagrożenia interesu publicznego 
przez dane zachowanie nauczyciela akademickiego; zasada stopniowalności kary, 
która oznacza, iż stopień dolegliwości kary wzrasta (od kary najłagodniejszej aż 
po najsurowszą), i która przekłada się na nakaz preferowania kary łagodniejszej 
(z zachowaniem jednakże zasady adekwatności)39; jak wreszcie nakaz stosowania 
gradacji kar, czyli nakaz stosowania przy pierwszym przewinieniu dyscyplinar-
nym najłagodniejszej z kar, a przy każdym następnym coraz bardziej dotkliwej 
kary dyscyplinarnej.

4. Organy uprawnione do stosowania kar dyscyplinarnych powinny stosować 
je w sposób jednolity, to znaczy nauczyciele akademiccy powinni być traktowani 
w sposób równy. Nauczyciele akademiccy winni być za takie same przewinienia 
dyscyplinarne karani jednolicie. Niedopuszczalna jest także sytuacja, w której 
w tych samych okolicznościach pewien nauczyciel akademicki za dane przewi-
nienie nie odpowiada, a inny zostanie ukarany dyscyplinarnie.

5. Orzeczenie lub decyzja rektora o zastosowaniu kary dyscyplinarnej musi 
wskazywać jej rodzaj. W treści orzeczenia lub decyzji należy pouczyć ukaranego 
nauczyciela akademickiego o przysługujących mu środkach prawnych.

6. Dodatkową dolegliwością w przypadku kar dyscyplinarnych z art. 140 jest 
to, że odpis orzeczenia o nałożeniu kary dyscyplinarnej wraz z uzasadnieniem włą-
cza się do akt osobowych nauczyciela akademickiego. Uczelnie nie mogą odmówić 
włączenia do tych akt osobowych wymienionego odpisu. Znajduje się on w aktach 
osobowych aż do momentu zatarcia skazania (por. komentarz do art. 144). Słu-
ży to celom dowodowym, jak również pełnieniu funkcji prewencyjnej – zarówno 
w wymiarze szczegółowym, jak i ogólnym.

7. Informację o nałożeniu kary dyscyplinarnej, która nie uległa zatarciu, 
umieszcza się w świadectwie pracy nauczyciela akademickiego.

8. Wiedzę o wymierzeniu kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 140 
ust. 1 pkt 1–3, ma wyłącznie uczelnia prowadząca akta osobowe danego nauczy-
ciela akademickiego. 

39 Por. szerzej J. Jagielski (w:) J. Jagielski, K. Rączka, Ustawa o służbie…, s. 415–416; zob. tak-
że P. Zuzankiewicz (w:) W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o służbie cywilnej. Ko-
mentarz, Warszawa 2010, s. 450–451.
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9. Treść orzeczeń dyscyplinarnych stanowi informację publiczną w rozumie-
niu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.; por. także wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2012 r., 
I OSK 161/12, CBOSA).

10. Upomnienie jest najłagodniejszą karą dyscyplinarną. Znajdzie ono zasto-
sowanie za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi, czyli takie, które w naj-
mniejszym stopniu będą uchybiać obowiązkom nauczyciela akademickiego czy 
też godności zawodu nauczycielskiego (por. komentarz do art. 141). Praktyczna 
dolegliwość upomnienia polega na tym, że kara ta zostaje wpisana do akt osobo-
wych nauczyciela akademickiego.

11. Kara nagany z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych 
na uczelni na okres do 5 lat oznacza zakaz pełnienia przez ukaranego nauczyciela 
akademickiego funkcji kierowniczych na uczelni w ciągu maksymalnie 5 lat od 
dnia jej prawomocnego orzeczenia. Oznacza to, że jeśli w chwili prawomocnego 
orzeczenia tej kary ukarany nauczyciel akademicki pełnił funkcję kierowniczą na 
uczelni, to prawomocne orzeczenie będzie równoznaczne z koniecznością zaprze-
stania dalszego pełnienia tej funkcji. Równocześnie, jeśli ukarany nauczyciel nie 
pełnił funkcji kierowniczej na uczelni, po orzeczeniu kary i w czasie jej trwania 
nie będzie mógł on być powołany do pełnienia ani pełnić funkcji kierowniczych 
na uczelni. Jeżeli zatem w okresie trwania kary dany nauczyciel akademicki zna-
lazłby się w sytuacji umożliwiającej mu pełnienie funkcji kierowniczej na uczel-
ni, to nie będzie mógł podjąć tej funkcji.

12. Zasadne wydaje się rozważenie możliwości dokonania nowelizacji ko-
mentowanego przepisu w celu określenia dolnej granicy wymiaru kary dyscy-
plinarnej nagany z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych na 
uczelni. Pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego 
jest najbardziej dotkliwą z kar dyscyplinarnych. Kara ta zarezerwowana jest dla 
sankcjonowania najpoważniejszych i najbardziej dotkliwych naruszeń dyscypli-
narnych (najcięższych przewinień dyscyplinarnych), a tym samym dla sankcjono-
wania czynów, które w największym stopniu godzą w etykę lub godność zawodu 
nauczyciela akademickiego.

13. Nauczyciel akademicki, wobec którego zastosowano karę dyscyplinarną 
pozbawienia prawa do wykonywania zawodu na czas określony, może powrócić 
do wykonywania zawodu w dniu następującym po ostatnim dniu obowiązywania 
kary dyscyplinarnej.

14. Analogicznie do kary dyscyplinarnej nagany z pozbawieniem prawa do 
wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego zasadne wydaje się rozważe-
nie możliwości dokonania nowelizacji komentowanego przepisu w celu określenia 
dolnej granicy wymiaru kary dyscyplinarnej pozbawienia prawa do wykonywa-
nia zawodu nauczycielskiego.

15. Zastosowanie kary dyscyplinarnej, jaką jest pozbawienie prawa do wyko-
nywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe, jest najpoważniejszą i naj-
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dotkliwszą z kar dyscyplinarnych. Jest to widoczne w szczególności w obliczu 
konfrontacji tej kary z możliwością orzeczenia wyłącznie terminowego – od jed-
nego roku do lat dziesięciu – środka karnego sprowadzającego się do zakazu wy-
konywania określonego zawodu w razie popełnienia przez sprawcę przestępstwa 
(por. szerzej: art. 39 w połączeniu z art. 43 § 1 k.k.). Ta szczególna dolegliwość 
kary wynika, po pierwsze, z tego, że jej zastosowanie prowadzi do ustania stosun-
ku pracy, po drugie, z tego, że prowadzi jednocześnie do utraty prawa do wyko-
nywania zawodu nauczyciela akademickiego, a tym samym do utraty możliwości 
osiągania dochodów z tytułu wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie. Na-
uczyciel akademicki, na którego nałożono tę karę, nie może w okresie jej trwania 
podjąć pracy w zawodzie. Osoba taka nie spełnia bowiem przesłanki określonej 
w art. 109 ust. 1 pkt 4 (por. komentarz do art. 109). Kara ta stanowi bezpośred-
nią i trwałą ingerencję w sferę wolności wykonywania zawodu. Rodzi dodatkowo 
skutek prawny w postaci wygaśnięcia (rozwiązania) ex lege stosunku pracy z na-
uczycielem akademickim (por. np. postanowienie NSA z dnia 30 kwietnia 1985 r., 
II SA 897/85, ONSA 1985, nr 1, poz. 26).

16. Kara dyscyplinarna pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczy-
ciela akademickiego na stałe ma charakter trwały. Nawet zatarcie skazania za czyn, 
za którego popełnienie nauczyciel akademicki został skazany przez sąd karny 
i niejako równolegle ukarany dyscyplinarnie, nie stanowi podstawy do możno-
ści powtórnego podjęcia pracy nauczyciela akademickiego. Za przyjęciem takie-
go stanowiska przemawia przede wszystkim cel, jaki dla tej kary chciał zakreślić 
racjonalny prawodawca. Niczyich wątpliwości nie powinno bowiem budzić to, 
że są pewne zachowania, które powinny raz na zawsze eliminować ich sprawcę 
z grona osób mogących wykonywać – cieszący się zaufaniem społecznym – za-
wód nauczyciela akademickiego. Wymaga tego bowiem konieczność zapewnienia 
należytego poziomu ochrony interesu publicznego40�

17. Szczególnie dotkliwy charakter kary dyscyplinarnej, jaką jest pozbawie-
nie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe, rodzi ko-
nieczność jej praktycznego wykorzystywania z wielką ostrożnością i oględnością. 
Kara ta może być stosowana wyłącznie w obliczu stwierdzenia najpoważniejszych 
naruszeń porządku dyscyplinarnego.

18. W przypadku kary dyscyplinarnej, jaką jest pozbawienie prawa do wyko-
nywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, do-
datkową dolegliwością dla ukaranego jest to, iż sentencje prawomocnych orzeczeń 
komisji dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich, orzekających tą karę, 
są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w wy-
dawanym przez niego dzienniku urzędowym. Upublicznienie sentencji pozwala 
uniknąć sytuacji, w której nauczyciel akademicki ukarany pozbawieniem prawa do 
wykonywania zawodu zmienia miejsce pracy i rozpoczyna pracę w innej uczelni.

40 Por.  także Z. Klatka, Ustawa o radcach…, s. 366; wyrok NSA z dnia 9 lutego 1993 r., 
II SA 1038/92, LEX nr 82089.
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19. Zgodnie z § 26 ust. 3 r.s.t.p.w. skład orzekający, wymierzając karę, bie-
rze pod uwagę okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, stopień 
winy, skutki przewinienia oraz postawę obwinionego (por. komentarz do art. 139).

20. Jeżeli obwiniony dopuścił się kilku przewinień dyscyplinarnych, wy-
mierza się jedną karę dyscyplinarną za wszystkie przewinienia łącznie (§ 26 
ust. 4 r.s.t.p.w.).

21. Zgodnie z § 36 ust. 1 r.s.t.p.w. rektor uczelni zatrudniającej ukaranego na-
uczyciela akademickiego niezwłocznie po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia 
zarządza wykonanie orzeczonej kary dyscyplinarnej.

Art. 141. 1. Karę upomnienia za przewinienia dyscyplinarne mniejszej 
wagi nakłada rektor po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela akademickiego.

2. Nauczyciel akademicki ukarany przez rektora karą upomnienia może 
wnieść odwołanie do uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 
akademickich. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia dorę-
czenia zawiadomienia o ukaraniu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, komisja nie może wymierzyć 
kary surowszej.

1. Kara upomnienia znajdzie zastosowanie za przewinienia dyscyplinarne 
mniejszej wagi, czyli takie, które w najmniejszym stopniu będą uchybiać obo-
wiązkom nauczyciela akademickiego czy też godności zawodu nauczycielskiego.

2. O zastosowaniu kary upomnienia decyduje samodzielnie rektor (upraw-
nienie takie posiada również komisja dyscyplinarna – art. 142 ust. 1 pkt 1 lit. a). 
Rektor podda ocenie po pierwsze to, czy dane przewinienie nauczyciela akademi-
ckiego może być kwalifikowane jako działanie uchybiające obowiązkom nauczy-
ciela akademickiego czy też godności zawodu nauczycielskiego; po drugie to, czy 
przewinienie to jest przewinieniem o mniejszym ciężarze gatunkowym, a zatem 
takim, które nie wymaga zastosowania względem nauczyciela akademickiego kary 
dyscyplinarnej, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 2–4.

3. Z uwagi na to, że w treści prawa o szkolnictwie wyższym nie wskazano, 
jakie zachowania mogą być zakwalifikowane do kategorii przewinień dyscyplinar-
nych mniejszej wagi, ocena w tej materii należy do rektora. Każdorazowo doko-
nuje on kwalifikacji danego zachowania do kategorii przewinień dyscyplinarnych 
mniejszej wagi, a tym samym dookreśla treść tego pojęcia. Dokonując powyższej 
kwalifikacji, rektor bierze pod uwagę elementy przedmiotowe i podmiotowe czynu.

4. Rektor stosuje karę upomnienia według własnego uznania, po uprzednim 
obligatoryjnym wysłuchaniu nauczyciela akademickiego, który dopuścił się prze-
winienia dyscyplinarnego. Wysłuchanie obwinionego nauczyciela ma służyć wy-
jaśnieniu w szczególności tego, czy przewinienie miało miejsce w rzeczywistości, 
jaki był jego charakter i ciężar gatunkowy, jak również czy zaszły okoliczności, 
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których wystąpienie prowadziłoby do odstąpienia od nałożenia tej kary dyscypli-
narnej (okoliczności ekskulpacyjne).

5. Obowiązek wysłuchania przed zastosowaniem kary dyscyplinarnej upo-
mnienia oznacza obowiązek podjęcia przez rektora działań nakierowanych na 
umożliwienie obwinionemu nauczycielowi akademickiemu złożenia wyjaśnień.

6. Rektor winien wysłuchać obwinionego nauczyciela akademickiego oso-
biście, należy jednakże przyjąć, że obowiązku tego nie będzie naruszać powie-
rzenie tego zadania innej osobie (zob. np. wyrok SN z dnia 9 kwietnia 1998 r., 
I PKN 45/98, OSNAPiUS 1999, nr 8, poz. 273).

7. Rektor może zastosować karę dyscyplinarną upomnienia bez uprzedniego 
wysłuchania nauczyciela akademickiego, jeżeli ten zrezygnował ze stworzonej mu 
możliwości złożenia wyjaśnień, jak również jeżeli uniemożliwia rektorowi rea-
lizację obowiązku wysłuchania (por. także wyrok SN z dnia 16 czerwca 1999 r., 
I PKN 114/99; OSNAPiUS 2000, nr 17, poz. 644).

8. Zastosowanie kary upomnienia jest jednostronnym aktem władzy zwierzch-
niej rektora nad karanym nauczycielem akademickim.

9. Z uwagi na przyjętą zasadę, iż nikt nie może być sędzią w swojej sprawie 
(nemo iudex in causa sua), rektor nie może udzielić kary dyscyplinarnej upomnie-
nia samemu sobie. Do przewinień dyscyplinarnych rektora o niewielkim ciężarze 
gatunkowym zastosowanie znajdzie przepis z art. 149 ust. 1 (szerzej zob. komen-
tarz do art. 149). Oznacza to, że karę dyscyplinarną upomnienia wobec rektora 
może zastosować minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Kara dyscy-
plinarna upomnienia jest nakładana na rektora przez ministra po obligatoryjnym 
uprzednim wysłuchaniu rektora. W przypadku ukarania rektora karą dyscyplinar-
ną upomnienia odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy art. 141 ust. 2 i ust. 3.

10. W celu zapewnienia nauczycielom akademickim dodatkowej (obok ob-
ligatoryjnego wysłuchania) ochrony przed arbitralnym nakładaniem kary upo-
mnienia przez rektora prawo o szkolnictwie wyższym przyznaje ukaranemu śro-
dek prawny w postaci odwołania do uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw 
nauczycieli akademickich.

11. Ukarany karą upomnienia jest uprawniony do wniesienia odwołania od 
rozstrzygnięcia rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
o ukaraniu. Organem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest uczelniana ko-
misja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich (szerzej zob. komentarz 
do art. 142). Odwołanie wnosi się bezpośrednio do uczelnianej komisji dyscypli-
narnej do spraw nauczycieli akademickich. W postępowaniu tym rektor nie może 
zatem skorzystać z instytucji samokontroli. Odwołanie to jest – jak się wydaje – 
odformalizowane. Wystarczające jest zatem wskazanie w jego treści danych oso-
bowych odwołującego się (ukaranego nauczyciela akademickiego), adresu do doko-
nywania doręczeń, tego, iż nauczyciel akademicki kwestionuje zasadność ukarania 
go, i umieszczenie własnoręcznego podpisu. W przypadku braków formalnych po-
dania uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich jest 
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zobligowana wezwać odwołującego się do uzupełnienia tych braków, wyznacza-
jąc mu jednocześnie termin do dokonania tych uzupełnień. Komisja, wyznaczając 
termin, kieruje się tym, by był on wystarczający do uzupełnienia braków oraz by 
nie miał negatywnego wpływu na bieg postępowania dyscyplinarnego w sprawie 
(nie prowadził do nadmiernego przedłużenia tego postępowania).

12. Przepis art. 141 ust. 3 statuuje bezwzględny zakaz orzekania przez organ 
odwoławczy na niekorzyść odwołującego się (zakaz reformationis in peius). Uczel-
niana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich nie może zatem 
wydać rozstrzygnięcia, które byłoby bardziej dotkliwe dla ukaranego aniżeli pier-
wotna kara upomnienia. W praktyce oznacza to, że uczelniana komisja dyscypli-
narna do spraw nauczycieli akademickich może wydać jedno z dwóch rozstrzyg-
nięć, tj. albo podtrzymać stanowisko rektora odnośnie do nałożenia na nauczyciela 
akademickiego kary upomnienia (orzec o utrzymaniu w mocy kary upomnienia), 
albo też wzruszyć to stanowisko (derogować zaskarżone rozstrzygnięcie z obrotu). 

Art. 142. 1. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich orzekają:
 1) w pierwszej instancji – uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw na-

uczycieli akademickich w składzie:
a) trzech członków, gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł o zastosowanie 

kary określonej w art. 140 ust. 1 pkt 1–3,
b) pięciu członków, gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł o zastosowanie 

kary określonej w art. 140 ust. 1 pkt 4;
 2) w drugiej instancji – komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akade-

mickich przy Radzie w składzie:
a) trzech członków, gdy rozpatrywana jest sprawa, w której orzeczono 

karę określoną w art. 140 ust. 1 pkt 1–3,
b) pięciu członków, gdy rozpatrywana jest sprawa, w której orzeczono 

karę określoną w art. 140 ust. 1 pkt 4.
2. Jeżeli w toku postępowania ujawniają się okoliczności uzasadniające 

rozpoznanie sprawy w składzie pięcioosobowym, komisja orzekająca wydaje 
postanowienie o rozpoznaniu sprawy w takim składzie. Nowych członków ko-
misji wyznacza przewodniczący uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw 
nauczycieli akademickich lub komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 
akademickich przy Radzie.

3. W składach orzekających komisji, o których mowa w ust. 1, co najmniej 
jeden z członków powinien być studentem.

4. W składzie orzekającym komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, co naj-
mniej jeden z członków powinien mieć wyższe wykształcenie prawnicze.

5. Przewodniczącym składu orzekającego powinien być nauczyciel aka-
demicki zatrudniony na stanowisku nie niższym niż obwiniony.

1. Komentowany przepis zawiera regulację dotyczącą właściwości, składu 
orzekającego i organizacji organów właściwych do orzekania w sprawach odpo-
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wiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. Unormowania ustawowe 
są rozwijane przez przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu po-
stępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich.

2. Postępowanie dyscyplinarne prowadzone wobec nauczycieli akademickich 
jest postępowaniem de facto trójinstancyjnym. Obwiniony nauczyciel jest upraw-
niony do tego, aby jego sprawa została dwukrotnie zbadana i merytorycznie roz-
strzygnięta przez organy dyscyplinarne najpierw w pierwszej instancji, potem 
w drugiej – wyższej instancji, a następnie – niejako po raz trzeci – przez sąd po-
wszechny (Sąd Apelacyjny w Warszawie – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych).

3. Organem właściwym do orzekania w sprawie odpowiedzialności dyscypli-
narnej nauczyciela akademickiego w pierwszej instancji jest uczelniana komisja 
dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich. Komisja taka ma być powoła-
na w obrębie każdej uczelni i zakres jej właściwości obejmuje orzekanie w spra-
wach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich zatrudnionych 
na danej uczelni. Prawodawca przyjął zatem zasadę ustanawiania komisji dyscy-
plinarnej pierwszej instancji na każdej uczelni.

4. Organem właściwym do orzekania w sprawie odpowiedzialności dyscy-
plinarnej nauczyciela akademickiego w drugiej (wyższej) instancji jest Komisja 
Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nau-
ki i Szkolnictwa Wyższego (argumentum z art. 146). Komisja taka jest powołana 
w obrębie całego kraju i zakres jej właściwości obejmuje orzekanie w sprawach 
odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich zatrudnionych w ra-
mach poszczególnych uczelni krajowych. Prawodawca przyjął zatem zasadę usta-
nowienia jednej komisji dyscyplinarnej wyższej instancji właściwej miejscowo dla 
terytorium całego kraju.

5. O powołaniu komisji szerzej zob. komentarz do art. 143.
6. Ustawa nie statuuje (z wyjątkiem bardzo ogólnych wymogów z art. 142 

ust. 3–5) warunków, jakim powinni odpowiadać kandydaci na członków komisji 
dyscyplinarnej. Warunki takie nie zostały także określone w treści rozporządzenia 
w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego 
wobec nauczycieli akademickich. Członkami komisji dyscyplinarnej mogą zatem 
zostać dowolni przedstawiciele społeczności akademickiej. Należy postulować, 
aby członkami tymi były wyłącznie osoby dysponujące odpowiednią wiedzą teo-
retyczną i praktyczną w zakresie orzekania, co zapewni należyty poziom ochro-
ny praw i interesów obwinionego nauczyciela akademickiego, sprawność biegu 
postępowania dyscyplinarnego (zredukowanie kosztów finansowych i czasowych 
związanych z tym postępowaniem), jak wreszcie realizację celów postępowania 
dyscyplinarnego (szerzej zob. komentarz do art. 139).

7. Skład orzekający komisji dyscyplinarnych został określony w sposób sztyw-
ny. Przepisy określają ten skład wprost. 

8. Skład organu orzekającego o odpowiedzialności dyscyplinarnej w pierwszej 
instancji jest uzależniony od rodzaju kary dyscyplinarnej, o której zastosowanie 
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w odniesieniu do danego nauczyciela akademickiego wystąpił rzecznik dyscypli-
narny. Natomiast w wyższej instancji skład ten jest uzależniony od rodzaju kary 
dyscyplinarnej, jaka została orzeczona w sprawie przez komisję pierwszej instan-
cji. Jest on zatem uzależniony od kwalifikacji czynu zarzucanego nauczycielowi 
akademickiemu przez rzecznika dyscyplinarnego i następnie przez komisję orze-
kającą w pierwszej instancji (od stopnia jego szkodliwości społecznej). Rozwią-
zanie takie zasługuje na słowa aprobaty. Im bardziej bowiem dotkliwa jest kara 
dyscyplinarna, która może być orzeczona względem nauczyciela akademickiego, 
tym większej rozwagi i ostrożności wymaga jej zastosowanie. Przyjęte rozwiąza-
nie przyczynia się zatem do zapewnienia należytego poziomu ochrony praw i in-
teresów obwinionego nauczyciela akademickiego, jak też do wydawania przez or-
gany orzekające o odpowiedzialności dyscyplinarnej racjonalnych i prawidłowych 
względem stwierdzonych okoliczności faktycznych i prawnych rozstrzygnięć.

9. W pierwszej instancji, w przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł 
o zastosowanie kary dyscyplinarnej upomnienia, nagany albo nagany z pozbawie-
niem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych na uczelni na okres do 5 lat, uczel-
niana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich orzeka w składzie 
trzech członków. W przypadku zaś gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł o zastoso-
wanie takiej kary dyscyplinarnej jak pozbawienie prawa do wykonywania zawodu 
nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, uczelniana komisja dy-
scyplinarna do spraw nauczycieli akademickich orzeka w składzie pięciu członków. 

10. Członkowie komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji powinni pochodzić 
ze społeczności akademickiej danej uczelni. 

11. W drugiej instancji, w przypadku gdy uczelniana komisja dyscyplinarna 
do spraw nauczycieli akademickich orzekła w pierwszej instancji o zastosowaniu 
względem obwinionego nauczyciela akademickiego takiej kary dyscyplinarnej 
jak upomnienie, nagana albo nagana z pozbawieniem prawa do pełnienia funk-
cji kierowniczych na uczelni na okres do 5 lat, Komisja Dyscyplinarna do spraw 
Nauczycieli Akademickich przy RGNiSW orzeka w składzie trzech członków. 
W przypadku zaś, gdy uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli 
akademickich orzekła w pierwszej instancji o zastosowaniu względem obwinio-
nego nauczyciela akademickiego kary dyscyplinarnej pozbawienia prawa do wy-
konywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, Ko-
misja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich przy RGNiSW orzeka 
w składzie pięciu członków.

12. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony praw i interesów 
obwinionego nauczyciela akademickiego prawodawca stworzył możliwość rozsze-
rzenia składu organu orzekającego w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej 
w toku postępowania. Jedyną przesłanką dokonania tego rozszerzenia jest ujaw-
nienie w toku postępowania (a zatem po jego wszczęciu, a przed wydaniem roz-
strzygnięcia w sprawie) okoliczności, które będą uzasadniać rozpoznanie (a co 
za tym idzie rozstrzygnięcie) sprawy w większym składzie, tj. pięcioosobowym. 
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W każdym zatem przypadku, gdy będą za tym przemawiały okoliczności sprawy 
(jej szczególnie skomplikowany charakter, konieczność zastosowania najdotkliw-
szej z kar dyscyplinarnych), organ orzekający o odpowiedzialności dyscyplinarnej 
nauczyciela akademickiego będzie orzekał w składzie pięciu osób. W przypadku 
gdy w toku postępowania organ orzekający w sprawie (w składzie trzech osób) 
stwierdzi, że zaszła przesłanka, o której mowa w art. 142 ust. 2, komisja dyscy-
plinarna wyda postanowienie o rozpoznaniu sprawy w powiększonym – pięcio-
osobowym – składzie. Dwaj dodatkowi członkowie komisji zostaną wyznaczeni 
przez przewodniczącego odpowiednio uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw 
nauczycieli akademickich albo przez przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej 
do spraw Nauczycieli Akademickich przy RGNiSW. Członkowie ci muszą odpo-
wiadać wymogom, o których mowa w art. 142 ust. 3–4.

13. W skład komisji dyscyplinarnej musi każdorazowo wchodzić co najmniej 
jeden student. Członek komisji, który jest studentem, nie może zostać przewodni-
czącym komisji (argumentum z art. 142 ust. 5).

14. Skoro w myśl art. 142 ust. 3 co najmniej jeden z członków komisji (czy to 
uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich, czy też 
Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy RGNiSW) po-
winien być studentem, nie można wykluczyć sytuacji, w której wszyscy członko-
wi komisji – z wyjątkiem przewodniczącego składu orzekającego komisji – będą 
studentami. Powyższa konstatacja rodzi konieczność interwencji prawodawcy. 
Przepis art. 142 ust. 4 różnicuje składy orzekające komisji dyscyplinarnych pod 
względem konieczności zapewnienia w ich składzie reprezentacji prawniczej. O ile 
w przypadku organu niższego stopnia wymóg reprezentacji prawniczej nie został 
wprowadzony, o tyle taki wymóg obowiązuje w odniesieniu do komisji dyscypli-
narnej wyższego stopnia. I tak w skład Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczy-
cieli Akademickich przy RGNiSW musi wchodzić co najmniej jedna osoba legi-
tymująca się wyższym wykształceniem prawniczym (absolwent prawa). De lege 
ferenda należy postulować zwiększenie udziału reprezentacji prawników w skła-
dzie orzekającym, co – jak się wydaje – pozytywnie przełoży się na poziom fa-
chowości orzekania w sprawach dyscyplinarnych.

15. Przewodniczącym składu orzekającego komisji dyscyplinarnej powinien 
być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku nie niższym niż obwi-
niony. Mając na uwadze to, że nauczyciel akademicki może być pracownikiem 
naukowo -dydaktycznym i naukowym albo pracownikiem dydaktycznym, powyż-
szy zapis może wywoływać wątpliwości interpretacyjne (por. szerzej: komentarz 
do art. 110). Nie jest do końca jasne, czy w hipotetycznym przypadku, gdy obwi-
nionym nauczycielem akademickim jest pracownik dydaktyczny zatrudniony na 
stanowisku wykładowcy, przewodniczącym komisji dyscyplinarnej orzekającej 
w jego sprawie może być tylko inny pracownik dydaktyczny (starszy wykładow-
ca), czy też mogą nim być pracownik naukowo-dydaktyczny i pracownik nauko-
wy. Jak się wydaje, powyższą wątpliwość należy rozstrzygnąć przez przyjęcie, że 
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przewodniczącym komisji dyscyplinarnej orzekającej w sprawie odpowiedzialno-
ści pracownika naukowo-dydaktycznego i naukowego powinien być pracownik 
naukowo-dydaktyczny czy też naukowy, który jest zatrudniony na stanowisku nie 
niższym aniżeli obwiniony nauczyciel. Natomiast w przypadku gdy obwiniony 
nauczyciel akademicki jest pracownikiem dydaktycznym, przewodniczącym ko-
misji dyscyplinarnej może być pracownik dydaktyczny, który jest zatrudniony na 
stanowisku nie niższym niż obwiniony nauczyciel. Przyjęcie takiej interpretacji 
przepisu art. 142 ust. 5 jest – jak się wydaje – zabiegiem uzasadnionym zarówno 
względami celowościowymi (sprawnością orzekania w połączeniu z należytą gwa-
rancją dla sfery praw i interesów obwinionego nauczyciela akademickiego), jak 
i brakiem w treści art. 110 reguły interpretacyjnej odnośnie do relacji nadrzędno-
ści – podległości pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi czy też na-
ukowymi a pracownikami dydaktycznymi. 

Cały skład komisji dyscyplinarnej powinien być bezstronny i niezawisły za-
równo względem obwinionego nauczyciela akademickiego, jak i względem roz-
poznawanej sprawy. Zgodnie z § 15 r.s.t.p.w. rzecznik dyscyplinarny, obwiniony 
lub jego obrońca są uprawnieni zgłosić przewodniczącemu komisji dyscyplinarnej 
wniosek o wyłączenie członka składu orzekającego od udziału w rozpoznawaniu 
sprawy, jeżeli między obwinionym lub pokrzywdzonym a członkiem składu za-
chodzą stosunki tego rodzaju, że mogą budzić wątpliwości co do bezstronności 
tego członka. Każdy z członków składu orzekającego jest także uprawniony do 
złożenia wniosku o wyłączenie. 

Art. 143. 1. Komisja dyscyplinarna, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1, 
pochodzi z wyboru. Tryb wyboru określa statut.

2. Komisję dyscyplinarną, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, wybiera 
Rada. Tryb wyboru określa regulamin uchwalony przez Radę.

3. Komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 142 ust. 1, są niezawi-
słe w zakresie orzekania.

4. Komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 142 ust. 1, rozstrzygają 
samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie są związane 
rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawo-
mocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce.

5. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą więk-
szością głosów.

6. Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1, 
trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów uczelni.

7. Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, 
trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia.

8. Obsługę komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, 
wykonują komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego.
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1. Komentowany przepis określa inter alia zasady tworzenia komisji dyscy-
plinarnych. Jeśli chodzi o komisje dyscyplinarne pierwszej (niższej) instancji, to 
prawo o szkolnictwie wyższym przyjmuje zasadę tworzenia komisji dyscyplinar-
nej na każdej uczelni z osobna. Tym samym wyłączona została możliwość utwo-
rzenia jednej wspólnej komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji dla kilku ośrod-
ków akademickich. Można zasadnie domniemywać, że przyjęcie tego ostatniego 
rozwiązania prowadziłoby do zredukowania ryzyka wystąpienia sytuacji stron-
niczego nastawienia uczelnianej komisji dyscyplinarnej względem rozpoznawa-
nej sprawy lub obwinionego nauczyciela akademickiego. Z drugiej jednak strony 
byłoby to związane z ryzykiem, że członkowie takiej „wspólnej” komisji dyscy-
plinarnej dla kilku ośrodków akademickich nie będą w należytym stopniu znać 
zwyczajów obowiązujących na danej uczelni, a tym samym nie będą w stanie do-
konać właściwej wykładni przesłanki warunkującej odpowiedzialność dyscypli-
narną nauczyciela akademickiego. De lege ferenda należałoby – jak się wydaje 
– poddać ocenie celowość utworzenia komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji 
dla więcej aniżeli jednego ośrodka akademickiego.

2. W odniesieniu do powoływania składu uczelnianej komisji dyscyplinar-
nej prawodawca przyjął zasadę, że skład ten jest tworzony w drodze wyborów. 
Tryb i procedura wyborów są regulowane statutem danej uczelni (por. szerzej ko-
mentarz do art. 17), co jest wyrazem autonomii uczelni. Zarówno przepisy prawa 
o szkolnictwie wyższym, jak i przepisy wykonawcze do niego nie zawierają w tej 
materii jakichkolwiek wskazówek. 

3. Tryb i procedura wyborów są przedmiotem regulaminu (aktu porządku 
wewnętrznego) uchwalanego przez RGiNSW (por. szerzej komentarz do rozdzia-
łu 5 w dziale I).

4. Zarówno w treści statutu uczelni, jak i w treści regulaminu uchwalonego 
przez RGiNSW powinny się znaleźć zapisy określające także tryb i procedurę od-
wołania członka komisji dyscyplinarnej (odwołania obligatoryjnego, z mocy pra-
wa, i odwołania fakultatywnego, na wniosek), a także tryb i procedurę przepro-
wadzenia wyborów uzupełniających. 

5. Komisje dyscyplinarne to organy kadencyjne. I tak, kadencja uczelnianej 
komisji dyscyplinarnej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów 
uczelni. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich 
przy RGiNSW trwa również 4 lata, ale rozpoczyna się 1 stycznia roku następują-
cego po roku, w którym miał miejsce wybór składu tej komisji.

6. Obsługę administracyjną (techniczną i biurową) uczelnianej komisji dyscy-
plinarnej wykonują pracownicy uczelni wyznaczeni przez rektora.

7. Obsługą administracyjną (techniczną i biurową) Komisji Dyscyplinarnej 
do spraw Nauczycieli Akademickich przy RGiNSW zajmują się (obecnie) komór-
ki organizacyjne w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

8. Orzeczenia składu orzekającego komisji dyscyplinarnej zapadają zwykłą 
większością głosów. 
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9. Orzeczenia komisji dyscyplinarnych – podobnie jak wyroki sądów – nie 
podlegają interpretacji. Wszelkie niejasności – zwłaszcza te w zakresie kary – mogą 
podlegać wyjaśnieniu wyłącznie w drodze wniesienia środka prawnego (odwoła-
nia) od orzeczenia.

10. Przepis art. 143 ust. 3 proklamuje bardzo ważną zasadę ogólną postępo-
wania dyscyplinarnego, tj. zasadę niezawisłości orzekania. Komisje dyscyplinarne 
są niezawisłe w zakresie orzekania. Oznacza to w szczególności, że rozstrzygają 
one samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie są związane 
rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocne-
go skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce. Komi-
sje dyscyplinarne powinny zatem w rozstrzyganiu spraw kierować się wyłącznie 
przepisami prawa oraz zasadą obiektywizmu.

11. Respektowanie w praktyce zasady ogólnej niezawisłości orzekania wyma-
ga stworzenia odpowiednich gwarancji, tak aby zarówno poszczególni członkowie 
komisji dyscyplinarnych, jak i cały skład komisji mieli pełne poczucie orzekania 
wolnego od zewnętrznego (uczelnianego czy też pozauczelnianego) wpływu na 
treść orzeczenia. 

12. Niezawisłość komisji dyscyplinarnych jest ograniczona do kwestii orzeka-
nia i nie pozbawia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego uprawnie-
nia do czuwania nad tym, aby działalność komisji była zgodna z przepisami prawa, 
ani uprawnienia do zwrócenia się do rektora z żądaniem podjęcia odpowiednich 
działań w sytuacji, gdy minister stwierdzi, że działalność komisji narusza obowią-
zujący porządek prawny. Ustawa nie przewiduje jednak możliwości bezpośredniej 
ingerencji ministra w postępowanie dyscyplinarne prowadzone na danej uczelni.

13. Wszyscy członkowie komisji dyscyplinarnej muszą być bezstronni wo-
bec rozpoznawanych spraw i stron postępowania dyscyplinarnego. W przypadku 
występowania relacji zależności danego członka komisji wobec rozpoznawanej 
sprawy lub strony, członek ten będzie podlegał wyłączeniu. Podobnie wyłącze-
niu będzie podlegać członek komisji w razie zaistnienia istotnych wątpliwości 
odnośnie do spełnienia przez niego wymogu bezstronności w postępowaniu dy-
scyplinarnym.

14. Orzeczenia komisji dyscyplinarnych muszą być doręczane ministrowi 
właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego (argumentum z § 28 ust. 5 r.s.t.p.w.).

15. Ustawa nie określa terminu załatwienia sprawy przez komisje dyscypli-
narne. Zastosowanie znajdą tu zatem rozwiązania ogólne z kodeksu postępowa-
nia karnego.

Art. 144. 1. Postępowanie dyscyplinarne komisja dyscyplinarna wszczyna 
na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.

2. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie sześciu 
miesięcy od dnia powzięcia odpowiednio przez rektora lub ministra właściwe-



 Art. 144 

335

Rozdział 4. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

  Aleksandra Wiktorowska, Paweł Wajda  

go do spraw szkolnictwa wyższego wiadomości o popełnieniu czynu uzasad-
niającego nałożenie kary oraz po upływie pięciu lat od popełnienia tego czynu. 
Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu 
przedawnienia ścigania tego przestępstwa, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z urzę-
du w przypadku, gdy nauczycielowi akademickiemu zarzuca się popełnienie 
czynu polegającego na:
 1) przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autor-

stwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania;
 2) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudze-

go utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania;
 3) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cu-

dzego artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu takiego 
utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania;

 4) naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny spo-
sób;

 5) fałszowaniu badań lub wyników badań naukowych lub dokonaniu innego 
oszustwa naukowego;

 6) przyjmowaniu, w związku z pełnieniem funkcji lub zajmowaniem stano-
wiska w uczelni, korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy;

 7) powoływaniu się na wpływy w uczelni, instytucji państwowej lub samo-
rządowej albo wywoływaniu przekonania innej osoby lub utwierdzaniu 
jej w przekonaniu o istnieniu takich wpływów i podjęciu się pośrednictwa 
w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo 
jej obietnicę;

 8) udzieleniu albo obiecywaniu udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej 
w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w uczelni, polegające na 
wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej 
funkcję lub zajmującej stanowisko w uczelni, w związku z pełnieniem tej 
funkcji lub zajmowaniem stanowiska.
4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 2, wszczęto postępowanie dyscy-

plinarne, karalność czynu uzasadniającego nałożenie kary ustaje z upływem 
dwóch lat od dnia wszczęcia postępowania.

5. Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia postępowa-
nia dyscyplinarnego wobec nauczyciela akademickiego, któremu zarzuca się 
popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1–5.

6. Kary dyscyplinarne określone w art. 140 ust. 1 pkt 1–3 ulegają zatar-
ciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu, dołączony do akt osobowych nauczyciela 
akademickiego, podlega usunięciu po upływie trzech lat, a w przypadku kary 
określonej w art. 140 ust. 1 pkt 3 po upływie pięciu lat od dnia doręczenia mu 
prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, jeżeli w tym okresie nie został on uka-
rany dyscyplinarnie lub sądownie za przestępstwo umyślne.
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1. Komentowany przepis statuuje zasadę ogólną skargowości postępowania 
dyscyplinarnego, zgodnie z którą postępowanie to jest wszczynane przez komisję 
dyscyplinarną wyłącznie na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. Komisja dyscy-
plinarna jest przy tym związana wnioskiem rzecznika dyscyplinarnego. 

2. Rzecznik dyscyplinarny jest jednym z najważniejszych podmiotów w po-
stępowaniu dyscyplinarnym. To od jakości i prawidłowości jego pracy zależą za-
równo wynik postępowania dyscyplinarnego, jak i kwestia respektowania w tym 
postępowaniu praw i interesów obwinionego nauczyciela akademickiego. Pozycji 
prawnoustrojowej rzecznika dyscyplinarnego zostały poświęcone dwa przepisy: 
art. 144 i 145.

3. Rzecznik dyscyplinarny pełni w postępowaniu dyscyplinarnym funkcję 
zbliżoną do funkcji oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym.

4. Wniosek rzecznika dyscyplinarnego należy uznać za informację publicz-
ną (tak wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2011 r., I OSK 391/11, www.orzeczenia.nsa.
gov.pl).

5. W świetle art. 144 ust. 2 możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinar-
nego została ograniczona w czasie. Wprowadzono tu zatem instytucję przedaw-
nienia ścigania. Prawodawca przewidział dwa rodzaje terminów, z których upły-
wem występuje skutek prawny w postaci niemożności wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego. 

Pierwszy z terminów – sześciomiesięczny – jest liczony od dnia powzięcia 
przez rektora albo ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wiado-
mości o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary dyscyplinarnej. 

Prawodawca wyszedł tu z założenia, iż 6 miesięcy jest terminem wystarcza-
jącym do wydania przez rektora albo ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego polecenia rzecznikowi dyscyplinarnemu odnośnie do wszczęcia postę-
powania wyjaśniającego w sprawie oraz ewentualnego wystąpienia przez rzeczni-
ka z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Rektor albo minister 
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego jest uprawniony do kwalifikacji danego 
zachowania jako uchybiającego albo nieuchybiającego obowiązkom nauczyciela 
akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego.

Drugi z terminów odnosi się do czynów uzasadniających nałożenie kary dy-
scyplinarnej, będących jednocześnie przestępstwem. W przypadku czynów sta-
nowiących przestępstwo okres przedawnienia możliwości wszczęcia postępowa-
nia dyscyplinarnego nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego 
przestępstwa, ustalanego zgodnie z treścią normy z art. 101 k.k.

6. Przepis art. 144 ust. 3 wymienia enumeratywnie czyny, których zarzucenie 
nauczycielowi akademickiemu warunkuje konieczność wszczęcia przez rzecznika 
dyscyplinarnego postępowania dyscyplinarnego z urzędu. Czyny te mają zbliżony 
charakter do czynów penalizowanych w świetle przepisów ustawy o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych (naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych) oraz 
do czynów penalizowanych w świetle kodeksu karnego (oszustwo, przekupstwo czy 
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też płatna protekcja). Wymienione czyny sprowadzają się do zachowań stanowiących 
naruszenie cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych (art. 144 ust. 3 pkt 1–4), do 
zachowań stanowiących tzw. oszustwo naukowe (art. 144 ust. 3 pkt 5) oraz do zacho-
wań stanowiących działalność o charakterze korupcyjnym (art. 144 ust. 3 pkt 6–8).

7. W obliczu stwierdzenia przez rzecznika dyscyplinarnego tego, że nauczy-
cielowi akademickiemu zarzuca się popełnienie jednego z czynów wymienionych 
w art. 144 ust. 3, rzecznik dyscyplinarny zobligowany jest wszcząć postępowanie 
wyjaśniające w sprawie.

8. Przepis art. 144 ust. 6 reguluje podstawowe kwestie związane z instytucją 
zatarcia kar dyscyplinarnych, w tym terminy, po których upływie możliwe jest 
zatarcie kar. 

9. Takie kary dyscyplinarne jak upomnienie oraz nagana ulegają zatarciu po 
upływie 3 lat od dnia doręczenia nauczycielowi akademickiemu prawomocnego 
orzeczenia o ukaraniu. 

10. Kara nagany z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych 
na uczelni na okres do 5 lat ulega zatarciu po upływie 5 lat. Okres ten liczony 
jest od dnia doręczenia nauczycielowi akademickiemu prawomocnego orzecze-
nia o ukaraniu.

11. Przesłanką zatarcia jest to, by w czasie, którego upływ jest konieczny do 
wystąpienia skutku prawnego zatarcia skazania, nauczyciel akademicki nie został 
powtórnie ukarany dyscyplinarnie lub sądownie za przestępstwo umyślne. Inaczej 
mówiąc, jeśli w czasie przed wystąpieniem zatarcia kary dyscyplinarnej ukarany 
nauczyciel akademicki zostanie ponownie ukarany dyscyplinarnie lub też zosta-
nie ukarany sądownie za popełnienie przestępstwa umyślnego, bieg terminu nie-
zbędnego do zatarcia skazania zostanie zatrzymany. Bieg ten rozpocznie się na 
nowo z chwilą doręczenia ukaranemu nauczycielowi akademickiemu prawomoc-
nego orzeczenia w sprawie. Natomiast jeżeli w okresie tym zostanie przeciwko 
takiemu nauczycielowi wszczęte postępowanie, które przed upływem wskazane-
go okresu nie zostanie prawomocne zakończone, nie będzie to miało wpływu na 
wystąpienie skutku zatarcia skazania.

12. Zatarcie kary dyscyplinarnej prowadzi do potraktowania jej jako niebyłej. 
Rezultat ten następuje ex lege bez konieczności wydawania jakiegokolwiek roz-
strzygnięcia przez organ właściwy w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej 
nauczycieli akademickich. Czynności związanych z zatarciem kar dokonuje organ 
uczelni właściwy w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.

13. Wraz z zatarciem kary dyscyplinarnej z akt osobowych nauczyciela akade-
mickiego usunięciu podlega odpis orzeczenia o ukaraniu. Tym samym nauczyciel 
taki jest z tą chwilą – w świetle prawa – osobą niekaraną dyscyplinarnie.

14. Z uwagi na to, że skutek prawny, jakim jest zatarcie skazania, następuje 
ex lege, podmioty zobligowane do prowadzenia akt osobowych nauczycieli aka-
demickich nie mogą odmówić usunięcia z tych akt odpisu orzeczenia o ukaraniu 
nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną. 
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15. Prawodawca nie dopuścił możliwości ubiegania się przez ukaranego na-
uczyciela akademickiego o skrócenie okresu wymaganego do wystąpienia skutku 
zatarcia kary dyscyplinarnej.

16. O ile brak zatarcia skazania przy wymierzeniu nauczycielowi akademi-
ckiemu kary dyscyplinarnej pozbawienia prawa do wykonywania zawodu na sta-
łe jest zrozumiały, o tyle zasadne wydaje się rozważenie dokonania nowelizacji 
umożliwiającej zatarcie kary dyscyplinarnej pozbawienia prawa do wykonywa-
nia zawodu na czas określony. Kara ta mogłaby podlegać zatarciu np. po upływie 
5 lat od dnia odzyskania przez nauczyciela akademickiego prawa do wykonywa-
nia zawodu.

17. Informację o nałożeniu kary dyscyplinarnej, która nie uległa zatarciu, 
umieszcza się w świadectwie pracy nauczyciela akademickiego.

Art. 144a. W sprawach naruszeń dyscyplinarnych, które stanowią jedno-
cześnie naruszenie zasad etyki w nauce, w szczególności określonych w art. 144 
ust. 3 pkt 1–5, komisja dyscyplinarna może zwrócić się o wydanie opinii do 
komisji do spraw etyki w nauce, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 oraz 
z 2011 r. Nr 84, poz. 455). Opinia komisji do spraw etyki w nauce wiąże komi-
sję dyscyplinarną w ustaleniu treści naruszenia.

1. Naruszenia dyscyplinarne nauczycieli akademickich mogą prowadzić do 
kumulowania się kilku rodzajów odpowiedzialności. Przykładowo dane zachowa-
nie nauczyciela akademickiego może jednocześnie wypełniać znamiona narusze-
nia dyscyplinarnego z art. 139 i przestępstwa stypizowanego w kodeksie karnym. 
W takich sytuacjach będziemy mieli do czynienia z dwoma rodzajami odpowie-
dzialności, tj. odpowiedzialnością dyscyplinarną z prawa o szkolnictwie wyższym 
i z odpowiedzialnością karną. 

2. W przypadku gdy dane naruszenie dyscyplinarne będzie stanowić jedno-
cześnie naruszenie zasad etyki w nauce, komisja dyscyplinarna jest uprawniona 
zwrócić się do komisji do spraw etyki w nauce o wydanie opinii w danej sprawie. 

3. Komisja dyscyplinarna powinna wystąpić o opinię w przypadku takich na-
ruszeń dyscyplinarnych, jak: przywłaszczenie sobie autorstwa albo wprowadze-
nie w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego 
wykonania; rozpowszechnienie, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, 
cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania; rozpowszech-
nienie, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wy-
konania albo publiczne zniekształcenie takiego utworu, artystycznego wykona-
nia, fonogramu, wideogramu lub nadania; naruszenie cudzych praw autorskich 
lub praw pokrewnych w inny sposób; fałszowanie badań lub wyników badań 
naukowych lub dokonanie innego oszustwa naukowego (por. szerzej komentarz 
do art. 144).
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4. W myśl art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akade-
mii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.) komisja do spraw etyki w nauce 
wyraża opinie w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce przez pra-
cownika uczelni, jednostki naukowej PAN oraz instytutu badawczego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 
Nr 96, poz. 618 z późn. zm.), w szczególności w postępowaniach prowadzonych 
przez komisje dyscyplinarne. 

5. W skład komisji do spraw etyki w nauce wchodzi nie więcej niż dziewięć 
osób reprezentujących środowisko nauki i szkolnictwa wyższego w Rzeczypospo-
litej Polskiej. Kadencja komisji trwa 4 lata i odpowiada kadencji organów PAN 
(por. szerzej rozdział 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk). 

6. Komisja orzeka w zespołach trzyosobowych. Skład zespołu orzekającego 
oraz przewodniczącego zespołu ustala przewodniczący komisji. Obsługę admini-
stracyjną komisji sprawuje Kancelaria PAN.

7. W procedurze uzyskiwania przedmiotowej opinii zastosowania nie znaj-
dzie norma z art. 106 k.p.a., dotycząca kwestii uzyskania stanowiska od innego 
organu w postępowaniu administracyjnym, tj. współdziałania organów w postę-
powaniu administracyjnym41� 

8. Komisja do spraw etyki w nauce powinna wyrazić opinię, o której mowa 
w art. 144a, niezwłocznie. Opinia ta powinna być wyrażona w formie pisemnej 
do celów dowodowych (ad probationem). 

9. W przypadku gdy komisja dyscyplinarna wystąpiła do komisji do spraw 
etyki w nauce z wnioskiem o wydanie opinii, nie może rozstrzygnąć sprawy 
odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela akademickiego przed uzyska-
niem tej opinii.

10. Opinia komisji do spraw etyki w nauce wiąże komisję dyscyplinarną je-
dynie w zakresie ustalenia treści naruszenia dyscyplinarnego. W pozostałym za-
kresie nie jest wiążąca. Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której pozostała treść 
opinii zostanie także uwzględniona przez komisję dyscyplinarną. Decyzja w tej 
ostatniej materii leży w gestii komisji dyscyplinarnej.

11. Nieuwzględnienie przez komisję dyscyplinarną opinii komisji do spraw 
etyki w nauce w zakresie ustalenia treści naruszenia dyscyplinarnego stanowi 
podstawę wzruszenia tak wydanego rozstrzygnięcia.

12. Komisja do spraw etyki w nauce jest także uprawniona – z własnej ini-
cjatywy – kierować sprawy dotyczące naruszeń zasad etyki w nauce przez pra-
cowników uczelni, jednostki naukowej PAN oraz instytutu badawczego, o którym 
mowa w ustawie o instytutach badawczych, do właściwych komisji dyscyplinar-
nych z zaleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Informację 
o wynikach takiego postępowania komisja dyscyplinarna przekazuje po jego za-
kończeniu, bez zbędnej zwłoki, do wiadomości komisji do spraw etyki w nauce.

41 Por. szerzej M. Dyl (w:) M. Wierzbowski (red.), A. Wiktorowska (red.), Kodeks postępowa-
nia administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 542–554.
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13. Komisja do spraw etyki w nauce opracowuje kodeks etyki pracownika na-
ukowego oraz prowadzi działalność mającą na celu upowszechnianie standardów 
rzetelności badań naukowych.

Art. 145. 1. Rzeczników dyscyplinarnych w uczelni powołuje rektor, 
a rzeczników dyscyplinarnych przy komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 
pkt 2 – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, spośród nauczy-
cieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora ha-
bilitowanego.

2. W przypadku powzięcia przez organ, który powołał rzecznika dyscy-
plinarnego, wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego odpowiedzial-
ność dyscyplinarną, organ niezwłocznie poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu 
wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

3. Rzecznik dyscyplinarny jest związany poleceniami organu, który go 
powołał.

4. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych powoływanych przez rektora 
trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów uczelni.

5. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych powoływanych przez ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego trwa cztery lata i rozpoczyna się 
w dniu 1 stycznia.

1. Komentowany przepis reguluje kwestie obsady personalnej na stanowisku 
rzecznika dyscyplinarnego, a także statuuje wymogi formalne, jakie muszą spełnić 
kandydaci do pełnienia tej funkcji, sposób powołania, kadencje i zasadnicze kom-
petencje rzeczników dyscyplinarnych na uczelni oraz rzeczników dyscyplinarnych 
przy Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy RGNiSW.

2. Funkcję rzecznika dyscyplinarnego na uczelni może pełnić wyłącznie oso-
ba fizyczna, która spełnia jednocześnie dwa kryteria. Po pierwsze, musi być na-
uczycielem akademickim. Po drugie, musi mieć co najmniej stopień naukowy 
doktora habilitowanego. 

3. Ustawa nie formułuje dodatkowych wymagań, jakie powinien spełnić rzecz-
nik dyscyplinarny (np. wymogów dotyczących wykształcenia, doświadczenia za-
wodowego, przymiotów osobistych). 

4. Jakkolwiek prawo o szkolnictwie wyższym nie określa tego wprost, należy 
przyjąć, że rzecznikiem dyscyplinarnym uczelni powinien być nauczyciel akade-
micki zatrudniony na danej uczelni. Za przyjęciem tego stanowiska przemawiają 
względy celowościowe. Chodzi o to, aby rzecznik dyscyplinarny był zaangażowa-
ny w prace społeczności akademickiej danej uczelni, i – co jest z tym bezpośred-
nio związane – by znał specyfikę pracy środowiska akademickiego, w którym ma 
wykonywać swoje obowiązki.

5. Rzecznik dyscyplinarny uczelni jest powoływany przez rektora. Obsa-
da tego stanowiska odbywa się w drodze powołania określonej osoby fizycznej 
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przez uprawniony podmiot (rektora uczelni). Powołanie rzecznika dyscyplinarne-
go uczelni jest aktem władzy zwierzchniej rektora.

6. Funkcja rzecznika dyscyplinarnego uczelni ma charakter kadencyjny. Ka-
dencja trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów uczelni. Roz-
wiązanie to ma na celu zapewnienie bezstronności i niezawisłości rzecznika dyscy-
plinarnego i uniknięcie wpływu politycznego czy też konfliktu między organami 
uczelni a rzecznikiem dyscyplinarnym uczelni.

7. Funkcję rzecznika dyscyplinarnego Komisji Dyscyplinarnej do spraw Na-
uczycieli Akademickich przy RGNiSW może pełnić wyłącznie osoba fizyczna, 
która spełnia dwa warunki. Po pierwsze, musi być nauczycielem akademickim. 
Po drugie, musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

8. Rzecznik dyscyplinarny przy Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczy-
cieli Akademickich przy RGNiSW jest powoływany przez ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego. 

9. Funkcja rzecznika dyscyplinarnego przy Komisji Dyscyplinarnej do spraw 
Nauczycieli Akademickich przy RGNiSW ma charakter funkcji kadencyjnej. Ka-
dencja rzecznika trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku kalenda-
rzowego. W przypadku wydania przez rzecznika dyscyplinarnego postanowienia 
o umorzeniu postępowania wyjaśniającego do postanowienia tego odpowiednie 
zastosowanie znajdzie norma z art. 465 k.p.k. (argumentum z art. 150 i z art. 78 
Konstytucji RP).

Art. 146. 1. Obwiniony ma prawo do korzystania z pomocy wybranego 
przez siebie obrońcy. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wnosi o orze-
czenie kary, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 4, a obwiniony nie ma obrońcy 
z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę z urzędu 
spośród nauczycieli akademickich uczelni.

2. W przypadku gdy obwiniony uchyla się od uczestnictwa w postępowa-
niu, postępowanie może toczyć się pod jego nieobecność.

3. Od orzeczenia uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 
akademickich strony mogą się odwołać do komisji, o której mowa w art. 142 
ust. 1 pkt 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz 
z uzasadnieniem.

4. Od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, o której mowa 
w art. 142 ust. 1 pkt 2, stronom służy odwołanie do Sądu Apelacyjnego w War-
szawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Do odwołania stosuje się prze-
pisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące apelacji. Od orzeczenia sądu 
apelacyjnego nie służy skarga kasacyjna.

5. Informację o prawomocnym orzeczeniu w sprawach naruszeń, o któ-
rych mowa w art. 144 ust. 3 pkt 1–5, komisja dyscyplinarna przekazuje do 
wiadomości organu przyznającego środki finansowe na naukę.
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6. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem 
można wznowić, jeżeli:
 1) w związku z postępowaniem dopuszczono się rażącego naruszenia prawa, 

a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na 
treść orzeczenia;

 2) po wydaniu orzeczenia ujawniono nowe fakty lub dowody nieznane 
w chwili jego wydania, wskazujące na to, że obwiniony jest niewinny, 
skazano go za popełnienie innego czynu lub komisja bezpodstawnie umo-
rzyła postępowanie;

 3) w trakcie postępowania naruszono przepisy, przez co uniemożliwiono 
lub w poważnym stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie z pra-
wa do obrony, albo skład komisji nie odpowiadał warunkom określonym 
w art. 142, albo zasiadała w niej osoba podlegająca wyłączeniu.
7. Wznowienie nie może nastąpić z przyczyny wymienionej w ust. 6 pkt 1, 

jeżeli była ona przedmiotem rozpoznania przez sąd apelacyjny w trybie okre-
ślonym w ust. 4.

8. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego na niekorzyść obwinionego 
nie jest dopuszczalne po jego śmierci albo po upływie trzech lat od popełnienia 
czynu będącego podstawą orzeczenia, a gdy czyn stanowił przestępstwo – po 
upływie okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa lub w razie wyko-
nania kary i jej zatarcia.

9. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego mogą składać, 
w terminie trzydziestu dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uza-
sadniającej wznowienie: obwiniony, obrońca, rzecznik dyscyplinarny, a po 
śmierci obwinionego lub gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego 
poczytalności – także jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.

1. Przepis art. 146 ust. 1 statuuje jedną z zasad ogólnych postępowania dyscy-
plinarnego, jaką jest prawo obwinionego nauczyciela akademickiego do obrony. 
Zasada ta ogniskuje się w tym, że w przypadku naruszeń dyscyplinarnych zagro-
żonych karą upomnienia, nagany oraz nagany z pozbawieniem prawa do pełnie-
nia funkcji kierowniczych na uczelni na okres do 5 lat obwiniony może wybrać 
sobie obrońcę. Natomiast w przypadku naruszeń dyscyplinarnych zagrożonych 
karą pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na 
stałe lub na czas określony obwiniony nauczyciel akademicki może wybrać sobie 
obrońcę, a jeśli tego nie zrobi, przysługuje mu tzw. obrońca z urzędu.

2. Obrońcą z wyboru może być nauczyciel akademicki – członek danej spo-
łeczności akademickiej, jak również osoba niewchodząca w skład tej społeczności 
(jak np. adwokat). Koszty pracy i działalności obrońcy z wyboru ponosi obwinio-
ny nauczyciel akademicki. 

3. Obrońcą z urzędu może być natomiast wyłącznie nauczyciel akademicki 
z danej społeczności akademickiej. Koszty pracy i działalności obrońcy z urzędu 
są pokrywane ze środków uczelni.
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4. Przepis art. 146 ust. 2 statuuje w sposób pośredni zasadę ogólną czynne-
go udziału obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym. Komisja dyscyplinar-
na ma obowiązek zapewnić obwinionemu nauczycielowi akademickiemu czynny 
udział w postępowaniu. Decyzja o skorzystaniu z tego uprawnienia leży w gestii 
nauczyciela akademickiego. W przypadku gdy nauczyciel będzie się uchylać od 
uczestnictwa w postępowaniu, może być ono prowadzone bez jego udziału. Ko-
mentowany przepis zabezpiecza zatem sprawność biegu postępowania przed dzia-
łaniami obwinionego nauczyciela akademickiego nakierowanymi na przedłużanie 
postępowania w rezultacie stosowania różnorakich wybiegów proceduralnych.

5. Przepis art. 146 ust. 3 statuuje w sposób pośredni zasadę ogólną pisemności, 
co wynika z użytego w treści przepisu z art. 146 ust. 3 sformułowania „doręczenia 
orzeczenia wraz z uzasadnieniem”. Skoro bowiem orzeczenie wraz z uzasadnie-
niem ma być doręczone, należy rozumieć to jako nałożoną na właściwy w spra-
wach odpowiedzialności dyscyplinarnej organ powinność sporządzenia wymie-
nionego orzeczenia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej. 

6. Zgodnie z art. 146 ust. 3 od orzeczenia w sprawie odpowiedzialności dyscy-
plinarnej nauczyciela akademickiego wydanego przez uczelnianą komisję dyscy-
plinarną przysługuje stronom postępowania dyscyplinarnego (ukaranemu dyscy-
plinarnie nauczycielowi akademickiemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu) środek 
prawny w postaci odwołania. Środek ten wnosi się do Komisji Dyscyplinarnej do 
spraw Nauczycieli Akademickich przy RGiNSW. Odwołanie wnosi się w terminie 
14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Do obliczania tego 
terminu odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu postępowania karnego 
(por. szerzej rozdział 14 w dziale IV tego kodeksu). Odwołanie to jest odformalizo-
wane. W jego treści wystarczy wskazać dane osobowe wnoszącego, to, że odwołu-
jący się nie zgadza się z wydanym orzeczeniem, i umieścić własnoręczny podpis. 
Odwołanie wnosi się w formie pisemnej (do celów dowodowych); chodzi o moż-
liwość wykazania tego, że odwołanie zostało wniesione z zachowaniem terminu.

7. O trybie i przebiegu postępowania odwoławczego por. szerzej rozdział 4 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego 
i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich.

8. Środkiem prawnym służącym przeciwko prawomocnym orzeczeniom Ko-
misji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy RGiNSW jest od-
wołanie. Środek ten wnosi się do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Sądu Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych. Do samego odwołania, jak również do procedury jego 
rozpatrzenia, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego 
dotyczące apelacji (por. szerzej rozdział 1 w dziale V tego kodeksu). Odwołanie 
to wnosi się zatem za pośrednictwem Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczy-
cieli Akademickich przy RGiNSW w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie 
orzeczenia tej komisji.

9. Odwołanie od prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej do spraw 
Nauczycieli Akademickich przy RGiNSW składa się do tej komisji, a ona przesyła 
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je niezwłocznie, wraz z aktami postępowania dyscyplinarnego, do Sądu Apelacyj-
nego w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Środek prawny w po-
staci odwołania do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych jest wyrazem realizacji konstytucyjnego prawa do sądu (por. szerzej 
art. 45 Konstytucji RP). Wypada jednak podkreślić, że konstytucyjne prawo do 
sądu nie łączy się z dwuinstancyjnością rozpoznania sprawy przez sąd, o ile tyl-
ko sprawa od początku do końca nie podlegała kognicji sądu (por. szerzej wyrok 
TK z dnia 8 grudnia 1998 r., K 41/97, Dz. U. Nr 158, poz. 1043).

10. Środek prawny w postaci odwołania do Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
– Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych daje możliwość rozpoznania sprawy od-
powiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela akademickiego przez sąd. Poddanie 
prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych wydanych przez Komisję Dyscyplinarną 
do spraw Nauczycieli Akademickich przy RGiNSW kontroli sądu powszechnego 
jest istotną gwarancją ochrony praw i interesów obwinionego nauczyciela akade-
mickiego. Środek ten zapewnia mu bowiem skuteczną możliwość dochodzenia 
ochrony jego praw i interesów. Warto zaakcentować, że wykorzystanie tego środka 
prowadzi do przeniesienia sprawy ze środowiska akademickiego do niezależnej, 
niezawisłej i bezstronnej władzy sądowniczej. Istotnym elementem składowym 
odwołania do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych jest również stworzenie obwinionemu nauczycielowi akademickiemu 
możliwości skorzystania z konstytucyjnego prawa do sądu stanowiącego jeden 
z fundamentów demokratycznego państwa prawnego (zob. np. postanowienie SN 
z dnia 22 października 1999 r., I PKN 216/99, OSNAPiUS 2001, nr 5, poz. 165).

11. Od orzeczenia wydanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie – Sąd Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie odwołania od prawomocnego orzeczenia 
Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy RGiNSW nie 
przysługuje skarga kasacyjna. Ratio legis przyjęcia takiego rozwiązania jest to, iż 
wprowadzenie środka prawnego w postaci odwołania do sądu powszechnego jest 
wyłącznie wyrazem poddania postępowania dyscyplinarnego kontroli sądowej, 
a nie wyrazem wprowadzenia drogi sądowej do orzekania w sprawach odpowie-
dzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich.

12. Komisja dyscyplinarna jest zobowiązana przekazać informację o prawo-
mocnym orzeczeniu do wiadomości organu przyznającego środki finansowe na na-
ukę w sprawach takich naruszeń porządku na uczelni, jak: przywłaszczenie sobie 
autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego 
utworu albo artystycznego wykonania; rozpowszechnienie, bez podania nazwi-
ska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci 
opracowania; rozpowszechnienie, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, 
cudzego artystycznego wykonania albo publiczne zniekształcenie takiego utwo-
ru, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania; naruszenie 
cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposób; fałszowanie badań 
lub wyników badań naukowych lub dokonanie innego oszustwa naukowego. Ratio 
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legis tego rozwiązania jest uniknięcie sytuacji, w której ze środków publicznych 
finansowana jest nierzetelna działalność naukowa.

13. Środkiem prawnym nadzwyczajnym służącym przeciwko prawomocnym 
orzeczeniom komisji dyscyplinarnej jest wniosek o wznowienie postępowania.

14. Możliwość uchylenia albo zmiany prawomocnego orzeczenia komisji dy-
scyplinarnej została zabezpieczona koniecznością spełnienia dwóch przesłanek 
pozytywnych i niespełnienia się którejkolwiek z dwóch przesłanek negatywnych.

15. Przesłankami pozytywnymi są: po pierwsze, to, by zaskarżone orzeczenie 
komisji dyscyplinarnej miało charakter orzeczenia prawomocnego; po drugie, to, 
aby wystąpiły inne przesłanki, o których mowa w art. 146 ust. 6.

16. Orzeczeniem prawomocnym w sprawie odpowiedzialności dyscyplinar-
nej nauczyciela akademickiego jest orzeczenie, od którego nie przysługuje środek 
prawny w postaci odwołania. Orzeczeniem takim będzie, po pierwsze – orzeczenie 
komisji dyscyplinarnej, od którego nie wniesiono odwołania, i upłynął już termin 
na wniesienie odwołania, po drugie – orzeczenie wydane w rezultacie wniesio-
nego odwołania.

17. Prawodawca w art. 146 ust. 6 zawarł katalog okoliczności, których stwier-
dzenie jest warunkiem uchylenia albo zmiany prawomocnego orzeczenia we wzno-
wionym postępowaniu. Katalog ten ma postać katalogu zamkniętego. Do uchylenia 
albo zmiany zaskarżonego prawomocnego orzeczenia wystarczające jest (w razie 
niespełnienia się żadnej z przesłanek negatywnych) spełnienie się którejkolwiek 
z przesłanek tworzących rzeczony katalog.

18. Pierwszą z przesłanek tworzących katalog z art. 146 ust. 6 jest sytuacja, 
w której w związku z postępowaniem dopuszczono się rażącego naruszenia prawa, 
a istnieje przy tym uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ 
na treść wydanego orzeczenia. Przez pojęcie rażącego naruszenia prawa należy 
rozumieć takie naruszenie prawa, którego skutków społeczno-gospodarczych nie 
można zaakceptować z punktu widzenia wymagań płynących z zasady prawo-
rządności42. Warto przy tym wskazać, że naruszenie prawa musi mieć związek 
z prowadzonym postępowaniem dyscyplinarnym. W istocie zatem będzie to na-
ruszenie prawa ogniskujące się w sferze proceduralnej. Konieczne przy tym jest 
to, aby pomiędzy rażącym naruszeniem prawa a wydanym w postępowaniu dy-
scyplinarnym orzeczeniem zachodził związek przyczynowo-skutkowy, tzn. naru-
szenie to powinno miało mieć wpływ na treść wydanego orzeczenia.

19. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem 
można wznowić także wtedy, gdy już po wydaniu orzeczenia ujawniono nowe 
fakty lub dowody nieznane w chwili jego wydania, wskazujące na to, że obwiniony 
jest niewinny, skazano go za popełnienie innego czynu lub komisja bezpodstaw-

42  Zob. np. J. Jendrośka, B. Adamiak, Zagadnienia rażącego naruszenia prawa w postępowa-
niu administracyjnym, PiP 1986, z. 1, s. 69; Z. Cieślak, O „rażącym” naruszeniu prawa w postępo-
waniu administracyjnym, PiP 1986, z. 11, s. 109–111; A. Zieliński, O „rażącym” naruszeniu prawa 
w rozumieniu art. 156 KPA, PiP 1986, z. 2, s. 104–107.



DZIAŁ III. Pracownicy uczelni

346

 Art. 146 

  Aleksandra Wiktorowska, Paweł Wajda  

nie umorzyła postępowanie. Przy czym bez znaczenia jest to, czy fakty i dowody 
te istniały w chwili wydania orzeczenia dyscyplinarnego.

20. Wreszcie postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orze-
czeniem można wznowić wtedy, gdy w trakcie postępowania naruszono przepisy, 
przez co uniemożliwiono lub w poważnym stopniu utrudniono obwinionemu ko-
rzystanie z prawa do obrony, albo skład komisji nie odpowiadał warunkom okre-
ślonym w art. 142, albo zasiadała w niej osoba podlegająca wyłączeniu.

21. Przesłanką negatywną jest po pierwsze to, że sprawa – w której istnieje 
podejrzenie, iż w związku z postępowaniem w niej dopuszczono się rażącego na-
ruszenia prawa, i uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ 
na treść prawomocnego orzeczenia – była uprzednio przedmiotem rozpoznania 
przez Sąd Apelacyjny w Warszawie – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Dru-
gą przesłanką negatywną jest śmierć obwinionego albo upływ 3 lat od dnia po-
pełnienia czynu będącego podstawą orzeczenia, natomiast gdy czyn ten stanowił 
przestępstwo – upływ okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa lub to, że 
kara została wykonana i doszło już do jej zatarcia. Przy czym przesłanka ta będzie 
rozpatrywana wyłącznie w przypadku, gdyby próbowano wznowić postępowanie 
na niekorzyść obwinionego nauczyciela akademickiego.

22. Podmiotami legitymowanymi do złożenia wniosku o wznowienie postę-
powania dyscyplinarnego są, po pierwsze, obwiniony, jego obrońca oraz rzecznik 
dyscyplinarny, po drugie – wyłącznie w przypadku, gdyby obwiniony umarł albo 
gdyby zachodziły uzasadnione wątpliwości co do jego poczytalności – obrońca 
obwinionego, rzecznik dyscyplinarny, małżonek obwinionego, krewny obwinio-
nego w linii prostej, brat lub siostra obwinionego.

23. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego należy złożyć 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej 
wznowienie. Podmiot legitymowany do złożenia rzeczonego wniosku musi zatem 
złożyć wniosek w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedział się o przesłan-
ce pozytywnej z art. 146 ust. 6. Do obliczania tego terminu odpowiednie zasto-
sowanie mają przepisy kodeksu postępowania karnego (por. szerzej rozdział 14 
w dziale IV tego kodeksu). Do ewentualnego przywrócenia uchybionego terminu 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy art. 126–127 k.p.k.

24. Wniosek o wznowienie postępowania składa się bezpośrednio do organu, 
który wydał skarżone prawomocne orzeczenie.

25. W treści wniosku o wznowienie należy wskazać dane osobowe wnoszą-
cego, treść żądania (wniosek o wznowienie postępowania), uzasadnienie i umieś-
cić własnoręczny podpis. Wniosek ten wnosi się w formie pisemnej do celów do-
wodowych.

26. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego składa się do ko-
misji dyscyplinarnej, która wydała prawomocne orzeczenie w sprawie. Jest on 
rozpatrywany – na posiedzeniu niejawnym – przez wyznaczony przez przewod-
niczącego skład orzekający. Skład ten jest uprawniony – w razie potrzeby, jesz-
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cze przed rozpatrzeniem wniosku – zlecić rzecznikowi dyscyplinarnemu spraw-
dzenie okoliczności uzasadniających wznowienie postępowania dyscyplinarnego. 

27. Skład orzekający rozstrzyga kwestię wznowienia postępowania w drodze 
postanowienia. Postanowienie to doręcza się osobie, która złożyła wniosek o wzno-
wienie postępowania, właściwemu ministrowi oraz rektorowi. Na postanowienie 
o odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego służy zażalenie do Komi-
sji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy RGiNSW. Zażalenie 
wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.

28. W przypadku orzeczeń uczelnianej komisji dyscyplinarnej, gdy wzno-
wienie postępowania dyscyplinarnego jest dopuszczalne, uczelniana komisja 
dyscyplinarna uchyla prawomocne orzeczenie dyscyplinarne i przystępuje do 
ponownego rozpoznania sprawy. W przypadku natomiast orzeczeń Komisji 
Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy RGiNSW komisja 
ta uchyla prawomocne orzeczenie dyscyplinarne i przekazuje sprawę do po-
nownego rozpoznania komisji dyscyplinarnej właściwej do rozpoznania spra-
wy w pierwszej instancji.

29. W składzie orzekającym komisji dyscyplinarnej ponownie rozpoznają-
cym sprawę nie mogą uczestniczyć osoby, które uprzednio orzekały w sprawie.

30. We wznowionym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące postępo-
wania przed komisją dyscyplinarną pierwszej instancji.

31. W postępowaniu dyscyplinarnym – po jego wznowieniu – nie można wy-
dać orzeczenia na niekorzyść obwinionego, jeśli tylko wniosek o wznowienie po-
stępowania złożono na jego korzyść. Zakaz reformationis in peius we wznowio-
nym postępowaniu ma zatem wyłącznie jednostronny charakter.

32. O trybie i procedurze wznowienia postępowania por. szerzej rozdział 6 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego 
i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich.

Art. 147. 1. Rektor może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela 
akademickiego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscy-
plinarne, a także w toku postępowania wyjaśniającego, jeżeli ze względu na 
wagę i wiarygodność przedstawionych zarzutów celowe jest odsunięcie go od 
wykonywania obowiązków.

2. Nauczyciel akademicki zostaje z mocy prawa zawieszony w pełnieniu 
obowiązków z dniem jego tymczasowego aresztowania.

3. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż sześć 
miesięcy, chyba że przeciwko nauczycielowi akademickiemu toczy się nadal 
postępowanie karne.

1. Komentowany przepis statuuje instytucje fakultatywnego oraz obligatoryj-
nego zawieszenia nauczyciela akademickiego w pełnieniu obowiązków nauczy-
ciela akademickiego. 
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2. Do zawieszenia fakultatywnego może dojść w obliczu kumulatywnego 
spełnienia się trzech przesłanek. Pierwszą z nich jest wszczęcie przeciwko na-
uczycielowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego, jak również prowadzenie 
przeciwko niemu postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia dyscypli-
narnego. Przesłanka ta pozbawiona jest waloru ocennego. Drugą przesłanką jest 
waga zarzutów postawionych nauczycielowi akademickiemu. W świetle art. 147 
ust. 1 zarzuty te muszą mieć taki charakter, by czynić celowym odsunięcie go od 
wykonywania obowiązków. Muszą być to zatem zarzuty poważne, o znacznym 
ciężarze gatunkowym. W praktyce chodzi o dopuszczenie się przez nauczyciela 
akademickiego dotkliwego naruszenia porządku dyscyplinarnego, które nie licu-
je z godnością zawodu nauczyciela akademickiego. Przesłanka ta ma charakter 
stricte ocenny. Po trzecie wreszcie, zarzuty te muszą charakteryzować się istotną 
wiarygodnością. Oznacza to, że prawdopodobieństwo faktycznego wystąpienia 
naruszenia dyscyplinarnego musi być znaczne, graniczące niemal z pewnością. 
Tak wysoki stopień prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia dyscypliny za-
wodowej jest wymagany z uwagi na istotne konsekwencje prawne (por. szerzej 
komentarz do art. 148) i faktyczne związane z zawieszeniem nauczyciela akade-
mickiego w pełnieniu obowiązków. Przesłanka ta ma również charakter stricte 
ocenny. Wykładnia przesłanki drugiej i trzeciej musi mieć charakter ścisły. Za 
przyjęciem takiego stanowiska przemawiają, po pierwsze, wyjątkowy charakter 
instytucji zawieszenia fakultatywnego i związana z tym ogólna reguła wykładni 
odnośnie do wyjątków (exceptiones non sunt extendendae), po drugie, względy 
celowościowe, a zatem wskazane już dotkliwe konsekwencje prawne i faktyczne 
związane z zawieszeniem nauczyciela akademickiego w pełnieniu obowiązków.

3. Organem właściwym w sprawie fakultatywnego zawieszenia nauczyciela 
akademickiego jest rektor. Zawieszenie fakultatywne nauczyciela jest jednostron-
nym aktem władzy zwierzchniej rektora nad nauczycielem akademickim. Upraw-
nienie rektora z art. 147 ust. 1 jest postępowaniem w sprawie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej nauczyciela akademickiego (por. szerzej wyrok WSA w Warsza-
wie z dnia 20 marca 2008 r., I SA/Wa 98/08, CBOSA).

4. Nauczyciel akademicki może zostać zawieszony na maksymalnie 6 mie-
sięcy. Okres ten jest liczony od dnia doręczenia nauczycielowi aktu rektora o za-
wieszeniu fakultatywnym albo też od dnia ogłoszenia nauczycielowi tego aktu 
(w zależności od tego, który z tych sposobów zakomunikowania aktu będzie miał 
miejsce wcześniej). 

5. W przypadku gdy w okresie 6 miesięcy od dnia doręczenia albo ogłosze-
nia aktu o zawieszeniu fakultatywnym nauczyciela akademickiego prowadzone 
przeciwko niemu postępowanie nie zostanie prawomocnie zakończone, prowadzi 
to – ex lege – do ustąpienia skutku zawieszenia fakultatywnego. Mając na uwadze 
znaczenie instytucji zawieszenia fakultatywnego dla godności zawodu nauczycie-
la akademickiego, nie można wykluczyć ponownego orzeczenia przez rektora za-
wieszenia fakultatywnego nauczyciela w pełnieniu obowiązków. Powtórne (jak 
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i każde kolejne) zawieszenie fakultatywne nauczyciela akademickiego może obej-
mować okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia doręczenia albo ogłoszenia aktu 
o zawieszeniu fakultatywnym nauczyciela akademickiego. 

6. W przypadku gdy w czasie trwania zawieszenia fakultatywnego nauczy-
ciela postępowanie toczące się przeciwko niemu zostanie zakończone, prowadzi 
to ex lege do ustania skutku zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków 
nauczyciela akademickiego. 

7. Wyłączną przesłanką zawieszenia obligatoryjnego nauczyciela akademi-
ckiego jest tymczasowe jego aresztowanie. 

8. Skutek zawieszenia obligatoryjnego następuje ex lege z dniem zastosowania 
wobec nauczyciela akademickiego środka zapobiegawczego w postaci tymczaso-
wego aresztowania. Stąd też zawieszenie obligatoryjne nie wymaga podejmowa-
nia przez rektora jakiejkolwiek czynności władczej.

9. Zawieszenie obligatoryjne obejmuje cały bieg postępowania karnego pro-
wadzonego przeciwko nauczycielowi akademickiemu. Wraz z zakończeniem tego 
postępowania ustaje – ex lege – skutek zawieszenia obligatoryjnego.

Art. 148. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego w okre-
sie zawieszenia w pełnieniu obowiązków może ulec obniżeniu, a tymczasowo 
aresztowanego ulega ograniczeniu najwyżej do połowy, w zależności od stanu 
rodzinnego nauczyciela akademickiego, począwszy od pierwszego dnia miesią-
ca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawiesze-
nie. W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują dodatki 
do wynagrodzenia oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

2. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się umorzeniem 
z braku dowodów winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniają-
cego, nauczycielowi akademickiemu należy wypłacić pozostałą część pełnego 
wynagrodzenia.

1. Komentowany przepis przewiduje dodatkową dolegliwość dla nauczyciela 
akademickiego w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych, jak 
również w okresie tymczasowego aresztowania. 

2. W przypadku gdy nauczyciel akademicki podlega zawieszeniu w pełnieniu 
obowiązków, jego wynagrodzenie zasadnicze może ulec obniżeniu. Wykorzysta-
nie przez prawodawcę w treści art. 148 ust. 1 sformułowania „może” wskazuje na 
fakultatywny charakter komentowanego rozwiązania. 

3. Skala fakultatywnego obniżenia wynagrodzenia zasadniczego jest uzależ-
niona od stanu rodzinnego nauczyciela akademickiego zawieszonego w pełnieniu 
obowiązków. Obniżenie to nie powinno mieć negatywnego wpływu na poziom ży-
cia jego rodziny. Oznacza to, że wysokość redukcji wynagrodzenia zasadniczego 
będzie uzależniona od stanu majątkowego jego najbliższej rodziny i jej możliwo-
ści zarobkowych, jak też od posiadanych aktywów. W przypadku gdy nauczyciel 
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akademicki zostaje tymczasowo aresztowany (nauczyciel akademicki z dniem jego 
tymczasowego aresztowania zostaje ex lege zawieszony w pełnieniu obowiązków 
– argumentum z art. 147 ust. 2), jego wynagrodzenie zasadnicze obligatoryjnie 
ulega obniżeniu.

4. Skala obligatoryjnego obniżenia wynagrodzenia zasadniczego jest uzależ-
niona od stanu rodzinnego nauczyciela akademickiego tymczasowo aresztowane-
go. Wynagrodzenie zasadnicze, które w okresie tymczasowego aresztowania może 
być pobierane przez nauczyciela akademickiego, zostało przez prawodawcę okreś-
lone w sposób widełkowy. Górnym ograniczeniem jest wysokość połowy wyna-
grodzenia zasadniczego. Dolne ograniczenie jest zaś ustalane na podstawie stanu 
rodzinnego nauczyciela akademickiego w taki sposób, aby obniżenie wynagrodze-
nia zasadniczego nie miało negatywnego wpływu na poziom życia jego rodziny. 
Oznacza to, że wysokość redukcji wynagrodzenia zasadniczego będzie uzależnio-
na od stanu majątkowego najbliższej jego rodziny i jej możliwości zarobkowych, 
a także od posiadanych aktywów. Wskazane obniżenie wynagrodzenia w żadnym 
wypadku nie może być obniżeniem w pełnym zakresie, a zatem w świetle art. 148 
ust. 1 nie jest dopuszczalna sytuacja, w której wynagrodzenie zasadnicze przestaje 
w ogóle być wypłacane nauczycielowi akademickiemu. Z drugiej strony dopusz-
czalna jest jednak sytuacja, gdy wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademi-
ckiego w okresie tymczasowego aresztowania podlega obniżeniu o niemal 100%. 
Redukcja taka może mieć miejsce przykładowo w sytuacji, gdy dany nauczyciel 
jest osobą samotną i dysponuje przy tym znacznym majątkiem.

5. Skutek, jakim jest obniżenie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela aka-
demickiego zawieszonego w pełnieniu obowiązków (a zatem i tymczasowo aresz-
towanego – argumentum z art. 147 ust. 2), następuje od pierwszego dnia miesią-
ca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie.

6. W sytuacji gdy postępowanie dyscyplinarne prowadzone wobec nauczy-
ciela akademickiego zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy wydaniem 
orzeczenia uniewinniającego albo też wyroku uniewinniającego, uczelnia jest zo-
bowiązana wypłacić temu nauczycielowi pozostałą część pełnego wynagrodzenia. 
Przez pojęcie pozostałej części pełnego wynagrodzenia należy rozumieć, po pierw-
sze – różnicę pomiędzy wypłaconym obniżonym wynagrodzeniem zasadniczym 
pobieranym przez nauczyciela akademickiego w okresie zawieszenia (w okresie 
tymczasowego aresztowania – argumentum z art. 147 ust. 2) a wynagrodzeniem 
zasadniczym, które byłoby wypłacane w zwykłych okolicznościach, po drugie 
– dodatki do wynagrodzenia, po trzecie – wynagrodzenie za godziny ponadwy-
miarowe. Jakkolwiek przepis nie statuuje tego bezpośrednio, należy przyjąć, że 
pozostała część pełnego wynagrodzenia powinna być powiększona o odsetki usta-
wowe za okres, w którym wypłacane było zredukowane wynagrodzenie. Wypłata 
pozostałej części pełnego wynagrodzenia powinna nastąpić niezwłocznie po umo-
rzeniu postępowania dyscyplinarnego z braku dowodów winy, po wydaniu orze-
czenia uniewinniającego albo wyroku uniewinniającego w sprawie. A contrario 
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należy przyjąć, że w przypadku umorzenia postępowania dyscyplinarnego z in-
nych przyczyn aniżeli brak dowodów winy nauczyciela akademickiego, jak rów-
nież w przypadku wydania orzeczenia czy też wyroku skazującego – wypłata po-
zostałej części pełnego wynagrodzenia nie może nastąpić.

Art. 149. 1. Ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego w po-
stępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym przysługują uprawnienia rekto-
ra, jeżeli przewinienie jest zarzucane rektorowi, prorektorom, przewodniczą-
cemu komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1, oraz przewodniczącemu 
i członkom komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2.

2. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego okre-
ślone w ust. 1 w odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, ar-
tystycznych, medycznych oraz morskich wykonują odpowiednio ministrowie 
wskazani w art. 33 ust. 2.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu 
z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw we-
wnętrznych, do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do spraw 
zdrowia oraz do spraw gospodarki morskiej określa, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarne-
go, uwzględniając przebieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, 
możliwość zawieszania i wznawiania postępowania dyscyplinarnego, sposób 
i warunki wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz 
przeprowadzania innych dowodów, a także sposób wykonywania kar dyscy-
plinarnych i ich zatarcia.

1. Komentowany przepis spełnia trzy istotne funkcje. Po pierwsze, statuuje 
właściwość ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w postępowaniu 
wyjaśniającym i dyscyplinarnym, w którym obwinionym jest rektor, prorektor, 
przewodniczący uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akade-
mickich lub przewodniczący czy też członkowie Komisji Dyscyplinarnej do spraw 
Nauczycieli Akademickich przy RGNiSW. Minister właściwy do spraw szkolni-
ctwa wyższego ma w tych postępowaniach uprawnienia przysługujące rektoro-
wi. Po drugie, statuuje właściwość i uprawnienia odpowiednich ministrów w po-
stępowaniach wyjaśniających i dyscyplinarnych, gdzie obwinionym jest rektor, 
prorektor, przewodniczący uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczy-
cieli akademickich na uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni ar-
tystycznej, uczelni medycznej lub uczelni morskiej. Po trzecie wreszcie, statuuje 
upoważnienie dla ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania 
– w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi 
do spraw wewnętrznych, do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do 
spraw zdrowia oraz do spraw gospodarki morskiej – aktu wykonawczego (rozpo-
rządzenia), w którego treści zostanie określony szczegółowy tryb postępowania 
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wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego, uwzględniając przebieg postę-
powania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, możliwość zawieszania i wznawiania 
postępowania dyscyplinarnego, sposób i warunki wzywania i przesłuchiwania ob-
winionego, świadków i biegłych oraz przeprowadzania innych dowodów, a także 
sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.

2. Ratio legis implementacji przepisu art. 149 ust. 1 (jak i art. 149 ust. 2) była 
wola uniknięcia negatywnej sytuacji, w której niemożliwe jest prowadzenie po-
stępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec takich osób, jak rektor, pro-
rektor, przewodniczący uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 
akademickich lub przewodniczący czy też członkowie Komisji Dyscyplinarnej 
do spraw Nauczycieli Akademickich przy RGiNSW. Jednym z fundamentów sy-
stemu prawa jest bowiem zasada, iż nikt nie może być sędzią w swojej sprawie 
(nemo iudex in causa sua), która pozwala na uniknięcie sytuacji, w której spra-
wy mogłyby być rozpatrywane w stronniczy sposób. Funkcjonowanie tej zasady 
– w przypadku braku normy z art. 149 ust. 1 – mogłoby prowadzić do wystąpie-
nia niepożądanej sytuacji, w której takie osoby jak rektor, prorektor, przewodni-
czący uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich lub 
przewodniczący czy też członkowie Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczy-
cieli Akademickich przy RGiNSW nie podlegałyby odpowiedzialności dyscypli-
narnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub 
godności zawodu nauczycielskiego. 

3. Żeby uniknąć ryzyka wystąpienia wskazanej sytuacji konieczne było okre-
ślenie tego, jaki organ jest właściwy do przeprowadzenia postępowania wyjaśnia-
jącego i dyscyplinarnego w przypadku, gdy obwinionym jest rektor, prorektor, 
przewodniczący uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akade-
mickich lub przewodniczący czy też członkowie Komisji Dyscyplinarnej do spraw 
Nauczycieli Akademickich przy RGiNSW. Organem tym – w myśl art. 149 ust. 1 
– jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Przepis art. 149 ust. 1 
jednocześnie statuuje, że wskazany minister ma w tych postępowaniach upraw-
nienia rektora. Do postępowań tych znajdują zatem odpowiednie zastosowanie 
przepisy rozdziału 4 działu III prawa o szkolnictwie wyższym.

4. Przepis art. 149 ust. 2 wskazuje, że uprawnienia ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego, o których mowa w art. 149 ust. 1, mają odpowiednio: 
w odniesieniu do uczelni wojskowych – Minister Obrony Narodowej; w odniesie-
niu do uczelni służb państwowych – minister właściwy do spraw wewnętrznych; 
w odniesieniu do uczelni artystycznych – minister właściwy do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego; w odniesieniu do uczelni medycznych – mi-
nister właściwy do spraw zdrowia; w odniesieniue do uczelni morskich – minister 
właściwy do spraw gospodarki morskiej. 

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego – realizując dyspozy-
cję z art. 149 ust. 3 – wydał w dniu 14 marca 2007 r. rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec na-
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uczycieli akademickich. Określa ono w szczególności takie kwestie, jak: tryb po-
stępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, uwzględniając przy tym przebieg 
postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, jak również możliwość zawie-
szania i wznawiania postępowania dyscyplinarnego, sposób i warunki wzywania 
i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz przeprowadzania in-
nych dowodów, a także sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.

Art. 150. Do postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademi-
ckich w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio prze-
pisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 
Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), z wyłączeniem art. 82.

1. Komentowany przepis wskazuje na wieloaspektowy charakter postępowa-
nia dyscyplinarnego w sprawach dotyczących nauczycieli akademickich. Postępo-
wanie to łączy w sobie elementy postępowania administracyjnego i postępowania 
karnego, jak również pewne elementy postępowania cywilnego (por. szerzej ko-
mentarz do art. 139 i 146). 

2. Do postępowania dyscyplinarnego mają zastosowanie w pierwszej kolejno-
ści przepisy prawa o szkolnictwie wyższym. Natomiast w sytuacji gdy dana kwe-
stia proceduralna nie jest przedmiotem regulacji prawa o szkolnictwie wyższym, 
znajdą do niej zastosowanie odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego.

3. Przepisy prawa o szkolnictwie wyższym stosuje się w postępowaniu dy-
scyplinarnym wobec nauczycieli akademickich wprost. Przepisy kodeksu postę-
powania karnego stosuje się natomiast w tym postępowaniu odpowiednio, a zatem 
z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego postępowania.

4. Prawodawca wyłączył możliwość zastosowania w postępowaniu dyscypli-
narnym dotyczącym nauczycieli akademickich przepisu art. 82 k.p.k. Tym samym 
obrońcą w postępowaniu dyscyplinarnym może być zarówno adwokat, jak i osoba 
wykonująca inny zawód. Mając na uwadze specyfikę postępowania dyscyplinar-
nego i niejednokrotnie znaczną dolegliwość kar dyscyplinarnych, należy postulo-
wać, by obrońcą w takim postępowaniu był właśnie adwokat.

5. Ratio legis pomocniczego poddania postępowania dyscyplinarnego wo-
bec nauczyciela akademickiego przepisom kodeksu postępowania karnego było 
zapewnienie należytego poziomu ochrony praw i interesów strony tego postępo-
wania (obwinionego). Chodzi o zapewnienie osobie obwinionej praw i gwarancji 
służących zabezpieczeniu jej interesów w postępowaniu dyscyplinarnym.

6. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego nie 
oznacza, że postępowanie dyscyplinarne staje się postępowaniem karnym. Postę-
powanie dyscyplinarne jest bowiem postępowaniem szczególnym, które toczy się 
według zasad określonych w prawie o szkolnictwie wyższym z posiłkowym zasto-
sowaniem przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinar-
nym. Odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania 
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karnego nie przesądza o charakterze postępowania dyscyplinarnego ani tym bar-
dziej nie prowadzi do uznania, że staje się ono postępowaniem karnym. Oznacza 
to jedynie tyle, że procedura karna ma być stosowana w postępowaniu dyscypli-
narnym w takim zakresie, w jakim określił to ustawodawca w prawie o szkolnic-
twie wyższym, i odpowiednio – tzn. z uwzględnieniem specyfiki postępowania 
dyscyplinarnego. Celem takiej regulacji nie jest więc nadanie postępowaniu dy-
scyplinarnemu cech postępowania karnego; por. szerzej wyrok TK z dnia 27 lu-
tego 2001 r., K 22/00, Dz. U. Nr 16, poz. 185.

7. Komentowany przepis pozwala przy rozstrzyganiu kwestii odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej skorzystać z instytucji mediacji (por. szerzej: art. 23a k.p.k.). 
W praktyce instytucja ta nie znajduje jednakże zastosowania43�

Rozdział 5
Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników uczelni

Art. 151. 1. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świad-
czeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 
do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradza-
nia określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, ustalając:
 1) wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu 

do poszczególnych stanowisk oraz wysokość i warunki przyznawania in-
nych składników wynagrodzenia, tak aby wysokość przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w uczelni publicznej, w poszczególnych grupach sta-
nowisk pracowników w relacji do kwoty bazowej określanej w ustawie 
budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej wymienionych w art. 5 
pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 79, poz. 431 i Nr 291, poz. 1707) nie była niższa:
a) w grupie stanowisk profesorów – od 391,8%,
b) w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców, 

starszych kustoszy dyplomowanych, starszych dokumentalistów dy-
plomowanych, kustoszy dyplomowanych i dokumentalistów dyplomo-
wanych, a także adiunktów bibliotecznych i adiunktów dokumentacji 
i informacji naukowej – od 261,2%,

c) w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów, instruktorów, 
asystentów bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji na-
ukowej – od 130,6%, Aleksandra Wiktorowska, Paweł Wajda

43 Por. szerzej: M. Czapski, Mediacja w sporach akademickich (w:) E. Murzyńska (red.), R. Mo-
rek (red.), Mediacja. Teoria i praktyka, Warszawa 2009, s. 281.
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d) w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 
130,6% Walerian Sanetra

– kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem zasady, 
że wysokość indywidualnych stawek poszczególnych składników wynagrodze-
nia pracowników uczelni ustala rektor;
 2) składniki wynagrodzenia, które wypłacane są nauczycielowi akademickie-

mu miesięcznie z góry i inne składniki wynagrodzenia nauczyciela aka-
demickiego, z uwzględnieniem zasady, że prawo do wypłacanego z góry 
wynagrodzenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosu-
nek pracy, z tym że pracownik zachowuje wypłacone za ten miesiąc wy-
nagrodzenie;

 3) wykaz podstawowych stanowisk pracy i wymagania kwalifikacyjne dla 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, uwzględniając 
obecnie istniejące w uczelniach nazwy stanowisk pracy i tradycję akade-
micką;

 4) przypadki, w których nauczyciel akademicki traci prawo do przyznanego 
dodatku funkcyjnego, uwzględniając długość okresu niepełnienia funkcji;

 5) okresy pracy i inne okresy uprawniające do dodatku za staż pracy, o którym 
mowa w art. 154 ust. 3, z uwzględnieniem zasady, że zaliczeniu podlegają:
a) zakończone okresy zatrudnienia,
b) inne okresy uwzględniane na podstawie odrębnych przepisów jako 

okresy, od których zależą uprawnienia pracownicze,
c) okresy asystenckich studiów przygotowawczych, odbytych na podsta-

wie przepisów dotyczących zasad i warunków tworzenia w szkołach 
wyższych asystenckich studiów przygotowawczych,

d) okresy pobytu za granicą wynikające ze skierowania udzielonego na 
podstawie przepisów o kierowaniu za granicę pracowników w celach 
naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych;

 6) sposób obliczania godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz 
dodatków określanych stawką miesięczną wynikających z osobistego za-
szeregowania nauczyciela akademickiego oraz pracownika niebędącego 
nauczycielem akademickim, z uwzględnieniem zasady, że miesięczne staw-
ki dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania 
w danym miesiącu, a w odniesieniu do nauczycieli akademickich przez 
liczbę 156, biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzenia i dodatków okre-
ślonych stawką miesięczną;

 7) sposób ustalania i zaliczania godzin pracy, w tym godzin ponadwymiaro-
wych przypadających w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
dla celu ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego w tym okre-
sie, uwzględniając zasady, że:
a) w czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nie-

obecności nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych 
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wynikające z pensum dydaktycznego, które według planu zajęć przy-
padałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia licz-
by godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie 
z planem,

b) wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia 
faktycznie przepracowanych godzin,

c) nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia 
dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku akade-
mickiego, przewidzianej nieobecności w pracy związanej w szczególno-
ści z długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem 
od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim albo 
ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego, za-
licza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzy-
dziestą ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum za każdy 
tydzień nieobecności przypadającej za okres, w którym prowadzone 
są w uczelni zajęcia dydaktyczne

– biorąc pod uwagę normy czasu pracy wynikające z przepisu ustawy.
2. Wynagrodzenie przysługujące rektorowi uczelni publicznej ustala mi-

nister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, a uczelni wojskowej, służb 
państwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej – odpowiednio minister 
wskazany w art. 33 ust. 2.

3. W uczelni publicznej wynagrodzenia rektorów, prorektorów, kanclerzy 
i kwestorów są jawne, nie podlegają ochronie danych osobowych.

4. Środki na wynagrodzenia dla pracowników uczelni publicznej określa 
senat w ramach środków posiadanych przez uczelnię.

5. Wynagrodzenie i inne świadczenia dla pracowników uczelni wojsko-
wych będących żołnierzami zawodowymi określają przepisy o służbie woj-
skowej żołnierzy zawodowych.

6. Wynagrodzenie i inne świadczenia dla pracowników uczelni służb pań-
stwowych będących funkcjonariuszami służb państwowych określają przepi-
sy właściwe dla tych służb.

7. W okresie wykonywania zadań powierzonych zgodnie z art. 130 ust. 4 
część wynagrodzenia za pracę związana z wykonywaniem tych zadań może 
być finansowana także ze środków pozabudżetowych, w tym przyznanych na 
ten cel przez podmioty zagraniczne.

8. Senat uczelni może przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wy-
nagrodzeń, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źró-
deł niż określone w art. 94 ust. 1. Zasady podziału tych środków są ustalane 
z zachowaniem uprawnień związków zawodowych.

1. Sposoby unormowania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń dla pra-
cowników uczelni są zróżnicowane. Prawo o szkolnictwie wyższym zasadniczo 
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odrębne reguły wprowadza tylko dla pracowników uczelni publicznej, przy czym 
w obrębie tych regulacji istnieje jeszcze pewne zróżnicowanie według tego, czy 
idzie o nauczycieli akademickich, czy też o pracowników niebędących nauczycie-
lami akademickimi. Dalsze zróżnicowanie jest następstwem odrębności statusu 
i reguł funkcjonowania uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych. Wy-
nagrodzenie i inne świadczenia dla pracowników uczelni wojskowych będących 
żołnierzami zawodowymi określają bowiem nie przepisy prawa o szkolnictwie 
wyższym, lecz przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; podobne 
rozwiązanie ma zastosowanie także w przypadku pracowników uczelni służb 
państwowych będących funkcjonariuszami tych służb. Użycie w tym kontekście 
w odniesieniu do tych żołnierzy (funkcjonariuszy) określenia „pracownicy uczelni” 
jest do pewnego stopnia mylące. Na przykład kwestie dotyczące wynagrodzenia 
(uposażenia) pracowników (policjantów) Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie regu-
luje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grud-
nia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia 
zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od 
której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732 
z późn. zm.). Pomijając – zasadniczo, bo zdarzają się wyjątki (np. potrąceń z upo-
sażenia żołnierza zawodowego dokonuje się według zasad mających zastosowa-
nie do wynagrodzenia za pracę, a więc zasad z kodeksu pracy – art. 103 ust. 1 
ustawy z 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych) – funkcjonariuszy 
mundurowych, do wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń dla pracowników 
uczelni w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy, 
w tym zwłaszcza zawarte w jego dziale trzecim („Wynagrodzenie za pracę i inne 
świadczenia”), z tym że wprost stosuje się te przepisy do uczelni niepublicznych44� 

2. Prawodawstwu zasadniczo znane są dwie metody regulowania (reglamen-
towania) wynagrodzenia za pracę, a mianowicie metoda ustawowa i metoda ukła-
dowa (umowna). Na uczelniach niepublicznych stosowana jest metoda układowa 
(umowna), natomiast na uczelniach publicznych stosowana jest w praktyce – jak 
dotąd – metoda ustawowa, z zaleceniem wszakże (z ustawodawczą preferencją) 
stosowania metody układowej (umownej); wynagrodzenie pracowników uczelni 
publicznych jest bowiem regulowane w drodze rozporządzenia wykonawczego 
tylko do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagra-
dzania. Wynika to głównie stąd, że uczelnie publiczne nie są typowymi jednostka-
mi finansowego sektora publicznego, bo tylko w części są finansowane z budżetu 
państwa, a składnikiem ich autonomii jest także znaczna samodzielność w wy-

44 Por. np. B. Cudowski, Kilka refleksji w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w uczelniach publicznych (w:) Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu 
terytorialnego. Księga jubileuszowa profesora Stanisława Prutisa,  red.  J. Bieluk, A. Doliwa, 
A. Malarewicz -Jakubów, T. Mróz, Białystok 2012, s. 680 i n.; Wynagrodzenie za pracę w warun-
kach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji, red. W. Sanetra, Warszawa 2009; J. Iwulski, 
W. Sanetra, Kodeks pracy…, s. 574 i n.
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pracowywaniu i dzieleniu własnych środków finansowych (od 1 września 2005 r. 
uczelnie publiczne zostały wyłączone z państwowej sfery budżetowej w rozumie-
niu ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. 
Nr 79, poz. 431 z późn. zm.). Stąd też stosowana w odniesieniu do nich metoda 
ustawowa (państwowa) nie jest typową metodą ustawową, bo choć reguły wyna-
gradzania pracowników tych uczelni są obecnie ukształtowane w prawie o szkol-
nictwie wyższym oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przy-
znawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych 
w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz. 1447 z późn. zm.), to jednak obok tego 
senat uczelni może przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń, 
jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż budżet 
państwa. Nietypowość stosowanej w tym przypadku ustawowej metody reglamen-
towania wynagrodzenia za pracę polega także na tym, że w przypadku wynagro-
dzenia zasadniczego określona jest tylko minimalna stawka tego wynagrodzenia 
(poprzednie rozporządzenie płacowe przewidywało obok stawek minimalnych tak-
że maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego). Mając to na uwadze, należy 
stwierdzić, że stosowana na podstawie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym 
metoda regulowania wynagrodzeń pracowniczych na uczelniach publicznych ani 
bez reszty nie jest metodą ustawową, ani też nie może być w pełni identyfikowana 
z metodą układową (umowną), co odpowiada w istocie pośredniemu charakterowi 
uczelni publicznych, które tylko w części mają charakter jednostek publicznych, 
gdyż funkcjonują także na zasadach znamiennych dla podmiotów gospodarczych 
czy na zasadach komercyjnych. 

3. We wspomnianym rozporządzeniu w szczególności zostały ustalone tabele:
  a) miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, na-
ukowych, dydaktycznych, dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowa-
nych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, uwzględniające co-
roczny wzrost wynagrodzeń w latach 2013–2015;

  b) miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracow-
ników niebędących nauczycielami akademickimi, uwzględniające coroczny 
wzrost wynagrodzeń w latach 2013–2015; 

  c)  podstawowych stanowisk, kwalifikacji i minimalnego zaszeregowania pra-
cowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administra-
cyjnych, ekonomicznych i obsługi oraz kwalifikacji i minimalnego zaszere-
gowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

  d)  stanowisk, kwalifikacji i minimalnego zaszeregowania: 
 –  pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji 

naukowej, 
 –  pracowników działalności wydawniczej i poligraficznej; 
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  e) miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich peł-
niących funkcje kierownicze; 

  f) miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pełniących funkcje kierowni-
cze dyplomowanych bibliotekarzy, dyplomowanych pracowników dokumen-
tacji i informacji naukowej oraz dla pracowników bibliotecznych oraz doku-
mentacji i informacji naukowej niebędących nauczycielami akademickimi; 

  g) miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących na-
uczycielami akademickimi pełniących funkcje kierownicze.
4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego jest zobowiązany do 

określenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości i wa-
runków przyznawania innych składników wynagrodzenia, przy czym musi uczy-
nić to tak, by wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poszcze-
gólnych grupach stanowisk pozostawała w określonej relacji do kwoty bazowej 
przewidzianej dla członków korpusu służby cywilnej (nie może być ona niższa, 
niż wynika to ze wskazanej w art. 151 ust. 1 pkt 1 relacji procentowej). Czym in-
nym jest więc minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego, a czym innym 
minimalna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na uczelni pub-
licznej. Kwestię tę wyjaśnił SN w wyroku z dnia 5 lutego 2008 r., II PK 150/07, 
OSNP 2009 nr 7–8, poz. 94, dokonując wykładni analogicznego do art. 151 ust. 1 
pkt 1 p.s.w. przepisu art. 117a u.s.w. z 1990 r. Przyjął on w nim, że ten drugi prze-
pis nie gwarantuje nauczycielowi akademickiemu minimalnego wynagrodzenia na 
poziomie wynikającym z określonej w nim kwoty bazowej oraz współczynnika. 
Na jego podstawie nauczyciel akademicki nie może się domagać od uczelni jako 
swojego pracodawcy wynagrodzenia w wysokości określonej algorytmem opisa-
nym w jego ust. 1 pkt 1 lit. a, b i c. Skoro art. 117a u.s.w. z 1990 r. odwoływał się 
do pojęcia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym, 
w poszczególnych grupach pracowników, to znaczy, że chodzi w nim o wynagro-
dzenie przeciętne w poszczególnych grupach pracowników w całym szkolnictwie 
wyższym (obecnie na danej uczelni publicznej), a ponadto o wynagrodzenie obej-
mujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i inne składniki wynagrodzenia. 
Prowadzi to do wniosku, że przepis ten nie jest przepisem płacowym o charak-
terze roszczeniowym, ale jedynie gwarancją dla całego szkolnictwa wyższego 
(obecnie dla danej uczelni), że środki przeznaczone w budżecie państwa na wy-
nagrodzenia dla pracowników uczelni państwowych (publicznych) nie będą niższe 
od kwot wynikających z przemnożenia wymienionych w nim współczynników 
przez liczbę pracowników uczelni państwowych (publicznych) w poszczególnych 
grupach. W takim ujęciu – w ocenie SN – „przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w szkolnictwie wyższym, w poszczególnych grupach pracowników” służy odpo-
wiedniemu skalkulowaniu wysokości środków budżetowych przeznaczonych na 
wynagrodzenia dla pracowników uczelni państwowych (publicznych). Zastrzeże-
nie, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w szkolnictwie wyższym (na uczelni 
publicznej) w poszczególnych grupach pracowników w relacji do kwoty bazowej 
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nie może być niższe od pewnego procentowo określonego współczynnika odno-
szonego do kwoty bazowej, musi zakładać, że wynagrodzenie niektórych pracow-
ników uczelni państwowej (publicznej) należących do tej grupy będzie wyższe od 
przeciętnego, a innych w tym samym czasie niższe, w zależności od zastosowanej 
do danego pracownika stawki wynagrodzenia zasadniczego.

5. Przepis art. 151 ust. 1 ustanawia upoważnienie ustawowe dla wprowadze-
nia unormowań wykonawczych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego, statuując jednocześnie pewne gwarancje co do wysokości (przeciętnej) 
wynagrodzenia w poszczególnych grupach stanowisk pracowników oraz korzystne 
dla pracowników uczelni zasady ustalania składników ich wynagrodzenia za pra-
cę, sposobu jego wypłacania czy też sposobu ustalania podstawy jego obliczania. 
Należy uznać, że gwarancje te muszą być respektowane nie tylko przez ministra 
do spraw szkolnictwa wyższego, lecz także przez podmioty zawierające układ 
zbiorowy pracy czy wydające regulaminy wynagradzania, mimo że wspomnia-
ny przepis jest adresowany bezpośrednio tylko do tego ministra. Układ zbiorowy 
pracy, podobnie jak regulamin wynagradzania, nie może bowiem zawierać prze-
pisów mniej korzystnych dla pracownika niż te, które są zamieszczone w usta-
wach. Dotyczy to także tych przepisów ustawowych, które wyznaczają ramy dla 
ustanowienia aktów wykonawczych.

6. Rozporządzenie wykonawcze przewiduje reguły ustalania stawek za pracę 
w godzinach ponadwymiarowych dla poszczególnych grup stanowisk nauczycie-
li akademickich (do 3,6%, 3,9% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego) oraz 
przyznawania wynagrodzenia dodatkowego (za udział w pracach związanych z po-
stępowaniem rekrutacyjnym; kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi 
praktykami zawodowymi; promotorstwo i recenzowanie rozpraw doktorskich, re-
cenzję w postępowaniu habilitacyjnym albo recenzję w postępowaniu o nadanie 
tytułu naukowego, a także opracowywanie recenzji w postępowaniu kwalifika-
cyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
lub profesora wizytującego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora lub 
stopnia naukowego doktora habilitowanego; udział w działalności leczniczej, pro-
filaktycznej i diagnostycznej prowadzonej przez podstawowe jednostki organiza-
cyjne uczelni na kierunku weterynaria), a także dodatki funkcyjne dla nauczycieli 
akademickich i innych pracowników uczelni. Z tytułu okresowego zwiększenia 
obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na 
charakter pracy lub warunki wykonywania pracy rektor, na wniosek kierownika 
jednostki organizacyjnej będącej miejscem pracy pracownika, może przyznawać 
pracownikowi dodatki specjalne. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze 
nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze 
nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie 
niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 k.p. Pracownikowi 
zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za każdą godzinę pracy na drugiej 
zmianie przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia 
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zasadniczego. Dodatek ten przysługuje również pracownikom zatrudnionym na 
stanowiskach kierowniczych, dla których praca w systemie zmianowym wynika 
z harmonogramu. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim może 
być przyznana premia. Przyznawana jest ona zgodnie z zakładowym regulaminem 
premiowania, ustalonym przez rektora w uzgodnieniu ze związkami zawodowy-
mi. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługu-
ją wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 
czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy. Wysokość wynagrodzenia zasadni-
czego, dodatku funkcyjnego i innych składników wynagrodzenia pracownika usta-
la rektor, o ile statut uczelni nie stanowi inaczej. Wynagrodzenie z dodatkowych 
środków może przyznać rektorowi na wniosek senatu uczelni właściwy minister, 
a pozostałym pracownikom – rektor. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż 
pracy, dodatek funkcyjny i dodatki specjalne są wypłacane nauczycielowi akade-
mickiemu z góry, a pozostałe składniki wynagrodzenia są wypłacane z dołu, po 
dokonaniu rozliczenia pracy lub zadań. Wynagrodzenie i składniki wynagrodze-
nia wypłacane z góry są wypłacane w pierwszym dniu miesiąca.

Art. 152. 1. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla cywilnych pracow-
ników uczelni publicznych ze strony pracodawców zawiera minister właściwy 
do spraw szkolnictwa wyższego, a uczelni wojskowych, służb państwowych, 
artystycznych, medycznych oraz morskich – właściwy minister wskazany 
w art. 33 ust. 2.

2. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy określa sprawy, o których mowa 
w art. 151 ust. 1.

3. Z dniem wejścia w życie układu zbiorowego pracy lub regulaminu wyna-
gradzania do pracowników objętych układem lub regulaminem wynagradza-
nia przestają mieć zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 151 ust. 1.

1. Przepisy art. 152 wprowadzają pewne modyfikacje w zakresie zawierania 
układów zbiorowych pracy i wydawania regulaminów wynagradzania w stosun-
ku do rozwiązań przyjętych w kodeksie pracy w jego dziale jedenastym (układy 
zbiorowe pracy) oraz w jego art. 772 (regulamin wynagradzania). Modyfikacje te 
dotyczą tylko uczelni publicznych, natomiast możliwość zawierania zakładowych 
i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy na uczelniach niepublicznych 
oraz wydawania na nich regulaminów wynagradzania wynika w całości i bezpo-
średnio z przepisów kodeksu pracy. Zasadnicza modyfikacja dotyczy uczelni pub-
licznych i polega na tym, że stroną ponadzakładowego układu zbiorowego pracy 
może być właściwy minister, a nie organizacja pracodawców zrzeszająca uczelnie 
publiczne. Należy to rozumieć w ten sposób, że w przypadku uczelni publicznych 
ponadzakładowy układ zbiorowy pracy może zawrzeć tylko taki minister, nato-
miast nie może go zawrzeć organizacja pracodawców zrzeszająca uczelnie publicz-
ne, nawet gdyby taka organizacja istniała lub została w przyszłości utworzona. Na-
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tomiast także na uczelniach publicznych nie ma ograniczeń w zakresie zawierania 
zakładowych układów zbiorowych pracy oraz wydawania regulaminów wynagra-
dzania. W odniesieniu do układów zbiorowych pracy, które mogą zostać zawarte 
dla uczelni publicznych, nie mają zastosowania rygory wynikające z art. 240 § 4 
i 5 k.p., polegające zwłaszcza na ustanowieniu zasady, że zawarcie układu zbio-
rowego pracy dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych oraz 
w samorządowych zakładach budżetowych może nastąpić wyłącznie w ramach 
środków finansowych będących w ich dyspozycji, w tym wynagrodzeń określo-
nych na podstawie odrębnych przepisów. Uczelnie publiczne nie są bowiem jed-
nostkami budżetowymi ani też samorządowymi zakładami budżetowymi. Układy 
zbiorowe pracy i regulaminy wynagradzania mogą przy tym ustanawiać jedynie 
regulacje korzystniejsze od regulacji ustawowych oraz przewidzianych w aktach 
wykonawczych. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy – zawierany przez właś-
ciwego ministra – określa tylko sprawy, o których mowa w art. 151 ust. 1 p.s.w., 
a więc ujęte w nim kwestie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świad-
czeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych na uczelni publicznej. 
Poza tym zakresem ponadzakładowy układ zbiorowy pracy może być zawarty na 
ogólnych, kodeksowych zasadach, a więc korzystniejsze rozwiązania dla pracow-
ników uczelni publicznej mogą być wprowadzone w wyniku porozumienia (za-
warcia układu) przez organizacje pracodawców skupiających uczelnie publiczne 
i ponadzakładowe organizacje związkowe. Regulacje układowe, a także wprowa-
dzane przez regulaminy wynagradzania mogą obejmować wszystkich pracowni-
ków uczelni, zatem również pracowników mianowanych. Z dniem wejścia w życie 
układu zbiorowego pracy (wydawanego dla uczelni publicznej przez właściwe-
go ministra) lub zakładowego układu zbiorowego pracy zawieranego przez taką 
uczelnię z zakładową organizacją związkową, lub regulaminu wynagradzania do 
pracowników objętych układem lub regulaminem wynagradzania przestają mieć 
zastosowanie przepisy rozporządzenia płacowego wydanego na podstawie art. 151 
ust. 1. Ponieważ układ ten oraz regulamin nie mogą zawierać postanowień mniej 
korzystnych od tych, które są przewidziane w płacowym rozporządzeniu wyko-
nawczym, zrozumiała jest przyjęta w tym wypadku zasada automatycznego za-
stąpienia przepisów aktu wykonawczego przez postanowienia układu zbiorowego 
pracy lub regulaminu wynagradzania i w konsekwencji tego także przekształcenia 
– z dniem wejścia w życie układu lub regulaminu – treści stosunków pracy pra-
cowników uczelni objętych przepisami tych aktów (art. 24113 k.p.). Układ zbiorowy 
pracy oraz regulamin wynagradzania mogą regulować tylko część materii unor-
mowanych w płacowym rozporządzeniu wykonawczym, w konsekwencji czego 
przepisy płacowego rozporządzenia wykonawczego mogą przestać obowiązywać 
jedynie w określonej części bądź też jedynie w stosunku do niektórych uczelni 
publicznych (np. tylko w takiej uczelni, która wprowadziła u siebie regulamin wy-
nagradzania lub w której zawarto zakładowy układ zbiorowy pracy), zachowując 
moc obowiązującą w pozostałym zakresie. Innymi słowy, reguła, w myśl której 
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przepisy aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 151 ust. 1 przestają mieć 
zastosowanie w następstwie zawarcia układu zbiorowego pracy lub wydania regu-
laminu wynagradzania, może – w zależności od tego, jakie są zakres i treść układu 
zbiorowego pracy (regulaminów wynagradzania) – dotyczyć tego aktu w całości 
bądź tylko niektórych jego przepisów.

2. Układ zbiorowy pracy ani regulamin wynagradzania nie mogą mieć zasto-
sowania do żołnierzy zawodowych ani pozostałych funkcjonariuszy służb mundu-
rowych, gdyż są to instytucje prawa pracy kształtujące status prawny pracowni-
ków. Żołnierze zawodowi i pozostali funkcjonariusze służb mundurowych będący 
nauczycielami akademickimi, jakkolwiek w prawie o szkolnictwie wyższym są 
określani mianem pracowników (pracowników uczelni), to jednak pracownika-
mi w rozumieniu prawa pracy (kodeksu pracy) nie są i stąd ani układ zbiorowy 
pracy, ani regulamin wynagradzania nie mogą ich obejmować. W konsekwen-
cji tego słusznie prawodawca przewidział – usuwając w ten sposób ewentualne 
nieporozumienia – że ponadzakładowy układ zbiorowy pracy wydawany w try-
bie art. 152 ust. 1 może być zawarty tylko dla „cywilnych pracowników uczel-
ni”. Pracownicy tacy zatrudniani są także na uczelniach wojskowych i uczelniach 
służb państwowych, w związku z czym właściwy minister może dla nich zawrzeć 
ponadzakładowy układ zbiorowy pracy. Układ ten nie może wszakże obejmować 
żołnierzy zawodowych ani pozostałych funkcjonariuszy służb zbrojnych, skoro 
nie są oni pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy i skoro jednocześnie ko-
deks pracy nie przewiduje możliwości zawierania dla nich układów zbiorowych 
pracy (ustanawiania regulaminu wynagradzania).

Art. 153. 1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje w okresie urlopu 
wypoczynkowego wynagrodzenie, jakie otrzymywałby, gdyby w tym czasie 
pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia są obliczane na podstawie prze-
ciętnego wynagrodzenia z okresu dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc 
rozpoczęcia urlopu. Jeżeli zatrudnienie trwało krócej, to przeciętne wynagro-
dzenie oblicza się z całego okresu zatrudnienia z uwzględnieniem stawek wy-
nagrodzenia obowiązujących w okresie urlopu.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze roz-
porządzenia, sposób ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz 
ekwiwalentu za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, uwzględ-
niając w szczególności, że wysokość ekwiwalentu pieniężnego jest ustalana 
zgodnie z zasadami stosowanymi przy obliczaniu wynagrodzenia za okres 
urlopu wypoczynkowego.

1. Unormowanie art. 153 stanowi dopełnienie regulacji wprowadzającej pew-
ne modyfikacje w zakresie urlopów wypoczynkowych nauczycieli akademickich 
(art. 133 – por. komentarz do tego artykułu). Dotyczy ono ogółu nauczycieli aka-
demickich, ale tylko ich, z wyłączeniem pozostałych pracowników uczelni. Sta-
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nowi wspólne uregulowanie sytuacji w zakresie wynagrodzenia za urlop wypo-
czynkowy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop niezależnie od tego, czy dany 
nauczyciel akademicki jest zatrudniony na uczelni publicznej, czy niepublicznej 
oraz czy jest pracownikiem w rozumieniu prawa pracy, czy żołnierzem zawodo-
wym lub funkcjonariuszem innych służb mundurowych. Uwzględnione tu mu-
szą zostać wszakże odrębności wynikające z przepisów pragmatyk dotyczących 
żołnierzy zawodowych i pozostałych funkcjonariuszy służb mundurowych. We-
dług rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 
2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego 
nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 203, poz. 1499 z późn. zm.) – wydanego na 
podstawie art. 153 ust. 2 p.s.w. – wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego 
nauczyciela akademickiego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych 
świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem: 
  a)  jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za wykonanie określonego za-

dania bądź za określone osiągnięcie, w tym za recenzje; 
  b) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez 

pracownika przestoju; 
  c) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego; 
  d)  ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynko-

wego;
  e)  nagród jubileuszowych;
  f)  nagród, o których mowa w art. 155 ust. 1 i 2 p.s.w.; 
  g)  odpraw emerytalnych lub rentowych; 
  h)  dodatkowego wynagrodzenia rocznego; 
  i) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosob-

nienia w związku z chorobą zakaźną (po zmianach wprowadzonych przez 
nowelizację z dnia 18 marca 2011 r. wynagrodzenie to jest wypłacane tylko 
w ramach wyznaczonych przez art. 92 k.p.); 

  j) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego nauczycielowi akademi-
ckiemu w razie rozwiązania stosunku pracy.
2. Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej 

wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek 
uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania przez nauczy-
ciela akademickiego urlopu wypoczynkowego. Zmienne składniki wynagrodzenia 
uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy na pod-
stawie wynagrodzenia, do którego nauczyciel akademicki nabył prawo w okresie 
12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Wynagrodzenie za je-
den dzień urlopu wypoczynkowego w części ustalonej na podstawie zmiennych 
składników wynagrodzenia oblicza się, dzieląc podstawę wymiaru przez 251 dni. 
Tak obliczone wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego mnoży się 
przez liczbę dni tego urlopu. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczycie-
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la akademickiego stanowi sumę wynagrodzenia w części ustalonej na podstawie 
składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wyso-
kości oraz wynagrodzenia w części ustalonej na podstawie zmiennych składników 
wynagrodzenia. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynko-
wy ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za 
urlop wypoczynkowy.

3. Przepisy wskazanego wyżej rozporządzenia są dobrze dopasowane do sytu-
acji prawnej nauczycieli akademickich zatrudnionych na uczelniach publicznych, 
bo uwzględniają sposób unormowania ich wynagrodzenia oraz innych świadczeń 
w przepisach wydawanych na podstawie art. 151 ust. 1 przez ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego, natomiast mniej pasują do uczelni niepublicz-
nych, które tworzą swoje autonomiczne systemy wynagradzania za pracę i innych 
świadczeń związanych z pracą.

4. Gdy idzie o innych pracowników uczelni aniżeli nauczyciele akademic-
cy – w tym także o cywilnych pracowników uczelni wojskowych i uczelni służb 
publicznych – to reguły dotyczące ustalania ich wynagrodzenia za urlop wypo-
czynkowy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy są okre-
ślone w art. 172 k.p. i w przepisach wydanego na podstawie art. 173 k.p. rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania 
wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. 
Nr 2, poz. 14 z późn. zm.). W gruncie rzeczy reguły te są analogiczne do tych, 
które zostały ukształtowane w art. 153 ust. 1 p.s.w. (główna różnica polega tu na 
tym, że zmienne składniki wynagrodzenia są obliczane na podstawie przecięt-
nego wynagrodzenia z 3 miesięcy – w przypadku pracowników uczelni niebę-
dących nauczycielami akademickimi – a nie z 12 miesięcy) oraz w rozporządze-
niu w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego 
nauczycieli akademickich.

Art. 154. 1–2. (uchylone).
3. Pracownikowi uczelni publicznej przysługuje dodatek za staż pracy 

w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłaca-
ny w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym że 
dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

1. Przepis art. 154 ust. 1 przewidywał, że nauczyciel akademicki i tylko on 
(niezależnie od rodzaju uczelni) zachowywał prawo do wynagrodzenia za czas 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, zaś z jego ust. 2 wynikało, że za czas nie-
zdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaź-
ną, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie 
ciąży, a także poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla 
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kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów nauczyciel akademicki zacho-
wywał prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego obliczonego na zasadach 
przewidzianych w art. 92 k.p., z tym że prawo do dodatku funkcyjnego nauczyciel 
akademicki zachowywał przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Unormowania 
te budziły wątpliwości interpretacyjne, które rozstrzygnął SN w wyroku z dnia 
9 lutego 2010 r., I UK 295/09, OSNP 2011, nr 15–16, poz. 214, stwierdzając, że za 
czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciel akademicki zachowuje 
prawo do wynagrodzenia, nie ma natomiast prawa do zasiłków z ubezpieczenia 
społecznego. Odesłanie w art. 154 ust. 2 p.s.w. do zasad wskazanych w art. 92 k.p. 
nie mogło się odnosić do rodzaju i kolejności wypłacanych świadczeń (najpierw 
wynagrodzenie, potem zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne), bowiem 
nie jest to materia „obliczania” zasiłku. Sąd Najwyższy w wyroku tym wyjaśnił 
także, że urlop macierzyński, do którego nauczyciel akademicki jest uprawniony 
na podstawie art. 180 k.p., nie jest usprawiedliwioną nieobecnością w pracy spo-
wodowaną przyczynami wskazanymi w art. 154 ust. 2 p.s.w.

W związku z uchyleniem art. 154 ust. 1 i 2 p.s.w. pozostaje unormowanie wpro-
wadzone przez art. 27 nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. W ust. 1 tego artykułu 
postanowiono, że za przypadające po dniu wejścia w życie tej ustawy (1 paździer-
nika 2011 r.) okresy niezdolności do pracy spowodowane przyczynami, o których 
mowa w art. 92 k.p., oraz inne okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
nauczycielom akademickim przysługują świadczenia określone w przepisach doty-
czących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa. Przepis zdania pierwszego ma zastosowanie także do przypadków, 
gdy okres niezdolności do pracy lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
zaczął biec przed dniem wejścia w życie ustawy i trwa po tym dniu. Zgodnie zaś 
z ust. 2 tego artykułu wskazane w ust. 1 okresy niezdolności do pracy lub innej 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, zakończone lub rozpoczęte przed dniem 
wejścia w życie ustawy, za które nauczyciel akademicki otrzymał wynagrodze-
nie, wlicza się do okresów pobierania świadczeń na zasadach określonych w prze-
pisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa. Literalna analiza przytoczonego przepisu prowadzi do 
wniosku, że do nauczycieli akademickich – inaczej niż do pracowników uczelni 
niebędących nauczycielami akademickimi – art. 92 k.p. nie miałby zastosowania 
(w art. 27 nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. mamy jedynie odesłanie do „przy-
czyn”, o których mowa w art. 92 k.p.), co oznacza, że nauczycielom akademickim 
nie przysługiwałoby za pierwsze dni niezdolności do pracy (33 albo 14 dni w roku 
kalendarzowym) wynagrodzenie (nie zachowują oni do niego prawa), lecz od razu 
należałby się im zasiłek chorobowy (z tytułu choroby, odosobnienia, poddania się 
niezbędnym badaniom lekarskim). Z wyłączeniem tego przepisu przysługiwały-
by im świadczenia przewidziane w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.). Natomiast pracownikom 
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uczelni niebędącym nauczycielami akademickimi, zgodnie z art. 92 k.p. w przy-
padkach niezdolności do pracy wskazanych w tym przepisie, najpierw przysługu-
je wynagrodzenie za pracę, w okresie trwającym łącznie do 33 dni (14 dni – gdy 
pracownik ukończył 50. rok życia) w ciągu roku kalendarzowego, a następnie za-
siłek chorobowy przewidziany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Takie zróżnicowanie w tym 
zakresie sytuacji prawnej nauczycieli akademickich i pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi nie wydaje się uzasadnione. Ponadto na uwadze na-
leży mieć to, że art. 27 nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. jest przepisem intertem-
poralnym, natomiast uchylenie art. 154 ust. 1 p.s.w. oznacza, że sprawa poprzed-
nio w nim unormowana stała się sprawą nieuregulowaną w rozumieniu art. 136 
ust. 1 p.s.w., zgodnie zaś z tym przepisem w sprawach dotyczących stosunku pracy 
pracowników uczelni nieuregulowanych w prawie o szkolnictwie wyższym sto-
suje się przepisy kodeksu pracy. Wnioski wypływające z wykładni systemowej 
oraz funkcjonalno-celowościowej skłaniają więc do konkluzji, że art. 92 k.p. ma 
zastosowanie także do nauczycieli akademickich.

2. Dodatek za staż pracy przysługuje wszystkim pracownikom uczelni pub-
licznych, niezależnie od tego, czy są oni zatrudnieni na stanowiskach nauczycieli 
akademickich, czy też na stanowiskach pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi. Jest to składnik wynagrodzenia za pracę, ponieważ zaś zgodnie 
z art. 151 ust. 5 wynagrodzenie i inne świadczenia dla pracowników uczelni woj-
skowych będących żołnierzami zawodowymi określają przepisy o służbie wojsko-
wej żołnierzy zawodowych, zaś w myśl ust. 6 tego artykułu wynagrodzenie i inne 
świadczenia dla pracowników uczelni służb państwowych będących funkcjonariu-
szami służb państwowych określają przepisy właściwe dla tych służb, należy dojść 
do wniosku, że art. 154 ust. 3, przewidujący dodatek za staż pracy, nie ma zastoso-
wania do nauczycieli akademickich będących żołnierzami zawodowymi i innymi 
funkcjonariuszami służb zbrojnych. Przepis art. 154 ust. 3 pierwotnie miał zasto-
sowanie nie tylko do pracowników uczelni publicznej, lecz także do pracowników 
uczelni niepublicznej. W związku z zawężeniem podmiotowego zakresu jego za-
stosowania w art. 26 nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. wprowadzono regułę in-
tertemporalną, zgodnie z którą pracownicy uczelni niepublicznych otrzymujący 
przed dniem wejścia w życie tej noweli dodatek za staż pracy zachowują prawo do 
tego dodatku w wysokości przysługującej przed dniem wejścia w życie tej noweli. 
Oznacza to, że na uczelniach niepublicznych wysokość tego dodatku ulega „za-
mrożeniu” oraz że z mocy ustawy dodatek taki nie przysługuje tym nauczycielom 
uczelni niepublicznych, którzy nie otrzymywali go do 1 października 2011 r. Na 
uczelniach tych dodatek taki może zostać wszakże wprowadzony w unormowa-
niach wewnątrzzakładowych, umowie o pracę bądź akcie mianowania.

Podstawę uregulowania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyż-
szego kwestii dotyczących ustalenia okresów pracy i innych okresów uprawniają-
cych do dodatku za staż pracy stanowi art. 151 ust. 1 pkt 5 p.s.w. W rozporządzeniu 
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w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 
związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych na uczelni publicznej przyjęto 
m.in., że pracownikowi na zasadach określonych w prawie o szkolnictwie wyższym 
przysługuje dodatek za staż pracy. Jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej 
stawki tego dodatku nastąpiło w ciągu miesiąca, dodatek przysługuje od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył to prawo. 
W przypadku gdy praca na uczelni stanowi dodatkowe zatrudnienie, prawo do do-
datku ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Przy ustalaniu okresu upraw-
niającego do tego dodatku w dodatkowym miejscu zatrudnienia nie uwzględnia się 
okresów zatrudnienia w podstawowym miejscu pracy. Przy ustalaniu okresów pra-
cy, od których zależy prawo pracownika do dodatku, uwzględnia się (w tym zakresie 
rozporządzenie wykonawcze powtarza sformułowania art. 151 ust. 1 pkt 5 p.s.w.): 
  a)  zakończone okresy zatrudnienia; 
  b)  inne okresy uwzględniane na podstawie odrębnych przepisów jako okresy, od 

których zależą uprawnienia pracownicze; 
  c)  okres asystenckich studiów przygotowawczych odbytych na podstawie prze-

pisów dotyczących zasad i warunków tworzenia w szkołach wyższych asy-
stenckich studiów przygotowawczych; 

  d)  okresy pobytu za granicą wynikające ze skierowania udzielonego na podsta-
wie przepisów o kierowaniu za granicę pracowników w celach naukowych, 
dydaktycznych i szkoleniowych. 
Dodatek za staż pracy przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje 

wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pra-
cy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dziec-
kiem lub chorym członkiem rodziny, za które otrzymuje wynagrodzenie lub za-
siłek z ubezpieczenia społecznego.

Art. 155. 1. Nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać za osiągnięcia na-
ukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku nagrody 
rektora oraz nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni wojskowej, uczelni służb 
państwowych, uczelni artystycznej, uczelni morskiej lub uczelni medycznej 
mogą otrzymywać za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne 
albo za całokształt dorobku nagrody rektora oraz nagrody właściwego mini-
stra wskazanego w art. 33 ust. 2, na zasadach i w trybie określonych w ust. 3–7.

3. Środki budżetowe na nagrody ministra, o których mowa w ust. 1 i 2, 
określa się w wysokości 0,05% planowanej rocznej dotacji, o której mowa 
w art. 94 ust. 1 pkt 1. Środki te pozostają w tych częściach budżetu państwa, 
których dysponentami są właściwi ministrowie zgodnie z art. 94 ust. 3.

4. Uczelnia publiczna nalicza środki na nagrody rektora, o których mowa 
w ust. 1 i 2, w wysokości 2% planowanych przez uczelnię rocznych środków 
na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli akademickich.
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5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu 
z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw we-
wnętrznych, do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do spraw 
zdrowia oraz do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządze-
nia, szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród ministrów wymienionych 
w ust. 1 i 2, uwzględniając:
 1) rodzaje nagród oraz ich wysokość, ustalaną w relacji do minimalnej stawki 

wynagrodzenia profesora zwyczajnego, określonej na podstawie art. 151 
ust. 1 pkt 1;

 2) tryb postępowania kwalifikacyjnego.
6. Zasady i tryb przyznawania nagród rektora określa regulamin ustalo-

ny przez senat uczelni publicznej.
7. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać 

za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrody rektora.
8. Uczelnia publiczna nalicza środki na nagrody rektora, o których mowa 

w ust. 7, w wysokości 1% planowanych przez uczelnie rocznych środków na 
wynagrodzenia osobowe dla tej grupy pracowników. Zasady podziału i przy-
znawania nagród określa statut.

1. W zakresie przyznawania nagród przepisy prawa o szkolnictwie wyższym 
wprowadzają różnego rodzaju rozróżnienia i podziały. Nagrody mogą być przyzna-
wane nauczycielom akademickim i pracownikom uczelni niebędącym nauczycie-
lami akademickimi. Nauczycielom akademickim mogą być przyznawane nagro-
dy przez właściwego ministra lub przez rektora uczelni, natomiast pracownikom 
uczelni niebędącym nauczycielami akademickimi nagrody może przyznawać tylko 
rektor. Zasady i tryb przyznawania nagród ministerialnych określa rozporządze-
nie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie na-
gród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 139, poz. 978 z późn. zm.), 
zasady i tryb przyznawania nagród rektora na uczelni publicznej przyznawanych 
nauczycielom akademickim określa regulamin ustalony przez senat tej uczelni, 
zaś zasady podziału i przyznawania nagród dla pozostałych pracowników takiej 
uczelni określa jej statut. Prawo o szkolnictwie wyższym bezpośrednio nie roz-
strzyga przy tym, w jaki sposób i przez kogo mają zostać ukształtowane zasady 
oraz tryb przyznawania nagród na uczelniach niepublicznych. W związku z tym 
na uwadze należy tu mieć art. 105 k.p., w myśl którego pracownikom, którzy przez 
wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i pod-
noszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywa-
nia zadań zakładu pracy, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis 
zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobo-
wych pracownika. Zasady i tryb przyznawania nagród ministerialnych (inaczej 
niż w przypadku nagród rektora) nie zależą od tego, czy nauczyciel akademicki 
jest zatrudniony na uczelni publicznej (w tym od tego, czy jest to uczelnia woj-
skowa, uczelnia służb państwowych, uczelnia artystyczna, uczelnia morska czy 
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uczelnia medyczna), czy niepublicznej. Prawo o szkolnictwie wyższym przyjmuje 
(inaczej niż kodeks pracy, który obok nagród wyodrębnia wyróżnienia, a ponadto 
nie wynika z niego, że nagrodę należy zawsze identyfikować z przekazaniem pra-
cownikowi określonej kwoty pieniężnej), że są to nagrody pieniężne, podobnie jak 
nagrody przyznawane przez rektora. Pracownikom uczelni nie przysługuje rosz-
czenie o przyznanie nagrody ministerialnej, podobnie jak roszczenie o nagrodę 
rektorską, choć w jednym i w drugim przypadku przesłanką przyznania nagrody 
jest praca czy też wywiązywanie się z obowiązków pracownika uczelni, i to ta-
kie, które zasługuje na wyróżnienie i szczególne uhonorowanie. Teoretycznie ist-
nieje możliwość ukształtowania świadczeń przyznawanych na podstawie art. 155 
przez rektora jako świadczeń o charakterze roszczeniowym. Stałoby się tak wtedy, 
gdyby regulamin ustalany przez senat uczelni publicznej (art. 155 ust. 6) lub statut 
uczelni publicznej (art. 155 ust. 8) w odpowiedni sposób zobiektywizowały prze-
słanki jego przyznawania. O charakterze przewidzianego świadczenia (nagroda, 
premia) nie rozstrzyga bowiem nazwa danego aktu zakładowego przewidującego 
to świadczenie, lecz to, w jakim stopniu ujęte w nim przesłanki jego przyznania 
są w nim skonkretyzowane i zobiektywizowane.

2. Z rozporządzenia w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich 
w szczególności wynika, że nagrody przyznawane są corocznie przez właściwych 
ministrów. Nagrody za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne dotyczą osiągnięć 
uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, natomiast nagrody za osiągnięcia 
organizacyjne dotyczą osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku akademickim. 
Nagrody przyznaje się w szczególności za: 
  a)  oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe; 
  b) wyróżnione rozprawy habilitacyjne i doktorskie; 
  c)  kształcenie kadr naukowych potwierdzone podejmowaniem zainicjowanej prob-

lematyki badawczej przez innych pracowników nauki, pełnieniem funkcji pro-
motora, konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych lub recenzenta; 

  d)  autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów, 
przewodników metodycznych albo programów nauczania; 

  e)  osiągnięcia organizacyjne, w tym konkretne działania, które spowodowały 
istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i po-
ziomu prac dyplomowych; 

  f)  całokształt dorobku. 
Ustalone zostały kategorie (nagrody za całokształt dorobku, nagrody za osiąg-

nięcia naukowe, nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, nagrody za osiągnięcia orga-
nizacyjne, nagrody o charakterze zespołowym) oraz stopnie (I–III) i wysokość na-
gród. Właściwy minister może przyznać nauczycielowi akademickiemu nagrodę: 
  a)  z własnej inicjatywy; 
  b)  na wniosek rektora uczelni, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony; 
  c)  na wniosek przewodniczącego organizacji opiniodawczej lub przedstawiciel-

skiej środowiska akademickiego; 
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  d)  na wniosek przewodniczących związków zawodowych zrzeszających pracow-
ników szkolnictwa wyższego.
Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej może dotyczyć zespołu, w którego 

skład wchodzi nie więcej niż dziesięciu członków. Udział każdego z nich w po-
wstaniu osiągnięcia powinien być określony procentowo, w zależności od wkładu 
pracy. Wnioski składa się właściwym ministrom do 31 marca każdego roku. Na-
uczyciel akademicki może otrzymać w danym roku kalendarzowym jedną nagro-
dę za osiągnięcia naukowe albo dydaktyczne oraz w danym roku akademickim 
jedną nagrodę za osiągnięcia organizacyjne.

Art. 156. 1. Pracownicy uczelni publicznej mają prawo do nagród jubile-
uszowych, z tytułu wieloletniej pracy, w wysokości:
 1) za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
 2) za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
 3) za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
 4) za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
 5) za 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;
 6) za 45 lat pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 
rozporządzenia, okresy pracy i inne okresy uprawniające do nagrody jubile-
uszowej oraz sposób obliczania i wypłacania, uwzględniając, że:
 1) pracownikowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku 

pracy okresy uprawniające do nagrody ustala się odrębnie dla każdego 
stosunku pracy;

 2) podstawę do obliczenia wysokości nagrody stanowi wynagrodzenie przy-
sługujące pracownikowi w dniu jej wypłaty, a jeżeli dla pracownika jest 
to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące w dniu nabycia prawa 
do nagrody, przy czym uwzględnia się składniki wynagrodzenia i inne 
świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczania ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop wypoczynkowy;

 3) wypłata nagrody następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika 
prawa do niej;

 4) w przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emerytu-
rę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy nagrodę tę wypłaca się w dniu 
rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do nabycia prawa do nagrody brakuje 
mniej niż dwanaście miesięcy.
3. Pracownikowi uczelni publicznej przysługuje dodatkowe wynagrodze-

nie roczne na zasadach określonych w przepisach o dodatkowym wynagro-
dzeniu rocznym pracowników jednostek sfery budżetowej.

1. Nagroda jubileuszowa jest rodzajem premii za wieloletnią pracę. Bywa przy 
tym traktowana jako świadczenie stanowiące odłożone w czasie wynagrodzenie 
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za wykonywaną przez wiele lat pracę, przy czym praca ta niekoniecznie musi być 
wykonywana u tego samego pracodawcy. Jakkolwiek nazwa – „nagroda” – suge-
ruje, że świadczenie to nie ma charakteru roszczeniowego, to jednak jest inaczej, 
co oznacza, że można skutecznie dochodzić go przed sądem pracy. Należy się ona 
tylko pracownikom uczelni publicznych, z tym że przysługuje nie tylko nauczy-
cielom akademickim, lecz także pozostałym pracownikom uczelni. Nie przysłu-
guje na podstawie art. 154 ust. 1 nauczycielom akademickim będącym żołnierza-
mi zawodowymi lub funkcjonariuszami innych służb mundurowych, z uwagi na 
wyłączenie zawarte w art. 151 ust. 5 i 6, należy się natomiast cywilnym pracow-
nikom uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych; nagrody jubileuszowe 
są przewidziane za wieloletnią służbę w pragmatykach służb zbrojnych dla funk-
cjonariuszy tych służb. 

2. Na podstawie art. 156 ust. 2 przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go zostało wydane rozporządzenie z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustalania 
okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej 
do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1211). W myśl jego przepisów do okresu pracy uprawniającego pracownika 
uczelni do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrud-
nienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one 
zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Pracow-
nik nabywa prawo do nagrody na uczelni zatrudniającej go w dniu upływu okre-
su uprawniającego go do tej nagrody. Pracownik uczelni jest obowiązany do udo-
kumentowania swojego prawa do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak 
jest odpowiedniej dokumentacji. Podstawę obliczenia wysokości nagrody stanowi 
wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu jej wypłaty albo w dniu na-
bycia prawa do nagrody, jeżeli jest to dla niego korzystniejsze. Jeżeli pracownik 
uczelni nabył prawo do nagrody, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu 
pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodze-
nie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Jeżeli w dniu 
wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawnia-
jących do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas za-
liczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród, 
wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą. Pracownikowi, który w dniu 
wejścia w życie wspomnianych przepisów ma okres zatrudnienia, wraz z innymi 
okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody dane-
go stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do 
nabycia nagrody wyższego stopnia, wypłaca się w pełnej wysokości nagrodę niż-
szą, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody 
wyższej a kwotą nagrody niższej.

3. W razie przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy 
w gruncie rzeczy dochodzi do skrócenia wymaganego okresu do nabycia nagrody 
danego stopnia (pod warunkiem że do jej nabycia na ogólnych zasadach brakuje 
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mniej niż 12 miesięcy), mimo że przepisy prawa o szkolnictwie wyższym i rozpo-
rządzenia wykonawczego są tak sformułowane, że wydaje się, iż normują jedynie 
kwestię terminu wypłaty tej nagrody. Przy ustalaniu podstawy obliczenia wyso-
kości nagrody jubileuszowej uwzględnia się składniki wynagrodzenia i inne świad-
czenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop wypoczynkowy. W myśl art. 153 p.s.w. do obliczania wysokości ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop w przypadku nauczycieli akademickich zastosowanie 
mają nieco zmienione reguły. Stąd obliczając wysokość odprawy nauczycieli aka-
demickich, należy stosować przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania 
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres 
niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich, natomiast 
gdy idzie o pozostałych pracowników uczelni publicznej – regulacje rozporządze-
nia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustala-
nia i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop (por. komentarz do art. 153). 

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli rodzaj tzw. trzynastej pensji, przy-
sługuje ogółowi pracowników uczelni, ale tylko publicznej. Przepisy normujące 
to wynagrodzenie są zawarte w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn.: 
Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). Ustawa ta nie ma zastosowania m.in. do 
żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Woj-
skowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Cel-
nej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu. 

Dodatkowa nagroda roczna przewidziana jest jednak w pragmatykach służb 
mundurowych. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej 
wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. 
Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalenda-
rzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonal-
nej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 
6 miesięcy. W myśl przepisów wskazanej ustawy przepracowanie co najmniej 
6 miesięcy warunkujące nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wy-
magane w przypadkach nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzo-
wego z nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły wyższej.

Art. 157. 1. Dla pracowników uczelni publicznych tworzy się odpis na za-
kładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6,5% planowanych przez 
uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych.

2. W uczelniach publicznych mogą być tworzone pracownicze programy 
emerytalne wykorzystujące zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do wy-
sokości 30%.
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3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego byłe-
go pracownika uczelni publicznej będącego emerytem lub rencistą wynosi 
za dany rok kalendarzowy 10% rocznej sumy najniższej emerytury lub ren-
ty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).

4. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowią w uczelni publicznej je-
den fundusz.

4a. Z zakładowych żłobków i klubów dziecięcych mogą korzystać dzieci 
studentów i uczestników studiów doktoranckich.

4b. Opłaty, o których mowa w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 
i Nr 171, poz. 1016), zwiększają zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1, 3 i 4 stosuje się przepisy o za-
kładowym funduszu świadczeń socjalnych.

1. Redakcja art. 157 ust. 3 została nieco zmieniona w następstwie noweliza-
cji z dnia 18 marca 2011 r., natomiast ust. 4a i 4b tego artykułu zostały wprowa-
dzone przez ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. Nr 45, poz. 235). Poprzednia ustawa, tj. ustawa o szkolnictwie wyższym 
z 1990 r., przewidywała tworzenie funduszu socjalnego (art. 122) w szkołach pań-
stwowych i niepaństwowych (do szkół niepaństwowych stosowano jej przepisy, 
jeżeli jej przepisy lub przepisy innych ustaw nie stanowiły inaczej – art. 1 ust. 2). 
Unormowania art. 157 ust. 1–4 p.s.w. dotyczą tylko uczelni publicznych, i to – co 
do zasady – bez ograniczeń.

2. W sprawach nieunormowanych stosuje się przepisy ustawy o zakłado-
wym funduszu świadczeń socjalnych, która określa zasady tworzenia przez pra-
codawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania 
środkami tego funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjal-
nej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na 
dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakłado-
wych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania 
przedszkolnego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu 
z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem Finansów w stosunku do 
pracowników zatrudnionych w podległych mu jednostkach sfery budżetowej, nie-
będących funkcjonariuszami lub żołnierzami zawodowymi, a Minister Sprawied-
liwości w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem 
Finansów w stosunku do pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budże-
towej więziennictwa, niebędących funkcjonariuszami służby więziennej, określą 
w drodze rozporządzenia:
  a)  sposób tworzenia i gromadzenia środków funduszu; 
  b) wysokość odpisu na fundusz, jednak nie większą od określonej w ustawie.
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Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki So-
cjalnej oraz Ministrem Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, spo-
sób tworzenia i gromadzenia środków funduszu oraz wysokość odpisu na fundusz 
– jednak nie większą od określonej w ustawie – w stosunku do pracowników cy-
wilnych wojska. Należy tu dojść do wniosku, że na uczelniach wojskowych i uczel-
niach służb państwowych zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest tworzony 
według reguł określonych w art. 157, przy czym fundusz ten jednak nie obejmuje 
tych pracowników uczelni, którzy mają w nich status funkcjonariuszy munduro-
wych, dla których tworzony jest fundusz socjalny na odrębnych zasadach. 

3. Osobny problem dotyczy tworzenia funduszu zakładowych świadczeń so-
cjalnych na uczelniach niepublicznych, gdyż w art. 157 p.s.w. mowa jest tylko 
o uczelniach publicznych, zaś w art. 5 u.z.f.ś.s. stanowi się, że przepisów ust. 1–7 
tego artykułu (dotyczących ustalania wysokości corocznego odpisu na ten fundusz) 
nie stosuje się do szkół wyższych działających na podstawie przepisów o szkolnic-
twie wyższym. Takie ujęcie było w pełni zrozumiałe w sytuacji, w której art. 122 
poprzedniej ustawy (ustawy o szkolnictwie wyższym z 1990 r.) obejmował za-
równo uczelnie państwowe, jak i niepaństwowe, kształtując w odrębny sposób 
wysokość odpisów na fundusz socjalny i mieszkaniowy. Nie można stąd wszakże 
wyprowadzać wniosku, że wobec tego do uczelni niepublicznej jako pracodaw-
cy nie mają zastosowania przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych i że na uczelni tej nie spoczywa powinność jego tworzenia. Należy 
uznać, że wyłączenie zawarte w art. 5 ust. 8 u.z.f.ś.s. (dotyczące wysokości odpi-
sów na ten fundusz) odnosi się tylko do uczelni publicznych, natomiast gdy idzie 
o uczelnie niepubliczne, to odpisy powinny być ustalane według ustawy o zakła-
dowym funduszu świadczeń socjalnych. Należy tu wszakże pamiętać, że zgodnie 
z art. 4 u.z.f.ś.s. układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość od-
pisu na ten fundusz; może również postanawiać, że fundusz nie będzie tworzo-
ny (możliwość taka jest wszakże wyłączona w przypadku uczelni publicznych). 
U pracodawców, których pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, po-
stanowienia w tych sprawach może zawierać regulamin wynagradzania; podobnie 
jak w przypadku zawarcia układu zbiorowego pracy, takiej możliwości nie ma na 
uczelniach publicznych, bo unormowanie art. 157 p.s.w. przesądza o obowiązku 
tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na tego typu uczelniach. 
Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia 
regulaminu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na fundusz lub nietwo-
rzenia funduszu wymagają uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez pra-
cowników do reprezentowania ich interesów.

4. Organizacja i funkcjonowanie pracowniczych funduszy emerytalnych – na 
które mogą być przekazywane środki pochodzące w uczelnianego funduszu świad-
czeń socjalnych – są unormowane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracow-
niczych programach emerytalnych (tekst jedn.: Dz. U z 2004 r. Nr 116, poz. 1207 
z późn. zm.). Przepis art. 157 ust. 2 p.s.w. stwarza możliwość wykorzystywania za-
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kładowego funduszu świadczeń socjalnych jedynie przez tworzone na uczelniach 
publicznych pracownicze programy emerytalne. Nie daje on natomiast podstawy do 
wykorzystywania jego środków do zasilania kont tworzonych na podstawie ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidual-
nych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.)45�

5. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zmieniła (uzupełniła) treść 
nie tylko art. 157 p.s.w., lecz także art. 1, 2 i 5 ustawy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych. W szczególności w myśl dodanego art. 5 ust. 5a tej ustawy 
pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przezna-
czą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procento-
wego tego odpisu, mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem przeznaczenia całości 
tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Przepis ten ma za-
stosowanie na uczelniach niepublicznych, natomiast wątpliwe jest jego stosowanie 
na uczelniach publicznych, ponieważ inaczej ustala się na nich wysokość odpisu 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a ponadto zgodnie z dodanym do 
art. 157 ust. 4b p.s.w. opłaty, o których mowa w art. 58 ust. 2 ustawy o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (czego nie przewiduje ustawa o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych), zwiększają ten fundusz, czyli zakłada się, że uczelnie te 
nie będą tworzyły zakładowych żłobków i klubów dziecięcych. W myśl ustawy 
o opiece nad dziećmi do lat 3 (art. 8) żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i pro-
wadzić gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposia-
dające osobowości prawnej. Jedynie opłaty określone przez osobę fizyczną, osobę 
prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (a więc 
z wyłączeniem gmin – art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o opiece nad dzieckiem do 
lat 3) zwiększają zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uczelni publicznych, 
oczywiście jeżeli opłaty te są ponoszone przez pracowników tej uczelni. Zgodnie 
ze wskazanymi przepisami wysokość tych opłat określają podmioty wskazane 
w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3.

Art. 158. Przepisów działu III ustawy nie stosuje się do żołnierzy w czyn-
nej służbie wojskowej, wyznaczonych do wykonywania zadań poza wojskiem, 
na stanowiskach nauczycieli akademickich w jednostkach organizacyjnych 
uczelni.

W myśl art. 59 u.p.o.o. żołnierzami w czynnej służbie wojskowej są osoby, 
które:
  a)  odbywają: 

 –  zasadniczą służbę wojskową, 
 –  przeszkolenie wojskowe, 

45 Por. I. Sierocka, Pracownicze programy emerytalne, Białystok 2010.
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 –  ćwiczenia wojskowe, 
 –  okresową służbę wojskową; 

  b)  pełnią służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 
Osobną kategorię pojęciową stanowią żołnierze zawodowi, do których za-

stosowanie ma ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Żołnierze ci 
pełnią służbę jako nauczyciele akademiccy, z reguły na uczelniach wojskowych. 
Przepisy działu III prawa o szkolnictwie wyższym mają do nich zastosowanie jako 
do nauczycieli akademickich.
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DZIAŁ IV
Studia i studenci

Rozdział 1
Organizacja studiów

Art. 159. Studia w uczelni są prowadzone jako studia pierwszego, drugie-
go stopnia lub jako jednolite studia magisterskie. Paweł Orzeszko

1. Z przepisów ustawy nie wynika bezpośrednio obowiązywanie wynikają-
cej z ustaleń Procesu Bolońskiego zasady obligatoryjności studiów dwustopnio-
wych. Również deklaracja bolońska (Wspólna Deklaracja Europejskich Ministrów 
Edukacji, zebranych w Bolonii, w dniu 19 czerwca 1999 r.46) nie jest ratyfikowa-
ną umową międzynarodową, której przepisy miałyby bezpośrednie zastosowanie 
w porządku krajowym. Zasada ta realizuje się w pełny sposób w rozporządzeniu 
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia. Wynika z niego, że jednolite studia magisterskie mogą być prowa-
dzone jedynie na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, analityki me-
dycznej, farmacji, prawa, prawa kanonicznego, psychologii, weterynarii, teologii, 
aktorstwa, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, realizacji obrazu filmowego, te-
lewizyjnego i fotografii oraz reżyserii.

2. Wydawać by się mogło, że wobec brzmienia art. 2 ust. 1 pkt 10 w przepi-
sie art. 159 powinna być również wzmianka o studiach trzeciego stopnia. Należy 
jednak wskazać, że przepis art. 159 nie odnosi się do studiów doktoranckich, któ-
re są uregulowane w rozdziale 3 działu IV. 

Art. 160. 1. Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obo-
wiązki studenta określa regulamin studiów.

46 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/Deklaracja_ 
Bolonska.pdf
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1a. Regulamin studiów określa także warunki i tryb uczestniczenia wy-
bitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na 
kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasady zaliczania tych zajęć.

2. Studia w uczelni są prowadzone według planów studiów i programów 
kształcenia.

3. Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa 
w art. 99 ust. 1, określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w for-
mie pisemnej.

1. Na temat regulaminu studiów zob. komentarz do art. 161–162.
2. Przeorientowanie sposobu formułowania oferty dydaktycznej z opartego 

na jednolitych standardach ustalanych przez ministra na odwołujący się do efek-
tów kształcenia nie uchyliło obowiązków uczelni w zakresie uchwalania planów 
studiów i programów kształcenia. Ustawa definiuje program kształcenia w art. 2 
ust. 1 pkt 14b jako opis określonych przez uczelnie spójnych efektów kształcenia, 
zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis 
procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypi-
sanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS. Ustawa nie 
wyjaśnia natomiast pojęcia planu studiów; tradycyjnie przyjmuje się, że chodzi 
tu o rozmieszczenie w poszczególnych semestrach kolejnych przedmiotów wraz 
z ich wymiarem godzinowym oraz punktami ECTS.

3. Co do zasady studenta obowiązuje program nauczania ustalony w dniu 
rozpoczęcia przez niego studiów. W wyroku WSA w Szczecinie z dnia 16 lipca 
2008 r., II SA/Sz 302/08, LEX nr 566531, można przeczytać m.in.: „Nie jest moż-
liwe, aby student otrzymał dyplom ukończenia studiów na danym kierunku/spe-
cjalności, jeżeli nie zrealizuje całego programu nauczania. Student rozpoczynający 
proces kształcenia na podstawie ustalonego programu, co do zasady kontynuuje 
naukę według tego programu aż do czasu ukończenia studiów. Natomiast inaczej 
przedstawia się sytuacja w przypadku studenta skreślonego z listy studentów, wo-
bec którego przerwany zostaje proces kształcenia”. Powyższe nie może oznaczać 
jednak zakazu korekt programowych, gdy są one w oczywisty sposób uzasadnio-
ne postępem nauki, w przypadku przedłużania studiów w wyniku powtarzania 
roku, urlopu itd. Dziekan może żądać ukończenia studiów według programu obo-
wiązującego na roku, na którym student się znajduje, czego efektem może być ko-
nieczność uzupełnienia tzw. różnic programowych.

4. Wprowadzone w 2005 r. umowy o odpłatności za studia od początku bu-
dziły liczne kontrowersje. Nie wnikając w szczegóły argumentacji prezentowa-
nej wokół tego zagadnienia – problem zasługuje zapewne na odrębną monografię 
– zasygnalizuję kilka istotnych kwestii, które budzą spory i mnóstwo pytań za-
równo po stronie studentów, jak i uczelni. Po pierwsze, czy w aktualnym stanie 
prawnym można w ogóle żądać od studenta opłat inaczej niż na podstawie umo-
wy, jak to było dopuszczalne czy raczej tolerowane przed 2005 r.? Przychylam 
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się tu do odpowiedzi negatywnej. Skoro ustawodawca stwierdza, że warunki od-
płatności są określane umową, to brak takowego porozumienia między uczelnią 
a studentem oznacza brak podstaw do skutecznego obciążenia studenta kosztami 
nauki. Tezę powyższą potwierdza wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 września 
2010 r., I SA/Wa 351/10, LEX nr 750792: „Źródłem ewentualnych roszczeń po-
między studentem a uczelnią wyższą jest umowa cywilna sporządzona dotyczą-
ca warunków odpłatności za studia […]”. Zasadne wydaje się zatem przyjęcie, że 
niezawarcie umowy oznacza, iż studenta oraz uczelnię będzie wiązał stosunek 
administracyjnoprawny, a wypełnienie obowiązków uczelni wobec studenta bę-
dzie następować w całości nieodpłatnie, co jest dopuszczone przez ustawę. Na-
tomiast zmiana tej reguły w trakcie trwania stosunku administracyjnoprawnego 
i ustanowienie opłat za usługi edukacyjne jest możliwe wyłącznie za zgodą obu 
stron, w drodze zawarcia umowy i związania stron stosunkiem o charakterze cy-
wilnoprawnym.

5. Po drugie, czy uczelnie mają obowiązek zawierania tych umów? Odpowiedź 
jest tu jakby oczywista. Ustawa nie wprowadza takiego obowiązku dla uczelni 
(zresztą trudno wyobrazić sobie jego realizację; przecież umowa jest czynnością 
dwustronną, czyli jej zawarcie nie może zależeć wyłącznie od uczelni). Z drugiej 
jednak strony przecież niezawarcie umowy pozbawia uczelnię roszczenia o zapłatę 
za studia czy też zrealizowane na rzecz studenta usługi edukacyjne, a zatem prob-
lem nie leży w obowiązku podpisania tej umowy, jej podpisanie powinno stanowić 
po prostu żywotny interes uczelni.

6. Powyższe konstatacje stanowią naturalny punkt wyjścia do odpowiedzi na 
kolejną, budzącą ostre spory pomiędzy studentami a uczelniami kwestię dotyczą-
cą tego, kiedy należy taką umowę zawrzeć. Z jednej strony ewidentny jest interes 
studentów, którzy bronią swoich praw, głosząc nie bez racji, iż student powinien 
znać swoje ewentualne zobowiązania wobec uczelni już w chwili, gdy podejmuje 
decyzję o podjęciu na niej studiów. Z drugiej zaś, racjonalne może się wydawać 
stanowisko uczelni, że przedmiotową umowę wystarczy podpisać, gdy zajdą oko-
liczności powodujące po stronie studenta obowiązek wniesienia opłaty. Rektorzy 
powołują się tu na względy praktyczne (po co zawierać – niekiedy idące w tysią-
ce – kontrakty ze wszystkimi studentami, skoro tylko niewielki ich procent znaj-
dzie realne zastosowanie w przyszłości). Uczelnie kierują się też zapewne dbałoś-
cią o swoje dochody z odpłatności i wobec niepewnego kursu pieniądza chciałyby 
zachować stałą, bieżącą i nieskrępowaną kontrolę nad finansowymi powinnoś-
ciami studentów. Na stanowisku opowiadającym się za koniecznością podpisania 
umowy w momencie rozpoczęcia studiów na danej uczelni stoi prof. M. Wierz-
bowski, który w opinii z dnia 23 października 2012 r. przygotowanej na prośbę 
Przewodniczącej Parlamentu Studentów RP wskazał, że „nietrafne wydają się 
być argumenty wskazujące, że określenie wysokości opłat na okres całych stu-
diów jest niemożliwe, gdyż opłaty te w związku z inflacją lub zmianą warunków 
gospodarczych mogą wzrosnąć. Przede wszystkim podpisuje się umowy na okres 
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stosunkowo krótki, bo w większości przypadków studia trwają 3 i 2 lata. Wydaje 
się oczywiste, że tak duże instytucje jak uczelnie powinny przynajmniej w części 
mieć przygotowane długofalowe plany finansowe, określające wydatki na remonty 
czy modernizacje, które będą podejmowane w następnych latach. Przepisy ustawy 
nie zabraniają także zmian wysokości opłat względem przyjmowanych w następ-
nych latach studentów ani zmian wysokości opłat względem studentów z którymi 
podpisano umowy”. Opinia była odpowiedzią Parlamentu Studentów RP na sta-
nowisko KRASP, zgodnie z którym zmienione przez nowelizację z dnia 18 marca 
2011 r. prawo o szkolnictwie wyższym, które obowiązuje od 1 października 2011 r., 
nie nakłada na uczelnie obowiązku zawierania umów ze wszystkimi studentami, 
ale jedynie z tymi, którzy płacą za studia. Wobec przedstawionej opinii KRASP 
zmieniała swoje stanowisko, a rektorzy zaczęli podpisywać umowy ze wszystki-
mi studentami, również studiującymi w trybie stacjonarnym.

7. Nie przekonuje argument, jakoby obowiązek zawarcia umowy z każdym 
studentem mógł być powodem paraliżu pracy rektorów dużych uczelni; wszakże 
przepisy o obowiązku zawarcia umowy przez uczelnię nie blokują możliwości or-
ganizacyjnych polegających np. na upoważnieniu dowolnej liczby jej pracowników 
do reprezentowania jej w tym zakresie. Jednocześnie bezsporne jest, że niektóre 
okoliczności są na tyle szczególne i zupełnie nieprzewidywalne, iż niepodobień-
stwem byłoby zakładanie ich zaistnienia i stosowne odnotowanie w umowie za-
wieranej przed rozpoczęciem studiów. Zdaniem autora niniejszego komentarza 
możliwe jest znalezienie rozwiązania, które do pewnego stopnia można uznać 
za kompromisowe. Podstawą jest tu zróżnicowanie opłat na te, których możli-
wość zaistnienia nie jest w jakimś sensie zależna od woli stron, a obowiązek ich 
uiszczenia jest związany z wystąpieniem konkretnych – potencjalnie znanych już 
w momencie podejmowania studiów – zdarzeń, i na te, które będą powstawać na 
skutek zgodnych oświadczeń woli studenta i uczelni. Do pierwszych należałyby 
wszelkie opłaty związane z potknięciami studenta w realizacji planu studiów (po-
wtarzanie roku, powtarzanie semestru, powtarzanie przedmiotu), a do drugich 
– opłaty związane z podejmowaniem przezeń dodatkowej oferty kształcenia na 
uczelni (dodatkowe zajęcia sportowe, językowe, dodatkowe praktyki, kursy tema-
tyczne, specjalizacje itp.), oczywiście po wykorzystaniu gwarantowanego ustawą 
(art. 170a ust. 2) dodatkowego limitu punktów ECTS. Co do pierwszej grupy opłat 
oczywiste jest, że umowy powinny być zawierane przed rozpoczęciem studiów 
ze wszystkimi studentami, a zasadny jest wniosek jeszcze dalej idący: zawarcie 
umowy o warunkach odpłatności może stanowić jeden z warunków przyjęcia na 
studia, które określa senat na podstawie art. 169 ust. 2. Warto zauważyć, że w ten 
sposób z powodzeniem funkcjonuje to na uczelniach niepublicznych i nie rodzi 
żadnych wątpliwości. Postulować wreszcie można, aby wątpliwości w powyższym 
zakresie rozwiała ostatecznie odpowiednia korekta ustawy, np. przez dodanie do 
art. 170 drugiego zdania w brzmieniu: „Warunkiem immatrykulacji jest zawarcie 
umowy, o której mowa w art. 160 ust. 3”. 
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8. Po czwarte, co powinno być treścią takiej umowy, a co nie może jej stano-
wić? W tym miejscu warto przede wszystkim zwrócić uwagę na dosłowne brzmie-
nie przepisu ustawy. Otóż zwrot „umowa o warunkach odpłatności za studia” nie 
został moim zdaniem użyty przypadkowo. Nie należy go interpretować w sposób 
rozszerzający do tego stopnia, aby uznać, że ustawodawcy chodziło w gruncie 
rzeczy o umowę o wykonanie usługi polegającej na zakupie przez studenta wie-
dzy oferowanej przez uczelnię. Nie jest to umowa określająca wzajemne zobo-
wiązania stron związane z procesem kształcenia, w której jedna strona (uczelnia) 
zobowiązuje się do przeprowadzenia studiów na odpowiednim poziomie i wyda-
nia dyplomu, zaś druga (student) – do uiszczenia za to odpowiedniej zapłaty. Ro-
zumienie tego w ten sposób nie tylko zdecydowanie wykracza poza precyzyjne 
przecież brzmienie przepisu ustanowionego przez racjonalnego ustawodawcę, lecz 
także jest w sprzeczności z istotą kształcenia na studiach wyższych, stanowiącego 
po prostu zadanie publiczne (pozostające nim nawet wtedy, gdy jest realizowane 
przez uczelnie niepubliczne) i uregulowanego w całości przez bezwzględnie obo-
wiązujące przepisy prawa administracyjnego, tj. przez prawo o szkolnictwie wyż-
szym i jego rozporządzenia wykonawcze. Funkcjonujące w przestrzeni publicznej 
umowy oparte na odmiennym podejściu zdają się nie uwzględniać tego postulatu. 
Umowa o warunkach odpłatności za studia, w świetle powyższych uwag, powinna 
więc koncentrować się przede wszystkimna szczegółach regulujących przedmiot 
opłat, ich wysokość, zasady wnoszenia, terminy, skutki opóźnień bądź zaprzesta-
nia dokonywania wpłat oraz warunki, terminy i skutek jej wypowiedzenia lub ze-
rwania w inny sposób. Z tą ostatnią kwestią wiąże się pewien problem, który jak 
dotąd nie doczekał się dobrego rozwiązania w orzecznictwie – o ile bowiem sądy 
konsumenckie nakazują zapewnić studentowi możliwość wypowiedzenia przed-
miotowej umowy, o tyle otwarte są pytania, czy takie prawo ma też uczelnia i ja-
kie mogą być skutki takiego wypowiedzenia.

Warto wreszcie prześledzić orzecznictwo sądów konsumenckich wskazujące, 
czego nie powinno być w umowach o warunkach odpłatności za studia. Tezy tych 
orzeczeń można znaleźć pod adresem http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_
niedozwolonych2.php – w zakładce na stronie internetowej Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów. Wśród tysięcy zakazanych przez sąd postanowień umow-
nych kilkadziesiąt dotyczy umów o odpłatności za studia. Wymienię najbardziej 
typowe z nich, zakwestionowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów: „Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian wysokości opłat” (wyrok z dnia 20 października 2005 r., XVII Amc 78/05); 
„Wysokość czesnego może ulegać zmianom w zależności od inflacji i aktualnych 
kosztów kształcenia” (wyrok z dnia 5 października 2005 r., XVII Amc 20/05); 
„Przerwanie studiów, ich niepodjęcie lub skreślenie z listy studentów z przyczyn le-
żących po stronie studenta powoduje brak możliwości zwrotu uiszczonego już czes-
nego” (wyrok z dnia 27 lutego 2006 r., XVII Amc 105/04); „Bezskuteczny upływ 
terminu uiszczenia raty czesnego uznaje się za wyrażenie woli rezygnacji ze stu-
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diów, jeżeli zaległa rata nie została uiszczona w ciągu czternastu dni od dnia upły-
wu terminu uiszczenia. Rezygnacja wywołuje skutek piętnastego dnia po upływie 
terminu uiszczenia raty” (wyrok z dnia 24 sierpnia 2006 r., XVII Amc 115/05); 
„[…] szczegółowe regulacje dotyczące opłat określają zarządzenia Kanclerza […] 
– podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogło-
szeniowych Uczelni” (wyrok z dnia 5 września 2006 r., XVII Amc 120/05); „Za-
ległe odsetki oraz kara umowna będą doliczane do należności za bieżący miesiąc”; 
„W wypadku opóźnienia wpłaty, uczelnia obciąża studenta odsetkami w wyso-
kości 12% opłaty miesięcznej za każdy miesiąc zwłoki” (wyrok z dnia 19 sierpnia 
2008 r., XVII Amc 119/05).

Art. 161. 1. Regulamin studiów uchwala senat uczelni co najmniej na pięć 
miesięcy przed początkiem roku akademickiego.

2. Regulamin studiów wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego, 
po uzgodnieniu z uczelnianym organem uchwałodawczym samorządu studen-
ckiego. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od uchwalenia regulaminu senat uczel-
ni i uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studenckiego nie dojdą do 
porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy po-
nownej uchwały senatu uczelni podjętej większością co najmniej dwóch trze-
cich głosów jego statutowego składu.

3. W uczelniach wojskowych oraz w uczelniach służb państwowych re-
gulamin studiów wchodzi w życie po zatwierdzeniu odpowiednio przez Mini-
stra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. Do zmiany regulaminu studiów stosuje się odpowiednio przepisy 
ust. 1–3.

1. Zgodnie z przepisami wszystkich procedur termin oznaczony w miesiącach 
kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, 
a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesią-
ca. Przyjmując, że w większości uczelni rok akademicki zaczyna się 1 paździer-
nika, regulamin powinien być uchwalony do końca kwietnia.

2. Właściwość organu uchwałodawczego, o którym mowa w ust. 2, powinna 
wynikać z regulaminu samorządu studenckiego. Organu tego nie może zastąpić re-
prezentacja studentów w senacie. Brzmienie tego przepisu może być interpretowane 
tak, że zgoda (tak w istocie należy rozumieć „dojście do porozumienia”) samorządu 
studenckiego na treść regulaminu może być wyrażona już wobec jego projektu. 
Nie pozbawia to jednak samorządu studenckiego prawa do rewizji wcześniejsze-
go stanowiska, o ile nastąpi ona w terminie 3 miesięcy od uchwalenia regulaminu.

3. Z ustawy nie wynika, kiedy powinno dojść do ponownej uchwały senatu 
koniecznej w przypadku braku porozumienia z samorządem studenckim, niemniej 
nie powinno to nastąpić przed upływem trzymiesięcznego terminu przewidzia-
nego w tym przepisie na konsultację oraz po rozpoczęciu roku akademickiego.
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4. Ustawa nie zastrzega żadnej szczególnej formy osiągnięcia porozumienia, 
co sprawia, że ciężar udowodnienia takiego faktu spoczywa na uczelni.

5. Regulamin studiów, jako regulamin zakładu administracyjnego, obowią-
zuje wszystkie podmioty kształcące się na uczelni47�

Art. 162. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w dro-
dze rozporządzenia, warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regu-
laminu studiów w uczelniach, uwzględniając:
 1) czas trwania roku akademickiego;
 2) warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych;
 3) stosowane skale ocen;
 3a) tryb przeprowadzania, na wniosek studenta lub promotora, otwartego 

egzaminu dyplomowego;
 4) tryb skreślania z listy studentów;
 5) warunki:

a) odbywania studiów według indywidualnego planu studiów i programu 
kształcenia,

b) przyznawania urlopów,
c) wznawiania studiów,
d) zmiany kierunku lub systemu studiów,
e) składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń,
f) dopuszczenia do egzaminu dyplomowego,
g) ukończenia studiów;

 6) warunki właściwej realizacji procesu dydaktycznego, z uwzględnieniem 
szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.

1. Regulamin studiów, mimo iż upoważnienie do jego uchwalenia przez senat 
pochodzi z ustawy, jest aktem nie stanowienia prawa, ale jego stosowania. Choć 
ma on względnie abstrakcyjny i generalny charakter, to krąg jego adresatów jest 
ściśle oznaczony, co nadaje mu charakter aktu wewnątrzzakładowego, regulują-
cego prawa i obowiązki wyłącznie użytkowników konkretnego zakładu admini-
stracyjnego, jakim jest wydająca go uczelnia48� 

2. Działania organów uczelni podejmowane na podstawie regulaminu, po-
tocznie nazywane decyzjami, nie są decyzjami administracyjnymi w rozumie-
niu kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że dotyczą indywidualnych 
spraw określonych również w ustawie. Działania te stanowią element procesu dy-

47 Zob. R. Raszewska -Skałecka, Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako źródła pra-
wa, Wrocław 2007, s. 286 i n.; M. Elżanowski, Zakład państwowy w polskim prawie administracyj-
nym, Warszawa 1970; E. Ochendowski, Pozycja prawna studenta uniwersytetu – użytkownik zakładu 
publicznego czy członek korporacji publicznej (w:) Jednostka w demokratycznym państwie prawa, 
red. J. Filipek, Bielsko -Biała 2003.

48 Por. E. Ochendowski, Pozycja prawna… 
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daktycznego uczelni i nie podlegają kontroli sądów administracyjnych. W wyroku 
WSA w Białymstoku z dnia z 15 lipca 2008 r., II SA/Bk 320/08, LEX nr 566519, 
czytamy m.in.: „Zaskarżeniu […] podlegają akty zakładowe zewnętrzne czyli roz-
strzygnięcia, które mają znaczenie dla praw i obowiązków studenta, a przesą-
dzające o nawiązaniu, odmowie nawiązania, przekształceniu bądź rozwiązaniu 
stosunku zakładowego. […] Istotę władztwa zakładowego stanowi zakres upoważ-
nień dla organów zakładu do jednostronnego kształtowania stosunków prawnych 
z użytkownikami zakładu, jak również z osobami, które znalazły się na terenie 
zakładu w innym charakterze. W zakładzie administracyjnym proces realizacji 
zadań publicznych przebiega w obrębie szeroko pojętej jego organizacji. Wynika 
to z faktu, że grupa społeczna złożona z użytkowników zakładu administracyjne-
go ma zawsze (w danym przedziale czasu) charakter mniej lub bardziej zamknię-
ty. Nie wydaje się w drodze decyzji administracyjnych aktów organów uczel-
ni ze sfery aktów administracyjnych wewnętrznych. Do takich aktów zaliczono 
w szczególności: zgodę Dziekana wydziału na podjęcie dodatkowych studiów na 
innym kierunku tej samej bądź innej uczelni; odmowę udzielenia przez organy 
szkoły wyższej urlopu dziekańskiego studentowi […]. Do zdarzeń niepodlegają-
cych reżimowi Kodeksu postępowania administracyjnego zaliczono także ocenę 
egzaminatora, będącą jego wyłącznym atrybutem”. Podobnie NSA w postano-
wieniu z dnia 19 maja 2010 r., I OSK 774/10, LEX nr 694361: „Możliwość uregu-
lowania organizacji i toku studiów oznacza, że ustawodawca nie zdecydował się 
poddać wszystkich decyzji podejmowanych w indywidualnych sprawach studen-
tów kontroli sądów administracyjnych. Kognicji sądów administracyjnych pod-
legają decyzje wskazane wyraźnie w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym. 
I tak, w drodze decyzji rozstrzyga się w sprawie przyjęcia na studia (art. 169 ust. 7 
i 8), stypendiów (np. socjalnych, (art. 175 ust. 1 i 2), skreśleniu z listy studentów 
(art. 190 ust. 1, 2 i 3), czy stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie na-
dania tytułu zawodowego (art. 193)”. Por. też uzasadnienie uchwały NSA z dnia 
13 października 2003 r., OPS 5/03, ONSA 2004, nr 1, poz. 9.

3. W wykonaniu delegacji zawartej w tym przepisie Minister Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego wydał w dniu 19 lipca 2011 r. rozporządzenie w sprawie warun-
ków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach 
(Dz. U. Nr 160, poz. 958). W myśl tego rozporządzenia regulamin studiów powi-
nien określać: czas trwania oraz organizację roku akademickiego, w tym terminy 
rozpoczęcia i zakończenia zajęć; termin i sposób podawania do wiadomości stu-
dentów planów studiów i programów kształcenia; warunki i tryb odbywania zajęć 
dydaktycznych, w tym uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów (w roku lub 
semestrze), oraz sposób i tryb odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawo-
dowych; stosowane skale ocen; stosowane metody wyrażania osiągnięć studenta 
zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) oraz 
przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta; sposób informowania 
studentów o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń; warunki odbywania stu-
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diów według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia; tryb i warun-
ki realizacji kształcenia w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych; 
zakres i warunki prowadzenia w języku obcym zajęć dydaktycznych, sprawdzia-
nów wiedzy lub umiejętności i egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania 
w języku obcym prac dyplomowych; warunki skreślania studenta z listy studen-
tów, w tym sposób stwierdzania niepodjęcia studiów, sposób i tryb stwierdzania 
braku postępów w nauce oraz formę składania rezygnacji ze studiów; warunki 
przyznawania studentom urlopów od zajęć oraz usprawiedliwiania krótkotrwałej 
nieobecności na zajęciach, w tym czas trwania urlopu krótkoterminowego i dłu-
goterminowego; warunki zmiany kierunku lub formy studiów; warunki przepro-
wadzania egzaminu komisyjnego, w tym skład komisji przeprowadzającej egza-
min komisyjny oraz formy tego egzaminu, z uwzględnieniem udziału w egzaminie 
obserwatora wskazanego przez studenta; sposób i tryb udzielania warunkowego 
zezwolenia na podjęcie studiów w następnym roku lub semestrze; warunki wzna-
wiania studiów; warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i składania 
tego egzaminu oraz sposób obliczania ostatecznego wyniku studiów; tryb prze-
prowadzania, na wniosek studenta lub promotora, otwartego egzaminu dyplomo-
wego oraz warunki ukończenia studiów. Ponadto należy pamiętać, że do regula-
minu studiów nawiązują bezpośrednio również inne, szczególne przepisy ustawy, 
tj. art. 164 ust. 1, art. 165 ust. 1, art. 172 ust. 2 i art. 189–190. 

4. W katalogu spraw, które powinny być przedmiotem regulaminu studiów, 
może budzić pewne wątpliwości obowiązek zamieszczenia w nim organizacji 
roku akademickiego. Ponieważ na sposób organizacji zajęć dydaktycznych istot-
ny wpływ ma chociażby przebieg roku kalendarzowego – musiałoby to oznaczać 
konieczność corocznej nowelizacji tego aktu. Wydaje się, że nie narusza przepi-
sów rozporządzenia zapis niepodający szczegółowych dat określonych zdarzeń, 
ale wskazujący sposób ich wyznaczania, np.: „rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 
następuje nie wcześniej niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickie-
go”, „termin ostatnich zajęć dydaktycznych nie może przypadać po zakończe-
niu pierwszego tygodnia lipca”, „przerwa świąteczna w zajęciach dydaktycznych 
rozpoczyna się w tygodniu, w którym przypada wigilia Bożego Narodzenia” itp. 
Szczegółowy harmonogram roku akademickiego zwykle jest ustalany przez rek-
tora i nie powinno to budzić zastrzeżeń.

5. Początek roku akademickiego nie musi się pokrywać z terminem rozpoczę-
cia zajęć dydaktycznych, o ile tak stanowi regulamin studiów.

Art. 163. 1. Studia w uczelni są prowadzone jako studia stacjonarne lub 
niestacjonarne.

2. W uczelni publicznej liczba studentów studiujących na studiach stacjo-
narnych nie może być mniejsza od liczby studentów studiujących na studiach 
niestacjonarnych.
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1. Definicja studiów stacjonarnych zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 12 stanowi, że 
jest to forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształ-
cenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośred-
niego udziału nauczycieli akademickich i studentów; z kolei studia niestacjonarne 
definiuje art. 2 ust. 1 pkt 13 – jako formę studiów wyższych, inną niż studia sta-
cjonarne, wskazaną przez senat uczelni. 

2. Należy podkreślić, że przepis ust. 2 ma na celu zapobieżenie sytuacji, gdy 
uczelnia publiczna, w celu zwiększenia swoich przychodów, o których mowa 
w art. 98 ust. 1 pkt 3, będzie prowadzić głównie studia w trybie niestacjonarnym. 

Art. 164. 1. Wykłady w uczelni są otwarte, jeżeli jej statut nie stanowi 
inaczej.

2. Zajęcia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy lub umiejęt-
ności, a także egzaminy dyplomowe, mogą być prowadzone w języku obcym 
w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie studiów. W języku ob-
cym mogą być również prowadzone sprawdziany wiedzy lub umiejętności 
w trakcie przyjęć na studia oraz przygotowywane prace dyplomowe. Uczel-
nia przyjmująca na studia cudzoziemców organizuje dla tych osób zajęcia 
z języka polskiego.

3. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wyko-
rzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze roz-
porządzenia, warunki, jakie muszą być spełnione, aby mogły być prowadzo-
ne zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 3, uwzględniając zapewnienie 
przez uczelnię odpowiedniej dostępności dla studentów zajęć prowadzonych 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz właściwej 
proporcji czasu tych zajęć, odpowiednio na studiach stacjonarnych oraz na 
studiach niestacjonarnych, do całkowitego czasu zajęć na studiach.

1. Pojęcia wykładu nie należy utożsamiać z użytym w ust. 2 terminem „za-
jęcia dydaktyczne”. Ostatnie ustawy o szkolnictwie wyższym (z 1982 r. i 1990 r.) 
zaniechały wskazywania różnorodności form dydaktycznych stosowanych na stu-
diach, jednak zasadne jest w ust. 1 ścisłe pojmowanie słowa „wykład” w sposób 
tradycyjny, jako specyficznej jednostki dydaktycznej różnej od ćwiczeń (ustawa 
z 1933 r.), a także seminariów, proseminariów, lektoratów, konwersatoriów i prak-
tyk (ustawa z 1958 r.). Niemniej nie wydaje się zasadne, aby a contrario inter-
pretować ust. 1 jako zasadę, iż poza wykładami inne zajęcia dydaktyczne mają 
charakter zamknięty i prawo do uczestniczenia w nich mają jedynie studenci. To 
wewnętrzne rozstrzygnięcia autonomicznej uczelni powinny w tej sprawie mieć 
decydujące znaczenie.

2. Całkowite „zamknięcie” wykładu na mocy postanowienia statutu może być 
narażone na zarzut niezgodności z art. 13 ust. 1 pkt 5 p.s.w., a nawet z konstytucyj-
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ną zasadą wolności nauki. Odmienność postanowień statutu w kwestii otwartości 
wykładu może oznaczać natomiast prawo do określenia warunków uczestnictwa 
w nim osób niebędących studentami (np. odpłatność).

3. Nie można uznać, że ust. 2 komentowanego artykułu jest niezgodny z art. 27 
Konstytucji RP, wskazującym, że językiem urzędowym jest język polski. Będący 
odzwierciedleniem tej zasady przepis art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. 
o języku polskim (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) precyzu-
je, jakich organów państwa, instytucji i osób prawnych dotyczy przestrzeganie tej 
zasady. Znajdują się w tym katalogu także instytucje powołane do realizacji okre-
ślonych zadań publicznych. Zgodnie z art. 9 ustawy o języku polskim język polski 
jest językiem nauczania oraz językiem egzaminów i prac dyplomowych w szko-
łach publicznych i niepublicznych wszystkich typów oraz placówkach oświato-
wych i innych instytucjach (zasada), chyba że przepisy szczególne stanowią ina-
czej (wyjątek); tym przepisem jest właśnie art. 164 ust. 2 p.s.w.

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 wrześ-
nia 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydak-
tyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość (Dz. U. Nr 188, poz. 1347 z późn. zm.), stwierdza, że 
liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie 
może być większa niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych 
w programach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów 
kształcenia. W kontekście definicji studiów stacjonarnych zawartej w art. 2 ust. 1 
pkt 12 p.s.w. powstaje pytanie, czy kontakt utrzymywany za pośrednictwem plat-
form e-learningowych można uznać za bezpośredni w rozumieniu tamtego prze-
pisu. Pozytywna odpowiedź na to pytanie oznaczałaby zgodę na to, aby przez cały 
okres kształcenia student studiów stacjonarnych nie spotkał się realnie z żadnym 
nauczycielem akademickim. Dlatego trafne jest stwierdzenie, że nauczanie przez 
Internet nie mieści się w formule bezpośredniego kontaktu, o którym mowa w de-
finicji studiów stacjonarnych.

Art. 164a. 1. Wynikającym z planu studiów i programu kształcenia zaję-
ciom zaliczonym przez studenta przypisuje się punkty ECTS.

2. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia stu-
dent jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, studiów dru-
giego stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magister-
skich – co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 
360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może określić, w dro-
dze rozporządzenia, wyższą liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania 
dyplomu ukończenia studiów uwzględniając obszary kształcenia, kierunki 
studiów i poziomy kształcenia.
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1. Przypisanie punktów ECTS powinno mieć miejsce w planie studiów.
2. Zasadny wydaje się postulat, aby przypisywanie punktów ECTS następo-

wało niezależnie od tego, czy student zaliczył określone zajęcia. W przeciwnym 
wypadku instytucja „wiecznego studenta” pozostanie żywa. W świetle literalnego 
brzmienia przepisu ust. 1 i pomimo oczywistych intencji ustawodawcy (art. 170a 
ust. 1) wątpliwości może jednak budzić interpretacja zmierzająca do uznania, iż 
za zaliczenie zajęć uznaje się zapisanie na te zajęcia albo ich rzeczywiste odby-
cie. Przepis ten wart jest zatem stosownej korekty. Należy wskazać, iż przepis ten 
powinien być interpretowany w sposób pozwalający na przyjęcie, że uzyskanie 
wystarczającej do ukończenia studiów liczby punktów ECTS następuje w wyniku 
zaliczenia określonych zajęć, a nie tylko zapisania się na nie. Zapisanie się na za-
jęcia, do których przypisane są punkty ECTS, może jednak skutkować – również 
w wypadku ich niezaliczenia – koniecznością poniesienia opłaty, o której mowa 
w art. 99 ust. 1 pkt 1b. Prawo uczelni do określenia większej liczby punktów ECTS 
koniecznej do ukończenia studiów na określonym poziomie kształcenia modyfiku-
je moim zdaniem regułę określoną w art. 170a ust. 1 w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1b. 
Student nie powinien płacić za zajęcia przekraczające wartości wskazane w ust. 2, 
jeśli program studiów przewiduje je na wyższym poziomie.

3. Punkty ECTS są mierzone i rozliczane w stosunku do całego okresu stu-
diów na uczelniach publicznych na studiach stacjonarnych, niezależnie od kierun-
ku i kolejnych uczelni – aż do ich wyczerpania. 

Art. 165. 1. Regulamin studiów uwzględnia przenoszenie i uznawanie zajęć 
zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej 
lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu prze-
noszenia osiągnięć.

2. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż macie-
rzysta, w tym zagranicznej, z przypisanymi punktami ECTS, zajęcia te zali-
cza się do osiągnięć wyrażonych w punktach ECTS w uczelni macierzystej.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 
rozporządzenia, warunki i tryb przenoszenia zajęć zaliczonych przez studen-
ta, w tym wyrażonych w punktach ECTS, mając na uwadze konieczność za-
pewnienia kontynuacji kształcenia, przyjmując minimalną liczbę 30 punktów 
ECTS wymaganą do zaliczenia semestru.

Za zasady systemu przenoszenia zajęć należy uznać treść rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 
warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. Nr 201, 
poz. 1187). Wynika z nich m.in., że decyzja dziekana w sprawie uznania zajęć zali-
czonych w innej jednostce organizacyjnej ma charakter uznaniowy. Zgodnie z ko-
mentowanym przepisem w wypadku przenoszenia zajęć z przypisanymi punktami 
ECTS zaliczonych na innej uczelni niż macierzysta zajęcia te zalicza się do osiąg-
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nięć wyrażonych w punktach ECTS na uczelni macierzystej, co skutkuje wlicze-
niem przenoszonych punktów do minimów, o których mowa w art. 164 p.s.w. Jak 
wynika z rozporządzenia, student otrzymuje w jednostce przyjmującej taką liczbę 
punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyni-
ku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w tej jednostce.

Art. 166. 1. Studia licencjackie trwają co najmniej sześć semestrów, a stu-
dia inżynierskie co najmniej siedem semestrów.

2. Do okresu studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magi-
sterskich zalicza się praktykę zawodową studenta.

2a. Do okresu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich strażaków w służbie kandydackiej zalicza się prakty-
kę zawodową studenta.

3. Senat uczelni może określić warunki zwalniania studenta z obowiązku 
odbycia praktyki.

4. Studia drugiego stopnia trwają trzy lub cztery semestry.
5. Jednolite studia magisterskie trwają od dziewięciu do dwunastu se-

mestrów.
6. Studia niestacjonarne mogą trwać jeden lub dwa semestry dłużej niż 

odpowiednie studia stacjonarne.

1. Okres trwania studiów należy oceniać z uwzględnieniem przepisów szcze-
gólnych, takich jak te, które dotyczą jednoczesnego studiowania drugiego kierun-
ku (art. 170a ust. 3), indywidualnego planu i programu studiów (art. 171 ust. 2) 
oraz możliwości przenoszenia osiągnięć z innych uczelni wyższych (art. 165). 
Brak jest podstaw zakwestionowania dyplomu studenta, który na skutek swoich 
zdolności i przy akceptacji władzy dziekańskiej zdobył dyplom wcześniej; takie 
przypadki mogą jednak z pewnością ujemnie rzutować na oceny jakości kształ-
cenia dokonywane przez PKA, jeśli powodują przeszkody dla osiągnięcia przez 
studenta efektów kształcenia. W świetle powyższego zdaniem autora niniejszego 
komentarza trudno o uznanie, iż art. 166 należy rozumieć jako normę bezwzględ-
ną, której przedmiotem jest ustalenie kalendarzowego czasu trwania studiów jako 
tożsamego z ich organizacją semestralną.

2. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie warunków prowa-
dzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia zapewnienie stu-
dentom możliwości odbycia praktyk należy do obowiązków uczelni. Praktyki za-
wodowe są elementem programu studiów (przyznaje się za nie punkty ECTS), 
kompetencje w zakresie ustalania warunków praktyki, długości jej trwania i spo-
sobu zaliczania należą zatem do właściwych rad wydziałów, co wynika z art. 68 
ust. 1 pkt 2 p.s.w.

3. Nie ma formalnoprawnych przeszkód, aby – w granicach określonych 
przez rady wydziałów – zaliczać jako równoważne z praktyką zawodową wszel-
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kie udokumentowane formy zawodowej aktywności studentów. Mogą to być za-
tem zarówno staże zawodowe, wolontariat, praca zawodowa, jak i działalność 
na podstawie umów cywilnoprawnych. Jest to kwestia autonomii programowej 
uczelni. Efektywność działań uczelni w tym zakresie podlega merytorycznej 
ocenie PKA.

4. Senat może określić warunki zwolnienia studenta z obowiązku odbycia 
praktyki, jednak decyzja taka co do zasady nie powinna wkraczać w uprawnienia 
rady wydziału jako jednostki prowadzącej dany kierunek studiów.

Art. 167. 1. Absolwenci studiów otrzymują uczelniane dyplomy ukoń-
czenia studiów, potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowe-
go i suplementy do dyplomów. Absolwenci studiów podyplomowych i kursów 
dokształcających otrzymują świadectwa ukończenia tych studiów lub kursów.

1a. Wzór dyplomu zatwierdza senat uczelni. Rektor przekazuje zatwier-
dzony wzór dyplomu niezwłocznie ministrowi nadzorującemu uczelnię oraz 
ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, 
w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii 
– data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przy-
padku kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie 
studiów praktyki.

2a. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa 
studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 
rozporządzenia:
 1) tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów pierwszego i drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, uwzględniając istniejące 
tytuły zawodowe;

 2) warunki wydawania i niezbędne elementy dyplomów, w tym dyplomów 
wspólnych i świadectw studiów podyplomowych, biorąc pod uwagę po-
ziomy i formę kształcenia oraz rodzaje tytułów zawodowych;

 3) wzór suplementu do dyplomu, uwzględniając zakres niezbędnych infor-
macji.

1. Zastąpienie słów „dyplomy państwowe” zwrotem „uczelniane dyplomy” 
wychodzi naprzeciw postulatom wielu, zwłaszcza markowych, uczelni, które dą-
żyły do uzyskania prawa podkreślenia swojej oryginalności i tradycji w tak waż-
nym dokumencie, jakim jest dyplom ukończenia studiów. Wprowadzona zmiana 
w tym zakresie wywołała dość niefortunnie, pewne wątpliwości związane zwłasz-
cza z treścią przewidzianego w ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych 
absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplo-
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mów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz 
wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167), które wśród elemen-
tów niezbędnych na druku dyplomu pomija godło państwowe. Obawy, iż nastąpił 
tu jakiś zasadniczy zwrot i mamy do czynienia z odcięciem się państwa od od-
powiedzialności za szkolnictwo wyższe, są jednak nieuzasadnione i opierają się 
na argumentacji o symbolicznym zgoła znaczeniu. Odnosząc się do tej symboli-
ki, należy podkreślić, że ani prawo o szkolnictwie wyższym, ani cytowane roz-
porządzenie, które podaje jedynie niezbędne, a nie wszystkie elementy dyplomu, 
nie wprowadza zakazu użycia w dyplomie godła; prawo to trwa nadal i wynika 
przede wszystkim z art. 2a pkt 12 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, bar-
wach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.). Dyplomy, mimo że uczel-
niane, nadal potwierdzają ukończenie studiów zorganizowanych i prowadzonych 
w państwowym systemie szkolnictwa wyższego.

2. Wskazane wyżej rozporządzenie jako warunek wydania dyplomu stawia 
uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaga-
nej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie kształcenia prak-
tyk, złożenie egzaminu dyplomowego oraz pracy dyplomowej. Wobec brzmie-
nia art. 188 ust. 1 zdanie drugie zasadne jest przyjęcie, że przez prawa studenta, 
o których mówi art. 167 ust. 2a, należy rozumieć także inne niż jedynie określo-
ne w art. 188 ust. 1 zdanie drugie prawo do ulg komunikacyjnych. Niewskazanie 
przez ustawodawcę katalogu praw, które zachowuje absolwent studiów pierwszego 
stopnia, nie daje podstaw do odmawiania takim osobom określonych uprawnień, 
zwłaszcza w zakresie przedłużenia ich obecności w życiu społecznym wspólnoty 
akademickiej (np. prawa do udziału w organach kolegialnych). Brak jest też wy-
raźnych przesłanek wykluczenia tych osób z systemu pomocy materialnej, chyba 
że wprost normuje to regulamin przyznawania tej pomocy. Ze względu na swoją 
istotę do praw studenta przysługujących absolwentowi studiów pierwszego stopnia 
nie da się jednak zaliczyć uprawnień związanych ściśle z tokiem studiów, takich 
jak prawo do urlopu czy też studiowania według indywidualnego planu studiów.

3. Przez ukończenie studiów wyższych należy rozumieć uzyskanie tytułu za-
wodowego licencjata, inżyniera, magistra lub tytułu równorzędnego. Z uwagi na 
powyższe nie ma przeszkód, aby osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów pierwszego stopnia mogły podjąć studia podyplomowe – chyba że orga-
nizator tej formy kształcenia jako warunek przyjęcia określi konieczność posia-
dania dyplomu magistra.

Art. 168. 1. Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia 
magisterskie mogą być prowadzone wspólnie przez różne uczelnie i instytucje 
naukowe, w tym z udziałem zagranicznych uczelni i instytucji naukowych, na 
podstawie zawartego przez nie porozumienia.
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2. Przedmiotem porozumienia może być prowadzenie studiów na kierunku 
i poziomie kształcenia, w którym podstawowe jednostki organizacyjne uczelni 
polskich będących stronami porozumienia mają uprawnienia do prowadze-
nia studiów na poziomie kształcenia nie niższym niż poziom określony w po-
rozumieniu.

3. Absolwenci studiów, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać dyplom 
wspólny, spełniający wymogi określone w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 167 ust. 3.

1. Wszystkie będące uczelniami strony porozumienia o wspólnym prowadze-
niu studiów muszą mieć aktualne uprawnienia do prowadzenia takich studiów na 
określonym kierunku i poziomie kształcenia. Nie dotyczy to instytucji naukowych, 
które zgodnie z treścią art. 168 ust. 1 mogą być stronami takiego porozumienia, 
lecz nie mogą otrzymać uprawnień do prowadzenia kierunku studiów. 

2. Nie ma przeszkód prawnych, aby obie strony porozumienia, gdy w grę 
wchodzi zawarcie porozumienia z podmiotem zagranicznym, wydały absolwen-
tom dyplomy ukończenia tych studiów – każda według wymogów ją obowiązują-
cych, przy czym w wypadku wydania dyplomu wspólnego powinien on spełniać 
wymogi przewidziane w rozporządzeniu w sprawie tytułów zawodowych nadawa-
nych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów 
dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych 
oraz wzoru suplementu do dyplomu.

3. Warunkiem wydania dyplomu polskiej uczelni jest m.in. spełnienie przez 
studenta wszystkich wymagań określonych programem kształcenia (w tym np. od-
bycie praktyki zawodowej). Zawarcie porozumienia nie zwalnia uczelni z obo-
wiązku zapewnienia realizacji tych wymagań.

4. Studia prowadzone w ramach porozumienia mogą się odbywać wyłącz-
nie w granicach posiadanych uprawnień oraz przepisów dotyczących warunków 
prowadzenia studiów; w szczególności odnosi się to do poziomu kształcenia oraz 
miejsca jego odbywania.

5. W przypadku gdy wspólne kształcenie ma się odbywać w utworzonej w tym 
celu na podstawie art. 31 wspólnej jednostce organizacyjnej, może się ono odby-
wać, zgodnie z art. 11, wyłącznie po uzyskaniu przez tą jednostkę stosownej de-
cyzji ministra i w granicach przez nią określonych, jak też na zasadach wynika-
jących z art. 85.

Art. 168a. 1. Uczelnia może prowadzić studia o profilu praktycznym 
z udziałem podmiotów gospodarczych.

2. Sposób prowadzenia i organizację studiów, o których mowa w ust. 1, 
określa umowa zawarta w formie pisemnej między uczelnią a podmiotem go-
spodarczym. Umowa może określać:
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 1) możliwość prowadzenia zajęć ze studentami, w szczególności praktycz-
nych, przez pracowników podmiotów gospodarczych;

 2) udział podmiotu gospodarczego w opracowaniu programu nauczania;
 3) sposób dofinansowania studiów przez podmiot gospodarczy;
 4) efekty kształcenia;
 5) sposób realizacji praktyk i staży.

1. Studia o profilu praktycznym mogą być prowadzone jedynie z udziałem pod-
miotów gospodarczych. Dopiero posiadanie umowy, o której mowa w ust. 2, daje 
prawo do korzystania przez uczelnię z nieco łagodniejszych rygorów minimum ka-
drowego. Problematyczną na pozór kwestią – wobec braku definicji legalnej pod-
miotu gospodarczego – może być wskazanie podmiotów, z których udziałem mogą 
być prowadzone studia o profilu praktycznym. Wydaje się jednak, że należy uznać 
za podmiot gospodarczy każdego przedsiębiorcę, przede wszystkim w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Efekty kształcenia określone umową z podmiotem gospodarczym nie mogą 
być sprzeczne z uchwałą senatu przewidzianą w art. 11 ust. 1.

3. Studia o profilu praktycznym to studia, których profil kształcenia zgodnie 
z art. 2 ust. 1 pkt 18e obejmuje moduł zajęć służących zdobywaniu przez studen-
ta umiejętności praktycznych. Przepis art. 168a wprowadzony nowelizacją z dnia 
18 marca 2011 r. ma na celu z jednej strony umożliwienie dostosowania programu 
nauczania do potrzeb przyszłych pracodawców, z drugiej strony natomiast umoż-
liwienie pozyskania środków i ekspertów koniecznych do zapewnienia konkuren-
cyjności przyszłych absolwentów na rynku pracy, przede wszystkim w obszarach, 
w których znaczenie mają doświadczenie i wiedza praktyczna, których zdoby-
cie nie jest możliwe – lub jest w znacznym stopniu utrudnione – w toku studiów 
o profilu teoretycznym.

Art. 169. 1. Do odbywania studiów w uczelni może być dopuszczona oso-
ba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz ma:
 1) świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 

pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 2) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki 

określone na podstawie ust. 2 – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na 
studia drugiego stopnia.
2. Senat uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji, w tym prowadzonej 

w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów. Uchwałę 
podaje się do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku 
poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy i przesyła mini-
strowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. W przypadku uruchomie-
nia nowego kierunku studiów lub nowo utworzonej uczelni senat podejmuje 
uchwałę i przesyła ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego 
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i ministrowi nadzorującemu uczelnię, podając ją niezwłocznie do publicznej 
wiadomości.

3. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 
magisterskie stanowią wyniki egzaminu maturalnego. Senat uczelni ustala 
w trybie określonym na podstawie ust. 2, jakie wyniki egzaminu maturalne-
go stanowią podstawę przyjęcia na studia.

4. Uczelnia może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne, w trybie 
określonym na podstawie ust. 2, tylko w przypadku konieczności sprawdzenia 
uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozy-
cji do podejmowania studiów na danym kierunku niesprawdzanych w trybie 
egzaminu maturalnego, lub gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia 
posiada świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą. Egzaminy te nie mogą 
dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym.

5. Warunki i tryb rekrutacji w przypadku egzaminów wstępnych, o któ-
rych mowa w ust. 4, powinny uwzględniać szczególne potrzeby kandydatów 
na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.

6. Jeżeli podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu dojrzało-
ści, senat uczelni może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu egzaminów wstęp-
nych, w trybie określonym na podstawie ust. 2.

7. Przepisy ust. 3 i 4 dotyczące egzaminu maturalnego oraz jego wyni-
ków stosuje się odpowiednio do egzaminu maturalnego potwierdzonego świa-
dectwem maturalnym, o którym mowa w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz egzaminu przeprowadzanego 
w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza 
dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację Interna-
tional Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, oraz wyników tego 
egzaminu.

8. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej lau-
reatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa senat uczelni na 
okres co najmniej trzech lat.

9. Senat uczelni może określić szczegółowe zasady przyjmowania na stu-
dia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym or-
ganizowanych przez uczelnię.

10. Rekrutację przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez 
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub inny organ wskazany 
w statucie. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia 
na studia.

11. Komisji rekrutacyjnej nie powołuje się w przypadku gdy wstęp na 
studia jest wolny. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje w takim 
przypadku kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub inny 
organ wskazany w statucie.
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12. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czter-
nastu dni od dnia doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, 
powołanej w trybie określonym w statucie.

13. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni 
lub innego organu wskazanego w statucie służy odwołanie do rektora, w ter-
minie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

14. Podstawą odwołania w przypadkach, o których mowa w ust. 12 i 13, 
może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na stu-
dia, określonych zgodnie z ust. 2.

15. Po rozpatrzeniu odwołania wnoszonego w trybie ust. 12 decyzję po-
dejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna, a po rozpatrzeniu odwołania wno-
szonego w trybie ust. 13 decyzję podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

16. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
17. W uczelni wojskowej i w uczelni służb państwowych warunki i tryb 

przyjęcia na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy 
służb państwowych ustala, na wniosek senatu, odpowiednio Minister Obrony 
Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych.

1. Postępowanie mające  na  celu  rekrutację  kandydatów na  studia wyż-
sze jest sprawą administracyjną podlegającą – stosowanym odpowiednio, a nie 
wprost (art. 207 ust. 1 p.s.w.) – regułom kodeksu postępowania administracyj-
nego. W wyroku WSA w Warszawie z dnia 8 grudnia 2006 r., I SA/Wa 1657/06, 
LEX nr 320565, czytamy: „Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a., o którym 
mowa w art. 207 powołanej ustawy polega na zachowaniu przez organ minimum 
procedury administracyjnej, niezbędnej do załatwienia spraw i zagwarantowania 
ustawowych uprawnień strony”. Z kolei w wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 
29 grudnia 2008 r., II SA/Bd 867/08, LEX nr 529886, stwierdza się: „Ocenie sądu 
nie podlega jedynie osnowa, ale decyzja jako całość, łącznie z uzasadnieniem. Tym 
samym więc uzasadnienie, którego treść nie pozwala na poznanie motywów, któ-
rymi organ kierował się przy załatwianiu sprawy, skutkuje jej wadliwością z tego 
powodu, że nie poddaje się kontroli i ocena legalności nie jest możliwa. […] Oso-
ba której odmówiono przyjęcia na studia powinna mieć jasność zarówno co do 
kryteriów przyjęcia, jak i zasad obliczania punktacji, która decyduje o możliwości 
przyjęcia na dany kierunek”. Por. też wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 listopada 
2007 r., III SA/Gd 408/07, orzeczenia.nsa.gov.pl.

2. Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 warunkiem i podstawą przyjęcia 
na jednolite studia magisterskie jest konkurs świadectw dojrzałości. Wymaganie, 
aby kandydat na takie studia legitymował się dodatkowo tytułem zawodowym ma-
gistra, rażąco narusza powyższy zapis ustawy. Wprawdzie art. 169 ust. 1 in fine 
przewiduje (dodatkowo) ustalenie przez uczelnię (innych) warunków rekrutacji 
– jednak nie można tego zapisu interpretować rozszerzająco, a zwłaszcza prowa-
dzić za jego pomocą do unicestwienia generalnej zasady dotyczącej dostępności 
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do studiów wyższych. Swobodę uczelni w ustalaniu (dodatkowych) warunków re-
krutacji można rozumieć jedynie jako możliwość ustalania proceduralnych aspek-
tów rekrutacji (opłata rekrutacyjna, terminy i tryb składania dokumentów, wzory 
formularzy rekrutacyjnych), nie zaś jako przyzwolenie na zaostrzenie (lub łago-
dzenie) reguł określonych w art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3–7.

3. Z cytowanego wyżej wyroku WSA w Warszawie, I SA/Wa 1657/06: „Decy-
zje o przyjęciu (odmowie przyjęcia) na studia akademickie są jednolicie uznawane 
za indywidualne akty administracyjne. Sprawowana przez sądy administracyjne 
kontrola tych decyzji dotyczy jedynie zgodności z prawem postępowania decyzyj-
nego uprawnionych organów. Poza kognicją sądu administracyjnego pozostają za-
gadnienia dotyczące przyjętych przez uczelnię zasad naboru kandydatów na studia, 
wyraźnie niekorzystnych dla osób posiadających tzw. «starą maturę» oraz niesko-
rzystanie przez uczelnię z możliwości przewidzianych w art. 169 ust. 4 ustawy”.

4. Odstępstwa od wymagań procedury administracyjnej uzasadnione szcze-
gólnymi postanowieniami prawa o szkolnictwie wyższym nie mogą zaprzeczać 
kardynalnym zasadom postępowania, które nakazują organom wydawanie decy-
zji administracyjnych oczekiwanych przez kandydatów – bez względu na formę 
złożenia przez nich wniosków o przyjęcie na studia. Postanowienia regulaminów 
wewnętrznych stosowanych przez uczelnie, ustalanych na podstawie art. 169 ust. 2, 
nie wyłączają reguł postępowania administracyjnego wskazanych w art. 207, 
a zwłaszcza nie mogą zwalniać organu z obowiązku wydania stosownej decyzji 
w tym zakresie.

5. Przepis art. 169 ust. 2 ustala normę, której wyznacznikami, gdy chodzi 
o ustalenie terminu ogłoszenia zasad rekrutacji, są odrębne znaczeniowo pojęcia 
roku (kalendarzowego) i roku akademickiego. Nie może budzić wątpliwości, iż 
celem omawianego przepisu jest umożliwienie kandydatom na studia podejmo-
wania racjonalnych decyzji odnośnie do wyboru przedmiotów zdawanych w ra-
mach egzaminu maturalnego, gdyż tylko one, co do zasady, stanowią podstawę 
przyjęcia na studia. Ten szesnastomiesięczny termin stanowi kontynuację zapisu 
art. 141 ust. 1 poprzednio obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym, który 
został wprowadzony w życie jednocześnie z reformą matury i zastąpieniem eg-
zaminów wstępnych na studia wynikami egzaminu maturalnego – wcześniej, do 
2003 r., ogłaszanie zasad rekrutacji obowiązywało uczelnie nie później niż na 
9 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Analizowany przepis obo-
wiązuje zarówno w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

6. Żaden przepis ustawy nie daje podstaw do odmowy przyjęcia kandydata na 
studia z powodu wcześniejszego uzyskania przezeń tytułu zawodowego – także 
wtedy, gdy nastąpiło to na tym samym kierunku studiów i w tej samej jednostce 
organizacyjnej. Jedyną prawną podstawą decyzji odmawiającej przyjęcia na studia 
jest regulamin rekrutacji określany w trybie art. 169 ust. 2. Jednak nawet umiesz-
czenie w takim regulaminie klauzuli wykluczającej z grona kandydatów osoby 
posiadające już tytuł zawodowy narażałoby uczelnię na zarzut naruszenia art. 169 
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ust. 1 pkt 2, wprost przewidującego, że do odbywania studiów drugiego stopnia 
może być dopuszczona osoba, która ma tytuł magistra. Także z punktu widze-
nia kodeksu postępowania administracyjnego decyzja o „ponownym” przyjęciu 
na studia nie może budzić wątpliwości. Wprawdzie art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. prze-
widuje sankcję nieważności dla decyzji administracyjnych podjętych w sprawach 
rozstrzygniętych inną decyzją ostateczną – ale sytuacja taka, mimo pozornych 
znamion, nie dotyczy opisanego wyżej problemu, ponieważ mamy do czynienia 
z innymi sprawami administracyjnymi. Zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą są-
dów administracyjnych tożsamość sprawy zachodzi wówczas, gdy łącznie wystą-
pią następujące elementy: te same podmioty (strona i organ), ten sam przedmiot 
postępowania (tu: rekrutacja na studia), te same podstawy prawne rozstrzygnięcia 
oraz niezmieniony stan faktyczny. O ile można mówić w tej sprawie o tożsamości 
podmiotów postępowania (ale tylko w przypadku rekrutacji do tej samej jednostki 
organizacyjnej), jego przedmiotu i podstaw prawnych, o tyle zupełnie inne są oko-
liczności faktyczne (inny program studiów wynikający z postępu nauki i nowego 
stanu wiedzy, inni wykładowcy, czasem inne uprawnienia dla absolwentów itp.).

7. Warunki rekrutacji określone w komentowanym przepisie oraz uchwałach se-
natu wydanych na jego podstawie mają zastosowanie jedynie do rekrutacji na pierw-
szy rok studiów; warunki przyjmowania studentów w trybie przeniesienia z innej 
uczelni powinny być uregulowane odrębnie np. w regulaminie studiów. Por. wyrok 
WSA w Gdańsku z dnia 10 marca 2011 r., III SA/Gd 18/11, LEX nr 994293.

8. Przepisu ust. 5 nie należy interpretować jako podstawy do stwarzania oso-
bom niepełnosprawnym szczególnych, nieuzasadnionych preferencji w dostępie 
do studiów wyższych, a zwłaszcza ograniczać w stosunku do tej grupy wymagań 
merytorycznych. „Udzielanie zbyt daleko idących preferencji dla osób niepełno-
sprawnych może zostać uznane za przejaw dyskryminacji osób pełnosprawnych. 
Z tego właśnie względu działania, które podejmowane są przez władze uczelni 
wyższych mogą przybierać postać tylko takich preferencji, które uzupełniają de-
ficyty osób niepełnosprawnych, zrównując ich szanse w konkurowaniu z osoba-
mi pełnosprawnymi, np. odpowiednio dobrana forma egzaminów” – wyrok WSA 
w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r., I SA/Wa 1513/08, LEX nr 563382.

9. Szesnastomiesięczne vacatio legis przewidziane w ust. 2 dla uchwały se-
natu ustalającej warunki i tryb rekrutacji jest przedłużone do trzech lat, gdy cho-
dzi o tę ich część, która dotyczy zasad uznawania osiągnięć kandydata w olimpia-
dach stopnia centralnego. Tak długi termin uzasadniony jest potrzebą gwarancji, 
iż dokonywany dużo wcześniej wybór olimpiady, zapewni – w przypadku sukce-
su – indeks takiemu kandydatowi. Organizację olimpiad określa rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie orga-
nizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 
Nr 13, poz. 125 z późn. zm.). Warto podkreślić, że co najmniej trzyletni termin 
wejścia w życie zasad przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów 
i finalistów olimpiad określony w ust. 8 komentowanego przepisu, dotyczy także 
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zmian dokonywanych w tych zasadach. Literalne brzmienie przepisu wskazuje, 
że dotyczy on jedynie uczelni publicznych.

10. W myśl zasady exceptiones non sunt extendendae, ustanowiony w ust. 9 
wyjątek od reguły określonej w ust. 3, nie może prowadzić do zastąpienia wyni-
ków egzaminu maturalnego jako podstawy przyjęcia na studia.

Art. 170. 1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą 
immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni.

2. Student rozpoczynający studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie 
praw i obowiązków studenta.

3. Szkolenia prowadzi Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 
w porozumieniu z samorządem studenckim uczelni.

1. Tradycyjnie przez immatrykulację rozumiało się wpis osoby przyjętej na 
studia do albumu studentów. Słownik języka polskiego przez immatrykulację ro-
zumie wpisanie, zaliczenie w poczet studentów wyższej uczelni bądź też uroczy-
stość przyjęcia nowych studentów na pierwszy rok studiów49. Osoby posiadające 
pozytywną decyzję komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia z pewnoś-
cią nie stracą jednak praw studenta z powodu absencji na uroczystości. Zasadne 
jest przyjęcie, że data nabycia praw studenta powinna być określana na podsta-
wie daty wskazanej w decyzji rekrutacyjnej, która jest w istocie aktem przyjęcia 
w poczet studentów uczelni. Por. art. 2 ust. 1 pkt 19 p.s.w.

2. Pojawiły się natomiast wątpliwości wokół drugiej przesłanki nabycia praw 
studenckich, tj. obowiązku złożenia ślubowania. Artykuł 170 wskazuje moment 
nabycia praw studenta; prawa te zgodnie z art. 160 ust. 1 określa regulamin stu-
diów oraz cały rozdz. 2 działu IV p.s.w. Trudno wyobrazić sobie osobę przyjętą 
na studia, która pozbawiona jest jednocześnie praw studenckich; status studenta 
realizuje się właśnie poprzez korzystanie z tych praw. Z jednej więc strony jed-
noznaczne brzmienie art. 170 wskazuje, że uczelnia nie może nadać praw studen-
ckich osobie, która nie złożyła ślubowania przewidzianego w statucie. Z drugiej 
jednak należy pamiętać, że decyzja o przyjęciu takiej osoby na studia jest bez-
warunkowa, ostateczna i wykonalna; dopóki istnieje ona w obrocie prawnym, jej 
adresat może domagać się umożliwienia realizacji płynących z niej praw. Jedno-
cześnie odmowa złożenia ślubowania nie jest wymieniona w zamkniętym kata-
logu przesłanek umożliwiających skreślenie z listy studentów (art. 190 p.s.w.), tak 
jak jest to uregulowane np. w art. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 z późn. zm.). 
Zasadny wydaje się w powyższym kontekście postulat docelowej korekty usta-
wy np. w kierunku rozwiązań przyjętych w cytowanej ustawie o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora.

49 Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, red. S. Dubisz, Warszawa 2008.
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Art. 170a. 1. Student studiów stacjonarnych w uczelni publicznej ma pra-
wo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć, za które może uzyskać liczbę 
punktów ECTS, o których mowa w art. 164a.

2. Poza limitem punktów ECTS, o którym mowa w art. 164a, student, 
o którym mowa w ust. 1, ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z za-
jęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie 
więcej niż 30 punktów ECTS, a student realizujący kształcenie w ramach in-
dywidualnych studiów międzyobszarowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 – 
nie więcej niż 90 punktów ECTS.

3. Student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych 
w uczelni publicznej ma prawo podjąć studia na drugim kierunku studiów 
stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.

4. Do kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat w kolejnym roku stu-
diów, o których mowa w ust. 3, ma prawo student, który w poprzednim roku 
studiów spełnił kryteria, o których mowa w art. 181 ust. 1, z uwzględnieniem 
art. 174 ust. 4.

5. Student, który na pierwszym roku studiów, o których mowa w ust. 3, 
nie spełnił kryteriów, o których mowa w art. 181 ust. 1, obowiązany jest wnieść 
opłaty za pierwszy rok studiów, zgodnie z umową, o której mowa w art. 160 
ust. 3, i na zasadach określonych przez senat, o których mowa w art. 99 ust. 3.

6. Student, o którym mowa w ust. 3 i 4, ma prawo bez wnoszenia opłat do 
korzystania z zajęć, za które może uzyskać po raz drugi limit punktów ECTS, 
o których mowa w art. 164a.

7. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, jest jednorazowe.
8. Decyzje dotyczące prawa studenta do korzystania z zajęć bez wnoszenia 

opłat podejmuje rektor, na wniosek studenta zaopiniowany przez kierownika 
podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

9. Kandydat na studia stacjonarne w uczelni publicznej jest obowiązany 
do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowa-
nia studiów bez wnoszenia opłat.

10. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 
rozporządzenia, wzór oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do pod-
jęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, mając na uwadze zakres 
i sposób wykorzystania punktów ECTS, o których mowa w art. 164a oraz 
uprawnienie do studiowania bez wnoszenia opłat drugiego kierunku studiów 
stacjonarnych w uczelni publicznej.

1. Dodatkowy limit punktów przewidziany w art. 170a ust. 2 może być wy-
korzystany na bezpłatne korzystanie z wszelkich zajęć dydaktycznych, z wyjąt-
kiem możliwości wykorzystania tych punktów zamiast przewidzianej w art. 99 
ust. 1 pkt 2 opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalają-
cych wyników w nauce.
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2. Dodatkowy limit punktów przewidziany w art. 170a ust. 2 przysługuje 
odrębnie dla każdego poziomu studiów i nie może być łączony ani przenoszony.

3. W przypadku gdy student rozpoczyna studia stacjonarne na uczelni publicz-
nej np. od trzeciego semestru (zaliczywszy pierwsze dwa na uczelni niepublicznej 
lub na studiach niestacjonarnych), przysługuje mu nadal pełna pula punktów. Brak 
jest podstaw prawnych do zmniejszania limitu punktów ECTS przewidzianego 
w art. 164a oraz 170a. Punkty te przysługują na cały okres studiów, niezależnie od 
kierunku – aż do ich wyczerpania przez zaliczenie kolejnych zajęć dydaktycznych.

4. Przepis art. 170a ust. 3 stanowi, iż student lub absolwent pierwszego kierun-
ku studiów może podjąć (rozpocząć) studia na drugim (dodatkowym lub – w przy-
padku absolwenta – następnym) kierunku studiów stacjonarnych bez wnoszenia 
opłat. Należy jednak wskazać, iż w celu kontynuowania studiów na drugim kierun-
ku bez wnoszenia opłat student powinien – zgodnie z ust. 4 – spełnić w poprzednim 
roku warunki, o których mowa w art. 181 ust. 1 z uwzględnieniem art. 174 ust. 4, 
a zatem spełnić warunki do uzyskania stypendium rektora za wyniki w nauce.

5. Zgodnie z ust. 5 w wypadku gdy student lub absolwent podejmujący studia 
na drugim kierunku nie spełni wymagań koniecznych do uzyskania stypendium 
rektora, zobowiązany jest do wniesienia opłaty za pierwszy rok studiów zgodnie 
z zawartą z uczelnią umową, o której mowa w art. 160 ust. 3. W tym miejscu należy 
podkreślić, że brzmienie art. 170a ust. 5 zdaje się potwierdzać obowiązek podpi-
sywania przez uczelnie umów z wszystkimi studentami, i to w momencie rozpo-
częcia przez nich studiów, a nie w momencie zaistnienia okoliczności, z którymi 
związany jest obowiązek wniesienia opłat (zob. komentarz do art. 160).

Art. 170b. 1. Kierunki studiów związane z dyscyplinami artystycznymi, 
które ze względu na swoją specyfikę i poziom, wymagają wiedzy i umiejętności 
uzyskanych w drodze wcześniejszego ukończenia studiów drugiego stopnia, 
mogą być studiowane na studiach stacjonarnych w uczelni publicznej jako 
drugi kierunek studiów bez wnoszenia opłat.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego okre-
śli, w drodze rozporządzenia, wykaz kierunków związanych z dyscyplinami 
artystycznymi, na których można studiować w uczelni publicznej na studiach 
stacjonarnych drugi kierunek bez wnoszenia opłat, uwzględniając potrzeby 
związane z rozwojem sztuki oraz wszechstronne przygotowanie do wykony-
wania zawodów artystycznych.

Artykuł 170b stanowi lex specialis względem normy wynikającej z art. 170a, 
umożliwia tym samym studiowanie na dwóch kierunkach bez wnoszenia opłat 
pomimo niespełnienia wymogu, o którym mowa w art. 170a ust. 3 i 4. Zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 sierpnia 
2011 r. w sprawie wykazu kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, 
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na których można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych drugi 
kierunek bez wnoszenia opłat (Dz. U. Nr 173, poz. 1033), kierunkami zwolnionymi 
z obowiązku wnoszenia opłat za studiowanie drugiego kierunku są: dyrygentu-
ra, kompozycja i teoria muzyki, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, reżyseria 
oraz scenografia. Ratio legis wprowadzenia art. 170b wiąże się z koniecznością 
zapewnienia ciągłości kształcenia w dyscyplinach artystycznych, gdzie ze względu 
na ich specyfikę wymagane może być ukończenie studiów na dwóch kierunkach. 
Przykładem może tu być historia sztuki jako pierwszy kierunek oraz konserwa-
cja i restauracja dzieł sztuki jako drugi kierunek. Nie jest również wykluczone, że 
wraz z rozwojem nauki i sztuki powstaną nowe kierunki, które uzupełnią wykaz 
wskazany przez powyższe rozporządzenie.

Art. 170c. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi 
ogólnopolski wykaz studentów, z wyłączeniem studentów uczelni wojskowych 
będących żołnierzami.

2. W ogólnopolskim wykazie studentów zamieszcza się następujące infor-
macje uczelni o każdym studencie:
 1) imię i nazwisko studenta;
 2) numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwier-

dzającego tożsamość;
 3) sumę uzyskanych przez studenta punktów ECTS w rozbiciu na kierunki 

studiów;
 4) sumę punktów ECTS, które student mógł uzyskać łącznie na zajęciach, 

w których uczestniczył bez wnoszenia opłat w ramach studiów stacjonar-
nych w uczelni publicznej;

 5) liczbę punktów ECTS, które student może jeszcze wykorzystać na stu-
diach stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, o których 
mowa w art. 170a ust. 1 i 2, z uwzględnieniem uprawnień nadanych mu 
przez uczelnię publiczną do realizacji studiów na drugim kierunku stu-
diów stacjonarnych, o których mowa w art. 170a ust. 3–5 oraz uprawnień, 
o których mowa w art. 170b ust. 1;

 6) rodzaj przyznanych świadczeń pomocy materialnej w uczelni publicznej 
i niepublicznej.
3. Dostęp do danych zawartych w ogólnopolskim wykazie studentów przy-

sługuje właściwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2, rektorom uczelni, 
Radzie oraz Komisji.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 
rozporządzenia:
 1) szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 2,
 2) terminy i formę ich przekazywania przez uczelnię
– mając na uwadze zapewnienie równego dostępu do kształcenia bez wnosze-
nia opłat i do pomocy materialnej.
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1. Wykaz, o którym mowa w art. 170c, stanowi element wprowadzonego no-
welizacją z dnia 18 marca 2011 r. Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym 
(zob. komentarz do art. 34a). 

2. Szczegółowy zakres danych gromadzonych w ogólnopolskim wykazie 
studentów określono w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 22 września 2011 r. w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim 
wykazie studentów (Dz. U. Nr 204, poz. 1201). Zgodnie z rozporządzeniem uczel-
nie są zobowiązane przekazywać w formie elektronicznej ministrowi właściwe-
mu do spraw szkolnictwa wyższego, na adres wskazany w Biuletynie Informacji 
Publicznej ministerstwa, w terminach do 15 listopada oraz do 15 marca każde-
go roku, według stanu odpowiednio na 30 października oraz na 1 marca każde-
go roku, informacje m.in. określające dane studenta (imię i nazwisko oraz numer 
PESEL), dane o uzyskaniu przez studenta punktów ECTS na pierwszym kierun-
ku studiów na uczelni publicznej (w tym limit określony w art. 164a i dodatkowe 
punkty ECTS, o których mowa w art. 170a ust. 2), dane o uzyskaniu przez stu-
denta punktów ECTS na drugim kierunku studiów stacjonarnych na uczelni pub-
licznej (w tym limit określony w art. 164a i dodatkowe punkty ECTS, o których 
mowa w art. 170a ust. 2), a także dane o kierunkach studiów, na które student zo-
stał przyjęty.

Wprowadzenie ogólnopolskiego wykazu studentów ma na celu w szczegól-
ności wdrożenie norm wynikających z przepisów art. 164–170b, dotyczących sy-
stemu opłat za studiowanie na dodatkowym kierunku, a także zapobieżenie nie-
prawidłowościom związanym z wydatkowaniem środków z pomocy materialnej 
przeznaczonych dla studentów.

Rozdział 2
Prawa i obowiązki studentów

Art. 171. 1. (uchylony).
2. Student może studiować według indywidualnego planu studiów i pro-

gramu nauczania na zasadach ustalonych przez radę podstawowej jednostki 
organizacyjnej lub inny organ wskazany w statucie.

3. Student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, 
za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmu-
jącej, wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wyni-
kające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

1. Uchylenie ust. 1, dopuszczającego możliwość studiowania na więcej niż 
jednym kierunku studiów, nie może być rozumiane jako zlikwidowanie takiej 
możliwości. Student może studiować dowolną liczbę kierunków – po nowelizacji 
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z dnia 18 marca 2011 r. ograniczona jest jednak możliwość bezpłatnej realizacji 
takich studiów na uczelniach publicznych w formie stacjonarnej (zob. komentarz 
do art. 164).

2. Ustawa sankcjonuje utrwalone od lat pojęcie „indywidualnego planu stu-
diów i programu nauczania”; nie definiuje jednak tej instytucji, odsyłając w tym za-
kresie do obligatoryjnych postanowień uczelnianych regulaminów studiów (art. 162 
pkt 5 lit. a). Uczelnie w różnorodny sposób rozwiązują tę kwestię, najczęściej 
jednak traktując tolerowanie odrębności od standardowych planów studiów jako 
rzecz wyjątkową, akceptowaną w specjalnym trybie – jedynie w mniej lub bar-
dziej skonkretyzowanych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Skutkiem tych 
regulacji może być, po pierwsze, zarówno umożliwienie studentowi ukończenia 
studiów w terminie krótszym niż przyjęty w planie studiów dla ogółu studentów 
(np. gdy wykazał on, że część przedmiotów zaliczył na innej uczelni i osiągnął 
w tym zakresie wymagane efekty kształcenia), jak i tolerowanie – ze względu 
na szczególne, zasługujące na pomoc okoliczności życiowe studenta (np. wybit-
ni sportowcy) – w rozsądnych rozmiarach przyjętego wydłużenia czasu studiów. 
Po drugie, możliwe jest stworzenie dla studenta wybitnie uzdolnionego programu 
kształcenia wykraczającego poza standard przyjęty jako wystarczający do zdoby-
cia dyplomu. Zrealizowanie takiego programu powinno znaleźć odzwierciedlenie 
w suplemencie do dyplomu. W pierwszym przypadku mówimy o indywidualnej 
organizacji studiów, zaś w drugim – o indywidualnym programie nauczania. Bez 
wątpienia zasady takich indywidualnych ścieżek studiowania wymagają uchwa-
ły rady podstawowej jednostki organizacyjnej lub innego wskazanego w statucie 
organu. Decyzja administracyjna przyznająca studentowi prawo do studiowania 
według indywidualnego planu i programu studiów w myśl tych ustawowych moż-
liwości ma charakter uznaniowy. 

3. Nie jest jasne, a przepis milczy w tym zakresie, o spełnienie jakich obo-
wiązków wynikających z przepisów obowiązujących na opuszczanej uczelni cho-
dzi w ust. 3 ani jak ma zostać stwierdzony ten fakt. Decyzja dziekana o zgodzie 
na przeniesienie (de facto po prostu przyjęcie nowego studenta) ma tu charak-
ter w pełni uznaniowy (zob. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 11 marca 2009 r. 
II SA/Bd 972/08, LEX nr 530053). Trudno przypuścić, aby opuszczana uczel-
nia mogła skutecznie podważyć taką decyzję uczelni przyjmującej np. z powodu 
niezwrócenia przez studenta książek do biblioteki, co przecież pewnie mogłoby 
naruszać jego zobowiązania ustalone w stosunku do niej wewnętrznymi prze-
pisami. Zasadne jest uznanie, że roszczeń wynikających ze stosunków czy to 
administracyjnoprawnych, czy też cywilnych opuszczana uczelnia może docho-
dzić od studenta w innym trybie. Z uwagi na zarówno zasadę autonomii uczelni, 
jak i prawa jednostki swoiste prawo weta nie wydaje się tu uzasadnione. 

4. Nie ma przeszkód prawnych, aby student mógł przenieść się ze studiów 
niestacjonarnych na stacjonarne bądź też z uczelni niepublicznej do uczelni 
publicznej. Pogląd ten potwierdza wyrok WSA w Krakowie z dnia 16 września 
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2010 r., III Sa/Kr 1209/09, LEX nr 756873: „Przepisy ustawy z 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym, a zwłaszcza jej przepis art. 171 ust. 3, nie daje żadnej 
podstawy, do wyłączenia prawa studenta do przeniesienia z uczelni niepublicz-
nej do uczelni publicznej. Typ uczelni, a w szczególności plany studiów i pro-
gramy nauczania na danym kierunku w uczelni, z której student zamierza się 
przenieść do innej uczelni, wchodzą w krąg okoliczności warunkujących zgo-
dę kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni mającej przyjąć 
studenta”. 

Art. 172. 1. Student może uzyskać urlop od zajęć w uczelni na zasadach 
i w trybie określonych w regulaminie studiów.

2. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta, chy-
ba że regulamin studiów lub przepisy o pomocy materialnej stanowią inaczej.

1. Postanowienia regulaminu studiów wykluczające prawo do urlopu dekre-
towane w tym przepisie powinny być uznane za niezgodne z ustawą.

2. Wydaje się, że urlop nie pozbawia studenta praw wyborczych, prawa wy-
konywania mandatu w organach kolegialnych uczelni oraz organach samorządu 
studenckiego, prawa do posiadania indeksu, prawa do poświadczenia legitymacji 
studenckiej i posługiwania się nią (np. w kontekście ulg komunikacyjnych i innych 
nieobjętych ustawą). Wyłączenie praw niezwiązanych z materią zawartą w re-
gulaminie studiów nie powinno następować przez zamieszczenie odpowiednich 
przepisów w regulaminie. Regulamin studiów lub przepisy o pomocy material-
nej mogą natomiast pozbawić studenta określonych praw do pomocy materialnej, 
a gdy chodzi o tok studiów – np. prawa do uzyskiwania zaliczeń i przystępowania 
do egzaminów w trakcie urlopu. Brak regulaminowych postanowień ogranicza-
jących prawa studenckie oznacza w świetle brzmienia ust. 2, iż pomimo urlopu 
prawa te przysługują w pełni. 

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków 
przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:
 1) stypendium socjalnego;
 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
 5–7) (uchylone);
 8) zapomogi.

2. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczel-
ni lub wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni.

3. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczel-
ni małżonka i dziecka.
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1. Systemowe uregulowanie w ustawie problematyki pomocy materialnej dla 
studentów ze środków publicznych stanowi realizację art. 70 ust. 4 Konstytucji RP, 
który zobowiązuje władze publiczne do zapewnienia obywatelom powszechnego 
i równego dostępu do wykształcenia przez tworzenie i wspieranie systemów indy-
widualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla studentów. Dodatkowo przepis 
ten nakazuje uregulowanie warunków udzielania pomocy w ustawie. Monika Kubiak

2. Określone w art. 173 prawo do pomocy materialnej przysługuje stu-
dentowi, czyli osobie kształcącej się na studiach wyższych, które ustawa de-
finiuje jako studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite 
studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowa-
dzenia (art. 2 ust. 1 pkt 5). Poza zakresem podmiotowym art. 173 pozostają 
doktoranci, dla których ustawodawca przewidział analogiczne świadczenia 
pomocy materialnej w art. 199 ust. 1, oraz uczestnicy studiów podyplomo-
wych (słuchacze), którym nie przysługuje prawo do pomocy materialnej na 
podstawie ustawy.

3. Prawo studentów do pomocy materialnej ma charakter powszechny, co 
oznacza, że przysługuje studentom uczelni publicznych oraz niepublicznych, stu-
diującym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Wynika ono wprost z ustawy 
i nie może być przez uczelnię ograniczone wewnętrznymi aktami uczelni, w szcze-
gólności regulaminem, o którym mowa w art. 186 ust. 1.

4. Artykuł 173 ust. 1 określa zakres pomocy materialnej dla studentów przez 
enumeratywne wymienienie rodzajów świadczeń przyznawanych ze środków bu-
dżetu państwa. Nowelizacja z dnia 18 marca 2011 r. wprowadziła istotne zmiany 
do katalogu świadczeń, który obecnie składa się z czterech rodzajów stypendiów 
(zamiast dotychczasowych siedmiu) oraz zapomogi. W katalogu tym pozostały 
bez zmian stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnospraw-
nych i zapomoga. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie zostało zastąpione 
stypendium rektora dla najlepszych studentów o zwiększonej liczbie kryteriów 
przyznawania (od 1 października 2011 r.), a stypendium ministra za osiągnięcia 
w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe – jednym sty-
pendium ministra za wybitne osiągnięcia (od 1 października 2012 r.), którego 
kryteria przyznawania zostały częściowo zmienione. W celu uproszczenia sy-
stemu pomocy materialnej ustawodawca zrezygnował ze stypendium na wyży-
wienie i stypendium mieszkaniowego, przyznawanych na podstawie wspólnego 
kryterium trudnej sytuacji materialnej, na rzecz stypendium socjalnego w więk-
szej wysokości. Utrzymano w tej formie możliwość uzyskania przez studentów 
studiów stacjonarnych dodatkowego wsparcia finansowego w związku z zakwa-
terowaniem w domu studenckim lub innym obiekcie (wcześniej realizowanego 
przez stypendium mieszkaniowe), także z niepracującym małżonkiem lub dzie-
ckiem (art. 182).

5. Artykuł 173 ust. 2 formułuje prawo studenta do ubiegania się o zakwa-
terowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej 
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uczelni. Usytuowanie tego uprawnienia w tym artykule wskazuje, iż prowadze-
nie domów i stołówek studenckich przez uczelnię jest elementem systemu pomo-
cy materialnej dla studentów. 

6. Realizacja przez studenta uprawnień z art. 173 ust. 2 jest możliwa, jeśli 
uczelnia prowadzi domy i stołówki studenckie. Z ustawy nie wynika bowiem obo-
wiązek prowadzenia przez uczelnię tego rodzaju działalności (art. 14). 

7. Prawo studenta do ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim 
uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni ma charakter powszech-
ny – podobnie jak prawo do pomocy materialnej. Może zatem z niego korzystać 
student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni publicznej i niepublicz-
nej, prowadzącej domy i stołówki studenckie. Ustawa reguluje również prawo do 
ubiegania się o wspólne zakwaterowanie studenta i jego rodziny w domu studen-
ckim i wyżywienie w stołówce studenckiej.

8. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów są wolne od podatku do-
chodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.f.

Art. 173a. 1. Pomoc materialna dla studentów może być przyznawana 
przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w uchwale:
 1) rodzaj pomocy materialnej;
 2) sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną;
 3) sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna;
 4) maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student.

1. Artykuł 173a został dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 listopa-
da 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 202, 
poz. 1553), zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 16 grudnia 2009 r. W znowe-
lizowanej ustawie wprowadzono przepisy umożliwiające przyznawanie pomocy 
materialnej przez jednostki samorządu terytorialnego. Do czasu wejścia w życie 
powyższego artykułu brak było przepisu prawa materialnego stanowiącego pod-
stawę przyznawania przez samorządy pomocy materialnej dla studentów (por. wy-
rok NSA z dnia 29 maja 2009 r., I OSK 178/09, LEX nr 574432).

2. Na podstawie tego artykułu jednostki samorządu terytorialnego mogą sa-
modzielnie ustanawiać i przyznawać pomoc materialną. Pomoc ze strony jednostek 
samorządu terytorialnego jest formą lokalnego wsparcia i nagradzania studentów 
niezależną od systemu pomocy materialnej finansowanej ze środków z budże-
tu państwa. Zasady, tryb przyznawania, sposób wyłaniania studentów, którym 
będzie przyznana pomoc materialna, oraz maksymalną wysokość tej pomocy, 
o którą może ubiegać się student, określa w uchwale organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego.

3. Otrzymanie na uczelni stypendium rektora dla najlepszych studentów i sty-
pendium ministra nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej 
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oraz prawa do stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego 
oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej (art. 181 ust. 6).

4. Istotną zmianą jest również niewliczanie przy ustalaniu miesięcznej wy-
sokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającej do ubiegania się 
o stypendium socjalne, świadczeń pomocy materialnej przyznawanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego, analogicznie do świadczeń pomocy mate-
rialnej finansowanych z budżetu państwa. Wprowadzone rozwiązanie ułatwia 
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub osiągającym wyso-
kie wyniki w nauce uzyskiwanie pomocy finansowej na kształcenie na uczelni 
z kilku źródeł.

5. Na podstawie art. 21 pkt 40 u.p.d.o.f. świadczenia pomocy materialnej dla 
studentów pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przyzna-
ne na podstawie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym podlegają zwolnieniu 
z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Art. 173b. 1. Stypendia za wyniki w nauce dla studentów mogą być przy-
znawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani 
samorządowymi osobami prawnymi.

2. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, zatwierdza 
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady.

3. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, dla stu-
dentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych 
oraz morskich zatwierdza minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższe-
go, po zasięgnięciu opinii właściwych ministrów wskazanych w art. 33 ust. 2 
oraz Rady.

1. Artykuł 173b został dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 listopada 
2009 r., zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 16 grudnia 2009 r., i zmieniony 
przez art. 1 pkt 123 nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. (ostatnie zmiany w art. 173b 
są konsekwencją przekształcenia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w Radę 
Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 

2. Na podstawie tego przepisu osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące 
państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi mogą przyznawać studen-
tom stypendia za wyniki w nauce.

3. Równocześnie ustawa wprowadziła, w odniesieniu do stypendiów za wy-
niki w nauce przyznawanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące 
państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi, szczególny tryb postępo-
wania przez zatwierdzanie ich zasad przez ministra właściwego do spraw szkol-
nictwa wyższego po zasięgnięciu opinii RGNiSW. Należy zauważyć, iż minister 
nie jest zobligowany do zatwierdzania zasad przyznawania wyżej wymienionych 
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stypendiów. Zatwierdzeniu podlegają tylko te zasady przyznawania stypendiów 
za wyniki w nauce, których podstawowym kryterium przyznawania są wyniki 
w nauce. 

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zatwierdza zasa-
dy przyznawania stypendiów także w odniesieniu do studentów uczelni woj-
skowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich, 
po zasięgnięciu opinii właściwych ministrów nadzorujących te szkoły oraz 
RGNiSW.

5. Powyższy tryb przyznawania stypendiów jest spójny z wymogami okre-
ślonymi w art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f., stanowiącym podstawę do zwolnienia 
stypendiów, o których mowa w art. 173b p.s.w., z podatku dochodowego od osób 
fizycznych. 

6. Zgodnie z art. 179 ust. 5 świadczeń otrzymywanych na podstawie art. 173b 
nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę 
w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne.

Art. 174. 1. Świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8, 
przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i dok-
torantów, o którym mowa w art. 103.

2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studen-
ckiego i uczelnianym organem samorządu doktorantów dokonuje podziału 
dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4.

3. W nowo utworzonej uczelni podziału funduszu dokonuje na okres roku 
rektor.

4. Środki z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, przezna-
czone na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie 
nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzo-
nego w uczelni stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącz-
nie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz 
zapomogi.

1. Przepis ust. 1 określa sposób finansowania świadczeń pomocy materialnej 
dla studentów, przyznawanych na uczelni (stypendium socjalne, stypendium spe-
cjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów 
i zapomoga) przez wskazanie, iż źródłem finansowania tych świadczeń są środ-
ki funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, którego strukturę 
szczegółowo definiuje art. 103.

2. Przepis ust. 2 określa kompetencje rektora do podziału dotacji na pomoc ma-
terialną dla studentów i doktorantów. Dodatkowo ustawa zobowiązuje rektora do 
podziału dotacji w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego 
i uczelnianym organem samorządu doktorantów. Termin „porozumienie” w zna-
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czeniu słownikowym50 oznacza „jednomyślność poglądów (…), zgoda, zrozumie-
nie”, a zatem należy przyjąć, iż wskazane organy przedstawicielskie samorządu 
studenckiego i samorządu doktorantów muszą wyrazić zgodę na zaproponowany 
przez rektora podział dotacji. Ustawodawca wyłączył ten wymóg w stosunku do 
uczelni nowo utworzonej w pierwszym roku jej funkcjonowania (ust. 3). 

3. Przepis ust. 4 jest podstawową regulacją – z punktu widzenia realizacji 
głównego celu pomocy materialnej, którym jest wyrównywanie szans edukacyj-
nych osób będących w trudnej sytuacji materialnej – gwarantującą przeznaczanie 
przez uczelnie odpowiednich środków na stypendia socjalne i zapomogi. Prze-
pis ten określa, iż uczelnia z dotacji otrzymanej na dany rok kalendarzowy może 
przeznaczać na stypendia rektora dla najlepszych studentów nie więcej niż 40% 
środków wydatkowanych łącznie na te stypendia oraz na stypendia socjalne i za-
pomogi. Przed 1 października 2011 r. wartość ta wynosiła 50%. Zmiana ta ozna-
cza zwiększenie finansowania stypendiów socjalnych i zapomóg względem sty-
pendiów rektora dla najlepszych studentów. 

4. Reguła zawarta w ust. 4 dotyczy wyłącznie podziału środków dotacji prze-
znaczonych w danym roku kalendarzowym na stypendia rektora dla najlepszych 
studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi dla studentów, a nie całej kwoty 
dotacji otrzymanej przez uczelnię w danym roku lub środków funduszu pomocy 
materialnej dla studentów i doktorantów. Regule tej nie podlegają środki na sty-
pendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, a także nie stosuje się jej do czę-
ści dotacji wydzielonej na pomoc materialną dla doktorantów, co wynika jedno-
znacznie z art. 199 ust. 4. 

5. Przepis ust. 4 nie ogranicza możliwości finansowania przez uczelnię sty-
pendiów rektora dla najlepszych studentów z części funduszu pomocy material-
nej dla studentów i doktorantów pochodzącej z pozabudżetowych źródeł funduszu 
(art. 103 ust. 5). W związku z tym łączne środki (z dotacji oraz innych przycho-
dów funduszu) wydatkowane w danym roku na stypendia rektora dla najlepszych 
studentów mogą przekraczać 40% środków dotacji przeznaczonych na stypendia 
rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. 

6. Niezachowanie wskazanej w ust. 4 proporcji przy podziale środków dotacji 
przez uczelnię stanowi naruszenie zasad dysponowania funduszem pomocy ma-
terialnej dla studentów i doktorantów.

7. Ponadto ust. 4 ustala limit liczby stypendiów rektora dla najlepszych stu-
dentów (mogą być one przyznane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów 
każdego kierunku studiów prowadzonego na uczelni). Przepis ten nie ogranicza 
możliwości przyznania stypendiów rektora w liczbie przekraczającej dziesięcio-
procentowy limit pod warunkiem sfinansowania liczby stypendiów przekracza-
jących ustawowy limit z innych przychodów funduszu pomocy materialnej dla 
studentów i doktorantów (art. 103 ust. 5).

50 Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski,wydanie internetowe PWN, www.sjp.pwn.pl�
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Art. 175. 1. Świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–2 i 8, są 
przyznawane na wniosek studenta przez kierownika podstawowej jednostki 
organizacyjnej.

2. Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wnio-
sek studenta przez rektora.

3. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w spra-
wie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnospraw-
nych oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do rektora, składane 
w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku decyzji 
rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wnio-
sek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

4. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego kierownik 
podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor przekazują uprawnienia 
w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla 
osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych 
studentów odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji sty-
pendialnej.

1. Artykuł 175 określa tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla 
studentów na uczelni posiadającej podstawowe jednostki organizacyjne.

2. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 
stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomoga są przyznawane 
na wniosek studenta. Od 1 października 2011 r. nastąpiło w tym zakresie ujed-
nolicenie przepisów określających tryb ubiegania się o stypendia i zapomogi. We 
wcześniejszym stanie prawnym stypendium za wyniki w nauce lub sporcie (obecne 
stypendium rektora dla najlepszych studentów) mogło być przyznawane bez ko-
nieczności składania wniosku przez studenta. Wniosek o przyznanie stypendium 
socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomo-
gi składa się do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub do 
komisji stypendialnej. Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów 
składa się do rektora lub odwoławczej komisji stypendialnej.

3. Przepis ust. 3 tego artykułu określa tryb składania odwołania od decy-
zji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (najczęściej dziekana) oraz 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji rektora w sprawie 
stypendium rektora dla najlepszych studentów. Przepis określa czternastodniowy 
termin dokonania tych czynności, którego bieg rozpoczyna się od dnia otrzyma-
nia decyzji. 

4. Przepis ust. 4 wprowadza możliwość przyznawania świadczeń pomocy ma-
terialnej przez komisję stypendialną. Decyzja w tej sprawie należy do właściwego 
organu samorządu studenckiego, który składając stosowny wniosek do kierownika 
podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektora, zobowiązuje te organy uczelni 
do powołania komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej.
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5. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej przekazuje komisji sty-
pendialnej swoje kompetencje do przyznawania stypendium socjalnego, stypen-
dium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Rektor przekazuje 
swoje kompetencje – do przyznawania stypendium rektora dla najlepszych stu-
dentów, rozpatrywania odwołań od decyzji kierownika podstawowej jednostki or-
ganizacyjnej, a także rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy 
w przypadku decyzji dotyczącej stypendium rektora dla najlepszych studentów 
– odwoławczej komisji stypendialnej. 

6. W świetle art. 175 możliwe jest powołanie na uczelni komisji stypendial-
nej wspólnej dla kilku podstawowych jednostek organizacyjnych, stosownie do 
wniosku właściwego organu samorządu studenckiego.

Art. 176. 1. W uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organiza-
cyjnej świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8, są przyzna-
wane na wniosek studenta przez rektora.

2. Od decyzji rektora, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo złożenia 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia 
otrzymania decyzji.

3. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego rektor prze-
kazuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, komisji stypendialnej, a w za-
kresie rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 2, odwoławczej komi-
sji stypendialnej.

1. Artykuł 176 określa tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej 
dla studentów na uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej.

2. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów na uczelniach nieposiadają-
cych podstawowej jednostki organizacyjnej przyznawane są na wniosek studenta 
przez rektora. Od decyzji rektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
składany w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji rektora.

3. Przepis ust. 3 wprowadza możliwość przyznawania świadczeń pomocy ma-
terialnej przez komisję stypendialną. Decyzja w tej sprawie należy do właściwego 
organu samorządu studenckiego, który składając stosowny wniosek do rektora, 
zobowiązuje go do powołania komisji stypendialnej i odwoławczej komisji sty-
pendialnej. Na uczelniach tych także rozpatrywanie wniosków o przyznanie sty-
pendium rektora dla najlepszych studentów może być zatem (inaczej niż w przy-
padku uczelni posiadających podstawowe jednostki organizacyjne) rozdzielone 
pomiędzy komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną.

Art. 177. 1. Komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną, 
o których mowa w art. 175 ust. 3, powołuje odpowiednio kierownik podsta-
wowej jednostki organizacyjnej lub rektor spośród studentów delegowanych 
przez właściwy organ samorządu studenckiego i pracowników uczelni.
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2. Komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną, o których 
mowa w art. 176 ust. 3, powołuje rektor spośród studentów delegowanych 
przez właściwy organ samorządu studenckiego i pracowników uczelni.

3. Studenci stanowią większość składu komisji, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Decyzje wydane przez komisje stypendialne i odwoławcze komisje sty-

pendialne, o których mowa w art. 175 ust. 3 i art. 176 ust. 3, podpisują przewod-
niczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.

5. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnej i odwoławczej komisji 
stypendialnej, o których mowa w art. 175 ust. 3, sprawują odpowiednio kie-
rownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor, a nadzór nad dzia-
łalnością komisji, o których mowa w art. 176 ust. 3, rektor.

6. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 5, odpowiednio kierownik 
podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor może uchylić decyzję komisji 
stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami 
ustawy lub regulaminem, o którym mowa w art. 186 ust. 1.

1. Artykuł 177 określa sposób powoływania komisji stypendialnej i odwoław-
czej komisji stypendialnej odpowiednio przez kierownika podstawowej jednostki 
organizacyjnej i rektora oraz ogólne zasady funkcjonowania tych komisji.

2. Powołanie do składu komisji stypendialnej i odwoławczej komisji sty-
pendialnej następuje z grona studentów oddelegowanych przez właściwy organ 
samorządu studentów i pracowników uczelni. W ust. 3 ustawa gwarantuje więk-
szościowy udział studentów w składzie komisji stypendialnej i odwoławczej komi-
sji stypendialnej, co w praktyce oznacza, iż decydujący głos w pracach komisji na-
leży do studentów. Komisja stypendialna jest podmiotem działającym społecznie.

3. Funkcji członka komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendial-
nej nie należy łączyć. Członek odwoławczej komisji stypendialnej na uczelni bę-
dzie wyłączony z mocy prawa od udziału w postępowaniu, w którym brał udział 
w wydawaniu decyzji jako członek wydziałowej komisji stypendialnej na podsta-
wie art. 24 § 1 pkt 5 w zw. z art. 27 § 1 k.p.a. (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 
23 lipca 2008 r., II SA/Ol 196/08, LEX nr 446105). 

4. Ustawa nie reguluje w sposób szczegółowy trybu pracy komisji stypendial-
nej i odwoławczej komisji stypendialnej, w ust. 4 stanowi jedynie, iż decyzje komi-
sji są podpisywane przez przewodniczącego lub działającego z jego upoważnienia 
wiceprzewodniczącego. Komisja stypendialna jest organem kolegialnym; wska-
zane byłoby zatem ustalenie trybu pracy komisji w formie regulaminu. Wskaza-
ne byłoby także, aby prace komisji jako organu kolegialnego były protokołowane.

5. Decyzje komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej w spra-
wie przyznania stypendium lub zapomogi mają formę decyzji administracyjnej 
w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, co wynika 
z art. 207 ust. 1 i 4 p.s.w. Stąd też weryfikacja takiej decyzji przez jej zmianę lub 
uchylenie podlega procedurze kodeksowej. Zmiana takiej decyzji jest zatem moż-
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liwa wyłącznie w trybie i przypadkach określonych w kodeksie postępowania ad-
ministracyjnego. 

6. Dziekan sprawuje nadzór nad działalnością komisji stypendialnej w pod-
stawowej jednostce organizacyjnej. Rektor sprawuje nadzór nad komisją stypen-
dialną na uczelniach, na których nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, 
oraz nad odwoławczą komisją stypendialną.

7. Zakres nadzoru określa ust. 6, który uprawnia kierownika podstawowej 
jednostki organizacyjnej uczelni lub rektora do uchylenia decyzji komisji sty-
pendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej niezgodnej z przepisami prawa 
o szkolnictwie wyższym lub ze szczegółowym regulaminem ustalania wysokości, 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o któ-
rym mowa w art. 186 ust. 1. 

8. Ustawodawca w art. 177 ust. 5 i 6 przewidział odrębną procedurę nadzorczą, 
do której jedynie odpowiednio należy stosować przepisy kodeksu postępowania 
administracyjnego, nie wypowiada się jednak w kwestii formy, w jakiej ma zapaść 
rozstrzygnięcie (uchylenie lub zmiana decyzji) organu nadzorczego. W kwestii tej 
powinien mieć zatem zastosowanie art. 104 k.p.a., przewidujący dla rozstrzygnię-
cia sprawy formę decyzji administracyjnej. Odpowiednie stosowanie procedury 
administracyjnej oznacza obowiązek przeprowadzenia postępowania zgodnie z za-
sadami ogólnymi kodeksu postępowania administracyjnego, jak również przepro-
wadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 75 i n. k.p.a. (por. wyrok 
WSA w Opolu z dnia 16 lipca 2009 r., II SA/Op 150/09, LEX nr 553148; wyrok 
WSA w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2006 r., SAB/Bd 55/06, LEX nr 213867). Co 
do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjne-
go zob. komentarz do art. 207.

Art. 178. 1. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studen-
tom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rekto-
ra uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, 
a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyj-
nej – przez senat uczelni.

2. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla studen-
tów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz 
morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2. Grzegorz Winiarz

1. Artykuł 178 ust. 1 określa tryb przyznawania stypendium ministra za wy-
bitne osiągnięcia dla studentów. Dla doktorantów ustawodawca przewidział ana-
logiczne rozwiązanie w art. 199c.

2. Nowelizacja z dnia 18 marca 2011 r. wprowadziła od 1 października 2012 r. 
istotną zmianę w trybie składania wniosków o stypendium ministra. Organem 
wnioskującym o przyznanie stypendium stał się rektor uczelni, zaś podstawowa 
jednostka organizacyjna uczelni lub senat uzyskały rolę opiniodawczą. W dotych-
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czasowym stanie prawnym rektor uczelni pełnił jedynie funkcję „pośrednika” 
przy przekazywaniu wniosków pomiędzy podstawową jednostką organizacyjną 
uczelni lub senatem uczelni a ministrem. 

3. W dotychczasowym stanie prawnym stypendia były przyznawane przez 
ministrów nadzorujących daną uczelnię według określonych przez siebie kryte-
riów. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 178 wszystkie stypendia są przyznawane 
studentom przez jednego ministra, tj. ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego, zaś wnioski dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, 
artystycznych, medycznych oraz morskich wymagają jedynie opinii właściwego 
ministra nadzorującego daną uczelnię, co zapewnia lepszą koordynację tej formy 
wsparcia szczególnie wyróżniających się studentów.

4. Obowiązujące od 1 października 2012 r. rozporządzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za 
wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270) precyzuje, iż opisaną wyżej proce-
durę inicjuje student przez przedstawienie kierownikowi podstawowej jednostki 
organizacyjnej uczelni lub rektorowi uczelni wniosku o przyznanie stypendium. 

5. Opinia właściwego ministra nadzorującego daną uczelnię, o której mowa 
w art. 178 ust. 2, jest jednym z elementów wniosku o przyznanie stypendium, któ-
rego wzór określa wyżej wskazane rozporządzenie.

Art. 179. 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdu-
jący się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studen-
ckiego ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą 
do ubiegania się o stypendium socjalne.

3. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2, nie może być niższa niż 
1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), oraz 
wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 usta-
wy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiega-
nia się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
 1) studenta;
 2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego mał-

żonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, 
a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończe-
nia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

 3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich 
utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku ży-
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cia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukoń-
czenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. Monika Kubiak

5. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawnia-
jącego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach okre-
ślonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:
 1) dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny 

finansowo;
 2) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywa-

nych na podstawie przepisów ustawy;
 3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udziela-

nej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA),

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporzą-
dzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypen-
dialnych;

 4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 5) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1.
6. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek speł-

nia łącznie następujące warunki:
 1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
 2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
 3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest 

mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

 4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domo-
wego z rodzicami bądź jednym z nich.
7. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego stu-

denta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowa-
dzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzch-
ni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego 
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przelicze-
niowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). W przypad-
ku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolni-
czych dochody te sumuje się.

8. W uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki or-
ganizacyjnej albo odpowiednio komisja stypendialna lub odwoławcza komi-
sja stypendialna, o których mowa w art. 177, mogą zażądać doręczenia opinii 
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jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytua-
cji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu.

1. Stypendium socjalne w obecnym kształcie jest wynikiem połączenia do-
tychczasowych świadczeń o charakterze socjalnym (stypendium socjalnego, miesz-
kaniowego i na wyżywienie), których wspólnym kryterium była trudna sytuacja 
materialna, w jedno świadczenie – na podstawie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r.

2. Artykuł 179 określa warunki i zasady przyznawania stypendium socjalne-
go. W ust. 1 uregulowany jest podstawowy warunek ubiegania się o stypendium 
socjalne w postaci trudnej sytuacji materialnej. Doprecyzowanie tego warunku jest 
zadaniem uczelni, stosownie bowiem do ust. 2 rektor w porozumieniu z uczelnia-
nym organem samorządu studenckiego ustala wysokość dochodu na osobę w ro-
dzinie uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne (próg dochodu). Rek-
tor nie działa jednak w tym zakresie dowolnie, ponieważ w ust. 3 ustawodawca 
określił granice, w których rektor ustala próg dochodu.

3. Minimalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie gwarantująca otrzyma-
nie stypendium socjalnego jest ustalona jako 1,30 określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. 
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) kwoty kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie 
(obecnie 456 zł). Kwota ta podlega co 3 lata weryfikacji (na podstawie art. 9 po-
wyższej ustawy), której najbliższy termin przypada w dniu 1 października 2015 r.

4. Maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, przy której uczel-
nie mogą przyznawać stypendium socjalne, jest ustalona jako 1,30 sumy kwot 
określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 
z późn. zm.), tj. kwoty kryterium dochodowego dla zasiłku rodzinnego oraz kwoty 
zasiłku rodzinnego na dziecko powyższej 18. roku życia (w okresie od 1 listopada 
2012 r. do 31 października 2014 r. łącznie – 654 zł, a od 1 listopada 2014 r. – 689 zł).

5. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckie-
go ustala zatem próg dochodu dla uczelni w przedziale od 592,80 do 850,20 zł. 
Oznacza to, iż wszystkie osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekra-
cza określonego progu, mają zagwarantowane ustawą prawo do stypendium so-
cjalnego. Prawo to może przysługiwać również studentom, którzy mają wyższy 
dochód na osobę w rodzinie, o ile nie przekracza on 850,20 zł, pod warunkiem że 
rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego określi 
próg dochodu wyższy niż minimum zagwarantowane ustawowo, w dozwolonych 
ustawą granicach.

6. W ust. 4 ustawa enumeratywnie wymienia członków rodziny studenta 
uwzględnianych przy ustalaniu wysokości dochodu studenta do celów stypen-
dialnych. Istotą przyjętego przez ustawodawcę w tym zakresie rozwiązania jest 
ustalanie sytuacji materialnej studenta z uwzględnieniem dochodów rodziców 
studenta i będących na ich utrzymaniu dzieci, także w przypadku studenta będą-
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cego w związku małżeńskim. W świetle tego przepisu uwzględnianie wymienio-
nych członków rodziny jest obowiązkowe niezależnie od tego, czy zamieszkują 
oni wspólnie ze studentem, czy też nie. Wyjątek przewiduje ust. 5 pkt 1 tego ar-
tykułu, który umożliwia wyłączenie rodziców i pozostających na ich utrzymaniu 
dzieci w sytuacji, gdy student jest samodzielny finansowo w myśl definicji okre-
ślonej w ust. 6. 

7. W świetle art. 179 ust. 4 brak jest podstaw prawnych do uwzględnienia przy 
ustalaniu dochodu studenta do celów stypendialnych innych osób, niewymienio-
nych w tym artykule, chociażby zamieszkiwały one wspólnie ze studentem, np. ro-
dziców małżonka studenta, osoby będącej ze studentem w nieformalnym związku 
partnerskim, małżonka rodzica studenta niebędącego rodzicem studenta (por. wy-
rok WSA w Lublinie z dnia 30 czerwca 2009 r., III SA/Lu 118/09, LEX nr 562472). 

8. W świetle przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, do których od-
syła art. 179 ust. 5 p.s.w., dziećmi pozostającymi na utrzymaniu studenta rozwie-
dzionego (wliczanymi do składu jego rodziny do celów stypendialnych) są te dzie-
ci, wobec których wypełnia ono obowiązek alimentacyjny przez osobiste starania 
o ich utrzymanie, a nie te, wobec których wypełnia obowiązek alimentacyjny przez 
zapłatę kwoty alimentów do rąk drugiego rodzica, na którego utrzymaniu osobi-
stym dziecko pozostaje (wyrok NSA z dnia 24 listopada 2010 r., I OSK 1427/10, 
LEX nr 787145).

9. Ustawa nie określa w sposób szczególny znaczenia pojęć opiekuna praw-
nego ani opiekuna faktycznego. Dlatego też należy przyjąć, że opiekunem praw-
nym będzie osoba, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788). Wątpliwości mogą się pojawić w związku z po-
jęciem opiekuna faktycznego studenta. Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy student 
będzie osobą podlegającą opiece. Ten właśnie przypadek ustawodawca uwzględ-
nił w art. 179 ust. 4 pkt 3, wskazując oprócz rodziców także opiekuna prawnego 
i faktycznego.

10. Ustawa nie reguluje samodzielnie sposobu ustalania miesięcznej wyso-
kości dochodu na osobę w rodzinie, lecz w ust. 5 odsyła w tym zakresie do zasad 
określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, ze wskazanymi w tym ustę-
pie wyjątkami dotyczącymi definicji rodziny (ust. 4) oraz wyłączenia niektórych 
źródeł dochodów z „definicji dochodu” (ust. 5 pkt 1–5). Oznacza to konieczność 
stosowania wszystkich tych przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, któ-
re odnoszą się do sposobu ustalania dochodu studenta, a więc również przepisów 
dotyczących utraty i uzyskania dochodu. W tym przypadku „zasady” oznacza-
ją bowiem wszystkie reguły prawne prowadzące do ostatecznego wyliczenia do-
chodu studenta.

11. Ustawa o świadczeniach rodzinnych definiuje w art. 3 pkt 1 dochód przez 
wyczerpujące wymienienie rodzajów przychodów i dochodów stanowiących do-
chód, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Jedno-
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cześnie w art. 3 pkt 2a ustawa ta ustala okres, z którego dochody stanowią podstawę 
ustalenia prawa do świadczeń. Dochodem członka rodziny jest zatem jego przecięt-
ny miesięczny dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres za-
siłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4–4b (przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu). 
Stosownie zaś do art. 3 pkt 10 u.ś.r. okresem zasiłkowym jest okres od 1 listopada 
do 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do 
świadczeń. Ze względu na powyższe zasady prawo do stypendium socjalnego na 
dany rok akademicki (zarówno na semestr zimowy, jak i letni) ustala się na podsta-
wie dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym ten rok akade-
micki. Jednocześnie art. 5 ust. 4–4b u.ś.r. określa mechanizmy ustalania dochodu 
w przypadku zmian w tym zakresie, tj. utraty lub uzyskania dochodu. Jednakże 
nie każda utrata (uzyskanie) dochodu skutkuje zastosowaniem tych mechanizmów, 
ale jedynie ta spowodowana sytuacjami wskazanymi w art. 3 pkt 23 u.ś.r. (przy-
padki utraty dochodu) oraz w art. 3 pkt 24 u.ś.r. (przypadki uzyskania dochodu).

12. W art. 179 ust. 5 pkt 1–5 ustawodawca zasadnie wyłączył niektóre docho-
dy (głównie stypendia i świadczenia o charakterze pomocowym, np. świadczenia 
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów) z katalogu dochodów uwzględ-
nianych przy ustalaniu dochodu rodziny studenta. 

13. Przepis ust. 5 pkt 1 stanowi podstawę pominięcia rodziców przy ustala-
niu dochodu studenta samodzielnego finansowo. Warunki uzyskania statusu sa-
modzielnego finansowo określa art. 179 ust. 6. Student jest samodzielny finanso-
wo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie ustawowe warunki. Użycie przez 
ustawodawcę zwrotu „on lub jego małżonek” pozwala na interpretację, według 
której zastosowanie tego przepisu będzie możliwe w przypadkach, gdy określone 
warunki spełnia tylko student albo tylko małżonek studenta, albo spełniają je łącz-
nie student i małżonek (tj. suma dochodów studenta i jego małżonka stanowi co 
najmniej kwotę określoną w ust. 6 pkt 3). „Stałe źródło dochodu”, o którym mowa 
w ust. 6 pkt 1 i 2, oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, czy-
li dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy. W związku z powyższym 
dochód, który był uzyskiwany tylko przez część ostatniego roku kalendarzowego 
(np. świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymywane 
przez okres do 10 miesięcy), nie może być potraktowany jako stały dochód w ro-
zumieniu omawianego przepisu. Za źródło stałego dochodu mogą być uznane wy-
nagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także m.in. renta po zmarłym rodzicu, ren-
ta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło. 
W dniu 1 października 2011 r. zostały złagodzone warunki uzyskania przez stu-
denta statusu samodzielnego finansowo dzięki obniżeniu wymaganej miesięcznej 
wysokości dochodu, o której mowa w ust. 6 pkt 3, przez odniesienie jej do maksy-
malnej kwoty dochodu uprawniającej do stypendium socjalnego – tj. w roku aka-
demickim 2011/2012 – 782,60 zł, a w 2012/2013 (od 1 listopada 2012 r.) – 850,20 zł 
– w miejsce dotychczasowego minimalnego wynagrodzenia pracowników za pra-
cę wynoszącego w 2011 r. 1386 zł, a w 2012 r. – 1500 zł.
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14. Samodzielność finansowa nie stanowi kryterium ubiegania się o stypen-
dium socjalne. Pojęcie to zostało użyte przez ustawodawcę w celu określenia spo-
sobu wyliczenia wysokości dochodu studenta. W związku z powyższym student 
niespełniający warunków samodzielności finansowej nie jest pozbawiony moż-
liwości ubiegania się o stypendium socjalne. W tym przypadku wysokość jego 
dochodu będzie ustalana na zasadach ogólnych, tj. z uwzględnieniem dochodu 
rodziców oraz pozostających na ich utrzymaniu dzieci (por. wyrok WSA w Bia-
łymstoku z dnia 16 października 2007 r., II SA/Bk 420/07, LEX nr 419063; WSA 
w Olsztynie z dnia 30 marca 2010 r., II SA/Ol 142/10, LEX nr 605411).

15. Przepis ust. 7 wprowadza regułę obliczania wysokości dochodu w przy-
padku osób prowadzących gospodarstwo rolne (iloraz liczby hektarów przelicze-
niowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodar-
stwach rolnych z jednego hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa 
GUS w każdym roku). Jednocześnie w zakresie nieuregulowanym w tym przepi-
sie (sposób postępowania w przypadku wydzierżawienia gospodarstwa rolnego) 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych – zgodnie 
z art. 179 ust. 5 p.s.w. Dochód z gospodarstwa rolnego jest ustalany ryczałtowo 
i uwzględnia się go przy określaniu dochodu studenta, niezależnie od tego, czy 
członek rodziny faktycznie utrzymuje się z gospodarstwa rolnego (wyrok WSA 
w Warszawie z dnia 27 października 2009 r., I SA/Wa 689/09, LEX nr 573405).

16. Przepis ust. 8 został dodany do art. 179 nowelizacją z dnia 18 marca 
2011 r. Tym samym z dniem 1 października 2011 r. uczelnie zyskały nowe narzę-
dzie służące do ustalania rzeczywistej sytuacji materialnej studenta w przypadku 
wątpliwości dotyczących zasadności przyznania stypendium ze środków budże-
towych. Z wnioskiem do jednostki systemu pomocy społecznej o wydanie oma-
wianej opinii powinien wystąpić student, jeśli komisja stypendialna (odwoław-
cza komisja stypendialna) lub kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej 
uczelni zażąda – stosownie do tego przepisu – uzupełnienia dokumentów w tym 
zakresie. W przypadku złożenia wniosku o wydanie takiej opinii przez komisję 
stypendialną lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej jednostka 
pomocy społecznej może odmówić jej wydania, powołując się na konieczność 
ochrony danych osobowych. Jednostka w systemie pomocy społecznej wydaje 
opinię o sytuacji majątkowej i dochodowej rodziny studenta na podstawie do-
wodów zgromadzonych podczas postępowań prowadzonych przez tę jednostkę, 
tj. w przypadku gdy rodzina jest beneficjentem pomocy społecznej albo ubiega-
ła się o pomoc, ale w wyniku postępowania przeprowadzonego przez jednostkę 
jej nie otrzymała. Nie ma natomiast podstaw prawnych do przeprowadzenia ro-
dzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji dochodowej i ma-
jątkowej na potrzeby przyznania studentowi stypendium socjalnego. Przypadki 
przeprowadzania takiego wywiadu są określone bowiem w ustawie o pomocy 
społecznej. Odmowa wydania tej opinii nie może być podstawą decyzji o nie-
przyznaniu stypendium socjalnego. 
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Art. 180. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzy-
mywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właś-
ciwego organu.

1. Jedynym warunkiem uprawniającym do otrzymania tego stypendium jest 
posiadanie orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność. 
Regulamin, o którym mowa w art. 186 ust. 1, nie może wprowadzać dodatkowych 
nieprzewidzianych w ustawie kryteriów, od których będzie uzależnione przyzna-
nie stypendium, np. kryterium trudnej sytuacji materialnej studenta. Stypendium 
specjalne jest bowiem dodatkowym wsparciem przeznaczonym na pokrycie nad-
zwyczajnych wydatków związanych ze studiowaniem przez osobę niepełnospraw-
ną. Przyznawanie tego stypendium każdej osobie niepełnosprawnej niezależnie 
od sytuacji materialnej stanowi zachętę do podejmowania studiów przez osoby 
niepełnosprawne i jest jednym ze sposobów konkretyzacji przez władzę publicz-
ną art. 69 Konstytucji RP.

2. Kwestie dotyczące orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność oraz 
orzeczeń traktowanych na równi z tymi orzeczeniami są uregulowane w usta-
wie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 
z późn. zm.). W art. 1 ustawa ta wymienia następujące orzeczenia potwierdzające 
niepełnosprawność:
  a)  orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech 

stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 lub
  b)  orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie 

odrębnych przepisów, lub
  c)  orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Art. 181. 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzy-
mywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posia-
da osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współ-
zawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane stu-
dentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne 
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

3. O przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 1 i 2, student może 
ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

4. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub sty-
pendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się również student 
pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od 
ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone od-
powiednio w ust. 1 lub 2 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

5. (uchylony).
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6. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla naj-
lepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie 
tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy material-
nej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy 
samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środ-
ków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Monika Kubiak, Grzegorz Winiarz

1. Zastąpienie z dniem 1 października 2011 r. stypendium za wyniki w nauce 
lub sporcie nowym stypendium rektora dla najlepszych studentów dotyczyło nie 
tylko nazwy stypendium, lecz także kryteriów jego przyznawania. Uczelnie mogą 
przyznawać stypendium rektora nie tylko według dotychczasowych kryteriów wy-
sokiej średniej ocen lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym, lecz także według kryteriów osiągnięć nauko-
wych i artystycznych. Kryteria przyznania stypendiów rektora dla najlepszych stu-
dentów – w granicach określonych w art. 181 ust. 1 – określa rektor w porozumie-
niu z uczelnianym organem samorządu studenckiego w szczegółowym regulaminie 
ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 
studentów. Z treści powołanego przepisu wynika, iż kryteria te, w ramach auto-
nomii uczelni, mogą być zastosowane zarówno łącznie, jak i selektywnie. Nie ma 
też obowiązku zamieszczania w regulaminie wszystkich wymienionych w ustawie 
kryteriów. Nie ma natomiast podstaw do określania w regulaminie dodatkowych, 
nieprzewidzianych w ustawie, kryteriów przyznawania stypendium rektora dla 
najlepszych studentów, np. osiągnięć w pracy organizacyjno -społecznej na rzecz 
środowiska akademickiego.

2. Artykuł 181 ust. 2 określa dwa podstawowe kryteria przyznania stypendium 
ministra za wybitne osiągnięcia. Jak wynika z tego przepisu, stypendium może 
być przyznane albo studentowi wyróżniającemu się w nauce, albo posiadającemu 
wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, albo spełniającemu oba 
te warunki. Obowiązujące od 1 października 2012 r. rozporządzenie Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów mini-
stra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270) precyzuje, iż stypendium 
na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok stu-
diów w poprzednim roku akademickim oraz:
  a)  uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie stu-

diów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie in-
dywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów lub 

  b)  uzyskał w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów 
i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikujących go w grupie 5% 
najlepszych studentów danego kierunku.
3. Jak wynika z art. 181 ust. 3 i 4, o stypendium rektora dla najlepszych stu-

dentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia mogą się ubiegać studenci 
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co najmniej drugiego roku studiów (z wyjątkiem określonym w ust. 4). Podstawą 
przyznania tych stypendiów są bowiem wyniki lub osiągnięcia z co najmniej jed-
nego zaliczonego roku studiów.

4. Artykuł 181 ust. 4 stanowi wyjątek od normy określonej w ust. 3. W celu 
zapewnienia ciągłości wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studen-
tów lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na tzw. studiach dwustop-
niowych student, który spełnił warunki otrzymania rzeczonych stypendiów na 
ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, może się ubiegać o te stypendia na 
pierwszym roku studiów drugiego stopnia. Od daty ukończenia studiów pierw-
szego stopnia do dnia rozpoczęcia studiów drugiego stopnia nie może upłynąć 
czas dłuższy niż rok kalendarzowy. Nie może zatem ubiegać się o stypendium 
na pierwszym roku studiów drugiego stopnia osoba, która ukończyła studia 
pierwszego stopnia w lipcu, a studia drugiego stopnia rozpoczęła w paździer-
niku kolejnego roku.

5. Według stanu prawnego obowiązującego przed 1 października 2011 r. 
– zgodnie z art. 181 ust. 5 i 6 – uzyskanie stypendium ministra za wybitne osiąg-
nięcia sportowe wykluczało otrzymywanie stypendium za wyniki w sporcie i sty-
pendium przyznawanego na podstawie art. 31 ust. 1 lub art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), a wcześniej – na podstawie 
art. 22 ust. 3 ustawy o kulturze fizycznej. Student nie mógł również jednocześnie 
otrzymywać stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium za wyniki 
w nauce, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 3. Wskutek zmian w ustawie art. 181 
ust. 5 został uchylony, zaś w ust. 6 określono explicite, iż możliwe jest jednoczesne 
otrzymywanie stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium mini-
stra za wybitne osiągnięcia. 

Art. 182. 1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sy-
tuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wyso-
kości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom 
studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni 
uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

2. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, 
może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu 
zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu 
studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. Monika Kubiak

1. Uprawnienie do zwiększenia kwoty stypendium socjalnego z tytułu zakwa-
terowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki zastąpiło 
z dniem 1 października 2011 r. przyznawane wcześniej stypendium mieszkanio-
we. Zmiana dotyczy wyłącznie formy tego wsparcia (kryteria nie uległy zmianie), 
które w związku ze wspólnym ze stypendium socjalnym kryterium trudnej sytu-
acji materialnej przyznawane jest obecnie jako stypendium socjalne w zwiększo-
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nej wysokości, co znacznie uprościło proces przyznawania pomocy materialnej 
zarówno po stronie studenta (składa tylko jeden wniosek), jak i uczelni (prowadzi 
tylko jedno postępowanie administracyjne).

2. Uprawnienie do zwiększenia kwoty stypendium socjalnego z tytułu zakwa-
terowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki przysługuje 
jedynie studentom studiów stacjonarnych spełniającym wskazane w tym przepisie 
warunki. Uprawnienie to przysługuje studentom również z tytułu zakwaterowa-
nia z niepracującym małżonkiem lub swoim dzieckiem.

3. Prawo do zwiększenia stypendium socjalnego przysługuje na równych za-
sadach studentom zakwaterowanym w domu studenckim, jak i w innym obiekcie 
(tj. również na rynku komercyjnym). Przepis nie zawiera przesłanki poniesienia 
kosztów, która uzależniałaby przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej 
wysokości od dokumentowania kosztów zamieszkiwania w domu studenckim lub 
innym obiekcie. W przypadku gdy student spełnia pozostałe przesłanki przyzna-
nia zwiększenia stypendium socjalnego, a zamieszkuje w domu studenckim lub 
innym obiekcie nieodpłatnie, nie ma podstaw prawnych do żądania udokumento-
wania ponoszenia kosztów tego rodzaju zamieszkiwania.

Art. 183. 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn 
losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

2. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy 
w roku akademickim. Monika Kubiak

1. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Jej przyznanie jest uzależ-
nione od spełnienia dwóch przesłanek: wystąpienia zdarzenia losowego oraz zna-
lezienia się przez studenta przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wskutek 
tego zdarzenia.

2. Przepis ust. 2 ogranicza możliwość otrzymania zapomogi tak, że student 
może otrzymać ją najwyżej dwukrotnie w roku akademickim. Zasadne jest przy-
jęcie, iż jedno zdarzenie losowe uprawnia do przyznania jednej zapomogi, a zatem 
przyznanie studentowi dwóch zapomóg w roku akademickim będzie możliwe, jeśli 
wystąpią dwa zdarzenia losowe stawiające studenta w trudnej sytuacji materialnej.

Art. 184. 1. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa 
w art. 173 ust. 1 pkt 1–3, w danym roku akademickim przez okres do dzie-
sięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 
pięciu miesięcy.

2. Stypendia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3, są przyznawane 
na semestr lub na rok akademicki, a stypendium ministra, o którym mowa 
w art. 173 ust. 1 pkt 4, na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku gdy ostat-
ni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.
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3. Stypendia, o których mowa w art. 173, wypłacane są co miesiąc z wy-
jątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłacanego jednorazo-
wo, nie później niż do 15 grudnia danego roku.

4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może 
otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełno-
sprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i sty-
pendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez 
studenta kierunku studiów.

5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynu-
uje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o któ-
rych mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub rów-
norzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

6. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w art. 173 
ust. 1 pkt 1 i 3, nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli 
akademickich.

7. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu 
świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Monika Kubiak, Grzegorz Winiarz

1. Przepis ust. 1 określa maksymalny okres, na który może zostać przyznane 
stypendium w roku akademickim (10 miesięcy) oraz w przypadku gdy ostatni rok 
studiów trwa jeden semestr (do 5 miesięcy). Jednocześnie ust. 2 wyznacza dwa 
okresy, na które może zostać przyznane stypendium – na rok lub semestr akade-
micki. A contrario należy więc przyjąć, że nie istnieje możliwość dowolnego usta-
lenia okresu, na który przyznaje się stypendium. Również w delegacji art. 186 nie 
zawarto upoważnienia do innego uregulowania przez rektora tej kwestii. Okresy 
przyznawania świadczeń powinny odpowiadać określonym w regulaminie studiów 
okresom trwania semestrów w danej uczelni. Jeśli stypendium jest przyznawane 
na rok akademicki, okres ten powinien obejmować czas nauki w obu semestrach, 
nie dłuższy jednak niż 10 miesięcy.

2. Przepis ust. 3 zobowiązuje uczelnię do comiesięcznej wypłaty stypendiów 
przyznawanych na uczelni. Niedopuszczalne jest inne unormowanie przez rektora 
kwestii wypłaty stypendium (np. raz na semestr) w regulaminie, o którym mowa 
w art. 186 ust. 1.

3. Według stanu prawnego obowiązującego przed 1 października 2012 r. sty-
pendia ministra były wypłacane – podobnie jak inne świadczenia pomocy mate-
rialnej – co miesiąc. Zgodnie z założeniem ustawodawcy jednorazowa wypłata 
stypendium ministra ma zapewnić stypendystom środki na rozpoczęcie ewentu-
alnych badań własnych, wydanie publikacji, udział w konferencji, wyjazd na za-
wody itp. oraz przyspieszyć karierę naukową, artystyczną lub sportową.

4. Znowelizowany art. 184 ust. 4 rozszerzył zakres obowiązywania zasady 
prawa do świadczeń tylko na jednym, wybranym przez studenta, kierunku stu-
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diów na pełen katalog świadczeń pomocy materialnej przyznawanych na podstawie 
art. 173 (przed 1 października 2011 r. stypendium za wyniki w nauce oraz stypen-
dium specjalne dla osób niepełnosprawnych mogło być pobierane na kilku kierun-
kach). Oznacza to, iż student może otrzymywać tylko jedno świadczenie danego 
rodzaju w danym okresie. Od wyboru studenta zależy, które świadczenie będzie 
pobierał na jakim kierunku (i na jakiej uczelni). Dopuszczalne jest zatem otrzy-
mywanie np. stypendium rektora dla najlepszych studentów na jednym kierunku, 
a stypendium socjalnego na drugim. Nie powinna jednak mieć miejsca sytuacja, 
w której to samo świadczenie jest przyznane na więcej niż jednej uczelni (lub na 
kilku kierunkach studiów) – choć spotyka się poglądy krytyczne. Zrównanie do-
stępu studentów do pomocy materialnej bez względu na formę świadczenia (pra-
wo do otrzymywania każdego ze świadczeń tylko na jednym kierunku) stanowi 
pełne urzeczywistnienie podstawowego celu systemu pomocy materialnej, jakim 
jest umożliwienie osobom w trudnej sytuacji materialnej uzyskania wykształcenia 
wyższego, tj. ukończenia jednego kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich (por. komentarz do art. 174).

5. Znowelizowany art. 184 ust. 5 konsekwentnie wprowadził zasadę prawa 
do świadczeń pomocy materialnej do czasu ukończenia jednego kierunku studiów 
z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym także dla osób studiujących 
w cyklu dwustopniowym (przed 1 października 2011 r. stypendium za wyniki 
w nauce lub sporcie oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych mo-
gły być otrzymywane na każdych kolejnych studiach). Z brzmienia tego artykułu 
wynika, iż student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodo-
wym magistra lub równorzędnym, nie ma prawa do świadczeń pomocy material-
nej na kolejnym kierunku studiów. Prawa tego nie ma również student, który po 
ukończeniu jednego kierunku studiów pierwszego stopnia kontynuuje naukę na 
kolejnym kierunku studiów na tym samym poziomie (tj. na studiach pierwszego 
stopnia). O pomoc materialną może się natomiast ubiegać student, który po ukoń-
czeniu studiów pierwszego stopnia kontynuuje studia w celu uzyskania tytułu za-
wodowego magistra lub równorzędnego, czyli na studiach drugiego stopnia lub 
jednolitych studiach magisterskich. Czas otrzymywania świadczeń w tym przy-
padku jest jednakże ograniczony do 3 lat.

6. Ukończenie studiów za granicą nie ma wpływu na realizację przez studenta 
uprawnień z art. 184 ust. 5. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 studia wyższe są to stu-
dia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, 
prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia. Zgodnie zaś z art. 2 
ust. 1 pkt 1 uczelnią jest szkoła prowadząca studia wyższe, utworzona w sposób 
określony w ustawie. Ukończenie kierunku studiów, o których mowa w art. 184 
ust. 5, oznacza zatem ukończenie studiów na uczelni działającej zgodnie z prze-
pisami prawa o szkolnictwie wyższym.

7. Artykuł 184 ust. 6 jest jedyną regulacją ustawową dotyczącą wysokości sty-
pendiów. Przepis ten określa, iż łączna miesięczna wysokość stypendium socjalne-
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go i stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być większa niż 90% 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wy-
nagradzaniu nauczycieli akademickich (ograniczeniu temu nie podlega stypendium 
specjalne dla osób niepełnosprawnych). Stawka minimalnego wynagrodzenia zasad-
niczego asystenta jest określona w rozporządzeniu w sprawie warunków wynagra-
dzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracow-
ników zatrudnionych w uczelni publicznej. Rozporządzenie to przewiduje coroczny 
(do 2015 r.) systematyczny wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
asystenta, w związku z powyższym wynagrodzenie to w poszczególnych latach wy-
nosi: w 2012 r. – 1885 zł, w 2013 r. – 2055 zł, w 2014 r. – 2245 zł, a od 2015 r. – 2450 zł.

8. Artykuł 184 ust. 7 w dniu 1 października 2011 r. wprowadził obowiązek 
składania przez studenta oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy mate-
rialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Oświadczenie powinno być skła-
dane wraz z każdym wnioskiem studenta o przyznanie określonego świadczenia. 
Do składania takiego oświadczenia nie powinni być obligowani studenci niezain-
teresowani otrzymywaniem pomocy materialnej. W przypadku niezłożenia takie-
go oświadczenia odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 64 § 2 k.p.a. (wezwanie 
studenta do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych 
braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania). Za składanie fałszy-
wych oświadczeń grożą sankcje przewidziane w art. 233 k.k. 

Art. 185. 1. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim 
uczelni publicznej przysługuje studentowi tej uczelni, któremu codzienny do-
jazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowa-
nie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Pierwszeństwo w przyznawaniu wyżywienia w stołówce studenckiej 
przysługuje studentowi, o którym mowa w ust. 1. Monika Kubiak

1. Artykuł 185 ust. 1 jest jedynym przepisem ustawowym regulującym za-
sady przyznawania miejsc w domach studenckich uczelni publicznych. Określa 
on prawo pierwszeństwa do zakwaterowania w domu studenckim przysługujące 
studentowi uczelni publicznej znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, 
któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu 
utrudniał studiowanie. Zobowiązuje on uczelnię publiczną prowadzącą dom stu-
dencki do zapewnienia przede wszystkim zakwaterowania studentom spełniają-
cym powyższe warunki i kwaterowania także innych studentów dopiero w dalszej 
kolejności. W ust. 2 ustawodawca analogicznie reguluje prawo pierwszeństwa do 
wyżywienia w stołówce studenckiej.

2. Prowadzenie domów i stołówek studenckich nie powinno mieć charakteru 
zarobkowego, co oznacza, że opłaty za korzystanie z miejsca w domu studenckim 
lub wyżywienie w stołówce studenckiej nie powinny przekraczać kosztów włas-
nych utrzymania tych obiektów.
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Art. 186. 1. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania 
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa 
w art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów, wzory wniosków o przyznanie 
świadczeń pomocy materialnej, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń 
na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji material-
nej studenta ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu 
studenckiego.

2. W nowo utworzonej uczelni regulamin, o którym mowa w ust. 1, usta-
la na okres roku rektor. Monika Kubiak

1. Ustawodawca w art. 186 upoważnił rektora działającego w tym zakresie 
w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego do określe-
nia szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Autonomia uczelni w zakresie regu-
lowania szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania świadczeń ma jednakże 
swoje granice wyznaczone przepisami ustawy. Rektor nie może zamieszczać w re-
gulaminie dodatkowych, nieprzewidzianych w ustawie kryteriów przyznawania 
świadczeń pomocy materialnej ani odmiennych od ustawowych zasad ustalania 
dochodu studenta do celów stypendialnych (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 
3 grudnia 2008 r., III SA/Kr 623/08, ONSAiWSA 2011, nr 1, poz. 15).

2. Określone w regulaminach terminy składania przez studentów wniosków 
o przyznanie stypendiów mają charakter porządkowy (instrukcyjny). Według 
utrwalonego orzecznictwa (por. wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2006 r., I OSK 646/06, 
LEX nr 213865; wyrok WSA w Łodzi z dnia 31 stycznia 2008 r., III SA/Łd 623/07, 
LEX nr 365367) ustanowienie w regulaminie materialnych terminów zawitych, któ-
rych przekroczenie udaremnia przyznanie stypendium, jest naruszeniem art. 186 
ust. 1. Oznacza to, iż złożenie wniosku po terminie obliguje uczelnię do jego roz-
patrzenia, a skoro ustawodawca nie przewidział poza semestrem i rokiem akade-
mickim innych okresów, na które przyznaje się stypendium, rozpatrzony wniosek 
powinien obejmować (w przypadku wydania decyzji pozytywnej) jeden ze wska-
zanych okresów. Jak stwierdził NSA, w przypadku wniosku złożonego po terminie 
wyznaczonym w regulaminie i po dacie rozdysponowania środków na pomoc mate-
rialną, decyzja odmowna zapada z powodu braku środków, a nie – bez rozpatrzenia 
sprawy – z powołaniem się na wygaśnięcie prawa wskutek uchybienia terminowi.

3. Określenie sposobu udokumentowania sytuacji materialnej studenta jest 
obowiązkowym elementem regulaminu. Rektor, normując tę materię, nie jest jed-
nakże związany przepisami obowiązującymi w tym zakresie w systemie świad-
czeń rodzinnych. Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych stosuje się bo-
wiem do pomocy materialnej dla studentów wyłącznie w zakresie określonym 
w art. 179 ust. 5 p.s.w., tj. w zakresie tych przepisów, które dotyczą ustalania wy-
sokości dochodu studenta, a nie jego dokumentowania. Ustalony w regulaminie 
sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta nie może jednakże pozo-
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stawać w sprzeczności z koncepcją otwartego postępowania dowodowego przyjętą 
w art. 75 k.p.a., zgodnie z którą jako dowód należy dopuścić wszystko, co może 
się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczegól-
ności dowodami mogą być dokumenty urzędowe i prywatne, zeznania świadków, 
opinie biegłych i przesłuchania stron (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 paź-
dziernika 2006 r., II SA/Sz 430/06, ZNSA 2007, nr 1, poz. 124).

Art. 187. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w dro-
dze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypła-
cania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, liczbę stypendiów i mak-
symalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium 
ministra, uwzględniając rodzaje osiągnięć naukowych oraz innych osiągnięć 
studenta poświadczających ich wybitny poziom oraz sposób udokumentowa-
nia tych osiągnięć. Grzegorz Winiarz

1. Przepis w tym brzmieniu wszedł w życie 1 października 2012 r. Wykonanie 
upoważnienia ustawowego stanowi rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiąg-
nięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270).

2. Istotą nowych rozwiązań w zakresie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia jest podwyższenie rangi 
osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych branych pod uwagę przy przy-
znawaniu stypendium przy jednoczesnym zwiększeniu wysokości stypendium. 

3. Rozporządzenie zastąpiło z dniem 1 października 2012 r. dotychczasowe 
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania sty-
pendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne 
osiągnięcia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093 z późn. zm.).

4. Akt wykonawczy do upoważnienia zawartego w art. 187 ustalił:
  a)  nowe kryteria przyznawania stypendium ministra, tj. uzyskanie wybitnych 

osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych w okresie studiów lub 
uzyskanie w ostatnim zaliczonym roku średniej ocen klasyfikującej studenta 
w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku; w porównaniu ze sta-
nem dotychczasowym zniesiono warunek uzyskania określonej minimalnej 
średniej ocen w zależności od skali ocen na uczelni, a także uściślono okres 
uwzględniany przy ocenie wniosków;

  b)  zmodyfikowany katalog wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych 
i sportowych;

  c)  tryb składania wniosku przez studenta na uczelni, a także sposób przekazy-
wania wniosków przez rektorów do odpowiednich ministrów i do ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – przez innych ministrów; 
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  d)  nowy termin składania wniosków przez uczelnie, tj. 15 października;
  e)  sposób oceny wniosków dokonywanej przez zespół oceniający złożony z eks-

pertów z różnych dziedzin;
  f)  liczbę przyznawanych stypendiów nie większą niż 1000 zł oraz wysokość sty-

pendium nie większą niż 15 tysięcy zł,
  g)  tryb wypłaty stypendium studentowi;
  h)  jednolity wzór wniosku dla wszystkich typów osiągnięć.

Art. 187a. Wybitnie uzdolnieni absolwenci studiów licencjackich i inży-
nierskich oraz studenci po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów 
magisterskich, łącznie nie więcej niż 100 osób, mogą w drodze konkursu, re-
alizowanego w ramach programu ministra właściwego do spraw nauki „Dia-
mentowy Grant”, otrzymać środki na badania naukowe, finansowane ze środ-
ków przewidzianych w budżecie państwa na naukę. Paweł Orzeszko

1. Pomimo umieszczenia tego przepisu w bezpośrednim sąsiedztwie uregulo-
wań dotyczących pomocy materialnej środki otrzymywane przez podmioty wy-
mienione w tym artykule nie powinny być traktowane jako rodzaj stypendium. 
Ma to znaczenie w kontekście zwolnień podatkowych.

2. Szczegółowe warunki realizacji programu określa komunikat Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2011 r. o ustanowieniu pro-
gramu pod nazwą „Diamentowy Grant” (M.P. Nr 98, poz. 999).

3. Ustanowienie programu „Diamentowy Grant” skutkuje koniecznością za-
gospodarowania w budżecie państwa środków przewidzianych na naukę z prze-
znaczeniem na realizację programu.

Art. 188. 1. Studentowi przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi 
w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Oso-
bom, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do dnia 
31 października roku, w którym ukończyły te studia.

1a. Jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyzna-
niu ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miej-
skiej dla doktorantów.

2. Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami pub-
licznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego określają odręb-
ne przepisy.

1. Nowelizacja ustawy dokonana ustawą z dnia 18 marca 2011 r. wprowadziła 
możliwość przyznania przez jednostki samorządu terytorialnego ulg w przejaz-
dach publicznymi środkami komunikacji miejskiej doktorantom. 

2. Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicz-
nego transportu zbiorowego regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. 
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o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbio-
rowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1138), zaś pojęcie komunikacji miejskiej 
jest zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicz-
nym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) jako gminne przewo-
zy pasażerskie wykonywane w granicach miasta albo: 
  a) miasta i gminy, 
  b) miast, albo 
  c) miast i gmin sąsiadujących – jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został 

utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego 
transportu zbiorowego. 

Art. 188a. 1. Podręczniki akademickie mogą być dofinansowywane z bu-
dżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 
szkolnictwa wyższego.

2. W przypadku gdy ustawa budżetowa ustali dotacje przedmiotowe do 
podręczników akademickich, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyż-
szego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicz-
nych, ustala, w drodze rozporządzenia, stawki oraz określa szczegółowy spo-
sób oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji, mając na względzie ułatwienie 
studentom dostępu do materiałów dydaktycznych.

1. Względy prawa o finansach publicznych zdecydowały, że wydane w wyko-
naniu tego przepisu rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 paź-
dziernika 2005 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania 
i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich 
(Dz. U. Nr 218, poz. 1841) zostało zastąpione wydanym na podstawie art. 109 
ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (już nieaktual-
nej) i obowiązującym obecnie rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz 
trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akade-
mickich (Dz. U. Nr 127, poz. 888). Dofinansowanie podręczników akademickich 
tam uregulowane w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, 
poz. 404 z późn. zm.) stanowi pomoc publiczną i podlega notyfikacji przed Ko-
misją Europejską w trybie określonym w tej ustawie. Notyfikacja rozwiązań ob-
jętych tym rozporządzeniem wygasa w 2013 r.

2. Zakres dotacji ustala każdoroczna ustawa budżetowa. Przyznawane są one 
na wniosek danego wydawcy składany do końca pierwszego kwartału roku po-
przedzającego wydanie podręcznika. Decyzja o przyznaniu dotacji jest poprze-
dzona wnikliwą analizą merytoryczną wniosków dokonywaną przez pochodzą-
cych z różnych ośrodków recenzentów, którzy muszą posiadać tytuł naukowy 
lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinach odpowiednich do 
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przedmiotu podręcznika. Minister może skorzystać też z opinii dodatkowych 
ekspertów.

3. Dotacji nie mogą otrzymać podmioty znajdujące się w trudnej sytuacji eko-
nomicznej rozumianej w sposób określony w komunikacie Komisji – Wytyczne do-
tyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsię-
biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, s. 2), będące w okresie restrukturyzacji 
przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej. Dotacja wypłacana jest po 
wydaniu książki, pod warunkiem nakładu nie mniejszego niż 1000 egzemplarzy.

Art. 189. 1. Student jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubo-
wania i regulaminem studiów.

2. Student jest obowiązany w szczególności do:
 1) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z re-

gulaminem studiów;
 2) składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów 

przewidzianych w planie studiów;
 3) przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni.

1. Nadzwyczajne okoliczności mogą usprawiedliwiać niewywiązanie się stu-
denta z obowiązków określonych w tym przepisie. Por. wyrok WSA w Olsztynie 
z dnia 15 lutego 2011 r., II SA/Ol 886/10, LEX nr 784081.

2. Przez przepisy obowiązujące na uczelni można rozumieć zarówno po-
wszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak i akty władztwa zakładowego, któ-
rymi są nie tylko regulamin studiów czy też regulamin stypendialny wydawany 
z upoważnienia tej ustawy, lecz także obowiązujące na terenie uczelni zasady 
postępowania w różnych sprawach, jeśli zostały one sformułowane w granicach 
kompetencji danego organu.

Art. 190. 1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej skreśla stu-
denta z listy studentów, w przypadku:
 1) niepodjęcia studiów;
 2) rezygnacji ze studiów;
 3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
 4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreślić studen-
ta z listy studentów, w przypadku:
 1) stwierdzenia braku postępów w nauce;
 2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
 3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do rek-
tora. Decyzja rektora jest ostateczna.
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1. Ustęp 1 komentowanego artykułu wskazuje podstawy obligatoryjnego skre-
ślenia studenta przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej z listy stu-
dentów. Jest to bezwzględny nakaz, którego podstaw (poza pkt 4) należy szukać 
w regulaminie studiów. W myśl § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpo-
wiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz. U. Nr 160, poz. 958), 
regulamin studiów powinien określać warunki skreślania studenta z listy studen-
tów, w tym sposób stwierdzania niepodjęcia studiów, sposób i tryb stwierdzania 
braku postępów w nauce oraz formę składania rezygnacji ze studiów.

2. Na wielu uczelniach regulaminy studiów milczą o okoliczności niepodjęcia 
studiów lub w zbyt ogólny sposób ją definiują. Odwołując się do orzecznictwa są-
dów administracyjnych, warto zwrócić uwagę na wyrok WSA w Krakowie z dnia 
14 grudnia 2010 r., III SA/Kr 729/10, LEX nr 756992: „Wyłączną przesłanką skre-
ślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów stanowić może bezpośred-
nio stosowany przepis art. 190 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym. Podstawę faktyczną skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia 
studiów stanowić mogą dokonane z zastosowaniem wymogów art. 7 i 77 k.p.a., 
ustalenia okoliczności stanowiących dowód na to, że zamiarem studenta znajdu-
jącym wyraz w jego zachowaniu było niepodjęcie studiów, a dokonane ustalenia 
winny znaleźć swe odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji zgodnie z wymoga-
mi art. 107 § 3 k.p.a.”

3. Fakt złożenia rezygnacji ze studiów ma znaczenie nie tylko dla ustalenia 
statusu studenta, lecz także dla ustalenia jego praw i obowiązków, np. związanych 
z pomocą materialną (kiedy ustają jego prawa do pomocy stypendialnej) bądź kie-
dy ustaje obowiązek wnoszenia opłat za studia. Rezygnacja ta powinna zatem, bez 
względu nawet na postanowienia regulaminu studiów (których i w tym przypad-
ku często brak), mieć wyraźną formę: pisemną i z potwierdzeniem odbioru przez 
uczelnię. Brak wskazania terminu rezygnacji wskazuje, że będzie nim termin 
dotarcia stosownego pisma do uczelni. Przytoczmy tu też wyrok WSA w Łodzi 
z dnia 19 listopada 2010 r., III SA/Łd 204/10, LEX nr 758102: „W świetle przepi-
su art. 190 ust. 1 pkt 2 p.sz.w., nie jest istotne, z jakich przyczyn student zrezyg-
nował ze studiów, gdyż przyczyn tych nie wpisuje się jako powodu rezygnacji. 
Ustawa wskazuje «rezygnację ze studiów» jako przyczynę skreślenia z listy stu-
dentów i nie jest możliwe uzupełnienie tej przyczyny o powody, z jakich student 
złożył rezygnację”.

4. Termin złożenia pracy dyplomowej może odbiegać od reguł ustalonych 
w regulaminie studiów, o ile przewiduje to ten regulamin i zachowane są warunki 
przedłużenia tego terminu. Przedłużenie terminu dokonane w trybie regulamino-
wym nie powinno być uznawane za przesłankę żądania od studenta (dodatkowych) 
opłat związanych z powtarzaniem zajęć dydaktycznych.

5. Skreślenie studenta z powodu nałożenia na niego kary dyscyplinarnej wy-
dalenia z uczelni jest uzasadnione pod warunkiem, że orzeczenie właściwej ko-



DZIAŁ IV. Studia i studenci

434

 Art. 190 

 Paweł Orzeszko  

misji dyscyplinarnej jest prawomocne. Datą utraty praw studenta jest tu jednak 
data doręczenia decyzji o skreśleniu, a nie data orzeczenia. Skreślenia dokonuje 
bowiem nie komisja dyscyplinarna, ale kierownik podstawowej jednostki organi-
zacyjnej na skutek nałożenia na studenta kary dyscyplinarnej.

6. Decyzje podejmowane na podstawie przesłanek wymienionych w ust. 2 
mają charakter uznaniowy i nieobligatoryjny. Uzasadnienie decyzji o skreśleniu 
powinno jednak przedstawiać motywy podjętego rozstrzygnięcia w sposób jed-
noznaczny i wyczerpujący (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 lutego 2010 r., 
II SA/Ol 961/09, LEX nr 564885; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 październi-
ka 2009 r., II SA/Ol 572/09, LEX nr 523031: „W świetle art. 11 i 107 § 3 k.p.a. nie 
wystarczy wykazać, że została spełniona przesłanka niezaliczenia semestru, nale-
ży jeszcze w sposób szczegółowy i przekonujący uzasadnić, że w sprawie musia-
ło zapaść takie a nie inne rozstrzygnięcie w ramach uznania administracyjnego”, 
czy też wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 r., I SA/Wa 1710/08, 
LEX nr 554840: „Decyzja o skreśleniu z listy studentów podejmowana jest w przy-
padkach wymienionych w art. 190 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym w ramach 
uznania administracyjnego. Nakłada to na organ szczególny obowiązek zgroma-
dzenia i wszechstronnego zbadania materiału dowodowego i uzasadnienie takiej 
decyzji przekonywującego dla strony zainteresowanej”).

7. Decyzja organów uczelni nie musi spełniać tak surowych kryteriów jak de-
cyzja organu administracji publicznej. Odpowiednie stosowanie przepisów kodek-
su postępowania administracyjnego ma zapewnić minimum procedury, niezbędne 
do załatwienia spraw przy zachowaniu jednak proceduralnych (określonych w re-
gulaminach wewnętrznych) uprawnień studenta, ale też z respektem dla zasad 
autonomii uczelni i jej praw wobec studentów jako użytkowników uczelni jako 
zakładu administracyjnego (por. wyrok TK z dnia 8 listopada 2000 r., SK 19/99, 
OTK 1999, nr 7, poz. 161). 

8. Przepis ust. 1 w istocie nakłada obowiązek skreślenia studenta z listy stu-
dentów, gdy zajdzie jedna z przesłanek w nim wskazanych. Należy też zauwa-
żyć, że uznaniowy charakter uprawnień kierownika podstawowej jednostki or-
ganizacyjnej wynikających z ust. 2 nie zmienia tego, że przepis ten ma charakter 
bezwzględnie obowiązujący. Żaden wewnętrzny przepis uczelni, w tym także 
regulamin studiów, nie może obligować do skreślenia studenta z listy studen-
tów z powodów określonych w tej części przepisu. Byłoby to sprzeczne z ustawą 
(por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 października 2009 r., II SA/Ol 572/09). 
Regulamin studiów nie może zaostrzyć kryteriów skreślenia studenta np. przez 
zobligowanie kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej do skreślenia stu-
denta z powodu niezaliczenia semestru bądź roku studiów.

9. Nie może być podstawą skreślenia nieuzyskanie samych wpisów, zwłasz-
cza w wypadku gdy przedmioty zostały zaliczone (por. wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 25 września 2008 r., I SA/Wa 818/08. LEX nr 566254: „Kwestia nieuzyska-
nia wpisów zaliczeniowych nie może być podstawą do wydania decyzji w trybie 
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art. 190 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, skoro prze-
pis ten jako podstawę do skreślenia wymienia niezaliczenie semestru lub roku”).

10. Do czasu uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów 
student zachowuje prawa gwarantowane przez ustawę. Istotny jest czasowy sku-
tek decyzji o skreśleniu. Ma to zasadniczy wpływ na określenie uprawnień stu-
denta, np. stypendialnych. W wyroku z dnia 24 lutego 2010 r., I OSK 1107/09, 
LEX nr 594895, NSA stwierdził, że: „Skreślenie z listy studentów jest decy-
zją konstytutywną. Wywołuje skutek ex nunc, uchylając  istniejący stosunek 
materialnoprawny. Jak niemal każda decyzja, również i w tym przypadku mamy 
do czynienia z elementami mieszanymi deklaratoryjno-konstytutywnymi. Skoro 
zatem według organu pierwszej instancji stosunek administracyjny powinien być 
rozwiązany na skutek niespełnienia wymogów statusu studenta do konkretnego 
dnia roku akademickiego, to rozwiązanie to powinno nastąpić z chwilą spełnie-
nia się przesłanek skreślenia z listy studentów, a nie dopiero w chwili osiągnięcia 
przez decyzję o skreśleniu cechy ostateczności. Niezaliczenie przez studenta roku 
lub semestru w określonym terminie stanowi przesłankę uzasadniającą wydanie 
decyzji o skreśleniu listy studentów”.

11. Decyzji ostatecznej o skreśleniu z listy studentów nie można podważać 
w drodze postępowania cywilnego o odszkodowanie, nawet pod względem jej me-
rytorycznej zasadności (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 28 marca 2008 r., 
I ACa 117/08, LEX nr 447155: „[…] skoro sąd w postępowaniu cywilnym nie jest 
uprawniony do czynienia ustaleń w zakresie objętym decyzją administracyjną, 
nie zachodziła możliwość uwzględnienia roszczeń majątkowych, których powód 
domagał się tytułem naprawienia szkody powstałej na skutek skreślenia go z li-
sty studentów”). 

12. Zgodnie z ust. 3 decyzja rektora w przedmiocie skreślenia z listy studen-
tów, wydana w wyniku odwołania, jest decyzją ostateczną. Przysługuje na nią 
skarga do WSA, co wynika z art. 52 § 1 p.p.s.a.

Art. 191. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednoli-
tych studiów magisterskich może na zasadach określonych w statucie uczelni 
odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademi-
ckiego i otrzymywać, ze środków własnych uczelni, stypendium na zasadach 
określonych w statucie.

1. Staż, o którym mowa w tym przepisie, nie może być traktowany jako speł-
niający warunki zatrudnienia, mimo iż pozornie spełnia bądź może spełniać wszel-
kie przesłanki stosunku pracy – stypendium bowiem nie jest wynagrodzeniem za 
pracę. Instytucji stażu przygotowującego do wykonywania obowiązków nauczycie-
la akademickiego nie można zatem oceniać z punktu widzenia zasady określonej 
w art. 22 k.p. (por. zachowujący aktualność mimo pewnych zmian w stosunku do 
ustawy z 1990 r. wyrok SN z dnia 5 grudnia 2002 r., I PKN 623/01, OSNP 2004, 



DZIAŁ IV. Studia i studenci

436

 Art. 191a 

 Paweł Orzeszko  

nr 11, poz. 193: „ […] stażysta w ramach stażu asystenckiego przygotowującego 
do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego […] nie pozostaje w stosun-
ku pracy, chociażby wykonywał czynności dydaktyczne przewidziane dla nauczy-
cieli akademickich”. 

2. Staż może być także uznany za swoistą umowę przedwstępną zobowiązu-
jącą w przyszłości do nawiązania stosunku pracy, jeżeli tak stanowią szczegółowe 
zasady jego odbywania i zaliczania uchwalone w statucie uczelni.

3. Za staż i stypendium mogą być uznane wyłącznie takie formy, które są 
przewidziane w statucie uczelni. Brak postanowień w tym względzie nie pozwa-
la uznać nawet zbliżonej w swych znamionach aktywności studenta za staż w ro-
zumieniu ustawy. Statut może przewidywać dla stażysty nie tylko obowiązki dy-
daktyczne, lecz także pozostałe, wymienione w art. 130 ust. 1.

4. Przez środki własne uczelni publicznych, z których mogą być finansowa-
ne stypendia stażystów, należy rozumieć środki wymienione w art. 98, chyba że 
sprzeciwiają się temu szczególne zasady ich wykorzystania lub rozliczania. Paweł Orzeszko

Art. 191a. 1. Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w sy-
stemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, po-
twierdzający ukończenie:
 1) trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co naj-

mniej trzy lata – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyż-
szego wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia;

 2) studiów drugiego stopnia – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej po-
siadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia;

 3) co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypo-
spolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów 
drugiego stopnia, jeżeli jest uważany za równorzędny dyplomowi ukoń-
czenia studiów drugiego stopnia w kraju wydania.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyplomów potwierdzających 

ukończenie studiów wyższych prowadzonych wspólnie przez uczelnie działa-
jące w systemach szkolnictwa wyższego państw członkowskich Unii Europej-
skiej, państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą 
daje prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego 
w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która 
ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia odpo-
wiednio:
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 1) na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomo-
wych w polskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk 
lub instytucie badawczym albo Michał Miąskiewicz

 2) na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich 
w jednostce naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej 
uczelni lub jednostce naukowej.
4. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzo-

nych wspólnie przez uczelnie zagraniczne daje prawo do kontynuacji kształ-
cenia lub otwarcia przewodu doktorskiego przynajmniej w jednym państwie, 
w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie, upraw-
nia on również do kontynuacji kształcenia odpowiednio:
 1) na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomo-

wych w polskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk 
lub instytucie badawczym albo

 2) na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich 
w jednostce naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej 
uczelni lub jednostce naukowej.
5. Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych za granicą nie na-

dają w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnień, o których mowa w ust. 1–4, jeżeli:
 1) instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było 

kształcenie:
a) w rozumieniu prawa wewnętrznego państw, w których systemach 

szkolnictwa wyższego działają te instytucje, nie były akredytowanymi 
uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów 
nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu lub

b) nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub
 2) program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie 

z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
6. W przypadku wątpliwości dotyczących właściwości dyplomu lub statusu 

uczelni zagranicznej, o których mowa w ust. 1–5, na wniosek zainteresowanego 
podmiotu minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub upoważnio-
ny przez niego podmiot wydają w tym przedmiocie opinię lub zaświadczenie. 
Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego stosuje się odpowiednio, z tym że termin, o którym mowa w art. 217 
§ 3 tej ustawy, wynosi dwadzieścia jeden dni.

7. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub tytuł zawodowy uzyskany za 
granicą mogą być uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu dyplo-
mowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej okre-
ślającej równoważność, a w przypadku jej braku w drodze nostryfikacji.

8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 
rozporządzenia:
 1) tryb nostryfikacji,
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 2) organy przeprowadzające postępowanie nostryfikacyjne,
 3) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do podań o nostryfi-

kację dyplomu ukończenia studiów,
 4) terminy, w których należy przeprowadzić postępowanie nostryfikacyjne,
 5) warunki ustalania odpłatności za przeprowadzenie postępowania nostry-

fikacyjnego, uwzględniając możliwość obniżania lub zwalniania z opłat 
oraz sposób wnoszenia opłat,

 6) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania no-
stryfikacyjnego

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzania po-
stępowań oraz przejrzyste zasady ich prowadzenia.

9. Osoba, której tytuł zawodowy na podstawie umowy międzynarodo-
wej lub w drodze przeprowadzonego postępowania nostryfikacyjnego został 
uznany za równoważny polskiemu tytułowi zawodowemu, może posługiwać 
się odpowiednim polskim tytułem zawodowym.

10. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej określają odrębne przepisy.

1. Nowelizacja z dnia 18 marca 2011 r. wprowadziła daleko idące ułatwie-
nia w uznawaniu w Polsce wykształcenia zdobytego za granicą. W szczególności 
wprowadziła – w odniesieniu do dyplomów wydanych w krajach o najbardziej 
rozwiniętych systemach szkolnictwa wyższego – mechanizm uznawania z mocy 
ustawy potwierdzanego przez nie wykształcenia na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Należy jednak podkreślić, że mechanizm ten, przewidziany przez 
ust. 1 i 2 komentowanego artykułu, pozwala na stwierdzenie „równorzędności 
poziomu studiów” ukończonych za granicą z odpowiednim poziomem studiów 
prowadzonych w Polsce, nie stanowi jednak ścieżki alternatywnej stwierdzenia 
„równoważności tytułu” nadanego zagranicznym dyplomem z odpowiednim ty-
tułem zawodowym nadawanym w Polsce. Innymi słowy, na mocy ust. 1 i 2 (z za-
strzeżeniem ust. 5) komentowanego artykułu uznaje się np., że absolwent studiów 
pierwszego stopnia odbytych na uprawnionej uczelni działającej w systemie edu-
kacji państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego OECD lub państwa 
członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
– ma wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia w rozumie-
niu prawa polskiego. Nie oznacza to jednak np., że zdobyty w tych państwach 
na kierunku technicznym tytuł Bachelor of Arts czy Bachelor of Science zostaje 
z mocy ustawy uznany za równoważny polskiemu tytułowi zawodowemu inży-
niera. Stwierdzenie równoważności zagranicznego tytułu z odpowiednim polskim 
tytułem zawodowym może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy międzyna-
rodowej określającej równoważność lub w drodze nostryfikacji dyplomu (ust. 7). 
Tylko osoba, której zagraniczny tytuł został w ten sposób uznany za równoważny 
polskiemu tytułowi zawodowemu, może się posługiwać polskim tytułem zawodo-
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wym (ust. 9); pozostałe osoby powinny się posługiwać przyznanym im tytułem 
w brzmieniu oryginalnym, co nie wpływa jednak na to, że osoby te mają w ro-
zumieniu prawa polskiego wykształcenie wyższe na danym poziomie, o ile wy-
kształcenie to spełnia przesłanki wymienione w ust. 1 i 2 (z zastrzeżeniem ust. 5) 
komentowanego artykułu.

2. Należy podkreślić, że intencją ustawodawcy była poprawa sytuacji praw-
nej coraz liczniejszej grupy absolwentów studiów zagranicznych pragnących kon-
tynuować kształcenie lub podjąć pracę w Polsce, a zatem stworzenie możliwości 
uznania zdobytego za granicą wykształcenia z mocy ustawy i ograniczenie sto-
sowania procedury nostryfikacji do przypadków, gdzie jej przeprowadzenie jest 
rzeczywiście niezbędne. Stwierdzenie równorzędności poziomu studiów ukoń-
czonych za granicą z odpowiednim poziomem studiów prowadzonych w Polsce 
może bowiem być wystarczające w wielu przypadkach, w których przed noweli-
zacją ustawy konieczna była nostryfikacja. Na przykład do stwierdzenia zgodno-
ści kwalifikacji kandydata, który ukończył studia za granicą, z wymaganiem po-
siadania wykształcenia wyższego (lub wyższego magisterskiego), występującym 
często wśród wymagań związanych ze stanowiskami w służbie cywilnej, wystar-
czające jest zbadanie poziomu wykształcenia kandydata w świetle ust. 1 i 2 ko-
mentowanego artykułu. Jeśli wykształcenie kandydata spełnia warunki zgodności 
z wymaganym poziomem wykształcenia, określone w ust. 1, 2 i 5 komentowanego 
artykułu, powinno być ono uznane przez dany urząd z mocy ustawy, bez koniecz-
ności wykonywania jakichkolwiek czynności przez kandydata. Z drugiej strony 
jeśli przepisy prawa wymagają (lub wymaga tego pracodawca), aby kandydat na 
dane stanowisko w sektorze publicznym lub prywatnym miał na przykład tytuł 
zawodowy magistra inżyniera, do formalnego wykazania tego faktu konieczne 
jest stwierdzenie równoważności zagranicznego tytułu z odpowiednim polskim 
tytułem zawodowym, które może nastąpić wyłącznie na podstawie odpowiedniej 
umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji. Odwołanie do umowy mię-
dzynarodowej lub nostryfikacja pozostaje również drogą uznania wykształcenia 
zdobytego w instytucjach działających w systemach edukacji krajów innych niż 
te, o których mowa w ust. 1 i 2 komentowanego artykułu.

3. Szczególnym aspektem uznawania w Polsce wykształcenia zdobytego za 
granicą jest jego uznawanie do celów kontynuacji kształcenia. Przed wejściem 
w życie nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. kwestię możliwości podejmowania 
przez posiadaczy zagranicznych dyplomów dalszego kształcenia w Polsce regu-
lowały przepisy nieobowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Edukacji 
i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia 
studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 37, poz. 255 z późn. zm.). 
W § 7 i 8 rozporządzenia przewidziana była możliwość zwalniania z nostryfikacji 
osób, które ubiegały się na polskiej uczelni o przyjęcie na studia drugiego stopnia, 
studia podyplomowe lub studia doktoranckie. Decyzję o zwolnieniu z nostryfikacji 
i przyjęciu na dalsze studia podejmowała rada jednostki organizacyjnej uczelni, 
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w której osoba ubiegała się o przyjęcie na studia. Obecnie obowiązujące przepisy 
ustawy wprost przewidują możliwość kontynuacji kształcenia w Polsce na pod-
stawie zagranicznego dyplomu, jeśli dyplom daje takie uprawnienie w państwie 
jego wydania.

4. Zgodnie z art. 191a ust. 3 posiadacz zagranicznego dyplomu ukończenia 
studiów może podjąć dalsze kształcenie lub otworzyć przewód doktorski w Pol-
sce, jeśli tylko dyplom, którym się legitymuje, uprawnia go do podjęcia kształce-
nia na danym poziomie lub otwarcia przewodu doktorskiego w kraju, w którym 
został uzyskany.

5. Powyższe uprawnienia nadaje również dyplom potwierdzający ukończe-
nie studiów wyższych prowadzonych wspólnie przez uczelnie zagraniczne, dający 
prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w przynaj-
mniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowa-
dzone kształcenie (ust. 4 komentowanego artykułu).

6. Nie wszystkie dyplomy ukończenia studiów będą mogły zostać uznane 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis art. 191a ust. 5 nie pozostawia wątpliwo-
ści co do tego, jakiego typu dokumenty w żadnym wypadku nie nadają w Polsce 
uprawnień, o których mowa w ust. 1–4. Każdy zagraniczny dyplom powinien zo-
stać sprawdzony pod kątem legalności jego uzyskania w danym kraju lub legal-
ności kształcenia prowadzącego do jego uzyskania. Ważne jest zatem właściwe 
określenie, do jakiego systemu edukacji dany dyplom należy oraz w którym sy-
stemie edukacji prowadzone było kształcenie. Dysponując takimi danymi, nale-
ży ustalić, czy w świetle prawa wewnętrznego tych państw instytucje, które brały 
udział w organizacji kształcenia, działały legalnie i były w dniu wydania dyplo-
mu akredytowanymi szkołami wyższymi (a nie np. instytucjami rozwoju zawo-
dowego albo szkołami policealnymi), lub czy dany program studiów miał w tym 
dniu akredytację. 

7. Przepis art. 191a ust. 6 wskazuje ministra właściwego do spraw szkolni-
ctwa wyższego jako organ właściwy do rozstrzygania ewentualnych wątpliwości 
posiadacza dyplomu lub instytucji związanych z zagranicznymi dyplomami lub 
statusem uczelni, o których mowa w ust. 1–5. Organ został zobowiązany do wyda-
wania w tym przedmiocie na wniosek zainteresowanych stron opinii lub zaświad-
czeń w terminie nieprzekraczającym 21 dni. 

8. Zakres opinii i zaświadczeń definiują w tym przypadku przepisy samej 
ustawy (art. 191a ust. 1–5), dlatego też w żadnym wypadku nie będą one zawie-
rać informacji o równoważności zagranicznego dyplomu z odpowiednim dyplo-
mem polskim.

9. Wykazanie równoważności zagranicznego dyplomu z odpowiednim pol-
skim dyplomem i tytułem zawodowym może, jak już wskazano powyżej, być 
konieczne w niektórych szczególnych sytuacjach. Artykuł 191a ust. 7 wyraźnie 
określa dwa sposoby stwierdzenia równoważności zagranicznych dyplomów lub 
tytułów zawodowych uzyskanych za granicą z odpowiednimi polskimi dyploma-
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mi i tytułami zawodowymi: równoważność ta może zostać stwierdzona na pod-
stawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej 
braku – w drodze nostryfikacji.

10. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 191a ust. 8 wy-
dano rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 
2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyska-
nych za granicą (Dz. U. Nr 196, poz. 1168), określające kwestie związane z prze-
prowadzaniem procedury nostryfikacji zagranicznych dyplomów. Paweł Orzeszko

Art. 192. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, 
w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia przez uczelnie dokumentacji 
przebiegu studiów, dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów, lega-
lizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz 
wysokość i sposób pobierania opłaty za wykonywanie tych czynności, a także 
za wydanie indeksu, legitymacji studenckiej, dyplomu i dokumentów stwier-
dzających ukończenie studiów, w tym:
 1) sposób prowadzenia teczki akt osobowych studenta,
 2) sposób prowadzenia albumu studenta i księgi dyplomów,
 3) wzór indeksu i legitymacji studenckiej,
 4) obowiązek i sposób dokumentowania przebiegu studiów,
 5) sposób sporządzania i wydawania duplikatów dokumentów,
 6) sposób dokonywania sprostowań dokumentów oraz zmian danych osobo-

wych studenta lub absolwenta w dokumentach prowadzonych i wydawa-
nych przez uczelnie,

 7) tryb i sposób legalizacji dokumentów,
 8) sposób przechowywania i zasady wydawania dokumentów,
 9) wysokość opłat za legalizację dokumentów, wydanie dyplomu, wydanie 

odpisów w językach obcych, świadectwa, indeksu, legitymacji studenckiej 
oraz za wydanie duplikatów tych dokumentów,

 10) sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów oraz zasady wy-
dawania dokumentów stwierdzających ukończenie studiów w przypadku 
likwidacji uczelni

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia i groma-
dzenia dokumentacji niezbędnej dla przebiegu studiów i kontroli procesu dy-
daktycznego.

2–4. (uchylone).

1. Nowelizacja z dnia 18 marca 2011 r. rozszerzyła wytyczne do treści rozpo-
rządzenia o niezwykle ważną kwestię zabezpieczenia interesów studentów i ab-
solwentów uczelni w przypadku jej likwidacji. Jednak nie tylko to było powodem 
zastąpienia dotychczasowego rozporządzenia w tej sprawie. Obecnie obowiązu-
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jące rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 
2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188) wpro-
wadza liczne zmiany w sposobie dokumentacji studiów, które w związku z tym 
nie mogły być wprowadzone w drodze zwykłej nowelizacji tego aktu. Zmiany te 
z jednej strony dostosowują zasady prowadzenia dokumentacji do istotnych zmian 
samej ustawy, z drugiej zaś zmierzają do zracjonalizowania i unowocześnienia re-
guł dotychczasowych. Do najważniejszych należą tu: Paweł Orzeszko

  a) wycofanie z ankiety osobowej kandydata na studia wielce archaicznego i bez-
użytecznego obowiązku zaznaczania, czy pochodzi on z miasta, czy też ze 
wsi, oraz informacji o podstawowym źródle utrzymania jego rodziny;

  b)  zniesienie obowiązku pozostawiania w aktach studenckich oryginału lub odpi-
su świadectwa dojrzałości bądź oryginału lub odpisu dyplomu studiów pierw-
szego stopnia. Wychodzi to naprzeciw zrozumiałym oczekiwaniom osób ży-
wotnie zainteresowanych posiadaniem tak ważnych dokumentów osobistych. 
Procedury uzyskiwania duplikatów, które mogły dotąd zastępować orygina-
ły wymaganych np. w rekrutacji na inne studia dokumentów, powinny mieć 
raczej wyjątkowy charakter (utrata, zniszczenie); zmuszanie do korzystania 
z nich przez osoby pragnące studiować na więcej niż jednej uczelni było spo-
łecznie wątpliwe i powodowało zbędne koszty dla kandydata. Wprowadzono 
ponadto obowiązek rektora lub likwidatora uczelni poinformowania studenta, 
w przypadku postawienia uczelni w stan likwidacji, o możliwości odebrania 
oryginału świadectwa dojrzałości i innych dokumentów. Uregulowano też 
prawo likwidatora do podpisywania w zastępstwie nieistniejących organów 
likwidowanej uczelni dokumentów potwierdzających ukończenie studiów; 
w myśl zasady a maiori ad minus zasadne jest przyjęcie, że prawo to rozcią-
ga się także na inne dokumenty dotyczące przebiegu studiów;

  c) wprowadzenie obowiązku umieszczenia w teczce akt studenta oświadczenia, 
o którym mowa w art. 170a ust. 9 p.s.w., oraz oświadczenia o niepobieraniu 
świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku, przewidzianego w art. 184 
ust. 7 p.s.w.;

  d)  zapewnienie studentowi dostępu do elektronicznie prowadzonej dokumenta-
cji jego studiów. Wirtualne dziekanaty stają się powoli normą w administro-
waniu tokiem studiów, jednak dotychczas student był pozbawiony gwarancji 
dostępu do tak prowadzonej dokumentacji jego studiów;

  e)  zadekretowanie zasady, iż w przypadku rozbieżności między indeksem stu-
denta a protokółem egzaminu pierwszeństwo ma protokół;

  f)  umożliwienie prowadzenia księgi dyplomów w formie elektronicznej;
  g)  uwarunkowanie wydania dyplomu od wniesienia zań opłaty i dostarczenia 

aktualnej fotografii. Jest to istotne, choć mogłoby zostać wyraźniej zapisane, 
z uwagi na trzydziestodniowy termin wydania dyplomu. Zasadna jest na dzi-
siaj interpretacja, iż termin ten biegnie od dnia, w którym absolwent spełni 
wymagania określone rozporządzeniem;
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  h)  nakaz przedstawiania pracy dyplomowej przez każdego studenta (podobnie jak 
czyni to § 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwen-
tom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów 
ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz 
wzoru suplementu do dyplomu);

  i)  rezygnacja z obligatoryjnego dokumentowania odbycia zajęć z przysposobie-
nia obronnego.
2. Za niedopuszczalne należy uznać warunkowanie przez uczelnię wydania 

dokumentów studenckich (dyplomu, świadectwa dojrzałości bądź jakichkolwiek 
zaświadczeń) od wypełnienia przez studenta zobowiązań wobec uczelni. Do eg-
zekwowania należności od osób zalegających z opłatami lub osób, wobec których 
uczelnia posiada inne wierzytelności (np. zwrot książek do biblioteki, rozliczenie 
pobranych zaliczek, zwrot powierzonego sprzętu itp.), powinny być wykorzysty-
wane wyłącznie stosowne, cywilne procedury prawne.

3. Legalizacja dyplomu ukończenia studiów wyższych polega na umieszcze-
niu na dokumencie klauzuli „Stwierdza się autentyczność dokumentu”. Procedura 
legalizacji nie może zatem wykraczać poza czynności zmierzające do ustalenia, 
czy przedłożony dokument został wydany przez właściwą osobę i na właściwym 
wzorze druku dyplomu – czyli zgodnie z danymi posiadanymi przez ministerstwo 
na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia o dokumentacji przebiegu studiów. Roz-
strzyganie wątpliwości związanych z treścią przedłożonego do legalizacji dyplo-
mu może stanowić przedmiot jedynie odrębnego postępowania administracyjnego 
i nie powinno być powodem odmowy legalizacji. Akt legalizacji jest czynnością 
materialno-techniczną organu, natomiast odmowa legalizacji powinna mieć po-
stać zaskarżalnej do sądu decyzji administracyjnej (jako rozstrzygnięcia organu 
o prawach wnioskodawcy).

Art. 192a. W przypadku likwidacji uczelni jej likwidator przekazuje do-
kumentację przebiegu studiów do właściwego miejscowo archiwum państwo-
wego. Koszty przechowywania dokumentacji pokrywa się z majątku likwido-
wanej uczelni.

1. Likwidator ma obowiązek przekazania dokumentacji przebiegu studiów do 
właściwego miejscowo archiwum państwowego. Niewykonanie tego obowiązku 
skutkuje niemożnością zakończenia likwidacji uczelni.

2. Wprowadzenie tego przepisu stanowi reakcję na stan, w którym likwi-
dacja uczelni powoduje masę problemów dla jej studentów i absolwentów, jakie 
są związane z potrzebą powołania się na odbywane na takiej uczelni studia. 
Dotąd prawo nie nakładało na uczelnie i ich założycieli takiego obowiązku, 
zatem nierzadko niemożliwe było dotarcie do tej dokumentacji. Obecnie oso-
by studiujące w przeszłości na uczelni mają możliwość udania się wprost do 
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właściwego miejscowo archiwum państwowego w celu uzyskania odpowied-
nich dokumentów.

3. Przepis nie ma jednak mocy wstecznej, co wyłącza spod jego działania stu-
dentów uczelni zlikwidowanych przed jego wejściem w życie.

Art. 193. Organ właściwy, w drodze decyzji, stwierdza nieważność postę-
powania w sprawie nadania tytułu zawodowego, jeżeli w pracy stanowiącej 
podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przy-
pisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego 
utworu lub ustalenia naukowego.

1. Właściwość organu wskazuje art. 207 ust. 3. Skoro ustawa wskazuje rekto-
ra jako „organ właściwy” do stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu tytułu 
zawodowego, to tym bardziej będzie on uprawniony do stwierdzenia nieważności 
całego postępowania poprzedzającego tę decyzję.

2. Ustawa nie wyjaśnia wprawdzie wprost, czym jest postępowanie w spra-
wie nadania tytułu zawodowego, ale wykładnia funkcjonalna pozwala nakre-
ślić tutaj pewne ramy. Skrajną interpretacją byłoby zapewne uznanie, że chodzi 
tu o wszystkie zdarzenia, które prowadziły do uzyskania tytułu zawodowego na 
uczelni, a więc wszelkie osiągnięcia studenta od dnia przyjęcia go na studia: każ-
dy zdany egzamin, każde dopuszczenie do kontynuowania nauki w kolejnych se-
mestrach. Trudno się z tym zgodzić, przepis ten nie ma przecież charakteru kar-
nego. Nie może chodzić tu o ukaranie studenta. Nie ma racjonalnych podstaw do 
odbierania studentowi słusznie zaliczonych egzaminów, semestrów. Autor opo-
wiada się jednak w tym przypadku za węższą wykładnią tego przepisu, uznając, 
że postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego rozpoczyna się dopiero 
w momencie przyjęcia studenta na seminarium dyplomowe. Zasadne jest zatem 
zdanie, że przedmiotem decyzji stwierdzającej nieważność postępowania w spra-
wie nadania tytułu zawodowego powinny być jedynie te zdarzenia, które miały 
bezpośredni wpływ na przyznanie tytułu, a wiązały się z pracą dyplomową. Moż-
na tu wymienić zaliczenia seminarium w kolejnych semestrach, a co za tym idzie 
– zaliczenia semestrów. Unieważnione zostają też wpisy promotora akceptujące 
pracę dyplomową oraz przedstawione recenzje. Decyzja o unieważnieniu postę-
powania w sprawie nadania tytułu zawodowego wywołuje więc dużo dotkliwsze 
skutki niż samo unieważnienie dyplomu. Mając to na uwadze, należy docenić 
znaczenie omawianego przepisu. Nie jest on zdublowaniem art. 207 ust. 3 p.s.w. 
ani też art. 156 k.p.a., umożliwiających przekreślenie wyłącznie tej decyzji, która 
nadaje tytuł zawodowy.

3. Brzmienie tego przepisu raczej nie pozostawia wątpliwości, że reakcja rekto-
ra jest obligatoryjna. Nie jest to uprawnienie organu (wówczas przepis stwierdzał-
by, że rektor „może”), ale oczekiwany przez ustawodawcę obowiązek; brak z jego 
strony działań zmierzających do unicestwienia postępowania skażonego deliktem 
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intelektualnej kradzieży może więc stanowić podstawę zarzutu nieprzestrzegania 
przez rektora prawa. Od okoliczności konkretnych przypadków w takich sprawach 
powinna jednak zależeć ocena każdej decyzji w tych sprawach.

4. Nie ma wyraźnych przeszkód prawnych, aby decyzja stwierdzająca nie-
ważność złożenia egzaminu dyplomowego i o nadaniu tytułu zawodowego zawie-
rała w sentencji rozstrzygnięcie co do ważności postępowania prowadzącego do 
uzyskania tego tytułu (por. wyrok NSA z dnia 10 listopada 1999 r., I SA 625/99, 
LEX nr 46276).

Art. 194. Przepisów art. 172–187 oraz art. 191 nie stosuje się do studen-
tów będących kandydatami na żołnierzy zawodowych, będących żołnierzami 
zawodowymi oraz funkcjonariuszami służb państwowych.

Artykuł przewiduje wyłączenie stosowania przepisów o pomocy materialnej 
dla studentów wobec wszystkich studentów (także na studiach cywilnych) będą-
cych jednocześnie kandydatami na żołnierzy zawodowych, żołnierzami zawodo-
wymi oraz funkcjonariuszami służb państwowych, a nie tylko wobec osób kształ-
cących się na uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych. Monika Kubiak

Rozdział 3
Studia doktoranckie

Art. 195. 1. Jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe po-
siadające uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowa-
nego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowia-
dających tym uprawnieniom.

2. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi, prowadzo-
nymi przez jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe. Zadania 
poszczególnych jednostek oraz sposób finansowania studiów doktoranckich 
określają umowy zawarte między tymi jednostkami.

3. Przepisy art. 164 stosuje się odpowiednio do doktorantów i studiów 
doktoranckich prowadzonych w jednostkach organizacyjnych uczelni oraz 
jednostkach naukowych.

4. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne lub nie-
stacjonarne.

5. Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wy-
maga obecności uczestników tych studiów w prowadzącej je jednostce orga-
nizacyjnej i jest realizowana w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej 
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wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub opieku-
nów naukowych i doktorantów. Organizacja niestacjonarnych studiów dok-
toranckich zapewnia możliwość odbywania studiów doktoranckich osobom 
zatrudnionym w ramach stosunku pracy.

6. Studia doktoranckie w uczelni są tworzone przez rektora na wniosek 
rady jednostki organizacyjnej, a w jednostkach naukowych – przez dyrekto-
ra jednostki na wniosek rady naukowej jednostki naukowej.

7. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada 
jednostki organizacyjnej uczelni albo rada naukowa jednostki naukowej pro-
wadzącej te studia.

8. Stacjonarne studia doktoranckie w uczelniach publicznych oraz w pub-
licznych jednostkach naukowych są bezpłatne.

9. Niestacjonarne studia doktoranckie mogą być odpłatne. Wysokość 
opłat nieprzekraczającą kosztów kształcenia ustala rektor uczelni lub dyrek-
tor jednostki naukowej, w której są prowadzone te studia.

10. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta, 
w formie pisemnej, między uczelnią lub jednostką naukową a doktorantem. Paweł Orzeszko

1. Zgodnie z ust. 1 komentowanego artykułu zdolność do prowadzenia stu-
diów doktoranckich mają jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia 
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach 
danej dziedziny nauki. Przepis ten należy interpretować w kontekście rozporzą-
dzenia w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin na-
ukowych i artystycznych, zawierającego wykaz obszarów wiedzy, dziedzin nauk 
i składających się na dane dziedziny dyscyplin naukowych. Z komentowanego 
przepisu wynika, że studia doktoranckie mogą prowadzić nie tylko podstawowe 
jednostki organizacyjne uczelni. Studia doktoranckie mogą być prowadzone tylko 
w zakresie dyscyplin odpowiadających posiadanym uprawnieniom do nadawania 
stopnia doktora zgodnie z przepisami ustawy o stopniach naukowych i tytule na-
ukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.

2. Przez instytut naukowy mogący prowadzić studia doktoranckie należy ro-
zumieć jedynie instytut badawczy w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych 
(tj. państwową jednostkę organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, 
organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe 
i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce), 
instytut naukowy PAN albo międzynarodowy instytut naukowy utworzony na pod-
stawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Zasadna jest wykładnia, iż do realizacji środowiskowych studiów doktoran-
ckich każda jednostka musi posiadać uprawnienia przewidziane w art. 195 ust. 1 
(nasuwa się tu analogia do art. 168 ust. 2). Uprawnienie do prowadzenia studiów 
środowiskowych mają jednostki organizacyjne posiadające uprawnienie do nada-
wania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub dwa uprawnienia do nada-
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wania stopnia naukowego doktora. Brak jest podstaw do przyjęcia, że mogą pro-
wadzić takie studia dwie jednostki, które dopiero łącznie spełniają ten warunek.

4. Z omawianego przepisu nie wynika nakaz prowadzenia studiów doktoran-
ckich dla każdej dyscypliny naukowej odrębnie ani też zakaz prowadzenia takich 
studiów w sposób łączny. Warunkiem prowadzenia studiów doktoranckich dla 
kilku dyscyplin łącznie jest jedynie posiadanie uprawnień do nadawania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego lub dwóch uprawnień do nadawania stopnia 
doktora w tych dyscyplinach naukowych. Nie można prowadzić studiów dokto-
ranckich w zakresie danej dyscypliny, do których nie posiada się uprawnień. 

5. Wniosek rady naukowej w sprawie utworzenia studiów doktoranckich jest 
obligatoryjny, powinien on określać: obszar wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny 
naukowej (dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej), efekty kształcenia, program 
studiów doktoranckich i ich formę (stacjonarne czy nie), czas trwania studiów (od 
2 do 4 lat), proponowane warunki i tryb rekrutacji, proponowaną wysokość opłat, 
jeżeli przewidywane jest utworzenie studiów odpłatnych, oraz listę jednostek or-
ganizacyjnych uczelni lub jednostek naukowych prowadzących studia w tej samej 
dyscyplinie naukowej. 

6. Plany i programy studiów doktoranckich są uchwalane, zgodnie z art. 68 
ust. 1 pkt 3, przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych. W dokumen-
tach tych zajęciom dydaktycznym są przypisywane punkty ECTS w łącznym wy-
miarze od 45 do 60.

7. Przez nadzór merytoryczny można rozumieć prawo rady naukowej do okre-
ślania planu i programu studiów, a ponadto kompetencję w zakresie zatwierdza-
nia sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz 
prowadzenia badań naukowych przez doktorantów oraz zatwierdzania sposobu 
organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich, jak również prawo 
do ustanowienia dla doktoranta opiekuna naukowego. Ustawa nie wskazuje żad-
nych innych środków sprawowania tego nadzoru. Wiele uprawnień wynika jed-
nak z ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki, począwszy od czynności związanych z otwarciem przewodu 
doktorskiego, aż po nadanie stopnia.

8. Jakość kształcenia na studiach doktoranckich nie podlega ocenie progra-
mowej PKA, podlega jej natomiast w przypadku dokonywania oceny instytucjo-
nalnej jednostki (art. 48a ust. 4).

9. Ustawa bezpośrednio tego nie stanowi, ale z ust. 8 wynika a contrario, że 
odpłatne mogą być także studia doktoranckie stacjonarne, jeśli są prowadzone 
przez uczelnie niepubliczne. W pozostałym zakresie na temat odpłatności za stu-
dia doktoranckie zob. komentarz do art. 160.

Art. 196. 1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopusz-
czona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
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2. Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze kon-
kursu. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy okre-
śla w uczelni senat, a w jednostce naukowej – rada naukowa jednostki. Przepis 
art. 169 ust. 5 stosuje się odpowiednio. Uchwałę podaje się do publicznej wia-
domości nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym 
rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy.

3. Rekrutację przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez kie-
rownika jednostki organizacyjnej uczelni lub dyrektora jednostki naukowej. 
Komisje rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia 
doktoranckie.

4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czter-
nastu dni od dnia doręczenia decyzji, odpowiednio do rektora lub dyrektora 
jednostki naukowej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naru-
szenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, o których mowa 
w ust. 2. Decyzja rektora lub dyrektora jednostki naukowej jest ostateczna.

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
6. Organizację i tok studiów doktoranckich w zakresie nieuregulowanym 

w ustawie oraz w odrębnych przepisach określa regulamin studiów doktoran-
ckich. Regulamin uchwala w uczelni senat, a w jednostce naukowej – rada 
naukowa, co najmniej na pięć miesięcy przed rozpoczęciem zajęć. Do uchwa-
lania regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy art. 161 i 162.

1. Przez tytuły równorzędne z tytułem zawodowym magistra należy rozu-
mieć tytuły wymienione w § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych 
absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dy-
plomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych 
oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167), a zatem tytuły: 
magistra, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, 
magistra inżyniera pożarnictwa, magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa, 
magistra sztuki, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, magistra farmacji 
oraz magistra sztuki. Ponadto będą to tytuły zawodowe określone w dyplomach 
uczelni zagranicznych stwierdzających uzyskanie przez ich posiadacza kwalifika-
cji drugiego stopnia i uznanych w trybie określonym w art. 191a.

2. Materialnoprawna podstawa decyzji rekrutacyjnych może pochodzić wy-
łącznie z uchwały senatu lub rady naukowej danej jednostki naukowej (por. wy-
rok WSA w Krakowie z dnia 11 maja 2011 r., III SA/Kr 1350/10, LEX nr 795736: 
„Oparcie decyzji o odmowie przyjęcia na ustaleniach oderwanych od zasady przyj-
mowania kandydatów w oparciu o listę uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyj-
nym punktów stanowi naruszenie warunków rekrutacji, a więc naruszenie prze-
pisów prawa materialnego”). Tak określonego prawa senatu nie umniejsza tryb 
ustalony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 paź-
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dziernika 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich 
(Dz. U. Nr 225, poz. 1351), w myśl którego wniosek o utworzenie studiów dokto-
ranckich powinien zawierać proponowane zasady rekrutacji. Na decyzję rektora 
lub dyrektora jednostki naukowej, o której mowa w ust. 4, służy skarga do sądu 
administracyjnego.

3. Obok spraw wyznaczonych przez art. 162 regulamin studiów doktoranckich 
powinien uwzględniać m.in. tryb zgłaszania i rozpatrywania zastrzeżeń doktoran-
tów do ocen wydawanych przez kierownika studiów doktoranckich w kwestii rea-
lizacji programu studiów i prowadzenia badań naukowych przez doktoranta oraz 
w sprawie zaliczenia roku studiów, a ponadto tryb przedłużania okresu studiów 
oraz zwalniania z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Art. 196a. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa dokto-
ranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni albo 
jednostki naukowej.

Praw doktoranta nie można rozumieć jako odpowiadających ogółowi praw 
studenta. Są to zatem te prawa, które wymieniają prawo o szkolnictwie wyższym 
lub inne ustawy w odniesieniu do tej grupy bezpośrednio bądź przez odesłanie do 
odpowiedniego stosowania przepisów określających prawa studentów.

Art. 197. 1. Doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślu-
bowania i regulaminem studiów doktoranckich. Przepis art. 189 ust. 2 stosu-
je się odpowiednio.

2. Do podstawowych obowiązków doktorantów, poza obowiązkami okre-
ślonymi zgodnie z ust. 1, należy realizowanie programu studiów doktoranckich 
oraz prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu.

3. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w uczelni mają tak-
że obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć 
dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar 
zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów nie może przekraczać 
dziewięćdziesięciu godzin rocznie.

4. Doktoranci, którzy nie wywiązują się z obowiązków, o których mowa 
w ust. 1 i 2, mogą zostać skreśleni z listy uczestników studiów doktoranckich. 
Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów.

5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, służy odwołanie odpowiednio do 
rektora albo dyrektora jednostki naukowej prowadzącej studia. Decyzja rek-
tora albo dyrektora jednostki jest ostateczna.

1. Pomimo zmiany ust. 4, polegającej na usunięciu jako podstawy skreśle-
nia z listy uczestników studiów doktoranckich niewywiązywania się z obowiąz-
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ku odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych 
lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, wydaje się, że nadal może to być przyczy-
ną skreślenia. Decyduje o tym odesłanie w ust. 1 do odpowiedniego stosowania 
art. 189 ust. 2, zgodnie z którym student jest zobowiązany do odbywania prak-
tyk. Niewywiązywanie się z tego obowiązku stanowi zatem naruszenie zarówno 
ust. 3, jak i ust. 1 omawianego przepisu. Uczestnik studiów doktoranckich prowa-
dzący zajęcia dydaktyczne na uczelni jest jednak zwolniony z obowiązku odby-
wania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych, jeśli jest na tej uczelni 
zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego. Ponadto należy wskazać, 
iż nie są uzasadnione obawy dotyczące problemu braku możliwości zapewnienia 
odbywania praktyk zawodowych ze względu na brak wystarczającej liczby zajęć 
dydaktycznych, które mogłyby być prowadzone przez doktorantów. Ustęp 3 ko-
mentowanego przepisu umożliwia bowiem odbywanie praktyk zawodowych przez 
uczestnictwo w prowadzeniu zajęć, co pozwala na współprowadzenie jednych za-
jęć zarówno przez samych doktorantów, jak i doktorantów oraz pracowników na-
ukowych, dydaktycznych czy naukowo-dydaktycznych.

2. Brak jest odrębnej regulacji wynagrodzenia doktoranta za odbyte ze stu-
dentami zajęcia dydaktyczne. Jedyną rekompensatą może tu być wyłącznie odpo-
wiednio skonstruowane stypendium doktoranckie (art. 200) lub stypendium dla 
najlepszych doktorantów (art. 199 ust. 1 pkt 3). Jeżeli jednak doktorant nie pobiera 
stypendium lub pobierając stypendium, przekracza obowiązkowe pensum, pro-
wadzenie zajęć może się odbywać w ramach umowy zlecenia zawartej z uczelnią; 
nie jest to jednak obowiązek uczelni.

3. Prawo do skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich 
przysługuje wyłącznie kierownikowi studiów doktoranckich, a nie np. dziekano-
wi wydziału prowadzącego takie studia.

4. Na ostateczne decyzje, o których mowa w ust. 5, służy doktorantowi skar-
ga do sądu administracyjnego.

Art. 198. 1. Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wy-
miarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być 
wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

2. Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów 
doktoranckich, nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od któ-
rego zależą uprawnienia pracownicze.

4. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, do okresu, o którym 
mowa w ust. 3, zalicza się również okres odbywania stacjonarnych studiów 
doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia 
w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w in-
stytucjach naukowych.
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1. Skoro do regulaminu studiów doktoranckich stosuje się odpowiednio po-
stanowienia dotyczące regulaminu studiów, to przez przerwy wypoczynkowe na-
leży rozumieć po prostu urlopy krótkoterminowe przewidziane w rozporządzeniu 
w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu stu-
diów na uczelniach. Zasadny jest postulat ujednolicenia tych terminów. Zgodnie 
z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) ubezpieczenie 
doktorantów ma charakter dobrowolny. Natomiast w myśl art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 
ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe.

2. Przepisów ust. 3 i 4 nie należy czytać łącznie. Słowo „również” użyte 
w ust. 4 odnosi się do okresu pracy, a nie do okresu odbywania studiów doktoran-
ckich. Nie jest intencją ustawodawcy zaliczanie na poczet stażu pracowniczego 
więcej niż 4 lat tych studiów. W ust. 4 chodzi jedynie o zaliczenie do uprawnień 
pracowniczych okresu studiów doktoranckich, jednak niezakończonych uzyska-
niem w tym trybie stopnia naukowego doktora, osobom, które zdobyły ten stopień 
w drodze przewodu doktorskiego otwartego lub co najmniej zakończonego poza 
studiami doktoranckimi, a które przerwały studia z powodu podjęcia zatrudnie-
nia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w in-
stytucjach naukowych. Wydaje się, że jest to zasadne. Z pewnością doświadczenia 
uzyskane w okresie, nawet przerwanych, studiów doktoranckich nie pozostają bez 
wpływu na późniejszy doktorat.

Art. 199. 1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:
 1) stypendium socjalnego;
 2) zapomogi;
 3) stypendium dla najlepszych doktorantów;
 4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, przyznaje się ze środków 
funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa 
w art. 103, na zasadach określonych przez rektora w uzgodnieniu z uczelnia-
nym organem samorządu doktorantów.

3. W przypadku studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce nau-
kowej świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, przyznaje się ze środków 
funduszu pomocy materialnej dla doktorantów, o której mowa w art. 103, na 
zasadach określonych przez dyrektora jednostki w uzgodnieniu z samorzą-
dem doktorantów.

4. Do przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, stosuje 
się odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów, z wyłączeniem 
art. 174 ust. 4 oraz z zastrzeżeniem ust. 5.
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5. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być przyznane:
 1) na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiąg-

nął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
 2) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktoranto-

wi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium 
spełnił łącznie następujące warunki:
a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych progra-

mem studiów doktoranckich,
b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozpra-

wy doktorskiej,
c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał 

się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

1. Fundusz pomocy materialnej, zgodnie z art. 103, jest wspólny dla studen-
tów i doktorantów. Środki na pomoc materialną dla doktorantów są jednak pozy-
skiwane z jego wyodrębnionej, na zasadach określonych w art. 174 ust. 2, części.

2. Z literalnego brzmienia art. 199 wynika, iż doktorant nie może się ubiegać 
o miejsce w domu studenckim dla siebie i swoich najbliższych. Mianowicie ana-
logiczny przepis art. 173, traktujący o pomocy materialnej dla studentów, w ust. 2 
i 3 stanowi, że student może się ubiegać o zakwaterowanie w domu studenckim 
uczelni oraz o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni małżonka i dziecka. 
Nie wydaje się jednak, aby brak takiej normy w odniesieniu do doktorantów był 
równoznaczny z zakazem przyznania doktorantowi takiego miejsca w trybie obo-
wiązującym na danej uczelni. 

3. Odpowiednie stosowanie przepisów o pomocy materialnej dla studentów 
oznacza, po pierwsze, że organem przyznającym świadczenia pomocy material-
nej dla doktorantów jest kierownik studiów doktoranckich (art. 175), względnie 
odrębna od studenckiej komisja stypendialna powoływana przez kierownika stu-
diów doktoranckich (art. 177), zaś organem odwoławczym – odpowiednio rektor 
lub powoływana przezeń komisja odwoławcza. Większość składu komisji powin-
ni stanowić doktoranci. Po drugie, wynika z tego, że prawo do świadczeń przy-
sługuje także doktorantom niestacjonarnych studiów doktoranckich. Po trzecie 
wreszcie – że w przypadku uczestnictwa w kilku studiach doktoranckich dokto-
rantowi przysługują świadczenia tylko w jednym miejscu, a co za tym idzie ma 
on obowiązek złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innych stu-
diach doktoranckich (art. 184).

4. Na temat składu komisji stypendialnej wypowiedział się WSA w Łodzi 
w wyroku z dnia 31 stycznia 2008 r., III SA/Łd 623/07, LEX nr 365367: „Zarówno 
Komisja Stypendialna, jak i Odwoławcza Komisja Stypendialna są organami kole-
gialnymi. W związku z tym, w decyzji winny zostać wymienione imiona i nazwi-
ska wszystkich członków komisji, którzy wydali decyzję. Decyzje obu komisji nie 
zawierają jednak składu komisji i zostały one podpisane jedynie przez przewod-
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niczących komisji. Pominięcie imion i nazwisk członków komisji, którzy wydali 
decyzje w obu instancjach, stanowi naruszenie art. 107 § 1 k.p.a.” 

Art. 199a. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać pomoc 
materialną dla doktorantów na zasadach określonych w art. 173a.

Dodanie z dniem 16 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 1553) art. 173a otwie-
ra drogę do otrzymania przez studenta pomocy materialnej od jednostki samorządu 
terytorialnego. Tą samą nowelizacją wprowadzono w art. 199a możliwość przyzna-
wania przez jednostki samorządu terytorialnego pomocy materialnej także dokto-
rantom. Wobec wprowadzenia art. 173a i 199a nieaktualny staje się m.in. wyrok 
WSA w Lublinie z dnia 18 listopada 2008 r. III SA/Lu 309/08, LEX nr 496646, 
w którym sąd orzekł, że przepisy prawa nie upoważniają organów gminy do sta-
nowienia uchwał o przyznaniu stypendium za wyniki uzyskiwane przez studen-
tów w czasie studiów. 

Art. 199b. Stypendia naukowe dla doktorantów mogą być przyznawane 
przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorzą-
dowymi osobami prawnymi na zasadach określonych w art. 173b.

Wprowadzony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. art. 199b, 
podobnie jak w odniesieniu do studentów art. 173b, umożliwia przyznawanie dok-
torantom stypendiów naukowych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebę-
dące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi. W zakresie zasad 
przyznawania stypendium naukowego przepis odsyła do art. 173b (zob. komentarz 
do tego artykułu). Należy wskazać, że w odróżnieniu od formy pomocy, o której 
mowa w art. 199a, w art. 199b ustawodawca wyraźnie wskazał, że pomoc ma-
terialna przyznawana doktorantom przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie-
będące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi musi mieć formę 
stypendium naukowego. A contrario wykluczone są zatem inne formy pomocy 
materialnej, takie jak zapomoga czy stypendium socjalne.

Art. 199c. 1. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia są przyznawane 
doktorantom przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na 
wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki or-
ganizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki 
organizacyjnej – przez senat uczelni.

2. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla dokto-
rantów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych 
oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 
ust. 2.
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3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania 
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, liczbę stypendiów i maksymal-
ną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium mini-
stra, uwzględniając rodzaje osiągnięć naukowych oraz innych osiągnięć dok-
toranta poświadczających ich wybitny poziom oraz sposób udokumentowania 
tych osiągnięć. Marek Wierzbowski, Joanna Róg

1. Wprowadzenie do prawa o szkolnictwie wyższym z dniem 1 października 
2012 r. przepisu art. 199c jest wynikiem nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. oraz 
zmiany zawartego w art. 199 p.s.w. (zob. komentarz do art. 199) katalogu rodza-
jów pomocy materialnej przyznawanej doktorantom. 

2. Zgodnie z art. 199 (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 
2012 r.) doktorant otrzymuje pomoc materialną w formie stypendium socjalnego, 
zapomogi, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalnego dla 
osób niepełnosprawnych oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

3. Organem uprawnionym do wnioskowania do ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego o przyznanie doktorantowi stypendium za wybitne osiąg-
nięcia jest rektor. Wniosek powinien być ponadto zaopiniowany przez radę pod-
stawowej jednostki organizacyjnej, zaś w przypadku uczelni nieposiadających 
podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni. Dodatkowo w od-
niesieniu do doktorantów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycz-
nych, medycznych oraz morskich wprowadzono wymóg zaopiniowania wniosku 
rektora przez odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzi-
ctwa narodowego, ministra właściwego do spraw zdrowia lub ministra właściwe-
go do spraw gospodarki morskiej.

4. Przepis ust. 1 i 2 komentowanego artykułu nie wskazuje trybu postępowa-
nia w przypadku studiów doktoranckich prowadzonych – zgodnie z uprawnieniem 
wynikającym z art. 195 – przez jednostkę naukową, którą jest instytut naukowy 
PAN, instytut badawczy albo międzynarodowy instytut naukowy utworzony na 
podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Jednostka naukowa nie jest uczelnią, nie można zatem zastosować w tym 
przypadku analogii i uznać, że organem uprawnionym do złożenia wniosku do 
ministra – z braku rektora – jest dyrektor jednostki naukowej. 

5. W art. 94a wskazano, że dotacje na zadania w zakresie określonym w art. 199 
ust. 1 (pomoc materialna dla doktorantów) w jednostkach naukowych są udzielane 
z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego. Z treści przepisu art. 199 ust. 3 wynika natomiast, że w przypadku stu-
diów doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej świadczenia, o których 
mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1–4 (a zatem z wyłączeniem stypendium za wybitne 
osiągnięcia), przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla dokto-
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rantów, utworzonego z dotacji, o której mowa w art. 94a, na zasadach określonych 
przez dyrektora jednostki w uzgodnieniu z samorządem doktorantów. Oznacza to, 
że ustawodawca niejako oddzielił stypendium ministra za wybitne osiągnięcia od 
innych form pomocy materialnej, wskazanych w art. 199 ust. 1 pkt 1–4. Intencją 
ustawodawcy było zatem ustanowienie w postaci stypendium ministra za wybitne 
osiągnięcia szczególnej formy pomocy materialnej, przyznawanej tylko doktoran-
tom uczelni, z wyłączeniem doktorantów studiujących w jednostkach naukowych.

6. Powyższy wniosek znajduje swoje potwierdzenie w przepisach wydanego 
na podstawie delegacji zawartej ust. 3 komentowanego artykułu rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom 
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271). Zgodnie 
z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia o stypendium może się ubiegać doktorant uczelni 
publicznej lub niepublicznej studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych najwcześ-
niej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich. Wyłączono tym samym 
jednoznacznie możliwość przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 
doktorantom jednostek naukowych. 

7. Liczba przyznanych stypendiów w danym roku kalendarzowym wynosi nie 
więcej niż 100, zaś wysokość stypendium nie może przekroczyć 25 tysięcy złotych. 
Stypendium jest wypłacane jednorazowo przez uczelnię ze środków przekazanych 
na ten cel przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, niezwłocz-
nie po otrzymaniu przez uczelnię wskazanych środków. Osiągnięcia podzielono 
na trzy kategorie: osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Odpowiednio do 
tego podziału wskazano, że oceny dokonań zawartych we wnioskach dokonuje ze-
spół powołany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, który 
tworzą eksperci z dziedziny nauki, sztuki i sportu w liczbie określonej przez mi-
nistra. Wnioski oceniane są metodą punktową, przy czym punkty przyznaje się za 
poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen.

Art. 200. 1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzy-
mywać stypendium doktoranckie.

2. Minimalne stypendium, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższe niż 
60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w prze-
pisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

3. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobie-
rania oraz wysokości podejmuje w uczelni rektor, a w jednostce naukowej – 
jej dyrektor.

4. (uchylony).
5. Stypendia, o których mowa w ust. 1, w uczelni publicznej są finansowane 

w szczególności w ramach środków, o których mowa w art. 98 ust. 1, a w jed-
nostkach naukowych w szczególności w ramach środków przewidzianych na 
rozwój kadr naukowych w przepisach o finansowaniu nauki.
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1. Stypendium doktoranckie jest odrębnym od stypendiów przyznawanych 
z funduszu pomocy materialnej studentów i doktorantów świadczeniem jednostki 
prowadzącej studia doktoranckie, niezależnym od stypendiów jednostek samorządu 
terytorialnego, dowolnej liczby stypendiów ustanawianych przez osoby fizyczne 
i prawne, jak również od stypendium dla osób, którym wszczęto przewód doktorski, 
przewidzianego przez art. 22 ust. 1 u.s.n.t.n. Wszystkie te stypendia mogą być przy-
znawane i wypłacane niezależnie od siebie. Brak jest jakichkolwiek norm dających 
podstawę do innego wniosku; przeciwnie, na możliwość łączenia stypendiów wska-
zuje chociażby art. 181 ust. 6 p.s.w. bądź § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania 
stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. Nr 160, poz. 956). 

2. Wysokość najniższego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 omawia-
nego przepisu, określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 5 listopada 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przy-
znawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych 
w uczelni publicznej.  Paweł Orzeszko

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 paździer-
nika 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich 
(Dz. U. Nr 225, poz. 1351) przewiduje, że decyzje rektora (dyrektora jednostki nau-
kowej) podlegają zaopiniowaniu przez komisję, w której skład wchodzi co najmniej 
trzech członków powoływanych spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych 
w jednostce organizacyjnej uczelni albo pracowników naukowych jednostki nau-
kowej, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, albo 
osoba, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilito-
wanego na podstawie art. 21a u.s.n.t.n., w tym kierownik studiów doktoranckich, 
który pełni funkcję przewodniczącego komisji, oraz przedstawiciel doktorantów. 
Komisja ta nie jest zatem tożsama z komisją właściwą dla stypendiów z funduszu 
pomocy materialnej.

4. Uchylenie ust. 4 oznacza, że doktoranci otrzymujący stypendium, o któ-
rym mowa w ust. 1, mogą podejmować pracę zarobkową w dowolnym wymiarze 
czasu pracy.

5. Moim zdaniem decyzje w kwestii przyznania stypendium doktoranckiego 
mają charakter decyzji administracyjnych, na które w myśl art. 207 ust. 1 służy, 
zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a. po ponownym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie 
stypendium, skarga do sądu administracyjnego.

Art. 200a. 1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakoś-
ciowej, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5, przysługuje doktorantom wy-
różniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej. Tryb przyznawania zwięk-
szenia stypendium doktoranckiego określa regulamin określony przez rektora 
po uzyskaniu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, z uwzględ-
nieniem zasady, że uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysłu-
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guje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach 
studiów doktoranckich.

2. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktoran-
tów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środ-
ki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium, o którym mowa 
w ust. 1. Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim. Paweł Orzeszko

1. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, nie jest tożsamy z regulaminem po-
mocy materialnej dla doktorantów przewidzianym w art. 199 ust. 2. Różni je cho-
ciażby tryb konsultacji z odpowiednim organem samorządu doktorantów. Powi-
nien on jednak uwzględniać postanowienie § 23 rozporządzenia w sprawie studiów 
doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich, przewidujące, że zwiększenie sty-
pendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań proja-
kościowych przyznaje się po zaopiniowaniu przez komisję doktorancką, o której 
mowa w § 14 rozporządzenia, wniosków o przyznanie zwiększenia.

2. Jak się wydaje, najzupełniej racjonalną intencją ust. 2 jest, aby beneficjen-
tami dotacji projakościowej byli wszyscy doktoranci znajdujący się w grupie 30% 
najlepszych doktorantów, a nie tylko ci, którzy otrzymują stypendium. Patrząc z tej 
perspektywy, zdanie drugie art. 200a ust. 2 można ocenić nie tylko z punktu widze-
nia podatkowego, ale przede wszystkim jako swoiste włączenie „niestypendystów” 
w hipotezę art. 94b ust. 1 pkt 5, który mówi w zasadzie wyłącznie o najlepszych 
stypendystach, a nie najlepszych – jak wskazuje art. 200a ust. 2 – doktorantach.

3. Artykuł 200a ust. 1 nie daje prawa do sztucznego, ujętego w regulaminie, 
ograniczania udziału stypendystów w dysponowaniu dotacją na zwiększenie sty-
pendiów. Ograniczenie takie mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której stypen-
dysta znajdujący się na lepszej pozycji w rankingu od niestypendysty nie mógłby 
otrzymać zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej. O ostatecznym udziale 
stypendystów w podziale tej dotacji decyduje stan faktyczny determinowany nie 
barierami procentowymi, lecz wspólnymi dla wszystkich doktorantów kryteriami 
uznania za najlepszych. Tak należy moim zdaniem rozumieć zwrot „nie więcej niż 
30%”. Dopiero lista rankingowa powinna rozstrzygać, czy udział stypendystów 
sięga, czy nie, pułapu wyznaczonego przez ustawodawcę. Podstawą przyznania 
środków z dotacji projakościowej nie jest posiadanie statusu stypendysty, ale zna-
lezienie się w grupie 30% najlepszych doktorantów. Możliwe zatem jest, że sty-
pendium z dotacji projakościowej otrzymają wyłącznie doktoranci niepobierają-
cy wcześniej stypendium doktoranckiego, jak również odwrotnie, beneficjentami 
tych środków będą wyłącznie stypendyści.

4. W świetle ust. 2 zdanie drugie prawo do zwiększenia stypendium doktoran-
ckiego przysługuje również cudzoziemcom, których status umożliwia przyznanie 
stypendium doktoranckiego.

5. Brak jest prawnych przesłanek do odmowy zwiększenia stypendium z do-
tacji projakościowej dla uczestników środowiskowych studiów doktoranckich.
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Art. 201. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, 
w drodze rozporządzenia, warunki i tryb organizowania, prowadzenia i odby-
wania studiów doktoranckich, przyznawania stypendiów doktoranckich oraz 
zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinan-
sowanie zadań projakościowych, a także minimalną wysokość kwoty zwięk-
szenia stypendium doktoranckiego, uwzględniając:
 1) czas trwania studiów i możliwość przedłużania go, w tym prawo do do-

datkowego przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich o czas 
trwania urlopu macierzyńskiego, określonego w odrębnych przepisach, 
mając na uwadze potrzebę prawidłowego przygotowania do przeprowa-
dzenia przewodu doktorskiego;

 2) szczegółowe uprawnienia organu tworzącego studia doktoranckie, rady 
jednostki organizacyjnej i kierownika studiów doktoranckich, uwzględ-
niając potrzebę zapewnienia sprawnego przebiegu studiów i wysokiej ja-
kości kształcenia;

 3) wymóg sprawowania opieki naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych 
przez pracowników posiadających aktualny dorobek naukowy, opubliko-
wany w okresie ostatnich pięciu lat;

 4) wzór legitymacji doktoranta;
 5) wysokość opłat za wydanie legitymacji, nie wyższą niż koszty wydania do-

kumentu;
 6) tryb i okresy przyznawania stypendiów doktoranckich.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 
rozporządzenia:
 1) reguły kształcenia na studiach doktoranckich, uwzględniając efekty kształ-

cenia i warunki ich uzyskania,
 2) zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodo-

we, minimalny wymiar zajęć oraz liczbę punktów ECTS,
 3) wymiar praktyk, w tym realizowanych w formie zajęć dydaktycznych na 

studiach doktoranckich prowadzonych w uczelni,
 4) wymagania dla poszczególnych form studiów doktoranckich
– mając na uwadze konieczność zapewnienia najwyższej jakości kształce-
nia, prowadzącego do uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia, określonych 
w art. 2 ust. 1 pkt 18h.

1. W wykonaniu dyspozycji ust. 1 komentowanego artykułu Minister Nau-
ki i Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie z dnia 5 października 2011 r. 
w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, 
poz. 1351).

2. W wykonaniu dyspozycji ust. 2 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
wydał rozporządzenie z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach 
doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196, poz. 1169).
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3. Zgodnie z § 29 rozporządzenia w sprawie studiów doktoranckich oraz 
stypendiów doktoranckich do studiów doktoranckich rozpoczętych przed 1 paź-
dziernika 2011 r. stosuje się jednak przepisy dotychczasowe, tj. rozporządzenie 
z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez 
jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2008 r. Nr 1, poz. 3).

Rozdział 4
Samorząd i organizacje studenckie

Art. 202. 1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jedno-
litych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię tworzą samorząd 
studencki.

2. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu 
studentów uczelni.

3. Samorząd studencki działa na podstawie ustawy i uchwalonego przez 
uczelniany organ uchwałodawczy samorządu regulaminu, określającego za-
sady organizacji i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegial-
nych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje. Samorząd 
studencki działa zgodnie ze statutem uczelni.

4. Regulamin samorządu studenckiego wchodzi w życie po stwierdzeniu 
przez senat uczelni jego zgodności z ustawą i statutem uczelni. Pierwszy regula-
min samorządu studenckiego w nowo utworzonej uczelni uchwala senat uczel-
ni na wniosek organu wskazanego w statucie, o którym mowa w art. 203 ust. 4.

5. Samorząd studencki prowadzi na terenie uczelni działalność w zakre-
sie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów.

5a. Uczelniane samorządy studentów są obowiązane do opracowania i pro-
mowania kodeksu etyki studenta.

6. Organy samorządu studenckiego decydują w sprawach rozdziału środ-
ków finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie. Or-
gany samorządu studenckiego przedstawiają organom uczelni sprawozdanie 
z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż 
raz w roku akademickim.

7. Rektor uchyla uchwałę organu samorządu studenckiego niezgodną 
z przepisami prawa, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulami-
nem samorządu.

8. Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania or-
ganów samorządu studenckiego. Elżbieta Ura

1. Podmiotem samorządu studenckiego jest społeczność akademicka – wszy-
scy studenci pierwszego i drugiego stopnia, bez względu na rodzaj i kierunek stu-
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diów. Przynależność do samorządu nie zależy od składania przez nich jakichkol-
wiek aktów przystąpienia. Prawnie obojętna jest też aktywność studentów. 

2. Podmiotem samorządu staje się z mocy ustawy każdy student od chwi-
li nabycia statusu studenta. Zgodnie z art. 170 ust. 1 p.s.w. student nabywa prawa 
studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Jedynie fakt nabycia praw 
studenta decyduje o byciu członkiem samorządu studenckiego.

3. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu stu-
dentów uczelni. Oznacza to, że samorząd studencki nie działa in pleno, a zadania 
samorządu wykonują bezpośrednio jego organy. Rodzaje organów, tryb ich wy-
łaniania oraz zakres kompetencji określa regulamin samorządu.

4. Podstawą działania samorządu studenckiego jest ustawa, statut uczelni 
oraz regulamin uchwalany przez uchwałodawczy organ samorządu studenckiego, 
zatwierdzony przez senat uczelni. 

5. Kryterium zatwierdzenia przez senat regulaminu stanowi jego zgodność 
z ustawą i statutem uczelni. Po zatwierdzeniu przez senat regulamin wchodzi w życie.

6. Regulamin jest uchwalany na podstawie upoważnienia ustawowego za-
wartego w ust. 3 komentowanego artykułu. Regulamin nie może wykraczać poza 
ramy tego upoważnienia ani regulować innych zagadnień poza tym upoważnie-
niem oraz musi być zgodny z ustawą i statutem uczelni.

7. Pierwszy regulamin samorządu studentów na nowo utworzonej uczelni 
uchwala senat tej uczelni na wniosek organu wskazanego w statucie uchwalonym 
przez zjazd delegatów. Zjazd delegatów jest najwyższym organem parlamentu stu-
dentów (zob. komentarz do art. 203).

8. Przedmiot działalności samorządu mieści się w zakresie spraw studen-
ckich. Sprawy socjalno-bytowe i kulturalne studentów są częścią tego zakresu. 

9. Ustęp 5a jest nowym przepisem, dodanym do art. 202 mocą nowelizacji 
z dnia 18 marca 2011 r. Nakłada on na uczelniane samorządy studentów obowią-
zek opracowania i promowania kodeksu etyki studenta. Ustawodawca używa 
określenia „opracowanie”, co w połączeniu z obowiązkiem „promowania” nale-
ży uznać za obowiązek uchwalenia. Obowiązek ten spoczywa na „uczelnianych 
samorządach”, co należy interpretować jako „uczelniany organ uchwałodawczy 
samorządu”.

10. Nie zostały zakreślone termin realizacji obowiązku opracowania kodeksu 
etyki ani konsekwencje jego niezrealizowania. Nie ma tu też odesłania do odpo-
wiedniego stosowania art. 202 ust. 4 (uchwalenie przez senat).

11. W życiu społeczności akademickiej, tak jak w każdej organizacji, normy 
etyczne i wzorce zachowań etycznych odgrywają bardzo ważną rolę. Przekrocze-
nie reguł etycznego zachowania wiąże się z odpowiedzialnością dyscyplinarną stu-
dentów (zob. komentarz do art. 211 ust. 1). Kodeksy etyczne są w ostatnim okresie 
często stosowanym instrumentem prawnym regulacji etyki. 

12. Kodeksy etyczne rozwijają zasady etyczne odpowiadające poszczegól-
nym grupom zawodowym czy społecznym. Normy zawarte w kodeksach etycz-
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nych mają charakter norm deontologicznych i same przez się nie mają charakteru 
prawnego. Norma etyczna zawarta w kodeksie etycznym dookreśla normę praw-
ną (postanowienie TK z dnia 7 października 1992 r., U 1/92, OTK 1992, nr 2, 
poz. 38). Kodeksy stanowią pewną deklarację obejmującą określony zakres za-
chowań oraz powinności. „ […] kodeks etyczny to katalog standardów zachowań 
etycznych, określających sposób postępowania i zachowania […] służą one budo-
wie ładu moralnego”51�

13. Ocena czynów uchybiających godności studenta będzie dokonywana na 
gruncie zachowań etycznych studenta. „Pojęcie godności musi być rozumiane bar-
dzo szeroko i utożsamiane z poszanowaniem wszystkich wartości uznawanych 
i reprezentowanych przez człowieka […]”52�

14. Kodeks etyki studenta ma charakter aktu normatywnego, gdyż zostaje 
ustanowiony przez właściwy organ samorządu studenckiego na podstawie określo-
nej w art. 202 ust. 5a. Naruszenie przepisów kodeksu może uzasadniać odpowie-
dzialność dyscyplinarną studenta, jednakże podstawę materialnoprawną tej odpo-
wiedzialności, mającej charakter represyjny, stanowią wyłącznie przepisy ustawy 
(por. wyrok NSA z z dnia 15 lipca 2010 r., SDI 12/10, OSNKW 2011, nr 3, poz. 25).

15. Zakres środków finansowych przeznaczonych na cele studenckie jest usta-
lany przez organy uczelni, natomiast organy samorządu studenckiego decydują 
o rozdziale tych środków. Z czynności tych sporządzają sprawozdanie i dokonują 
rozliczenia uzyskanych środków finansowych nie rzadziej niż raz w roku akade-
mickim. Sprawozdanie i rozliczenie przedstawiają organom uczelni.

16. Organem uprawnionym do uchylania uchwał samorządu studenckiego 
został ustanowiony rektor. Jako jedyne kryterium uchylenia określono niezgod-
ność uchwały z przepisami prawa, statutem uczelni, regulaminem studiów lub 
regulaminem samorządu. Określenie „niezgodność z przepisami prawa” oznacza 
konieczność oceny uchwały w szerszym zakresie aniżeli tylko pod względem jej 
zgodności z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym. Ocena musi być dokona-
na pod względem zgodności z prawem powszechnie obowiązującym.

17. Ustęp 8 zobowiązuje uczelnię do zapewnienia organom samorządu studen-
ckiego środków materialnych niezbędnych do ich funkcjonowania. W tym za-
kresie Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziła stanowisko nr 52/07 
z dnia 11 kwietnia 2007 r., w którym stwierdziła, że: 
  a)  obowiązek określony tym przepisem ciąży na organach każdej uczelni; 
  b)  przy ustalaniu rodzaju i rozmiaru środków materialnych stawianych przez or-

gany uczelni do dyspozycji organów samorządu studenckiego należy mieć na 
względzie z jednej strony zadania i kompetencje tego samorządu określone 

51 J. Dobkowski, Kodeksy jako prawna forma wyrażania powinności etycznych administracji 
(w:) Problemy współczesnego ustrojoznawstwa. Księga jubileuszowa profesora Bronisława Jastrzęb-
skiego, red. J. Dobkowski, Olsztyn 2007, s. 236.

52  B. Banaszak, M. Jabłoński, komentarz do art. 30 Konstytucji RP (w:) Konstytucje Rzeczypo-
spolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998, s. 67.
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w ustawie, z drugiej zaś – usprawiedliwione potrzeby samorządu na danej uczel-
ni, co jest uzależnione m.in. od wielkości danej uczelni i liczby studentów;

  c) w każdym przypadku organy uczelni, zarówno szczebla ogólnouczelnianego 
jak i w podstawowych jednostkach organizacyjnych, są zobowiązane: stworzyć 
organom samorządu możliwość (niezakłóconego przez prace innych komórek 
administracji uczelni) korzystania z odpowiednich pomieszczeń, wyposażonych 
w meble i urządzenia techniczne niezbędne w każdym biurze, w szczególno-
ści telefon, faks, komputer, drukarkę, łącze internetowe, kserokopiarkę; zapew-
nić zaopatrzenie w materiały biurowe i inne środki przydatne w działalności 
samorządu studenckiego; zapewnić środki finansowe umożliwiające wystę-
powanie organów samorządu studenckiego na płaszczyźnie ogólnopolskiej, 
w szczególności na zjazdach oraz konferencjach organizowanych przez Parla-
ment Studentów RP (monssun.pl/docs/finansowanie_samorzadow_rgsw.pdf).

Art. 203. 1. Przedstawiciele uczelnianych samorządów studenckich tworzą 
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Parlamentem 
Studentów”, reprezentujący ogół studentów w kraju.

2. Parlament Studentów ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania 
wniosków w sprawach dotyczących ogółu studentów, w tym do opiniowania 
aktów normatywnych dotyczących studentów. Projekty aktów normatywnych 
przedkłada Parlamentowi Studentów minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego. Termin wyrażenia opinii w sprawie projektu aktu normatywnego 
wynosi miesiąc od daty jego przedłożenia.

3. Najwyższym organem Parlamentu Studentów jest zjazd delegatów re-
prezentujących samorządy studenckie z poszczególnych uczelni, zwany dalej 
„zjazdem delegatów”.

4. Zasady organizacji i tryb działania Parlamentu Studentów, w tym ro-
dzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz 
kompetencje, określa statut uchwalony przez zjazd delegatów. Statut wcho-
dzi w życie po stwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego jego zgodności z przepisami prawa.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do zmian statutu Parlamentu 
Studentów.

6. (uchylony).

1. Krajową reprezentacją ogółu studentów jest Parlament Studentów Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Tworzą go przedstawiciele uczelnianych samorządów studen-
ckich. Przedstawiciele Parlamentu wchodzą w skład Rady Głównej Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

2. Parlament Studentów działa na podstawie statutu uchwalonego przez zjazd 
delegatów reprezentujących samorządy studenckie z poszczególnych uczelni. 
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Zjazd delegatów jest najwyższym organem Parlamentu. Wejście w życie statutu 
jest uzależnione od stwierdzenia przez ministra jego zgodności z przepisami prawa.

3. Parlamentowi Studentów zostały przyznane uprawnienia do przedkładania 
wniosków oraz uprawnienia opiniodawcze w sprawach dotyczących ogółu studen-
tów, w tym co do projektów aktów normatywnych dotyczących studentów. W ustawie 
wskazano termin przedłożenia opinii co do aktu normatywnego. Wynosi on miesiąc od 
przedstawienia projektu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego�

4. Z dniem 1 października 2012 r. wchodzą w życie ust. 2 i 3 art. 170, przy-
znające Parlamentowi Studentów, jako jedynemu podmiotowi, uprawnienia do 
prowadzenia, w porozumieniu z samorządem studenckim uczelni, szkoleń stu-
dentów w zakresie praw i obowiązków studenta (zob. komentarz do art. 170). Na 
szkolenia te Parlament otrzymuje dotacje (art. 203a ust. 4). 

5. Uchylony nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r. ust. 6 dotyczył środków fi-
nansowych niezbędnych do funkcjonowania Parlamentu Studentów. Zagadnienia 
te reguluje obecnie ust. 4 art. 203a.

Art. 203a. 1. Parlament Studentów ma osobowość prawną.
2. Do Parlamentu Studentów stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 

ust. 1 i 2, art. 11, art. 25, art. 29, art. 33–35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – 
Prawo o stowarzyszeniach, z zachowaniem przepisów niniejszej ustawy.

3. Organem nadzorującym Parlament Studentów jest minister właściwy 
do spraw szkolnictwa wyższego.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przekazuje Par-
lamentowi Studentów środki finansowe niezbędne do jego funkcjonowania, 
w tym na zadania wynikające z przepisów art. 170 ust. 3, w formie dotacji.

1. Artykuł 203a jest artykułem nowym, dodanym nowelizacją z dnia 18 mar-
ca 2011 r. Określa on status prawny Parlamentu Studentów, sytuując go jako oso-
bę prawną, do której mają odpowiednie zastosowanie wymienione w ust. 2 prze-
pisy prawa o stowarzyszeniach. Ustawodawca przyznał z dniem 1 października 
2012 r. Parlamentowi Studentów osobowość prawną, co oznacza, że może być on 
podmiotem praw i obowiązków oraz dokonywania czynności prawnych we włas-
nym imieniu. Osobowości prawnej nie mają uczelniane samorządy studenckie.

2. Parlament nie jest określony w ustawie jako stowarzyszenie. Ustawa odsyła 
jedynie do odpowiedniego stosowania wymienionych w ust. 2 przepisów ustawy 
– Prawo o stowarzyszeniach (na temat zasad odpowiedniego stosowania innych 
przepisów patrz uwagi do art. 207).

3. Przepisy prawa o stowarzyszeniach, stosowane odpowiednio do Parlamentu 
Studentów, dotyczą: art. 10 ust. 1 – treści statutu („Statut stowarzyszenia określa 
w szczególności…”); art. 10 ust. 2 – tworzenia terenowych jednostek organizacyj-
nych i określenia w statucie ich struktury oraz zasad tworzenia („Stowarzysze-
nie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane 
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określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek”); 
art. 11 – organów stowarzyszenia; art. 25 – uprawnień organu nadzoru administra-
cyjnego; art. 29 – uprawnień sądu; art. 33 – określenia źródeł powstania majątku 
stowarzyszeń; art. 34 – prowadzenia działalności gospodarczej; art. 35 – otrzy-
mywania dotacji.

4. Ustawa nie definiuje majątku Parlamentu Studentów, odsyłając w tym za-
kresie do odpowiedniego stosowania art. 33 pr. stow. Artykuł ten nie zawiera de-
finicji majątku, ale jedynie wskazuje na źródła jego powstania. „Żaden przepis 
prawa […] nie definiuje pojęcia majątku”53. Jak podkreśla się w doktrynie, termin 
„mienie” jest często utożsamiany z terminem „majątek”. Pojęcie majątku jest rozu-
miane w znaczeniu szerszym jako ogół praw majątkowych przysługujących pod-
miotowi (aktywów) oraz ciążących na nim obowiązków majątkowych (pasywów) 
i w znaczeniu węższym jako aktywa z wyłączeniem pasywów. Majątek w znacze-
niu wąskim może być utożsamiany z mieniem i w takim znaczeniu przyjmuje się 
określenie majątku prawie o stowarzyszeniach54, a stosując odpowiednio – w ko-
mentowanym art. 203a.

5. Nadzór administracyjny nad Parlamentem Studentów sprawuje minister 
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, przy możliwości stosowania środków 
nadzoru wymienionych w prawie o stowarzyszeniach. W zakresie sprawowane-
go nadzoru ma on prawo żądać dostarczenia w wyznaczonym terminie odpisów 
uchwał zebrania delegatów oraz niezbędnych wyjaśnień od władz Parlamentu Stu-
dentów. Prawo do rozwiązania Parlamentu Studentów zostało przyznane sądowi.

Art. 204. 1. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organiza-
cjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach arty-
stycznych i sportowych, na zasadach określonych w ustawie.

2. Uczelniane organizacje studenckie, a także działające w uczelni stowa-
rzyszenia zrzeszające wyłącznie studentów lub studentów i nauczycieli akade-
mickich, mają prawo występowania z wnioskami do organów uczelni lub do 
organów samorządu studenckiego w sprawach dotyczących studentów uczelni.

3. Organy uczelni mogą przeznaczać środki materialne dla uczelnianych 
organizacji studenckich i stowarzyszeń, o których mowa w ust. 2. Organizacje 
te przedstawiają władzom uczelni sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych 
środków nie rzadziej niż raz w semestrze.

1. Komentowany artykuł rozwija konstytucyjne prawo do zrzeszania się. Ar-
tykuł 58 Konstytucji RP stanowi: „Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. 
Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub 
ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd”.

53 P. Suski, Stowarzyszenia w prawie polskim, Warszawa 2002, s. 208.
54 Por. np. E. Skowrońska -Bocian, komentarz do art. 44 k.c. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, 

t. 1, red. K. Pietrzykowski, Legalis/el. 2011; P. Suski, Stowarzyszenia…, s. 208.



 Art. 205 

465

Rozdział 4. Samorząd i organizacje studenckie

 Elżbieta Ura  

2. W ust. 2 zostały wyróżnione dwie formy zrzeszania się studentów: uczel-
niane organizacje studenckie, w tym koła naukowe, zespoły artystyczne i spor-
towe, podlegające rejestracji przez rektora, i organizacje studenckie działające na 
podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach. 

3. Zasady rejestracji i działania uczelnianych organizacji studenckich okre-
ślone są w art. 205.

4. Ustawa przyznaje organizacjom studenckim, bez względu na ich formę, 
prawo do występowania do organów uczelni lub do organów samorządu studen-
ckiego z wnioskami dotyczącymi studentów uczelni.

Art. 205. 1. Uczelniane organizacje studenckie podlegają rejestracji, z wy-
łączeniem organizacji studenckich działających na podstawie ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Rejestr uczelnianych organi-
zacji studenckich jest jawny.

2. Organem rejestrującym i prowadzącym rejestr uczelnianych organi-
zacji studenckich jest rektor. Od decyzji rektora w sprawie rejestracji przy-
sługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

3. Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej jest zgod-
ność jej statutu (regulaminu, deklaracji założycielskiej) z przepisami prawa 
i statutem uczelni.

4. Rektor uchyla uchwałę organu uczelnianej organizacji studenckiej nie-
zgodną z przepisami prawa, statutem uczelni lub statutem (regulaminem, de-
klaracją założycielską) tej organizacji.

5. Senat uczelni, na wniosek rektora, rozwiązuje uczelnianą organizację 
studencką, jeżeli w jej działalności rażąco lub uporczywie są naruszane prze-
pisy ustawowe, statut uczelni lub statut (regulamin, deklaracja założycielska) 
organizacji.

1. Rejestracji w rejestrze uczelnianym podlegają tylko uczelniane organiza-
cje studenckie, o których mowa w art. 204 ust. 1. Wniosek o rejestrację wraz ze 
statutem, regulaminem lub deklaracją założycielską organizacje te przedkładają 
do rektora jako organu właściwego w sprawie prowadzenia rejestru. Odmowa re-
jestracji następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do ministra do 
spraw szkolnictwa wyższego.

2. Ustęp 3 określa warunek rejestracji, a contrario – odmowa rejestracji na-
stępuje w razie stwierdzenia niezgodności statutu, regulaminu lub deklaracji za-
łożycielskiej uczelnianej organizacji studenckiej z przepisami prawa lub statutem 
uczelni. Ocena tej niezgodności należy do rektora.

3. Niezgodność z przepisami prawa, statutem uczelni lub aktem stanowiącym 
podstawę rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej stanowi kryterium uchy-
lenia przez rektora uchwał podejmowanych przez te organizacje.
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4. Środkiem definitywnym przyznanym senatowi jest rozwiązanie uczel-
nianej organizacji studenckiej. Senat nie może jednak zastosować tego środka 
z własnej inicjatywy, ale wyłącznie na wniosek rektora. Wniosek ten musi być oce-
niany pod kątem zaistnienia ustawowej przesłanki rozwiązania, tj. rażącego lub 
uporczywego naruszania przepisów. Oznacza to, że nie wystarczy niezamierzo-
ne naruszenie, ale muszą to być naruszenia ocenione jako rażące lub uporczywe.

5. Jeśli uchwała senatu nie wskazuje daty rozwiązania uczelnianej organizacji 
studenckiej, następuje to z datą podjęcia uchwały w tej sprawie.

Art. 206. 1. Samorząd studencki, w tym Parlament Studentów, lub stowa-
rzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszające wyłącznie studentów, może 
– dla poparcia swoich żądań, gdy są one przedmiotem sporu zbiorowego i do-
tyczą istotnych spraw lub interesów studentów – podjąć akcję protestacyjną, 
nienaruszającą przepisów obowiązujących w uczelni.

2. Decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej i jej formie podejmuje 
bezwzględną większością głosów, odpowiednio do jej zasięgu, organ samorządu 
studenckiego lub stowarzyszenia, o którym mowa w ust. 1. O decyzji tej właś-
ciwy organ zawiadamia rektora lub kierownika podstawowej jednostki orga-
nizacyjnej nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej.

3. Strajk studencki (powstrzymywanie się od uczęszczania na zajęcia 
z możliwością pozostania w uczelni) może być podjęty wyłącznie przez samo-
rząd studencki lub stowarzyszenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wcześniej-
sze negocjacje z rektorem lub inne niż strajk formy akcji protestacyjnej nie 
doprowadziły do rozwiązania konfliktu.

4. Udział w strajku lub innej akcji protestacyjnej jest dobrowolny i nie 
stanowi naruszenia obowiązków studenta, jeżeli strajk lub inna akcja prote-
stacyjna zostały zorganizowane zgodnie z ustawą.

5. Organizator strajku lub innej akcji protestacyjnej jest obowiązany za-
pewnić taki ich przebieg, aby nie zagrażały zdrowiu lub życiu ludzkiemu, 
mieniu uczelni lub innych osób, ani nie naruszały praw pracowników uczel-
ni, a także studentów niebiorących udziału w proteście.

6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się do uczelni wojskowych oraz uczelni 
służb państwowych.

1. Komentowany artykuł określa warunki i okoliczności przeprowadzania ak-
cji protestacyjnych, w tym strajku studenckiego. 

2. W ust. 1 zostały wskazane podmioty uprawnione do podjęcia decyzji o ak-
cji protestacyjnej, a w ust. 3 – podmioty uprawnione do podjęcia decyzji o strajku. 
Akcja protestacyjna niebędąca strajkiem może być podjęta przez samorząd studen-
cki, Parlament Studentów lub stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym zrzesza-
jące wyłącznie studentów. Wyłączone są z tego uprawnienia stowarzyszenia o za-
sięgu lokalnym oraz stowarzyszenia, które zrzeszają oprócz studentów również 
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nauczycieli akademickich. Parlament Studentów nie został natomiast wymieniony 
w grupie podmiotów uprawnionych do podjęcia decyzji o strajku. 

3. Akcja protestacyjna może być podjęta wyłącznie jako następstwo sporu 
zbiorowego na linii studenci – organy uczelni lub organy jednostki organizacyj-
nej uczelni. Oznacza to, że istnienie sporu zbiorowego warunkuje podjęcie akcji 
protestacyjnej. Przedmiotem sporu zbiorowego są żądania dotyczące istotnych 
spraw lub interesów studentów. Celem akcji protestacyjnej jest poparcie tych 
żądań. Nie oznacza to obowiązku spełnienia tych żądań przez organy uczelni lub 
jednostki organizacyjnej uczelni.

4. Stroną akcji protestacyjnej mogą być wyłącznie organy samorządu studen-
ckiego lub wymienionych w ust. 1 stowarzyszeń, które podejmują decyzję o prze-
prowadzeniu akcji protestacyjnej i jej formie. Stroną tą nie mogą być sponta-
niczne grupy studentów zawiązywane w określonym celu.

5. Ustawa nie określa formy akcji protestacyjnej, wskazując jedynie, że nie 
może ona naruszać przepisów obowiązujących na uczelni.

6. Decyzja w sprawie przeprowadzenia i formy akcji protestacyjnej dla swej 
ważności musi być podjęta w trybie określonym w ust. 2 (bezwzględna większość 
głosów, co oznacza, że liczba głosów „za” musi być większa od sumy liczby głosów 
„przeciw i wstrzymujących się; aby decyzja została podjęta, liczba głosów popiera-
jących musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów) przez uprawniony organ 
organizacji wymienionej w ust. 1. Rektor lub kierownik jednostki organizacyjnej 
musi być zawiadomiony o tej decyzji nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem ak-
cji. Niespełnienie tych warunków czyni akcję protestacyjną nielegalną. Do oceny 
organu uczelni należy, czy uzna zawiadomienie dokonane w terminie krótszym 
za ważne, gdyż ustawa nie określa skutków prawnych uchybienia temu terminowi.

7. W ust. 3 została określona ustawowa definicja strajku studenckiego. Jest 
nim powstrzymywanie się od uczęszczania na zajęcia z możliwością pozostania na 
uczelni. Strajk jest formą protestacyjną o najostrzejszym kształcie. Jest to środek 
ostateczny i może być podjęty wówczas, gdy wcześniejsze negocjacje z rektorem 
lub inne formy protestacyjne nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu. Z prze-
pisu nie wynika obowiązek prowadzenia wcześniejszych negocjacji, mogą one być 
zastąpione inną, wcześniej przeprowadzoną akcją protestacyjną.

8. Udział w strajku lub innej akcji protestacyjnej jest dobrowolny. Oznacza 
to, że udział w strajku nie może być w żaden sposób wymuszony, nikt nie może 
też być szykanowany z powodu nieuczestniczenia w nim. W strajku można uczest-
niczyć przez cały czas jego trwania, przystąpić do niego w czasie trwania albo 
zrezygnować w każdej chwili. Prawo do strajku studenckiego jest prawem odpo-
wiadającym prawu do strajku pracowniczego. Określa je art. 59 Konstytucji RP, 
wskazując jednocześnie, iż nie ma ono charakteru bezwzględnego i przysługuje 
w zakresie ustawowo wyznaczonym55. Artykuł 59 ust. 3 Konstytucji RP stanowi, 
że prawo to służy w granicach określonych w ustawie. Jak podkreślił SN: „Pra-

55 Szerzej zob. K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010.
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wo do strajku należy do podstawowych praw człowieka oraz wolności związko-
wych. Wobec tego wątpliwości związane z wykładnią przepisów regulujących 
strajk powinny być – zgodnie z zasadą in dubio pro libertate rozstrzygane na rzecz 
a nie przeciwko wolności strajku” (wyrok SN z dnia 7 lutego 2007 r., I PK 209/06, 
OSNP 2008, nr 5–6, poz. 65). 

9. Kryteria oceny legalności strajku studenckiego określa ustawa. Strajk jest 
nielegalny, jeżeli: przedmiot strajku jest inny niż określony w ustawie, tj. nie do-
tyczy istotnych spraw lub interesów studentów, gdy został podjęty przez inny ani-
żeli wymieniony w ust. 3 podmiot lub gdy został naruszony tryb podjęcia decyzji 
o przeprowadzeniu strajku. 

10. Przepisy dotyczące akcji protestacyjnych i strajku studenckiego nie mają 
zastosowania do uczelni wojskowych i służb państwowych. Wyłączenie tego typu 
uczelni jest ściśle związane z zakazem organizowania strajku w jednostkach or-
ganizacyjnych wymienionych w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o roz-
wiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.).

Art. 207. 1. Do decyzji, o których mowa w art. 169 ust. 10 i 11 oraz art. 196 
ust. 3, decyzji podjętych przez organy uczelni, kierownika studiów doktoran-
ckich lub dyrektora jednostki naukowej w indywidualnych sprawach studen-
tów i doktorantów, a także w sprawach nadzoru nad działalnością uczelnia-
nych organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego i doktoranckiego, 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu 
administracyjnego.

2. Decyzje wydawane przez rektora w pierwszej instancji są ostatecz-
ne. W takim przypadku stosuje się odpowiednio art. 127 § 3 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawie nadania 
tytułu zawodowego i wydania dyplomu oraz do stwierdzenia nieważności de-
cyzji o nadaniu tytułu zawodowego i wydaniu dyplomu jest rektor uczelni.

4. Przepis ust. 1 stosuje się także do decyzji podjętych przez komisję sty-
pendialną i odwoławczą komisję stypendialną, o których mowa w art. 175 
ust. 3 i art. 176 ust. 3.

1. Ustęp 1 komentowanego artykułu został zmieniony nowelizacją z dnia 
18 marca 2011 r. i w brzmieniu jak wyżej obowiązuje od 1 października 2012 r. 
Obowiązujący wcześniej przepis odsyłał do odpowiedniego stosowania przepisów 
kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów o zaskarżaniu decyzji 
do sądu administracyjnego w odniesieniu do decyzji dotyczących przyjęcia na 
studia, w przypadkach gdy wstęp nie był wolny, decyzji podjętych przez organy 
uczelni w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów oraz w sprawach 
nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji studenckich. Wprowadzona 
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zmiana, po pierwsze, poszerza krąg podmiotów uprawnionych do wydawania de-
cyzji o kierownika studiów doktoranckich i dyrektora jednostki naukowej (a nie 
jak dotychczas tylko organy uczelni), a po drugie – rozszerza zakres przedmioto-
wy wydawanych decyzji.

2. Odpowiednie zastosowanie przepisów kodeksu postępowania administra-
cyjnego oraz przepisów o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego doty-
czy decyzji:
  a)  komisji rekrutacyjnych w sprawach przyjęcia na studia – jeżeli przeprowa-

dzana jest rekrutacja (art. 169 ust. 10); 
  b)  kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub innego organu 

wskazanego w statucie w sprawach przyjęcia na studia – gdy wstęp na studia 
jest wolny (art. 169 ust. 11);

  c)  komisji rekrutacyjnych w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie (art. 196 
ust. 3);

  d)  podjętych przez organy uczelni, kierownika studiów doktoranckich lub dy-
rektora jednostki naukowej w indywidualnych sprawach studentów i dokto-
rantów;

  e) w sprawach dotyczących nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji 
studenckich oraz samorządu studenckiego i doktoranckiego;

  f)  kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie stypendium so-
cjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi 
dla studenta (art. 207 ust. 4 i art. 175 ust. 3);

  g)  decyzji podjętych przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypen-
dialną, jeżeli uprawnienia w sprawach stypendium oraz zapomogi rektor, na 
wniosek właściwego organu samorządu studenckiego, przekazał wymienio-
nym podmiotom (art. 207 ust. 4 i art. 176 ust. 3).
3. Organami wydającymi decyzje ustanowiono: organy uczelni, kierownika 

podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, kierownika studiów doktoran-
ckich, dyrektora jednostki naukowej, komisje rekrutacyjne, komisje stypendial-
ne – w zakresie określonym ustawą. Przymiot samodzielnego organu wydające-
go decyzje otrzymały komisje rekrutacyjne i komisje stypendialne – w zakresie 
określonym ustawą.

4. Dziekan wydziału jest jednoosobowym organem uczelni na mocy art. 60 
ust. 6 i wydaje decyzje w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów. 
Skoro ustawodawca w sprawach studenckich wprowadził postępowanie dwuin-
stancyjne, to należy przyjąć, że zarówno dziekan, jak i rektor są w postępowaniu 
administracyjnym autonomicznymi organami. 

5. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyj-
nego ma zapewnić tylko minimum procedury, niezbędne do załatwienia sprawy 
i zachowania uprawnień strony, przy uwzględnieniu specyfiki szkoły wyższej 
i przyjętych w niej zasad komunikowania o rozstrzygnięciach organów uczel-
ni. W ramach tej odpowiedniości nie sposób jest oczekiwać, aby niezależnie od 
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kierunku kształcenia szkoła publiczna działała tak jak organ administracji pub-
licznej, gdyż została powołana do zupełnie innych zadań, których zakres wyni-
ka z art. 4 p.s.w. (por. np.: wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2002 r., I SA 106/02, 
LEX nr 137851; wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2001 r., I SA 2521/00, LEX nr 54756, 
wyrok NSA z dnia 13 października 2011 r., I OSK 1304/11, LEX nr 1069584). Od-
powiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego ozna-
cza, że mogą być one stosowane tylko w takim zakresie i w taki sposób, aby uzu-
pełniać, a nie modyfikować przepisy prawa o szkolnictwie wyższym. Wynika 
stąd konieczność selektywnego stosowania przepisów kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego oraz niedopuszczalność ich stosowania w takich sprawach, któ-
re zostały uregulowane w sposób wyczerpujący w ustawie (por. wyrok TK z dnia 
8 listopada 2000 r., SK 18/99, OTK 2000, nr 7, poz. 258; wyrok NSA z dnia 13 paź-
dziernika 2011 r., I OSK 1304/11, LEX nr 1069584; wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 2 grudnia 2005 r., I SA/Wa 2040/04, LEX nr 189841).

6. Zawarte w art. 207 ust. 1 postanowienie o odpowiednim stosowaniu prze-
pisów kodeksu postępowania administracyjnego m.in. do decyzji w indywidual-
nych sprawach studentów wynika z pozycji uczelni określonej w art. 4 ust. 1 jako 
jednostki organizacyjnej autonomicznej we wszystkich obszarach swojego dzia-
łania na zasadach określonych w ustawie. Jest to jednostka organizacyjna, która 
jest powołana do wykonywania zadań publicznych i uprawniona do nawiązywa-
nia stosunków administracyjnoprawnych (wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2001 r., 
I SA 2521/00, LEX nr 54756). Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że przez auto-
nomię szkół wyższych należy rozumieć konstytucyjnie chronioną sferę wolności 
prowadzenia badań naukowych i kształcenia, w ramach obowiązującego porząd-
ku prawnego. Ze względu na autonomię „decyzja organów uczelni” to nie w pełni 
to samo co decyzja organu administracji. Ustawodawca świadomie przyjął model 
zbliżony do administracyjnoprawnego, zarówno jeśli chodzi o charakter tych „de-
cyzji”, jak i o realizację prawa studenta do sądu. Nakaz odpowiedniego stosowa-
nia przepisów kodeksu postępowania administracyjnego należy rozumieć w ten 
sposób, że wszystkie gwarancje, jakie przysługują adresatowi decyzji administra-
cyjnej na podstawie przepisów tego kodeksu, winny mieć także zastosowanie do 
adresata „decyzji” rektora, chyba że szczególne cechy sprawy wprost to uniemoż-
liwiają (wyrok TK z dnia 8 listopada 2000 r., SK 18/99, OTK 2000, nr 7, poz. 258). 

7. Wśród przepisów kodeksu postępowania administracyjnego mających od-
powiednie zastosowanie należy wyróżnić przepisy określające zasady ogólne po-
stępowania administracyjnego. Szczególne znaczenie mają:
  –  art. 7 k.p.a. – wyrażający zasadę prawdy obiektywnej, zgodnie z którą organ 

obowiązany jest do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dokładnego 
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na wzglę-
dzie interes społeczny i słuszny interes strony. Zasada ta jest realizowana przez 
art. 77 § 1 k.p.a., zobowiązujący do podjęcia wszelkich działań niezbędnych 
do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy („Organ administracji 
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publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały 
materiał dowodowy”), i art. 80 k.p.a., nakładający obowiązek dokonania oceny 
na podstawie całokształtu zebranego materiału dowodowego („Organ admi-
nistracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, 
czy dana okoliczność została udowodniona”);

  –  art. 15 k.p.a. – gwarantujący dwuinstancyjność postępowania administracyj-
nego. W orzecznictwie oraz literaturze prawniczej jednoznacznie się wska-
zuje, że zasada określona w art. 15 k.p.a. musi być tak rozumiana, iż sprawę 
w jej całokształcie rozpoznaje nie tylko organ pierwszej instancji, lecz także, 
w razie zaskarżenia orzeczenia organu pierwszej instancji, organ odwoławczy 
(drugiej instancji). „Sprawa administracyjna jest zatem dwukrotnie rozpo-
znana i rozstrzygnięta, po raz pierwszy w I instancji, a następnie w II instan-
cji. Dwukrotne rozpoznanie oznacza obowiązek przeprowadzenia dwukrot-
nie postępowania wyjaśniającego, konsekwentnie do tego ukształtowane jest 
postępowanie odwoławcze, którego przedmiotem nie jest weryfikacja decy-
zji, a ponowne rozpoznanie sprawy […]. Pogwałcenie prawa do dwukrotnego 
rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej jest rażącym naru-
szeniem prawa”56. Organ odwoławczy ma możliwość uchylenia orzeczenia 
organu pierwszej instancji, i w to miejsce wydania własnego orzeczenia (re-
formacyjnego), zarówno w części, jak i w całości. Może również utrzymać 
w mocy zaskarżone orzeczenie, uznając po rozpoznaniu sprawy, iż stanowi-
sko organu pierwszej instancji było prawidłowe, jednocześnie ma prawo do 
tego, aby własne orzeczenie, którego nieodłączną częścią jest uzasadnienie, 
sformułować w taki sposób, jaki doprowadzi do usunięcia niektórych wad 
uzasadnienia orzeczenia organu pierwszej instancji (uzasadnienie wyroku 
NSA z dnia 29 czerwca 2011 r., II OSK 1147/10, LEX nr 1083547). Organ od-
woławczy jest obowiązany ocenić prawidłowość decyzji pierwszoinstancyjnej 
nie tylko w granicach zarzutów przedstawionych w odwołaniu, lecz także 
pod kątem przepisów prawa materialnego i procesowego, które mają zasto-
sowanie w sprawie rozstrzygniętej tą decyzją. Organ ten rozpoznaje sprawę, 
a nie odwołanie (wyrok NSA z dnia 1 października 2009 r., II FSK 658/08, 
LEX nr 532803);

  –  art. 11 k.p.a. – wyrażający zasadę przekonywania („Organy administracji pub-
licznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują 
się przy załatwieniu sprawy […]”). Realizacja tej zasady następuje w uzasad-
nieniu decyzji, które zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a. winno przekonywać stronę 
o prawidłowości rozstrzygnięcia. Uzasadnienie decyzji winno być elementem 
decydującym o przekonaniu strony o trafności rozstrzygnięcia. Stosowanie tej 
zasady należy odnieść nie tylko do decyzji nakładającej na stronę obowiązki, 

56 B. Adamiak  (w:) B. Adamiak,  J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Warszawa 2012, s. 96; K. Glibowski (w:) Kodeks postępowania administracyjnego, 
red. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Legalis/el. 2012.
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lecz także do decyzji negatywnych57. „Cechą tej zasady jest również to, że 
norma, w której ją sformułowano, nie tworzy odrębnych instytucji proceso-
wych, ale działa za pośrednictwem wszystkich instytucji k.p.a.”58�
8. Decyzje o przyjęciu (odmowie przyjęcia) na studia akademickie są jedno-

licie uznawane za indywidualne akty administracyjne. Sprawowana przez sądy 
administracyjne kontrola tych decyzji dotyczy jedynie zgodności z prawem po-
stępowania decyzyjnego uprawnionych organów. Istotę władztwa zakładowego 
stanowi zakres upoważnień dla organów zakładu do jednostronnego kształtowa-
nia stosunków prawnych z użytkownikami zakładu, jak również z osobami, któ-
re znalazły się na terenie zakładu w innym charakterze. Nie wydaje się w drodze 
decyzji administracyjnych aktów organów uczelni ze sfery aktów administracyj-
nych wewnętrznych. Do takich aktów zalicza się m.in.: zgodę dziekana wydziału 
na podjęcie dodatkowych studiów na innym kierunku tej samej bądź innej uczel-
ni; odmowę udzielenia przez organy szkoły wyższej urlopu dziekańskiego studen-
towi. Do zdarzeń niepodlegających reżimowi kodeksu postępowania administra-
cyjnego zaliczono także ocenę egzaminatora, będącą jego wyłącznym atrybutem. 
Ocena prac egzaminacyjnych należy wyłącznie do osób w tym celu powołanych 
przez uczelnię, a liczba uzyskanych punktów, będących wyrazem tej oceny, nie 
stanowi elementu decyzji administracyjnej (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 
15 lipca 2008 r., II SA/Bk 320/08, LEX nr 566519; wyrok NSA z dnia 16 stycznia 
1985 r., SA/Wr 645/84, OSPiKA 1986, z. 2, poz. 25; wyrok NSA z dnia 2 grud-
nia 1994 r., I SA 1636/94, ONSA 1995, nr 4, poz. 176; wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 8 sierpnia 2008 r., I SA/Wa 133/08, LEX nr 566530).

9. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym zwraca się uwagę, że komen-
towany przepis nie wymienia expressis verbis zdarzeń, które – jako indywidu-
alne sprawy studentów – winny być załatwiane w drodze decyzji administracyj-
nych, do których należy odpowiednio stosować przepisy kodeksu postępowania 
administracyjnego, niemniej jednak niewątpliwie chodzi w nim o takie sytuacje, 
kiedy rozstrzygnięcie organu uczelni dotyczy sfery praw i obowiązków studen-
ta i – co ważne – wywiera bezpośredni skutek na zewnątrz. Do takich zalicza 
się w szczególności: decyzje odmawiające przyjęcia na studia wyższe, decy-
zje o skreśleniu z listy studentów, rozstrzygnięcia w kwestii zwolnienia z opła-
ty za studia, rozstrzygnięcia stwierdzające złożenie egzaminu magisterskiego 
i postanawiające o nadaniu tytułu magistra (np. wyrok NSA z dnia 12 czerwca 
2001 r., I SA 2521/00, LEX nr 54756; wyrok WSA w Lublinie z dnia 30 kwiet-
nia 2009 r., III SA/Lu 462/08, LEX nr 554846; wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 
2010 r., I OSK 673/10, LEX nr 612172). Sprawa zwolnienia cudzoziemca z opła-

57 B. Adamiak (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, s. 89.
58 A. Wiktorowska, Zasada przekonywania w kodeksie postępowania administracyjnego (w:) 

Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana 
prof. zw. dr hab. Jackowi M. Langowi, red. M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska, E. Ste-
fańska, Warszawa 2009, s. 369.
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ty za studia ma charakter indywidualnej sprawy, zważywszy przede wszystkim 
gwarancje procesowe studenta, który musi mieć możliwość zaskarżenia takiego 
rozstrzygnięcia (postanowienia NSA z dnia 30 listopada 2011 r., I OSK 2204/11, 
LEX nr 1149319).

10. Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając sprawę studenta w przed-
miocie skreślenia z listy studentów, wyraził pogląd, iż sprawy dotyczące wyra-
żenia zgody na egzamin komisyjny, choć załatwiane w toku instancji (od decyzji 
służy odwołanie do rektora), nie mają charakteru spraw indywidualnych, zała-
twianych w drodze decyzji administracyjnych, są to bowiem decyzje zakładowe, 
związane z tokiem studiów (wyrok NSA z dnia 6 września 2007 r., I OSK 877/07, 
LEX nr 1016352). W odróżnieniu od sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na eg-
zamin komisyjny, która nie ma charakteru indywidualnej sprawy, załatwianej 
w drodze decyzji administracyjnej, gdyż stanowi decyzję wewnętrzną, sprawa 
zaliczenia semestru studiów przez dziekana ma charakter indywidualnej sprawy 
studenta, która jest załatwiana w drodze decyzji administracyjnej, przy odpo-
wiednim stosowaniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Za-
liczenie semestru przez dziekana jest aktem indywidualnym, który należy trak-
tować jak decyzję administracyjną, zważywszy przede wszystkim na gwarancje 
procesowe studenta, który musi mieć możliwość zaskarżenia takiego rozstrzyg-
nięcia, ponieważ ma ono znaczenie dla jego praw i obowiązków. Kreuje bowiem 
jego sytuację prawną na zewnątrz, w szczególności umożliwia kontynuowanie 
studiów w ramach kolejnego semestru, co oznacza, że rozstrzyga sprawę co do jej 
istoty (art. 104 k.p.a.), a więc nie ogranicza się jedynie do faktycznej czynności 
uznania za zaliczone egzaminów z przedmiotów objętych regulaminem studiów 
w danym roku akademickim (w danym semestrze), lecz „przenosi” studenta do 
kolejnego etapu kształcenia (wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2010 r., I OSK 673/10, 
LEX nr 612172). Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnia, że: „Zaliczenie seme-
stru przez dziekana jest więc rozstrzygnięciem władczym, w swej istocie i treści 
dającym promocję (bądź nie) studentowi w celu kontynuowania studiów, ewen-
tualnie, kiedy w grę wchodzi zaliczenie ostatniego semestru studiów – dają-
cym możliwość ich zakończenia, przez złożenie egzaminu magisterskiego i uzy-
skanie tytułu magistra (bądź odpowiednio licencjata). Zatem decyzja dziekana 
o zaliczeniu semestru nie wywołuje jedynie skutku wewnętrznego (zakładowe-
go), jak w przypadku sprawy wyrażenia zgody na egzamin komisyjny, będąc 
natomiast wyrazem władztwa państwowego (organu uczelni), kreuje stosunek 
administracyjnoprawny w ramach procesu realizacji zadań publicznych (oświa-
towych), którego bezpośredni skutek wypływa na zewnątrz i dotyczy, względnie 
ingeruje w sferę praw i obowiązków studenta, a więc z jednej strony polega na ak-
ceptacji organu uczelni osiągnięć semestralnych studenta, pozwalających na jego 
promowanie w dalszym procesie kształcenia, co jest równoznaczne z oświadcze-
niem woli organu o wyrażeniu zgody na kontynuowanie edukacji, z drugiej zaś 
strony – ów skutek, materializując się, daje studentowi m.in. prawo do kontynu-
owania nauki, przy jednoczesnej konieczności respektowania obowiązków, jakie 
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z tego faktu dla niego wynikają. O decyzji o zaliczeniu semestru przez dzieka-
na student dowiaduje się z chwilą zwrotnego odbioru indeksu, a zatem to z tym 
momentem decyzja ta wchodzi do obrotu prawnego, co – wziąwszy pod uwagę 
specyfikę tego rodzaju spraw – czyni zadość obowiązkowi odpowiedniego sto-
sowania Kodeksu (art. 110 k.p.a.)” (uzasadnienie wyroku NSA z dnia 6 sierpnia 
2010 r., I OSK 673/10, LEX nr 612172).

11. Możliwość uregulowania organizacji i toku studiów oznacza, że ustawo-
dawca nie zdecydował się poddać wszystkich decyzji podejmowanych w indywidu-
alnych sprawach studentów kontroli sądów administracyjnych. Wniosek o zmianę 
promotora jest związany z tokiem studiów, a dotyczy działania organów uczelni, 
skierowanego na wywołanie konkretnych i indywidualnie oznaczonych skutków 
prawnych, w ramach stosunku zakładowego (postanowienie NSA z dnia 19 maja 
2010 r., I OSK 774/10, LEX nr 694361).

12. Kognicji sądów administracyjnych podlegają decyzje wskazane wyraź-
nie w prawie o szkolnictwie wyższym. I tak, w drodze decyzji rozstrzyga się 
w sprawach: przyjęcia na studia i studia doktoranckie, stypendiów, skreślenia 
z listy studentów, stwierdzenia o złożeniu egzaminu magisterskiego (licencja-
ckiego) i postanowienia o nadaniu tytułu zawodowego magistra lub licencjata, 
stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego. 
Zaskarżeniu podlegają akty zakładowe zewnętrzne, czyli rozstrzygnięcia, któ-
re mają znaczenie dla praw i obowiązków studenta, a przesądzające o nawiąza-
niu, odmowie nawiązania, przekształceniu bądź rozwiązaniu stosunku zakła-
dowego (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 15 lipca 2008 r., II SA/Bk 320/08, 
LEX nr 566519). 

13. Od aktów zakładowych zewnętrznych należy odróżnić rozstrzygnięcia 
uregulowane wewnętrznie. Mogą one być podstawą rozstrzygnięć dotyczących 
indywidualnie określonego studenta, nie przesądzają jednak ostatecznie o jego 
sytuacji (nie mają charakteru zewnętrznego). Z chwilą przyjęcia danej osoby 
w poczet użytkowników zakładu, staje się ona podmiotem praw i obowiązków, 
które przysługują użytkownikom danego zakładu bądź ich obciążają. Te pra-
wa i obowiązki wynikają zarówno z przepisów powszechnie obowiązujących 
(ustaw i aktów normatywnych wykonawczych), jak i ze statutów oraz regulami-
nów zakładowych. Użytkownika, który dobrowolnie przystąpił do zakładu ad-
ministracyjnego (np. studenta), wiążą przepisy zawarte w aktach normatywnych 
wewnątrzzakładowych, ponieważ jego wniosek o przyjęcie jest równocześnie wy-
rażeniem zgody na poddanie się reżimowi prawnemu obowiązującemu w danym 
zakładzie (uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 13 października 2003 r., 
OPS 5/03, ONSA 2004, nr 1, poz. 9). 

14. W świetle rozwiązań ustawowych wyłączone z zakresu stosowania prze-
pisów kodeksu postępowania administracyjnego o postępowaniu ogólnym są na-
stępujące sprawy:
  a)  niedotyczące indywidualnego rozstrzygnięcia w formie decyzji o prawach lub 

obowiązkach studenta;
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  b)  dotyczące działalności uczelni w ramach jej autonomii, organizacji roku aka-
demickiego, ustalania programów studiów, ustalania okresów sesji, uchwala-
nia zasad przyjęcia na studia;

  c)  związane z dokonywaniem oceny merytorycznej wiedzy studentów w czasie 
zaliczeń i egzaminów,
Do wydawania zaświadczeń stosuje się przepisy działu VII kodeksu postę-

powania administracyjnego.
15. Decyzje wydawane przez rektora w pierwszej instancji są ostateczne. 

W tym przypadku, zgodnie z ust. 2 komentowanego artykułu, stosuje się od-
powiednio art. 127 § 3 k.p.a., stanowiący, że: „Od decyzji wydanej w pierwszej 
instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy od-
wołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego or-
ganu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji”. Na podstawie przepisów 
szczególnych, w tym przypadku przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, wnio-
sek o ponowne rozpoznanie sprawy przysługuje wobec decyzji innych podmio-
tów powołanych do prowadzenia orzecznictwa administracyjnego59. Odpowiednie 
stosowanie oznacza w tym przypadku prawo strony do zwrócenia się do rektora 
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Od decyzji wydawanych w pierwszej instancji 
przez pozostałe, upoważnione ustawowo podmioty służy stronie odwołanie do 
rektora. Organem odwoławczym dla komisji stypendialnej jest odwoławcza ko-
misja stypendialna. 

16. Wyczerpanie przez stronę prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpa-
trzenie sprawy jest przesłanką dopuszczalności skargi do sądu administracyjne-
go. Stosowanie odpowiednio art. 127 § 3 k.p.a. oznacza, że strona niezadowolona 
z decyzji może zwrócić się do rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie spra-
wy. Bez złożenia tego wniosku skarga do sądu administracyjnego będzie przed-
wczesna i niedopuszczalna, a sąd ją odrzuci (postanowienie WSA w Olsztynie 
z dnia 15 stycznia 2008 r., II SA/Ol 17/08, LEX nr 335005).

17. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio prze-
pisy dotyczące odwołań od decyzji. „Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy róż-
ni się od odwołania tym, że nie ma on konstrukcji względnie dewolutywnej, jest 
bowiem rozpatrywany przez organ, który wydał zaskarżoną decyzję. Nie będą za-
tem miały zastosowania takie przepisy, jak art. 129 § 1, art. 132, 133, 136 ostatnie 
zdanie, art. 138 § 2 i 3. Pozostałe przepisy dotyczące odwołań od decyzji stosuje 
się wprost. Dotyczy to konstrukcji legitymacji do wniesienia wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, wymagań formalnych, skutków wniesienia wniosku o po-
nowne rozpatrzenie sprawy dla wykonalności decyzji (art. 130). Zastosowanie mają 
wprost przepisy regulujące postępowanie przed organem drugiej instancji co do 
zakresu ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy”60�

59 B. Adamiak (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, s. 576.
60 Tamże, s. 577.
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18. Zgodnie z art. 268a k.p.a. organ administracji publicznej (w tym wy-
padku rektor) może w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej 
jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym za-
kresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień 
i zaświadczeń. Z powyższego wynika, że prorektor, działający w tym zakresie 
tylko w granicach upoważnienia wydanego przez rektora, nie jest uprawniony do 
upoważnienia innego pracownika uczelni do wydania decyzji administracyjnej, 
gdyż wydana w takim przypadku decyzja dotknięta jest nieważnością, o której 
mowa w art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a. (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 19 listopada 
2008 r., II SA/Sz 621/08, LEX nr 521887).

19. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego „wprowadzają kon-
sekwentne rozgraniczenie regulacji dotyczącej organu administracji publicznej 
i regulacji dotyczącej pracowników organów administracji publicznej. Przypisa-
nie kompetencji organowi administracji publicznej ma tę konsekwencję prawną, 
że w postępowaniu administracyjnym ma on zawsze pozycję organu, nigdy pra-
cownika. […] Niezbędne jest wyraźne rozróżnienie organu od obsady personal-
nej organu administracji publicznej. […] nie można do organu stosować przepisów 
o wyłączeniu pracownika organu administracyjnego […]. Kompetencje przyzna-
ne organom administracji publicznej nie przechodzą na aparat pomocniczy, który 
jedynie powołany jest do realizacji tej kompetencji w imieniu i na rachunek orga-
nu. […] przepisy prawa przyznają organom administracji publicznej kompetencje 
do kontroli własnych decyzji, a to oznacza, że nie można wyłącznie ze względu 
na formalistycznie pojmowaną bezstronność – pozbawić […] kompetencji do roz-
patrzenia wniosku na podstawie art. 127 § 3 k.p.a. przez zastosowanie w drodze 
rozszerzającej wykładni art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a.” (uchwała NSA z dnia 20 maja 
2010 r., I OPS 13/09, ONSAiWSA 2010, nr 5, poz. 82; wyrok TK z dnia 6 grudnia 
2011 r., SK 3/11, OTK-A 2011, nr 10, poz. 113).

20. Artykuł 24 § 1 pkt 5 k.p.a. („Pracownik organu administracji publicz-
nej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, w której brał 
udział w wydaniu zaskarżonej decyzji”) nie może mieć zastosowania w postę-
powaniu na podstawie art. 127 § 3 k.p.a., jeżeli toczy się ono przed monokra-
tycznym organem administracji  (por. np. wyrok NSA z dnia 5 maja 2009 r., 
I OSK 531/08, LEX nr 574427; wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2010 r., II OSK 717/09, 
LEX nr 597804).

21. Komentowany artykuł określa w ust. 3 właściwość rektora w sprawach 
wznowienia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i wydania dy-
plomu oraz do stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu tytułu zawodowego 
i wydaniu dyplomu.

22. Ustęp 4 art. 207 ustawy wskazuje, że odpowiednie zastosowanie przepi-
sów kodeksu postępowania administracyjnego dotyczy także decyzji podjętych 
przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną.



 Art. 209 

477

Rozdział 5. Samorząd i organizacje doktorantów

 Elżbieta Ura  

Rozdział 5
Samorząd i organizacje doktorantów

Art. 208. 1. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w uczelni 
lub jednostce naukowej tworzą samorząd doktorantów.

1a. Uczelniane samorządy doktorantów są obowiązane do opracowania 
i promowania kodeksu etyki doktoranta.

2. Do samorządu doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy art. 202 
ust. 2–8, art. 206 i art. 207.

1. Nowe brzmienie ust. 1 jest wynikiem przyznania jednostkom naukowym 
(instytut naukowy PAN, instytut badawczy albo międzynarodowy instytut nauko-
wy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej) prawa do prowadzenia studiów doktoranckich na zasadach 
określonych w prawie o szkolnictwie wyższym.

2. Podmiotem samorządu z mocy ustawy są uczestnicy studiów doktoranckich. 
Przyjęte w odniesieniu do samorządu doktorantów rozwiązania są odpowiedni-
kiem rozwiązań odnoszących się do samorządu studentów. W spawach nadzoru 
nad działalnością samorządu doktorantów zastosowanie mają odpowiednio przepisy 
kodeksu postępowania administracyjnego (zob. komentarz do art. 202, 206 i 207).

Art. 209. 1. Przedstawiciele samorządów doktorantów w uczelniach i jed-
nostkach naukowych tworzą Krajową Reprezentację Doktorantów.

2. Krajowa Reprezentacja Doktorantów ma osobowość prawną.
3. Krajowa Reprezentacja Doktorantów ma prawo do wyrażania opi-

nii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, 
w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów. Pro-
jekty aktów normatywnych przedkłada Krajowej Reprezentacji Doktoran-
tów minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Termin wyrażenia 
opinii w sprawie projektu aktu normatywnego wynosi miesiąc od dnia jego 
przedłożenia.

4. Najwyższym organem Krajowej Reprezentacji Doktorantów jest zjazd 
delegatów.

5. Do Krajowej Reprezentacji Doktorantów stosuje się odpowiednio prze-
pisy art. 203 ust. 4 i 5 i art. 203a ust. 2 i 3.

6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przekazuje Krajo-
wej Reprezentacji Doktorantów środki finansowe niezbędne do jej funkcjo-
nowania, w formie dotacji.

W art. 209 w brzmieniu nadanym mu przez nowelizację z dnia 18 marca 2011 r. 
zostały przyjęte dla Krajowej Reprezentacji Doktorantów rozwiązania analogiczne 
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do rozwiązań dotyczących Parlamentu Studentów. Krajowa Reprezentacja Dokto-
rantów stała się obligatoryjną organizacją doktorantów wyposażoną w osobowość 
prawną. Według wcześniejszych rozwiązań utworzenie tej organizacji nie było ob-
ligatoryjne. Zrównanie statusu reprezentacji studentów i doktorantów przejawia 
się w przekazywaniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
Krajowej Reprezentacji Doktorantów środków finansowych na takich samych za-
sadach jak Parlamentowi Studentów (zob. komentarz do art. 203 i 203a).

Art. 210. 1. Doktoranci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych orga-
nizacjach doktorantów, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach 
artystycznych i sportowych, na zasadach określonych w ustawie.

2. Do uczelnianych organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń, które nie 
zrzeszają innych członków oprócz doktorantów, studentów i pracowników 
uczelni, stosuje się odpowiednio przepisy art. 204 ust. 2 i 3, art. 205–207.

Artykuł 210 jest odpowiednikiem art. 204 i przyznaje doktorantom prawo do 
zrzeszania się w uczelnianych organizacjach. Odpowiednie zastosowanie mają 
tu art. 205–207, dotyczące rejestru organizacji, akcji protestacyjnej i strajku oraz 
odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjne-
go w zakresie nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji doktorantów 
(zob. komentarz do art. 204–207). 

Rozdział 6
Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

Art. 211. 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za 
czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dy-
scyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim 
samorządu studenckiego, zwanym dalej „sądem koleżeńskim”.

2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd 
koleżeński i komisję dyscyplinarną.

1. Rozdział 6 ustawy normuje zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej stu-
dentów. Te unormowania są uzupełnione przepisami rozporządzenia Ministra Nau-
ki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu 
postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. Nr 236, 
poz. 1707), wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 224 p.s.w.

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów jest związana z ich zachowa-
niem i została określona w celu zapewnienia wykonywania nałożonych na nich 
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obowiązków. Zakres obowiązków został wskazany w art. 189. Student jest obowią-
zany postępować zgodnie z rotą składanego ślubowania i regulaminem studiów. 
Jest on obowiązany w szczególności do: uczestniczenia w zajęciach dydaktycz-
nych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów; składania egzaminów, 
odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie stu-
diów; przestrzegania przepisów obowiązujących na uczelni. Istota tych obowiąz-
ków uzasadnia stosowanie kar typu represyjnego, czyli kar za naruszenie prze-
pisów obowiązujących na uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, 
czyli określonych reguł zachowania wyznaczonych przez termin „czyny uchybia-
jące godności”. 

3. Komentowany artykuł stanowi materialnoprawną podstawę odpowie-
dzialności dyscyplinarnej studenta. Ustawa nie zawiera w tym zakresie odesłania 
do przepisów prawa karnego materialnego. Wskazuje na dwie zasadnicze pod-
stawy uzasadniające ponoszenie odpowiedzialności dyscyplinarnej: 
  a)  naruszenie przepisów obowiązujących na uczelni, 
  b)  czyny uchybiające godności studenta. 

Te podstawy są niezależne i nie muszą zachodzić łącznie. Oznacza to, że za-
chowanie studenta kwalifikowane do jednej lub drugiej podstawy uzasadnia od-
powiedzialność dyscyplinarną. Przesłanką odpowiedzialności jest ujemna ocena 
zachowania studenta naruszającego przepisy lub uchybiającego godności.

4. Przepisami obowiązującymi studenta są przede wszystkim prawo o szkol-
nictwie wyższym oraz statut i regulamin studiów, wydane na podstawie ustawy. 
Istotne znaczenie ma tu przepis art. 170 p.s.w., wskazujący, że osoba przyjęta na 
studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, któ-
rego treść określa statut uczelni oraz art. 189 p.s.w., określający obowiązki studenta.

5. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej  studenta  są  podobne 
w swym założeniu do przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycie-
la akademickiego, a także odpowiedzialności dyscyplinarnej innych grup za-
wodowych wynikających z odrębnych pragmatyk. Obejmują one stronę przed-
miotową postępowania studenta (bezprawność) oraz stronę podmiotową (winę). 
Strona podmiotowa obejmuje różne zachowania, które mogą polegać na przewi-
nieniach w znaczeniu ścisłym lub uchybieniu godności urzędu, stanowiska, za-
wodu. R. Hauser zwraca uwagę, że podział ten jest jedynie formalny. Obowiązek 
godnego zachowania się formułuje wprost i bezpośrednio większość pragmatyk, 
a w wypadku braku bezpośredniej regulacji można go wyinterpretować z treści 
rot ślubowania61�

6. „Wina jako przesłanka odpowiedzialności dyscyplinarnej polega na ujem-
nej ocenie subiektywnej (podmiotowej) strony zachowania naruszającego jeden 
z obowiązków […]. Podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej jest ustalenie, że 
działanie lub zaniechanie […] było w danej sytuacji naganne ze względu na towa-

61 R. Hauser (w:) System prawa administracyjnego, t. 11, Stosunek służbowy, red. R. Hauser, 
A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011, s. 448.
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rzyszące mu okoliczności subiektywne (umyślność, niedbalstwo, lekkomyślność), 
wpływające ujemnie na wykonywanie służby lub pracy”62�

7. Przewinieniem dyscyplinarnym w znaczeniu ścisłym jest zachowanie stu-
denta, które narusza wymienione w ustawie i przepisach obowiązujących na uczel-
ni powinności, polegające na działaniu, zaniechaniu lub ich kombinacji i wpływa-
jące ujemnie na ocenę sposobu ich wykonywania63� Godność studenta oznacza 
świadomość wartości i szacunku, jaki odnosi on do uczelni, a także takie wymo-
gi dotyczące studenta, sposobu wykonywania przez niego obowiązków w sposób 
utrwalający zadania, jakie realizuje uczelnia. Wyrażać się może w zdolności do 
dochowania wierności ślubowaniu, podnoszenia wiedzy, umiejętności i kwalifika-
cji, utrzymywania nieskazitelnego (nieposzlakowanego) charakteru, do unikania 
wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności studenta64�

8. Przy ocenie przewinienia dyscyplinarnego studenta interpretacji wymaga 
użyte w przepisie niedookreślone pojęcie „godności studenta”. W orzecznictwie 
wskazuje się, że „[…] Do podstawowych zadań uczelni wyższej […] należy m.in. 
kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej oraz wy-
chowywania studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za 
umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka. Wzajemna relacja 
wskazanych […] zadań uczelni wyższej względem studentów i obowiązków stu-
denta nałożonych (art. 189 ust. 1) ślubowaniem wobec uczelni dowodzi, iż pojęcie 
godności studenta w rozumieniu art. 211 ust. 1 tej ustawy nie ogranicza się wy-
łącznie do sfery podmiotowej, jako dobra osobistego studenta przysługującego mu 
z uwagi na godność własną, lecz ma charakter szerszy, gdyż obejmuje każde za-
chowanie studenta względem innych osób, które nie przynosi ujmy uczelni przygo-
towującej go do pracy zawodowej i które świadczy o poczuciu odpowiedzialności 
za poszanowanie praw innego człowieka. Innymi słowy «godność studenta» w ro-
zumieniu art. 211 ust. 1 ustawy spełniona jest przez godność zachowania osoby 
o tym statusie. Podstawę odpowiedzialności z art. 211 ust. 1 ustawy za uchybienie 
«godności studenta» stanowi zatem czyn – zachowanie, które uchybia powinności 
godnego zachowania się studenta określonej uczelni. Ustalenie zatem, że student 
swoim zachowaniem naruszył godność osobistą jakiejkolwiek innej osoby, stanowi 
uchybienie godności studenta w rozumieniu tego przepisu, gdyż sprzeniewierza 
się zasadom współżycia i zwyczajom uniwersyteckim a zarazem przynosi ujmę 
uczelni” (z uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie z dnia 24 września 2008 r., 
III SA/Kr 449/07, LEX nr 977531).

9. Ustawa nie zawiera katalogu deliktów dyscyplinarnych na wzór kata-
logu przestępstw określonych w kodeksie karnym. Stworzenie takiego katalogu 
byłoby niemożliwe w świetle obowiązków studenta. Dlatego ustawodawca uży-

62  Tamże, s. 450.
63 J.R. Kubiak, J. Kubiak, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, PS 1994, nr 4, s. 6.
64 Szerzej zob. tamże, s. 16; M. Wiącek, K. Zubik, O spornych zagadnieniach z zakresu odpowie-

dzialności dyscyplinarnej sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Polemika, Prz. Sejm. 2007, nr 3, s. 69.
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wa pojęć niedookreślonych, które zostają interpretowane na gruncie konkretnych 
zachowań nagannych studenta.

10. Użycie w art. 211 ust. 1 sformułowania, że student ponosi odpowiedzial-
ność przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim, oznacza, że 
wyboru trybu postępowania dokonuje rektor (art. 214 ust. 1). Za ten sam czyn stu-
dent nie może być jednocześnie ukarany przez sąd koleżeński i komisję dyscypli-
narną. Oba bowiem postępowania byłyby postępowaniami w zakresie orzekania 
dyscyplinarnego. Inna natomiast sytuacja występuje w przypadku zbiegu odpo-
wiedzialności karnej i dyscyplinarnej za ten sam czyn, które to odpowiedzialno-
ści są od siebie niezależne. Niezależność tę podkreśla art. 217 ust. 2: „wymierzenie 
za ten sam czyn kary w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawach 
o wykroczenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania przed komisją 
dyscyplinarną”. Ograniczeniem wynikającym z tego przepisu jest to, że w razie 
zbiegu odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej postępowanie dyscyplinarne 
nie może być prowadzone przed sądem koleżeńskim, ale wyłącznie przed komi-
sją dyscyplinarną. 

Art. 212. Karami dyscyplinarnymi są:
 1) upomnienie;
 2) nagana;
 3) nagana z ostrzeżeniem;
 4) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku;
 5) wydalenie z uczelni.

1. Artykuł 212 określa rodzaje kar dyscyplinarnych, jakie mogą zostać orze-
czone w stosunku do studentów. Stanowią one katalog zamknięty i wyczerpują-
cy, co oznacza, że żadna inna kara dyscyplinarna niewymieniona w tym artykule 
nie może być zastosowana przez komisję dyscyplinarną. Jest to zgodne z zasadą 
numerus clausus kar, oznaczającą zakaz orzekania przez komisje dyscyplinarne 
kar niewymienionych w katalogu. Niektóre z kar zawartych w tym katalogu łą-
czą się z dolegliwością bezpośrednio wpływającą na status studenta (zawieszenie 
w prawach studenta, wydalenie z uczelni).

2. „Wskazane ustawowe katalogi kar dyscyplinarnych zostały ułożone według 
stopnia dolegliwości (od najłagodniejszej do najsurowszej) i mają wyczerpujący 
charakter, co oznacza, że nie mogą one być rozszerzane czy modyfikowane prze-
pisami pozaustawowymi lub konkretnymi orzeczeniami dyscyplinarnymi. Usta-
wodawca zrezygnował przy tym z ustawowego opisu czynu wraz z określeniem 
przewidzianej za ten czyn kary dyscyplinarnej na rzecz związania odpowiedzial-
ności z wpływem przewinienia na wykonywanie pracy (służby) i (lub) godność 
służby albo zawodu”65� Kara powinna być zatem adekwatna (współmierna) do 

65 R. Hauser (w:) System prawa…, s. 452.
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charakteru popełnionego przewinienia dyscyplinarnego i stopnia zawinienia. Stu-
dentowi za dane przewinienie można wymierzyć tylko jedną z wymienionych 
w katalogu kar. Obowiązuje tu zasada niepołączalności kar.

3. Najsurowszą karą jest kara wydalenia z uczelni. Skutkiem orzeczenia kary 
wydalenia z uczelni jest skreślenie studenta z listy studentów na podstawie art. 190 
ust. 1 pkt 4.

Art. 213. 1. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja 
dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane na okres 
kadencji spośród nauczycieli akademickich i studentów uczelni, w trybie okre-
ślonym w statucie.

2. Długość kadencji komisji, o których mowa w ust. 1, określa statut.
3. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzekania.
4. Komisje dyscyplinarne rozstrzygają samodzielnie wszelkie zagadnienia 

faktyczne oraz prawne i nie są związane rozstrzygnięciami innych organów 
stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu.

5. Komisja dyscyplinarna orzeka w składzie złożonym z przewodniczą-
cego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz w równej 
liczbie, z nauczycieli akademickich i studentów.

1. Artykuł 213, określając organy właściwe w sprawach dyscyplinarnych 
studentów, wskazuje równocześnie na dwuinstancyjność postępowania dyscy-
plinarnego: komisja dyscyplinarna w pierwszej instancji i odwoławcza komisja 
dyscyplinarna w drugiej instancji. W skład komisji dyscyplinarnych wchodzą na-
uczyciele akademiccy i studenci. Ustawodawca przekazał do uregulowania w statu-
tach uczelni zarówno tryb powoływania członków komisji, jak i długość kadencji. 
Komisje orzekają w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, 
którym jest nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie z nauczycieli akademi-
ckich i studentów. Ustawa nie określa liczebnego składu komisji dyscyplinarnych 
orzekających w sprawie. Co do zasady komisje orzekają w składzie trzyosobo-
wym, a gdy wniesiono o zastosowanie kary najsurowszej – w składzie pięciooso-
bowym. Ustawa zapewnia równowagę osobową członków komisji (równa liczba 
nauczycieli i studentów).

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów przed komisjami powoływa-
nymi w trybie określonym w statucie uczelni jest wyrazem zasady autonomicz-
ności działania uczelni wyrażonej w art. 4 ust. 1, zgodnie z którym uczelnia jest 
autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określo-
nych w ustawie.

3. Odwoławcza komisja dyscyplinarna rozpatruje odwołania od orzeczeń ko-
misji dyscyplinarnych, co oznacza, że jako organ drugiej instancji orzeka jedynie 
w granicach wniesionych zarzutów od orzeczeń pierwszej instancji. 
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4. Komisje są niezawisłe w zakresie orzekania (ust. 3) i samodzielnie roz-
strzygają wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne. Związane są wyłącznie 
prawomocnym skazującym wyrokiem sądu. Nie są zaś związane rozstrzygnię-
ciami innych organów stosujących prawo (ust. 4). Niezawisłość komisji odnosi 
się do sfery orzekania, czyli w zakresie stosowanego wymiaru kary, przy którym 
uwzględnia tylko stopień winy, rodzaj, znaczenie i skutki przewinienia dyscypli-
narnego studenta.

Art. 214. 1. Rektor może, z inicjatywy własnej lub na wniosek organu 
samorządu studenckiego, wskazanego w regulaminie samorządu, przekazać 
sprawę do sądu koleżeńskiego zamiast przekazać ją rzecznikowi dyscypli-
narnemu. Sąd koleżeński nie może wymierzać kar wymienionych w art. 212 
pkt 4 i 5.

2. Za przewinienie mniejszej wagi rektor może, z pominięciem komisji dy-
scyplinarnej lub sądu koleżeńskiego, wymierzyć studentowi karę upomnienia, 
po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy.

3. Student ukarany przez rektora karą upomnienia lub organ samorządu 
studenckiego, o którym mowa w ust. 1, może wnieść odwołanie do komisji dy-
scyplinarnej lub sądu koleżeńskiego. Odwołanie wnosi się w terminie czter-
nastu dni od doręczenia zawiadomienia o ukaraniu. Komisja dyscyplinarna 
lub sąd koleżeński mogą w tym przypadku wymierzyć tylko karę upomnienia.

4. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego 
na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów 
cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania 
wyjaśniającego.

5. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta prze-
stępstwa rektor jednocześnie z poleceniem przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego może zawiesić studenta w prawach studenta do czasu wyda-
nia orzeczenia przez komisję dyscyplinarną.

6. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał po-
twierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 4, rektor wstrzymuje po-
stępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez 
komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

1. W art. 214 określone zostały uprawnienia rektora w związku z przewi-
nieniami dyscyplinarnymi studentów. Zgodnie z nim rektor: 
  a) może z własnej inicjatywy albo na wniosek właściwego organu samorządu 

studenckiego przekazać sprawę do sądu koleżeńskiego, a nie do rzecznika dy-
scyplinarnego;

  b) może wymierzyć studentowi karę upomnienia za przewinienie mniejszej wagi, 
z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego;
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  c) wydaje niezwłoczne polecenie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w ra-
zie podejrzenia popełnienia przez studenta plagiatu;

  d) może zawiesić studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia 
przez komisję dyscyplinarną w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
przez studenta przestępstwa;

  e) może wstrzymać postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wy-
dania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną, jeżeli w wyniku postępowania 
wyjaśniającego zebrany materiał potwierdzi popełnienie przestępstwa oraz 
złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. 
2. Wniosek organu samorządu studenckiego o przekazanie sprawy sądowi ko-

leżeńskiemu nie jest dla rektora wiążący, na co wskazuje wyraźnie użycie okre-
ślenia „rektor może”. Ocena charakteru i stopnia przewinienia dyscyplinarnego 
studenta należy do rektora. Nie może on przekazać sprawy sądowi koleżeńskie-
mu w sytuacji, gdy rodzaj przewinienia wskazuje, że mogłoby ono skutkować na-
łożeniem kary zawieszenia w określonych prawach studenta na okres do roku lub 
wydalenia z uczelni. W tych przypadkach orzeka wyłącznie komisja dyscyplinar-
na, a zatem musi zostać uprzednio przeprowadzone postępowanie wyjaśniające 
przez rzecznika dyscyplinarnego. Także w sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że 
czyn studenta wyczerpuje przesłanki odpowiedzialności karnej, sąd koleżeński 
nie jest uprawniony do orzekania w sprawach dyscyplinarnych.

3. O tym, czy zachodzą przesłanki nałożenia kary upomnienia, decyduje rek-
tor. Do niego należy ocena, czy przewinienie uzasadnia wszczęcie postępowania 
wyjaśniającego, czy też ma cechy „mniejszej wagi” w stosunku do przewinień 
uzasadniających pełne postępowanie dyscyplinarne. Uznawszy, iż przewinienie 
jest „mniejszej wagi”, czyli mówiąc inaczej, student popełnił „lżejsze przewinie-
nie”, rektor nie przekazuje sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu. Dla określe-
nia przedmiotowej strony przewinienia i oceny jego wagi znaczenie ma rodzaj 
przewinienia, zachowanie się i sposób działania studenta, charakter wyrządzonej 
szkody, rodzaj naruszonego dobra. Strona podmiotowa przewinienia musi być na-
tomiast oceniana pod kątem stopnia zawinienia i motywacji określonego postę-
powania studenta.

4. Kara upomnienia nałożona na studenta ma charakter dyscyplinarny, gdyż 
ustawa nie przewiduje odpowiedzialności porządkowej studenta. Prawo do zasto-
sowania tej kary należy do zakresu uznania rektora. Jedynym wymogiem jest 
tu uprzednie wysłuchanie obwinionego studenta lub jego obrońcy. Taki tryb 
pozwala na ocenę wagi przewinienia oraz motywów jego popełnienia. Należy tu 
podzielić odpowiednio stanowisko zawarte w uzasadnieniu wyroku SN z dnia 
16 czerwca 1999 r., I PKN 114/99, OSNAPiUS 2000, nr 17, poz. 644, że literal-
ne, jak i potoczne rozumienie użytego przez ustawodawcę zwrotu „po uprzednim 
wysłuchaniu” wymaga zachowania ustnego sposobu wysłuchania studenta (jego 
obrońcy), który w tej właśnie formie ma najpełniejsze możliwości wyjaśnienia 
kwestii związanych z przewinieniem, jakie ewentualnie uzasadniają następcze 
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ukaranie karą upomnienia. W tej sytuacji student jest przede wszystkim upraw-
niony do ustnego wyjawienia okoliczności i motywów swojego zachowania się. 
Może jednak ograniczyć się do złożenia stosownych wyjaśnień na piśmie, ale 
może również w ogóle nie skorzystać z możliwości złożenia wyjaśnień. Istotne 
jest jednak, by miał stworzone warunki do uprzedniego, czyli przed ukaraniem, 
złożenia wyjaśnień. W takiej sytuacji każdy z tych sposobów zachowania się stu-
denta będzie równoznaczny z zachowaniem przez rektora uczelni obligatoryjnego 
wymagania z art. 214 ust. 2 ustawy, w postaci koniecznego uprzedniego wysłu-
chania studenta. To oznacza, że rektor w żadnym przypadku nie może nałożyć na 
studenta kary upomnienia z pominięciem obligatoryjnego wymagania jej stosowa-
nia wyłącznie po uprzednim wysłuchaniu studenta. Jednakże może nałożyć taką 
karę bez uprzedniego faktycznego wysłuchania studenta (obrońcy) wówczas, gdy 
ten nie wykorzystał stworzonych mu w określonym miejscu i czasie możliwości 
uprzedniego wysłuchania, lub wybrał pisemną formę złożenia odpowiednich wy-
jaśnień. Sytuacji tej nie można jednak odwrócić i uznać, że rektor jako podmiot 
zobowiązany do uprzedniego wysłuchania studenta może decydować o sposobie 
czy formie skorzystania przez studenta z jego ustawowego uprawnienia do wy-
słuchania go przed zastosowaniem kary. 

5. Ustawa nie określa wprost wymogu zachowania formy pisemnej nakła-
danej kary upomnienia. Wymóg ten można określić pośrednio w związku z usta-
nowieniem prawa do wniesienia odwołania od tej kary do komisji dyscyplinarnej 
oraz określeniem terminu wniesienia tego odwołania „od doręczenia zawiado-
mienia o ukaraniu”.

6. W razie nałożenia na studenta przez rektora kary upomnienia student lub 
organ samorządu studenckiego mogą wnieść odwołanie do komisji dyscyplinar-
nej lub sądu koleżeńskiego. Prawo do wniesienia odwołania stanowi gwarancję 
obrony praw studenta przez umożliwienie mu weryfikacji przez komisję dyscypli-
narną lub sąd koleżeński pod względem prawidłowości procesowej i materialnej 
nałożonej przez rektora uczelni kary upomnienia. Termin do wniesienia odwo-
łania wynosi 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. Jest to ter-
min zawity i uchybienie mu skutkuje bezskutecznością odwołania. Student, który 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu nie wniósł odwo-
łania z przyczyn od niego niezależnych, może, w terminie 7 dni od dnia ustania 
przyczyny uchybienia terminowi, złożyć, wraz z odwołaniem, wniosek o przy-
wrócenie terminu. Wniosek wraz z odwołaniem od wymierzonej przez rekto-
ra kary za przewinienie mniejszej wagi składa się do komisji dyscyplinarnej lub 
sądu koleżeńskiego za pośrednictwem rektora uczelni (§ 11 ust. 2 r.s.t.p.w.). W ta-
kim przypadku pierwszą czynnością jest dokonanie merytorycznej oceny wnio-
sku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, czyli ocena, czy podane we 
wniosku okoliczności uchybienia terminowi do wniesienia odwołania można uznać 
za przyczyny niezależne od studenta. Przy ocenie tych okoliczności chodzi o re-
alnie istniejącą przeszkodę skutkującą niedotrzymaniem terminu. Przywrócenie 
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terminu do wniesienia odwołania wywołuje taki skutek, że odwołanie uznaje się 
za wniesione w terminie.

7. Z przepisów rozporządzenia wynika, i to w sposób niebudzący wątpliwości, 
że z samą istotą złożenia wniosku o przywrócenie terminu jest związane jed-
noczesne dokonanie czynności, która uległa opóźnieniu, czyli złożenie odwoła-
nia. Przywrócenie terminu jest uzależnione, w świetle powyższych uregulowań, 
od następujących warunków:
  a)  złożenie wniosku o przywrócenie terminu;
  b) wniosek o przywrócenie terminu powinien zostać złożony w terminie 7 dni 

od daty ustania przyczyny; jest to termin zawity, możliwe jest zatem wystą-
pienie z wnioskiem o jego przywrócenie;

  c)  niedotrzymanie terminu do wniesienia odwołania nastąpiło z przyczyn nieza-
leżnych od studenta; oznacza to, że student musi wskazać przyczynę uchybie-
nia terminowi i uprawdopodobnić, że jest to przyczyna od niego niezależna. 
„Przyczyna niezależna od strony to taka okoliczność, której strona nie mogła 
usunąć i dokonać wymaganej przez prawo czynności we właściwym czasie” 
(postanowienie SN z dnia 24 marca 1997 r., V KZ 28/97, Prok. i Pr.-wkł. 1997, 
nr 6, poz. 9). 

  d)  jednocześnie z wnioskiem musi zostać dopełniona czynność (złożone odwo-
łanie), która miała być dokonana w terminie;

  e)  spośród tych warunków warunek wskazany w pkt c podlega ocenie meryto-
rycznej, pozostałe są warunkami formalnymi, których spełnienie uzasadnia 
dopiero ocenę merytoryczną wniosku.
8. Z uwagi na to, że ani ustawa, ani wymienione rozporządzenie nie określa-

ją czynności komisji w razie nieuwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu 
do wniesienia odwołania, odpowiednie zastosowanie będą mieć przepisy kodek-
su postępowania karnego, zgodnie z art. 223 p.s.w. W takim przypadku komisja 
wyda postanowienie o odmowie przywrócenia terminu.

9. Prawo do złożenia odwołania gwarantuje studentowi, że nastąpi zweryfi-
kowanie oceny okoliczności przewinienia dyscyplinarnego i zasadności ukarania. 
Ustawa podkreśla, że w razie wniesienia odwołania, które okazałoby się nieza-
sadne, komisja lub sąd koleżeński mogą orzec wyłącznie karę upomnienia. Jest 
to wyrazem zakazu reformationis in peius. W razie uwzględnienia odwołania ko-
misja orzeka o uniewinnieniu.

10. Wniesienie odwołania następuje do komisji dyscyplinarnej lub sądu kole-
żeńskiego za pośrednictwem rektora.

11. Rektor może wymierzyć karę upomnienia również na umotywowany wnio-
sek rzecznika dyscyplinarnego o wymierzenie takiej kary, złożony po przeprowa-
dzeniu postępowania wyjaśniającego (§ 10 ust. 1 pkt 3 r.s.t.p.w.). Jeżeli rzecznik 
dyscyplinarny złoży wniosek, rektor uczelni może wymierzyć obwinionemu studen-
towi karę upomnienia, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy. 
Ukaranemu studentowi przysługuje prawo do odwołania do komisji dyscyplinarnej.
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12. Artykuł 214 ust. 4–6 dotyczy szczególnego przewinienia dyscyplinarne-
go, jakim jest popełnienie przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie 
autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, czyli pla-
giatu. Plagiat (łac. plagium – kradzież) oznacza skopiowanie cudzej pracy lub jej 
części i przyjęcie jej za własną. Jest to przywłaszczenie autorstwa cudzego utworu 
lub jego fragmentu, czyli kradzież intelektualna66. Istotą plagiatu jest stworzenie 
przez plagiatora w sposób bezprawny pozoru autorstwa bez zgody autora67. „Istota 
przestępstwa przywłaszczenia polega na bezprawnym, a więc niezgodnym z obo-
wiązującymi przepisami, przypisaniu sobie autorstwa utworu lub artystycznego 
wykonania. Bezprawność jest rozumiana jako sprzeczność z dowolnymi przepi-
sami prawa, a nie akurat tylko prawa karnego”68�

13. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestęp-
stwa rektor, jednocześnie z poleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśnia-
jącego, może zawiesić studenta w prawach studenta do czasu wydania orzecze-
nia przez komisję dyscyplinarną. Przestępstwo plagiatu jest określone w art. 115 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), zgodnie z którym: „Kto przy-
właszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub 
części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”. Potwierdzenie w toku 
postępowania wyjaśniającego popełnienia przez studenta plagiatu zobowiązuje 
rektora do wstrzymania postępowania o nadanie tytułu zawodowego do czasu 
wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz złożenia zawiadomienia 
o popełnieniu przestępstwa� 

14. Zarzut popełnienia plagiatu wyłącza stosowanie przedawnienia w od-
niesieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec studenta (art. 217 
ust. 5). Ponadto, zgodnie z art. 193, właściwy organ, w trybie decyzji, stwierdza 
nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego, jeżeli w pracy 
stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten ty-
tuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudze-
go utworu lub ustalenia naukowego. 

Art. 215. 1. Postępowanie wyjaśniające przeprowadza rzecznik dyscypli-
narny do spraw studentów, powołany przez rektora na okres kadencji orga-
nów uczelni spośród nauczycieli akademickich uczelni.

2. Rektor może powołać kilku rzeczników dyscyplinarnych do spraw stu-
dentów.

66 R. Zenderowski, Plagiat. Istota – rodzaje – skutki (w odniesieniu do prac pisemnych na stu-
diach wyższych), http://www.zenderowski.republika.pl/plagiat.pdf, s. 1.

67 B. Gadek -Giesen, Plagiat dzieł naukowych – zagadnienia wybrane, ZNUJ 2011, nr 2, s. 63.
68 Z. Ćwiąkalski, komentarz do art. 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w:) 

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, LEX/el. 2011.
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3. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów pełni funkcję oskarżyciela 
przed komisją dyscyplinarną i jest związany poleceniami rektora.

1. Rzecznikiem dyscyplinarnym do spraw studentów może być wyłącznie na-
uczyciel akademicki uczelni. Ustawa nie czyni w tym zakresie ograniczeń co do 
grupy nauczycieli akademickich, co oznacza, że rzecznikiem może być każdy 
nauczyciel akademicki danej uczelni. Nie zawiera też żadnych wymagań, jakie 
powinien spełniać rzecznik dyscyplinarny. Do rzecznika dyscyplinarnego nale-
ży prowadzenie postępowania wyjaśniającego i ocena, czy skierować wniosek do 
komisji dyscyplinarnej, czy skierować do rektora wniosek o udzielenie kary upo-
mnienia, czy umorzyć postępowanie wyjaśniające. Ustawa nie przewiduje moż-
liwości odwołania rzecznika przed upływem kadencji organów uczelni. Nie po-
zbawia to prawa do zrzeczenia się funkcji rzecznika.

2. Rektor może powołać kilku rzeczników dyscyplinarnych do spraw studen-
tów. W tym zakresie ustawa nie określa liczby, pozostawiając uznaniu rektora za-
równo potrzebę powołania kilku rzeczników, jak i ich liczbę.

3. W postępowaniu dyscyplinarnym rzecznik dyscyplinarny do spraw stu-
dentów występuje jako strona postępowania. Jego rola jest podobna do roli oskar-
życiela publicznego, z zastrzeżeniem, że działa on na polecenie rektora i jest 
związany jego poleceniami. Związanie to nie dotyczy jednak prowadzenia postę-
powania wyjaśniającego ani zbierania dowodów w celu wyjaśnienia istoty sprawy. 
Na tym etapie związanie poleceniami rektora ogranicza się do informowania go 
o dokonywanych czynnościach zmierzających do ustalenia, czy zostało popełnio-
ne przewinienie dyscyplinarne, ustalenia okoliczności jego popełnienia oraz tego, 
czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Art. 216. 1. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów wszczyna po-
stępowanie wyjaśniające na polecenie rektora, którego informuje o dokona-
nych ustaleniach.

2. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny 
do spraw studentów umarza postępowanie lub kieruje do komisji dyscypli-
narnej wniosek o ukaranie. Rzecznik dyscyplinarny może również złożyć rek-
torowi wniosek o wymierzenie kary upomnienia lub o przekazanie sprawy do 
sądu koleżeńskiego.

3. Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje rzecz-
nik dyscyplinarny do spraw studentów, a zatwierdza rektor. W przypadku od-
mowy zatwierdzenia postanowienia rektor może polecić innemu rzecznikowi 
dyscyplinarnemu do spraw studentów wniesienie wniosku o ukaranie. Powtór-
ne postanowienie rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów o umorzeniu 
postępowania wyjaśniającego jest ostateczne.

1. Postępowanie wyjaśniające wszczyna rzecznik dyscyplinarny do spraw stu-
dentów na polecenie rektora uczelni, zaś postępowanie dyscyplinarne jest wszczy-
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nane na wniosek rzecznika. Rektor uczelni, po otrzymaniu wiadomości o działa-
niach uchybiających godności studenta lub naruszeniu przez studenta przepisów 
obowiązujących na uczelni, zleca rzecznikowi dyscyplinarnemu przeprowadze-
nie postępowania wyjaśniającego, które powinno trwać nie dłużej niż 6 tygodni. 
W uzasadnionych przypadkach rzecznik dyscyplinarny, za zgodą rektora uczelni, 
może przedłużyć czas trwania postępowania wyjaśniającego, nie dłużej jednak 
niż do 12 tygodni (§ 4 r.s.t.p.w.). Wszczęcie postępowania wyjaśniającego nastę-
puje w drodze postanowienia rzecznika dyscyplinarnego. 

2. Celami postępowania wyjaśniającego są ustalenie okoliczności faktycz-
nych sprawy i ocena, czy przewinienie studenta stanowi „czyn uchybiający god-
ności studenta” albo narusza przepisy obowiązujące na uczelni. Nie ma ustawo-
wej definicji „czynu uchybiającego godności studenta”, stąd takie „zdefiniowanie” 
może mieć miejsce w formie opisowej na tle konkretnego stanu faktycznego – z od-
niesieniem do przepisów ustawy oraz do reguł pozaprawnych. Dużą rolę w tym 
zakresie odgrywa kodeks etyki studenta, którego opracowanie przez samorząd 
studencki po nowelizacji ustawy jest obowiązkowe (zob. art. 202 ust. 5a). W tym 
celu w toku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny jest obowiąza-
ny zebrać dowody niezbędne do całkowitego wyjaśnienia sprawy, uwzględniając 
zarówno dowody świadczące przeciwko obwinionemu, jak i dowody przemawia-
jące na jego korzyść.

3. Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego określa rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego 
wobec studentów. Z każdej przeprowadzonej czynności w postępowaniu wyjaś-
niającym rzecznik dyscyplinarny sporządza protokół na piśmie. Protokół powinien 
być podpisany, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią, przez wszystkie osoby 
biorące udział w przeprowadzonej czynności. Obwiniony ma prawo odmówić zło-
żenia wyjaśnień, o czym należy go poinformować. Jeżeli dane istniejące w chwili 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub zebrane w jego toku zawierają dosta-
teczne podstawy do przedstawienia zarzutów obwinionemu, rzecznik dyscypli-
narny sporządza postanowienie o przedstawieniu zarzutów. W terminie 7 dni 
od dnia sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów rzecznik wzywa 
obwinionego i ogłasza mu jego treść.

4. W toku postępowania wyjaśniającego obwiniony i jego obrońca mają pra-
wo zgłosić rzecznikowi dyscyplinarnemu wniosek o przesłuchanie wskazanych 
osób w charakterze świadków, powołanie biegłych oraz przeprowadzenie innych 
dowodów. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego należy umożliwić obwi-
nionemu i jego obrońcy zapoznanie się z zebranymi dowodami i poinformować 
o prawie do zgłoszenia wniosku o uzupełnienie postępowania dowodowego 
w terminie 3 dni od upływu końcowego terminu do zapoznawania się z materia-
łami postępowania (§ 7–9 r.s.t.p.w.).

5. Pierwszy etap postępowania wyjaśniającego winien zmierzać do ustale-
nia, czy nie zachodzą przesłanki umorzenia postępowania. Przesłanki te zo-
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stały określone enumeratywnie w § 10 ust. 2 r.s.t.p.w. Tak, w przypadku stwier-
dzenia, że:
  a)  czynu nie popełniono albo popełniony czyn nie zawierał znamion przewinie-

nia dyscyplinarnego; 
  b)  postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie 

zakończone lub wcześniej wszczęte się toczy; 
  c)  obwiniony zmarł;
  d)  nastąpiło przedawnienie na podstawie art. 217 ust. 3 p.s.w. lub przedawnienie 

orzekania na podstawie art. 217 ust. 4 p.s.w.; 
  e)  szkodliwość popełnionego czynu jest znikoma
rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania� 

Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wymaga zatwier-
dzenia rektora uczelni. Konieczność zatwierdzenia wynika z tego, że postępowa-
nie to zostało wszczęte na polecenie rektora. Umarzając postępowanie, rzecznik 
jedynie stwierdza istnienie przesłanki uzasadniającej umorzenie postępowania, 
a nie wyjaśnia sprawy merytorycznie. Uzasadniając umorzenie z przyczyn okre-
ślonych w pkt e rzecznik zobowiązany jest wyjaśnić, na czym polega znikomość 
szkodliwości czynu popełnionego przez studenta. 

6. Przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania 
wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów nie zawierają definicji zniko-
mej szkodliwości popełnionego czynu. W tej sytuacji odpowiednie zastosowanie 
będzie miał art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k., stanowiący, że nie wszczyna się postępowa-
nia, a wszczęte umarza, gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. Stopień 
społecznej szkodliwości czynu jest oceniany przez pryzmat kryteriów ustalonych 
w art. 115 § 2 k.k. Można tu odpowiednio przywołać wyrok SN, w którym wska-
zuje się, że wydając orzeczenie o umorzeniu postępowania z uwagi na brak elemen-
tu materialnego przestępstwa, sąd powinien się odnieść do określonych ustawowo 
w art. 115 § 2 k.k. kryteriów oceny społecznej szkodliwości czynu i w nawiązaniu 
do tych kryteriów wykazać, dlaczego uznał, że określony czyn charakteryzował 
się znikomym stopniem społecznej szkodliwości (np. wyrok SN z dnia 28 czerw-
ca 2005 r., WA 14/05, OSNKW 2005, nr 10, poz. 96; postanowienie SN z dnia 
8 stycznia 2008 r., V KK 416/07, OSNKW 2008, nr 5, poz. 36).

7. Artykuł 115 k.k. zawiera tzw. słowniczek wyrażeń ustawowych, którymi usta-
wodawca posługuje się w przepisach kodeksu karnego. Słowniczek ten nie obowiązuje 
w zasadzie w odniesieniu do innych dziedzin prawa, może natomiast być stosowany 
pomocniczo, o ile nie rodzi to sprzeczności z terminologią danej dziedziny prawnej69� 
W tej sytuacji definicja stopnia społecznej szkodliwości czynu zawarta w art. 115 
§ 2 k.k. może być odpowiednio interpretowana na gruncie oceny czynu popełnione-
go przez studenta. Zgodnie z tym przepisem: „Przy ocenie stopnia społecznej szkod-
liwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary 

69 M. Lipczyńska, Zagadnienia logiczne w ustawie karnej i nauce prawa karnego, ZNUJ 1977, 
nr 74, s. 14.
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wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę 
naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację 
sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia”. Dokonując 
interpretacji tej definicji, można wskazać na liczne orzecznictwo sądowe, np.: „Kon-
struując legalną definicję stopnia społecznej szkodliwości ustawodawca w art. 115 
§ 2 k.k. wyczerpująco wskazał przesłanki determinujące tę ocenę. Wskazał zatem na 
rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, 
sposób i okoliczności popełnienia czynu […], postać zamiaru, motywację sprawcy 
[…]. Nie ulega wątpliwości, że poza tymi przesłankami pozostały okoliczności oso-
biste, dotyczące samego podmiotu – sprawcy czynu, w tym jego dotychczasowa po-
stawa i karalność” (wyrok SN z dnia 18 lutego 2010 r., III KK 295/09, OSNwSK 2010, 
nr 1, poz. 370). Przepis art. 115 § 2 k.k. ma charakter przedmiotowo-podmiotowy z do-
minacją okoliczności z zakresu strony przedmiotowej. Sąd, dokonując oceny stopnia 
społecznej szkodliwości czynu oskarżonego w kontekście dyspozycji art. 115 § 2 k.k., 
winien przeanalizować rodzaj i charakter naruszonego dobra prawnego oraz rozmia-
ry wyrządzonej lub grożącej szkody (strona przedmiotowa) a także okoliczności na-
leżące do strony podmiotowej czynu, a więc postać zamiaru czy motywację sprawcy 
(wyrok SN z dnia 23 czerwca 2009 r., II KK 13/09, LEX nr 512956; postanowienie 
SN z 17 grudnia 2010 r., V KK 383/10, Prok. i Pr.-wkł. 2011, nr. 4, s. 4); „Ocena stop-
nia społecznej szkodliwości konkretnego zachowania powinna być oceną całościo-
wą, uwzględniającą okoliczności wymienione w art. 115 § 2 k.k., nie zaś sumą czy 
pochodną ocen cząstkowych takiej czy innej «ujemności» tkwiącej w poszczegól-
nych okolicznościach i dlatego też, jeżeli w art. 1 § 2 k.k. mówi się o znikomej spo-
łecznej szkodliwości czynu, to wymóg znikomości dotyczy społecznej szkodliwo-
ści ocenianej kompleksowo, nie zaś jej poszczególnych faktorów. Kiedy oskarżony 
działa ze szlachetnych pobudek i zupełnie bezinteresownie, można przyjąć, iż spo-
łeczna szkodliwość czynu była znikoma, w rozumieniu okoliczności wymienionych 
w art. 115 § 2 k.k.” (wyrok SN z dnia 10 lutego 2009 r., WA 1/09, OSNwSK 2009, nr 1, 
poz. 343). Również we wcześniejszych orzeczeniach SN podkreślał, że przy ocenie 
stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter na-
ruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności 
popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również po-
stać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich 
naruszenia, a wszystkie z wymienionych okoliczności są związane z czynem, jego 
stroną przedmiotową i podmiotową (postać zamiaru, motywacja), zaś każdy z wy-
stępujących w sprawie faktów podlega oddzielnej ocenie, bowiem jedne mogą mieć 
mniejszy, inne większy wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości i ocena 
tego stopnia musi spełniać wymogi oceny kompleksowej – całościowej (np. wyrok 
SN z dnia 8 czerwca 2005 r., WA 13/05, OSNwSK 2005, nr 1, poz. 1129; wyrok SN 
z dnia 19 września 2006 r., WA 25/06, OSNwSK 2006, nr 1, poz. 1762).

8. Ostateczna ocena istnienia przesłanek umorzenia postępowania dyscypli-
narnego należy do rektora. Zaakceptowanie stanowiska rzecznika następuje przez 
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zatwierdzenie postanowienia. W przypadku odmowy zatwierdzenia postanowie-
nia rektor może polecić innemu rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw studentów 
wniesienie wniosku o ukaranie. Powtórne postanowienie rzecznika dyscyplinar-
nego do spraw studentów o umorzeniu postępowania wyjaśniającego jest osta-
teczne. Ustawa nie określa natomiast sytuacji, gdy w uczelni jest powołany tylko 
jeden rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów, wobec czego nie ma możliwo-
ści polecenia wniesienia wniosku o ukaranie innemu rzecznikowi. Wydaje się, że 
wówczas rektor może polecić powtórną ocenę podstaw umorzenia postępowania 
wyjaśniającego rzecznikowi, który prowadził postępowanie, albo polecić przeka-
zanie sprawy komisji dyscyplinarnej. Istnieją również poglądy przemawiające za 
koniecznością powołania w tym wypadku drugiego rzecznika.

9. Zatwierdzone przez rektora uczelni postanowienie o umorzeniu postępo-
wania wyjaśniającego wraz z uzasadnieniem oraz zatwierdzony przez rektora 
uczelni wniosek o przekazanie sprawy do sądu koleżeńskiego doręcza się obwi-
nionemu i jego obrońcy.

10. Zebrane w toku postępowania wyjaśniającego dowody podlegają samodziel-
nej ocenie rzecznika dyscyplinarnego. Ocena ta następuje przy uwzględnieniu od-
powiednio art. 7 k.p.k., określającego zasadę swobodnej oceny dowodów: „Organy 
postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzo-
nych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozu-
mowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego”. Określenie „wskazanie 
wiedzy” oznacza stan wiedzy organu procesowego w chwili orzekania, zaś termin 
„doświadczenie życiowe” – ogół wiadomości zdobytych na podstawie obserwacji 
i przeżyć, znajomość życia i ludzi70. Przepisy nie zawierają żadnych dyrektyw, które 
nakazywałyby określone ustosunkowanie się do konkretnych dowodów, jak również 
nie wprowadzają różnic co do wartości poszczególnych dowodów (por. odpowiednio 
wyrok SN z dnia 14 stycznia 2004 r., III KK 222/03, OSNwSK 2004, nr 1, poz. 97). 
„Na dyrektywy zawarte w art. 7 KPK składa się: obowiązek dążenia do wyjaśnienia 
w toku rozprawy wszystkich istotnych okoliczności, zgodnie z nakazem dochodzenia 
prawdy, konieczność rozważenia wszystkich ujawnionych okoliczności (bez selek-
tywnego ich pomijania), zarówno przemawiających na niekorzyść oskarżonego, jak 
i wspierających linię jego obrony, wymóg zaprezentowania logicznego i wyczerpu-
jącego uzasadnienia uwzględniającego zasady wiedzy i doświadczenia życiowego” 
(wyrok SN z dnia 13 maja 2010 r., II KK 288/09, OSNwSK 2010, nr 1, poz. 996).

11. W wyniku dokonanej oceny materiału dowodowego rzecznik decyduje 
o dalszym etapie postępowania i:
  a) wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, które 

przedstawia rektorowi uczelni do zatwierdzenia; 
  b)  kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o wszczęcie postępowania dyscy-

plinarnego i o ukaranie; 

70 A. Sakowicz, komentarz do art. 7 k.p.k. (w:) K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, 
A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Legalis/el. 2012.
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  c) może złożyć do rektora uczelni umotywowany wniosek o wymierzenie kary 
upomnienia; 

  d) może złożyć do rektora uczelni umotywowany wniosek o przekazanie sprawy 
do sądu koleżeńskiego. 
12. Kierując do komisji dyscyplinarnej wniosek o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego i o ukaranie, rzecznik dyscyplinarny ma obowiązek wskazania, 
dlaczego przewinienia będące przedmiotem postępowania uzasadniają wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego i na czym polegają te przewinienia, oraz określić 
żądanie co do kary. Warunki formalne wniosku zostały określone w rozporzą-
dzeniu w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscypli-
narnego wobec studentów. Wniosek powinien być sporządzony na piśmie i za-
wierać:
  a)  imię, nazwisko i adres obwinionego oraz informację o kierunku i roku studiów; 
  b)  dokładne określenie zarzucanego czynu, ze wskazaniem czasu, miejsca, spo-

sobu i okoliczności jego popełnienia; 
  c)  proponowany rodzaj kary dyscyplinarnej; 
  d)  uzasadnienie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie.

Do wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie muszą 
zostać dołączone akta postępowania wyjaśniającego. O skierowaniu takiego wnio-
sku do komisji dyscyplinarnej zawiadamiani są obwiniony student, jego obrońca 
i rektor uczelni. 

Art. 217. 1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna 
na wniosek rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów.

2. Wymierzenie studentowi za ten sam czyn kary w postępowaniu kar-
nym lub w postępowaniu w sprawach o wykroczenia nie stanowi przeszkody 
do wszczęcia postępowania przed komisją dyscyplinarną.

3. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie sześciu 
miesięcy od dnia uzyskania przez rektora wiadomości o popełnieniu czynu 
uzasadniającego nałożenie kary lub po upływie trzech lat od dnia jego popeł-
nienia. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od 
okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa.

4. Przedawnienie orzekania następuje również po upływie roku od opusz-
czenia uczelni przez studenta.

5. Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego wobec studenta, któremu zarzuca się popełnienie plagiatu.

6. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem 
można wznowić, jeżeli:
 1) w związku z postępowaniem dopuszczono się rażącego naruszenia prawa, 

a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na 
treść orzeczenia;
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 2) po wydaniu orzeczenia ujawniły się nowe fakty lub dowody nieznane 
w chwili jego wydania, wskazujące na to, że obwiniony jest niewinny, 
skazano go za popełnienie innego czynu lub komisja bezpodstawnie umo-
rzyła postępowanie;

 3) w trakcie postępowania naruszono przepisy, przez co uniemożliwiono 
lub w poważnym stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie z pra-
wa do obrony, albo skład komisji nie odpowiadał warunkom określonym 
w art. 213 ust. 5, albo zasiadała w niej osoba podlegająca wyłączeniu.
7. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego mogą wnieść 

osoba ukarana lub rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów w terminie 
trzydziestu dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej 
wznowienie.

1. Artykuł 217 reguluje zagadnienia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, 
niezależności tego postępowania od postępowania karnego, przedawnienia oraz 
podstaw do wznowienia postępowania.

2. Istotą postępowania dyscyplinarnego przed komisją dyscyplinarną jest 
weryfikacja ustaleń postępowania wyjaśniającego. Postępowanie dyscyplinar-
ne wszczyna komisja dyscyplinarna. Pierwszym, wstępnym etapem postępowa-
nia dyscyplinarnego jest badanie, czy wniosek o wszczęcie postępowania dyscy-
plinarnego i o ukaranie spełnia warunki formalne określone w rozporządzeniu. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych przewodniczący komisji zwraca 
wniosek i wzywa rzecznika dyscyplinarnego do usunięcia ich w terminie 7 dni. 
Jeżeli wniosek odpowiada warunkom formalnym, przewodniczący komisji dyscy-
plinarnej wyznacza, według kolejności alfabetycznej, członków komisji dyscypli-
narnej, skład orzekający, z uwzględnieniem przepisu art. 213 ust. 5 p.s.w., oraz 
termin posiedzenia niejawnego komisji dyscyplinarnej, które powinno sie odbyć 
w ciągu 14 dni od dnia wpływu wniosku (§ 13 r.s.t.p.w.). Określone w rozporzą-
dzeniu terminy są terminami instrukcyjnymi zmierzającymi do przyspieszenia 
postępowania dyscyplinarnego. 

3. Czynności przewodniczącego komisji dyscyplinarnej po uznaniu, że wa-
runki formalne wniosku o wszczęcie postępowania i ukaranie są spełnione, są 
związane z wyznaczeniem składu orzekającego oraz posiedzenia niejawnego ko-
misji. W skład komisji wchodzą przewodniczący składu, którym jest nauczyciel 
akademicki, oraz w równej liczbie nauczyciele akademiccy i studenci. Przepisy 
nie określają liczby członków składu orzekającego. Na posiedzeniu niejawnym 
komisja dyscyplinarna wydaje postanowienie o:
  a) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i skierowaniu wniosku o wszczę-

cie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie do rozpoznania na rozprawie 
albo o

  b)  odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, albo o
  c)  zwrocie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie 

rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia postępowania wyjaśnia-
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jącego, wskazując, w jakim zakresie i kierunku ma nastąpić uzupełnienie 
postępowania, oraz wyznaczając termin zakończenia tego postępowania, nie 
dłuższy niż 30 dni.
W razie stwierdzenia okoliczności wymienionych w § 10 ust. 2 rozporządze-

nia (uzasadniających umorzenie postępowania) postępowania dyscyplinarnego 
nie wszczyna się.

4. Na postanowienia komisji dyscyplinarnej służy zażalenie do odwoławczej 
komisji dyscyplinarnej. Uwzględniając zażalenie, odwoławcza komisja dyscypli-
narna uchyla zaskarżone postanowienie i rozstrzyga w przedmiocie wszczęcia 
postępowania, zawieszenia postępowania, przywrócenia terminu do wniesienia 
odwołania i przyjęcia odwołania albo wznowienia postępowania. Postanowienie 
komisji odwoławczej utrzymujące w mocy postanowienie komisji dyscyplinarnej o: 
  a)  odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, 
  b)  odrzuceniu odwołania albo 
  c) odmowie wznowienia postępowania, 

kończy postępowanie. 
5. Rozporządzenie nie zawiera uregulowań co do obowiązku sporządzenia 

protokołu posiedzenia niejawnego. W tej sytuacji, zgodnie z art. 223 p.s.w., odpo-
wiednie zastosowanie będzie miał art. 143 § 2 k.p.k., zgodnie z którym z innych 
czynności, niewymienionych w § 1, spisuje się protokół, jeżeli przepis szczególny 
tego wymaga albo przeprowadzający czynność uzna to za potrzebne. W innych 
przypadkach można się ograniczyć do notatki urzędowej. 

6. Odpisy postanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym muszą zostać 
doręczone rzecznikowi dyscyplinarnemu, obwinionemu studentowi, jego obroń-
cy i rektorowi uczelni. Na postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje prawo do wniesienia 
zażalenia do odwoławczej komisji dyscyplinarnej w terminie 7 dni od dnia dorę-
czenia mu postanowienia. Termin ten liczy się od dnia następnego po doręczeniu 
odpisu postanowienia i jest to termin zawity. Zażalenie służy tylko rzecznikowi 
dyscyplinarnemu na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscy-
plinarnego. Określone w rozporządzeniu inne postanowienia nie podlegają za-
żaleniu (o wszczęciu postępowania czy o zwrocie wniosku rzecznikowi w celu 
uzupełnienia), tym samym nie muszą zawierać uzasadnienia. 

7. Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym komisji dyscyplinarnej 
powinny być podpisane przez członków komisji wydającej postanowienie, a nie 
tylko przez jej przewodniczącego. Ani ustawa, ani rozporządzenie nie wskazu-
ją, by postanowienie takie podpisywał wyłącznie jednoosobowo przewodniczący 
komisji. Skład komisji wyznacza jej przewodniczący. Podpisanie postanowienia 
o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego tylko przez przewodniczącego komi-
sji, w sytuacji gdy zapadło ono na posiedzeniu z udziałem wszystkich członków 
komisji dyscyplinarnej, nie stanowi jednak naruszenia przepisów postępowania 
mającego istotny wpływ na wynik sprawy.
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8. Postępowanie dyscyplinarne jest niezależne od postępowania karnego czy 
postępowania w sprawach o wykroczenia, co oznacza, że za ten sam czyn student 
może zostać ukarany dyscyplinarnie, jak też podlegać odpowiedzialności karnej, 
jeżeli przewinienie, jakiego się dopuścił, będzie naruszać przepisy prawa karne-
go i wyczerpywać znamiona przestępstwa lub wykroczenia. Nie stanowi to po-
dwójnego skazania za ten sam czyn, wobec czego nie zachodzi res iudicata, a co 
za tym idzie, nie ma zastosowania zakaz ne bis in idem�

9. Odpowiedzialność dyscyplinarna jest związana z naruszeniem obowiązków 
studenta określonych przepisami ustawy, regulaminu studiów czy wynikających 
z roty ślubowania. Na tle komentowanego art. 217 ust. 2 aktualne są tezy dotyczące 
istoty postępowania dyscyplinarnego zawarte w uzasadnieniu wyroku TK z dnia 
27 lutego 2001 r., K 22/00, OTK 2001, nr 3, poz. 48, wydanego w odniesieniu do 
postępowania dyscyplinarnego nauczycieli akademickich. Trybunał Konstytucyj-
ny stwierdził, że deontologia postępowania dyscyplinarnego jest inna niż postę-
powania karnego. Łączy się ona przede wszystkim ze szczególnym charakterem 
niektórych zawodów oraz zasadami funkcjonowania konkretnych korporacji za-
wodowych. Ukształtowane w ich ramach reguły deontologiczne ukierunkowane 
są przede wszystkim na obronę honoru i dobra zawodu. Stąd też odpowiedzialność 
dyscyplinarna związana może być z czynami, które nie podlegają odpowiedzial-
ności karnej. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karne-
go nie oznacza, że postępowanie dyscyplinarne staje się postępowaniem karnym. 
Ze znaczeniem szkół wyższych, a także związanym z tym prestiżem, wiążą sie 
szczególne – wykraczające poza sferę prawa karnego – standardy odpowiedzial-
ności. W przypadku deliktu dyscyplinarnego natura czynów nagannych jest inna 
niż czynów będących przedmiotem postępowania karnego, chociaż granice po-
między nimi mogą być w niektórych wypadkach nieostre. Odpowiednie stosowa-
nie przepisów kodeksu postępowania karnego nie oznacza, że postępowanie dy-
scyplinarne staje sie postępowaniem karnym. Jest to niewątpliwie postępowanie 
szczególne, toczące sie według zasad określonych w ustawie o szkolnictwie wyż-
szym, z posiłkowym zastosowaniem przepisów kodeksu postępowania karnego. 
Oznacza jedynie, że procedura karna stosowana ma być w takim zakresie, w ja-
kim określił to ustawodawca w ustawie o szkolnictwie wyższym, i odpowiednio 
– tzn. z uwzględnieniem specyfiki postępowania dyscyplinarnego. Celem takiej 
regulacji nie jest więc nadanie postępowaniu dyscyplinarnemu cech postępowa-
nia karnego, lecz zapewnienie osobie obwinionej praw i gwarancji służących za-
bezpieczeniu jej interesów w postępowaniu dyscyplinarnym. Taka konstatacja 
rodzi też konsekwencje dla określenia właściwości organów orzekających kary 
dyscyplinarne. Skoro postępowanie dyscyplinarne nie jest postępowaniem karnym 
i wymiarem sprawiedliwości w rozumieniu art. 175 ust. 1 konstytucji, to dopusz-
czalne jest orzekanie w sprawach tego rodzaju przez organy, które nie są sądami. 

10. Komisja dyscyplinarna może zawiesić postępowanie dyscyplinarne, jeże-
li w sprawie tego samego czynu wszczęto postępowanie karne lub postępowanie 
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w sprawach o wykroczenia. Zawieszone postępowanie może być w każdej chwili 
podjęte i powinno być podjęte nie później niż w ciągu 3 miesięcy od prawomoc-
nego zakończenia postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykro-
czenia. Na postanowienie komisji dyscyplinarnej w przedmiocie zawieszenia po-
stępowania dyscyplinarnego lub podjęcia zawieszonego postępowania stronom 
przysługuje zażalenie do odwoławczej komisji dyscyplinarnej w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia im postanowienia. Postanowienie w sprawie zawieszenia po-
stępowania lub podjęcia zawieszonego postępowania doręcza się również rekto-
rowi uczelni (§ 18 r.s.t.p.w.). Można tu odpowiednio przytoczyć tezę uchwały SN 
z dnia 28 września 2006 r., I KZP 8/06, OSNKW 2006 nr 10, poz. 87, zgodnie 
z którą postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od postępowania kar-
nego, także w wypadku jednoczesności i podmiotowo-przedmiotowej tożsamo-
ści tych postępowań. W takiej sytuacji postępowanie dyscyplinarne należy jed-
nak zawiesić do czasu ukończenia postępowania karnego, gdy przemawia za tym 
wzgląd na ekonomię procesową, chyba że wystarczające jest zarządzenie przerwy 
lub odroczenie rozprawy.

11. Artykuł 217 ust. 2 p.s.w. jest odpowiednikiem 8 k.p.k. i wskazuje na za-
sadę niezależności postępowania dyscyplinarnego od postępowania karnego, co 
jest związane z zasadą swobodnej oceny dowodów71� Postępowanie dyscyplinarne 
jest postępowaniem samodzielnym i niezależnym od postępowania karnego, stu-
dent podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od odpowiedzialności 
karnej. To oznacza, iż w toku każdego z nich konieczne jest czynienie własnych 
ustaleń oraz własnej oceny dowodów. Postępowanie dyscyplinarne służy usta-
leniu odpowiedzialności innego rodzaju niż odpowiedzialność karna i chociaż 
niejednokrotnie te same zachowania będą powodowały odpowiedzialność dyscy-
plinarną i karną, każda z nich musi zostać wykazana przez inny organ, w innym 
trybie, za pomocą środków dowodowych, które z punktu widzenia organu pro-
wadzącego postępowanie są konieczne do uzyskania realizowanego przez organ 
celu (por. odpowiednio wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30 października 2009 r., 
IV SA/Gl 560/09, LEX nr 574086). W tej sytuacji trzeba uznać, że co do zasady 
organy rozpoznające sprawę w postępowaniu dyscyplinarnym mają obowiązek roz-
strzygać samodzielnie wszelkie zagadnienia prawne, natomiast poglądy wyrażane 
w kwestiach wymagających rozstrzygnięcia zawarte w wyroku karnym mogą sta-
nowić ważny materiał pomocniczy, którego organy te nie powinny pomijać, lecz 
nie mogą być nim związane (por. odpowiednio postanowienie SN z dnia 5 lutego 
2003 r., IV KKN 617/99, OSNwSK 2003 nr 1, poz. 284). W świetle jednak treści 
art. 217 ust. 3, a także ust. 6 pkt 2 wystąpić może określone szczególne związanie 
organów dyscyplinarnych z rozstrzygnięciem sądu karnego.

12. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego ograniczone jest czasowo, a jako 
granice czasowe wskazany jest termin przedawnienia wszczęcia postępowania 

71 Por. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego, t. 1, Komentarz 
do artykułów 1–296, Legalis/el. 2011.
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dyscyplinarnego oraz termin przedawnienia orzekania. „Możliwość wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego została związana z określeniem biegu niepodle-
gających przywróceniu terminów zastosowania kary. Przyjmuje się w nich zasadę 
regulacyjną, w myśl której postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po 
upływie określonego czasu od uzyskania przez przełożonego wiadomości o popeł-
nieniu czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną i pod warunkiem, 
że nie upłynął okres przedawnienia karalności dyscyplinarnej”72�

13. Przepis art. 217 ust. 3 wskazuje na następujące terminy: 
  a)  upływ 6 miesięcy od dnia uzyskania przez rektora wiadomości o popełnieniu 

czynu uzasadniającego nałożenie kary; 
  b)  upływ 3 lat od dnia popełnienia czynu. 

Upływ jednego ze wskazanych terminów skutkuje niemożnością wszczę-
cia postępowania dyscyplinarnego oraz jest podstawą umorzenia postępowania 
uprzednio wszczętego. Ponadto w ustawie wskazany został termin przedawnie-
nia orzekania po upływie roku od dnia opuszczenia uczelni przez studenta. Żaden 
z tych terminów nie dotyczy spraw związanych z popełnieniem przez studenta pla-
giatu (zob. tezy wcześniejsze). Przedawnienie orzekania ogranicza postępowanie 
dyscyplinarne, gdyż wyznacza jednocześnie czasową granicę jego zakończenia. 
To oznacza, że postępowanie dyscyplinarne musi się rozpocząć przed upływem 
terminów przedawnienia (6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości przez rektora 
lub 3 lat od daty popełnienia czynu) i zakończyć przed upływem roku od opusz-
czenia uczelni przez studenta, czyli w przypadku niezakończenia prowadzonego 
już postępowania przed upływem roku od dnia opuszczenia uczelni przez studenta 
nie może być ono dalej prowadzone i musi zostać umorzone. 

14. Termin 6 miesięcy jest liczony od dnia powzięcia przez rektora wiadomości 
o popełnieniu przez studenta przewinienia dyscyplinarnego do dnia wydania po-
lecenia rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw studentów wszczęcia postępowa-
nia dyscyplinarnego. Oczywiście podjęcie decyzji o skierowaniu sprawy na drogę 
postępowania dyscyplinarnego należy do rektora uczelni i nie można wykluczyć 
wydania polecenia w tym zakresie po upływie tego terminu. W takim przypadku 
ustalenie, czy nie zachodzi przedawnienie, należy do rzecznika dyscyplinarnego, 
który – po stwierdzeniu przedawnienia – wydaje postanowienie o umorzeniu po-
stępowania wyjaśniającego (zob. tezy wcześniejsze).

15. Upływ sześciomiesięcznego terminu od daty powzięcia przez rektora wia-
domości wyłącza dopuszczalność wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec 
studenta. Ustanowienie tego terminu i wskazanie okoliczności, od których zaist-
nienia on biegnie, nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Dlatego datą po-
czątkową jest dzień uzyskania informacji przez rektora uczelni (niezależnie z ja-
kich źródeł) o takim działaniu lub zaniechaniu studenta, które stanowi podstawę 
poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej. Należałoby tu przyjąć odpowied-
nio stanowisko SN zawarte w uzasadnieniu postanowienia z dnia 24 październi-

72  R. Hauser (w:) System prawa…, s. 453.
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ka 2003 r., III DS 1/03, OSNP 2004, nr 14, poz. 253, wskazujące, że sformuło-
wanie „od dnia powzięcia wiadomości” należy rozumieć w ten sposób, że chodzi 
o dzień, w którym rektor „po raz pierwszy” powziął wiadomość o popełnieniu 
danego przewinienia przez danego studenta.

16. Orzeczenia, od których nie służy odwołanie w dyscyplinarnym toku 
instancji, są prawomocne. Mogą być wzruszone tylko w sposób i w przypadkach 
ściśle określonych w ustawie. Nadzwyczajnym środkiem służącym wzruszeniu 
prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego jest wznowienie postępowania. Arty-
kuł 217 ust. 6 zawiera enumeratywnie wyliczone przedmiotowe przesłanki wzno-
wienia postępowania dyscyplinarnego. Oznacza to, że żadne inne okoliczności 
aniżeli wymienione w tym artykule nie stanowią podstawy wznowienia postępo-
wania dyscyplinarnego. Niedopuszczalne jest stosowanie posiłkowo (odpowied-
nio) w tym zakresie przepisów kodeksu postępowania karnego.

17. Kodeks postępowania karnego nie wymienia, jako podstawy wznowie-
nia postępowania, rażącego naruszenia prawa, które mogłoby mieć wpływ na 
treść orzeczenia. Tak sformułowane określenie stanowi natomiast podstawę skar-
gi kasacyjnej, wymienioną w art. 523 § 1 k.p.k. W ustawie brak jest wyjaśnie-
nia, co należy rozumieć przez pojęcie rażącego naruszenia prawa. Jest to zwrot 
niedookreślony, który może być interpretowany wyłącznie w postępowaniu do-
tyczącym konkretnej sytuacji faktycznej. Ocena, czy doszło do naruszenia pra-
wa w postępowaniu dyscyplinarnym i czy stopień tego naruszenia jest „rażący”, 
a następnie czy naruszenie to (o ile wystąpiło) mogło mieć wpływ na treść orze-
czenia dyscyplinarnego, należy każdorazowo do organu rozpatrującego wniosek 
o wznowienie postępowania. 

Dokonanie interpretacji powyższego zwrotu, jako podstawy wznowienia po-
stępowania dyscyplinarnego, z uwagi na analogię jego wystąpienia w art. 523 
§ 1 k.p.k., może ułatwić stanowisko doktryny i SN prezentowane na tle tegoż 
przepisu. Jak wskazuje SN, o „rażącym naruszeniu prawa” jako podstawie zaskar-
żenia i korygowania orzeczeń można mówić wyłącznie w odniesieniu do bardzo 
poważnego naruszenia prawa, a więc tylko wówczas, gdy in concreto naruszono 
przepis o takim znaczeniu dla prawidłowego rozpoznania i rozstrzygnięcia spra-
wy oraz uczyniono to w taki sposób, iż mogło to mieć istotny wpływ na treść 
podważanego orzeczenia (por. wyrok SN z dnia 3 kwietnia 1996 r., II KRN 2/96, 
Prok. i Pr.-wkł. 1996, nr 11, poz. 12). „Rażące naruszenie prawa” zachodzi nie 
tylko wtedy, gdy organowi prowadzącemu postępowanie można uczynić zarzut 
z powodu tego naruszenia, lecz także wtedy, gdy do rażącego pogwałcenia praw 
lub interesów strony doszło niezależnie od tego organu (wyrok SN z dnia 6 wrześ-
nia 1996 r., II KKN 71/96, OSNKW 1997, nr 1–2, poz. 14; postanowienie SN 
z dnia 19 czerwca 1996 r., II KZ 20/96, OSNKW 1996, nr 9–10, poz. 68). Jeże-
li w następstwie naruszenia prawa materialnego strona doznałaby bezpodstaw-
nie jakiejkolwiek dolegliwości, to takie naruszenie prawa należy uznać za rażą-
ce (wyrok SN z dnia 8 maja 1996 r., IV KKN 20/96, Prok. i Pr.-wkł. 1996, nr 12, 
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poz. 9). W doktrynie zwraca się uwagę, że sama ocena, czy uchybienie ma charak-
ter rażący, powinna być dokonywana abstrakcyjnie, natomiast na tle konkretnej 
sprawy musi być badany wpływ uchybienia na treść zaskarżonego orzeczenia73� 
Podnosi się też, że charakter rażący ma każde naruszenie prawa materialnego74, 
jednak nie każde takie uchybienie może być kwalifikowane jako mogące mieć 
wpływ na treść orzeczenia75. Ponadto naruszenie prawa może być ocenione jako 
rażące, gdy sposób postępowania organów dyscyplinarnych lub przyjęta przez 
nie interpretacja przepisu albo sposób zastosowania przez nie prawa są w sposób 
oczywisty wadliwe76�

18. Prawomocnemu orzeczeniu przysługuje cecha domniemania prawidłowo-
ści przyjętych za jego podstawę ustaleń faktycznych. W ocenie przesłanki wzno-
wienia postępowania określonej w ust. 6 pkt 2 (po wydaniu orzeczenia ujawniły 
się nowe fakty lub dowody nieznane w chwili jego wydania, wskazujące na to, że 
obwiniony jest niewinny, skazano go za popełnienie innego czynu lub komisja bez-
podstawnie umorzyła postępowanie) należy podzielić wypowiadane wielokrotnie 
stanowisko SN w sprawach karnych, że wzruszenie tego domniemania, a co za tym 
idzie prawomocności orzeczenia w drodze wznowienia postępowania może nastą-
pić tylko wtedy, gdy ujawnią się po jego wydaniu takie nowe fakty lub dowody, któ-
re wskazują na wysokie prawdopodobieństwo błędności orzeczenia (m.in. postano-
wienie SN z dnia 24 kwietnia 1996 r., V KO 2/96, OSNKW 1996, nr 7–8, poz. 47; 
wyrok SN z dnia 10 października 1995 r., II KO 76/94, OSNKW 1996, nr 1–2, 
poz. 9; postanowienie SN z dnia 2 grudnia 2009 r., II KO 80/09, LEX nr 553689; 
postanowienie SN z 29 września 2010 r., V KO 72/10, OSNwSK 2010, nr 1, 
poz. 1838; postanowienie SN z dnia 24 maja 2012 r., V KO 10/12, Legalis; posta-
nowienie SN z dnia 9 października 2012 r., III KO 51/12, Legalis). Podstawa ta 
jest określana w nauce prawa karnego propter nova albo de novis77 i w ten sposób 
może być określona na gruncie komentowanej podstawy wznowienia. Podstawa 
wznowienia wskazana w pkt 2 komentowanego przepisu jest bowiem odpowied-
nikiem podstawy wznowienia postępowania karnego określonej w art. 540 § 1 
pkt 2 k.p.k. i związana jest z ujawnieniem po wydaniu prawomocnego orzecze-
nia kończącego postępowanie podlegające wznowieniu nowych faktów i dowo-

73 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks…
74 Zob. np. S. Zabłocki (w:) J. Bratoszewski [i in.], Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 

red. Z. Gostyński, t. 3, Warszawa 2004, s. 479; M. Głowacki, Przesłanki dopuszczalności kasacji 
a konstytucyjna zasada równości wobec prawa, Palestra 2001, nr 11–12, s. 35.

75 Por. np. wyrok SN z dnia 20 października 1998 r., V KKN 314/97, OSNKW 1998, nr 11–12, 
poz. 60; T. Grzegorczyk (w:) T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warsza-
wa 2011, s. 852; K. Marszał, (w:) K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowi-
ce 2005, s. 620.

76 T. Nowak (w:) T. Nowak, S. Stachowiak, Prawo karne procesowe. Dynamika postępowania, 
Bydgoszcz 1999, s. 151.

77 Zob. np. K. Marszał (w:) K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces…, s. 629; Wykład 
prawa karnego procesowego, red. P. Kruszyński, Białystok 2012; S. Waltoś, Proces karny. Zarys 
systemu, Warszawa 2008.
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dów nieznanych organowi orzekającemu w sprawie. Chodzi tu o dowody nowo 
zgłoszone, nowe źródła dowodowe oraz nowe środki dowodowe, choćby pocho-
dziły ze źródeł dowodowych znanych już organowi uprzednio (np. postanowienie 
SN z dnia 12 października 2004 r., III KO 32/02, OSNKW 2004, nr 10, poz. 99). 
Nowe fakty, jak podkreśla się w doktrynie, „są w większości wypadków ustala-
ne na podstawie nowych dowodów. […] Nie da się jednak wykluczyć, że już po 
wydaniu orzeczenia kończącego postępowania zajdą fakty, które w stosunku do 
treści rozstrzygnięcia nie są irrelewantne. Mogą się też tego rodzaju fakty ujawnić 
dopiero po wydaniu prawomocnego orzeczenia i – jako notoryjne – nie wymagać 
dowodu”78. Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że nowe fakty nie mogą być ustalane 
na podstawie uprzednio przeprowadzonych w postępowaniu dowodów (posta-
nowienie SN z dnia 24 lutego 1973 r., I KZ 24/73, OSNPG 1973, nr 6, poz. 85). 
Trzeba też podkreślić, że nowe fakty i dowody mają wskazywać na okoliczności 
wymienione w pkt 2 komentowanego przepisu, gdyż, jak podkreśla SN, prawo-
mocnemu orzeczeniu przysługuje cecha domniemania prawdziwości przyjętych 
w nim ustaleń faktycznych. Wzruszenie tego domniemania w trybie wznowienia 
postępowania może nastąpić tylko wtedy, gdy po wydaniu orzeczenia ujawnią się 
takie nowe dowody, które mogą w sposób wiarygodny podważyć prawdziwość 
przyjętych ustaleń faktycznych (postanowienie SN z dnia 24 kwietnia 1996 r., 
V KO 2/96, OSNKW 1996, nr 7–8, poz. 47).

19. Ostatnia podstawa wznowienia postępowania dyscyplinarnego konkrety-
zuje następstwo naruszenia przepisów w toku postępowania. Następstwem tym 
jest: uniemożliwienie lub utrudnienie prawa do obrony (art. 218), niewłaściwy 
skład komisji dyscyplinarnej (art. 213 ust. 5) lub udział w komisji osoby podlega-
jącej wyłączeniu. Ustawa nie zawiera przepisów dotyczących wyłączenia człon-
ka komisji dyscyplinarnej. Przepis § 13 ust. 3 r.s.t.p.w. wskazuje jedynie, że prze-
wodniczący komisji dyscyplinarnej wyznacza, według kolejności alfabetycznej, 
członków komisji dyscyplinarnej, skład orzekający, z uwzględnieniem przepisu 
art. 213 ust. 5 p.s.w. W tej sytuacji odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy 
kodeksu postępowania karnego dotyczące wyłączenia sędziego (art. 40 i 41 k.p.k.). 
Oznacza to, że z mocy prawa wyłączona od udziału w sprawie będzie osoba, jeżeli:
  a)  sprawa dotyczy jej bezpośrednio;
  b)  jest małżonkiem obwinionego studenta albo jego obrońcy, pełnomocnika lub 

przedstawiciela ustawowego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną 
z tych osób;

  c)  jest krewną lub powinowatą w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia po-
między dziećmi rodzeństwa osób wymienionych w pkt b albo jest związana 
z jedną z tych osób węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli;

  d)  była świadkiem czynu, o który toczy się postępowanie, albo w tej samej spra-
wie była przesłuchana w charakterze świadka lub występowała jako biegły;

78 P. Hofmański (red.), komentarz do art. 540 k.p.k. nb. 13 (w:) P. Hofmański, E. Sadzik, 
K. Zgryzek, Kodeks…
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  e)  brała udział w sprawie jako prokurator, obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel 
ustawowy strony albo prowadziła postępowanie przygotowawcze;

  f)  brała udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia;
  g)  brała udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone.

Ponadto członek komisji ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego 
rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności 
w danej sprawie.

20. Wykazanie okoliczności uzasadniających wznowienie postępowania cią-
ży na osobie składającej wniosek. Wniosek taki może złożyć osoba ukarana lub 
rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów. Termin określony w tym artykule, 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej wznowienie, 
jest terminem zawitym. O wznowieniu postępowania dyscyplinarnego orzeka na 
posiedzeniu niejawnym komisja dyscyplinarna, która wydała orzeczenie kończące 
postępowanie, w innym składzie. Postanowienie w sprawie wznowienia postępo-
wania doręcza się ukaranemu studentowi, jego obrońcy, rzecznikowi dyscyplinar-
nemu i rektorowi uczelni. Na wydane przez komisję dyscyplinarną postanowienie 
o odmowie wznowienia postępowania stronom przysługuje, w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia postanowienia, zażalenie do odwoławczej komisji dyscyplinar-
nej (§ 35 r.s.t.p.w.).

Art. 218. 1. Obwinionemu studentowi służy prawo do korzystania z po-
mocy wybranego przez siebie obrońcy.

2. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów wnosi 
o orzeczenie kary, o której mowa w art. 212 pkt 5, a obwiniony nie ma obroń-
cy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę z urzę-
du spośród nauczycieli akademickich lub studentów uczelni.

1. Komentowany artykuł reguluje prawo obwinionego studenta do korzystania 
z pomocy obrońcy. Może on korzystać z fachowego obrońcy, jakim jest adwokat 
lub radca prawny, lub też wybrać na pełnomocnika nauczyciela akademickiego, 
studenta uczelni albo inną osobę. W tym zakresie ustawa nie czyni ograniczeń, 
pozostawiając studentowi prawo wyboru obrońcy. Nie ma w tym przypadku bo-
wiem zastosowania odpowiednio art. 82 k.p.k., stanowiący, że obrońcą w postępo-
waniu karnym może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów 
o ustroju adwokatury (art. 223 p.s.w.).

2. W ust. 2 określony został przymus posiadania obrońcy w postępowaniu 
dyscyplinarnym przez obwinionego, co do którego rzecznik dyscyplinarny wnosi 
o nałożenie kary najsurowszej spośród katalogu kar dyscyplinarnych – kary wy-
dalenia z uczelni. W takim przypadku, jeśli obwiniony nie ma obrońcy z wybo-
ru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę z urzędu, z tym że 
obrońca jest wyznaczany wyłącznie spośród nauczycieli akademickich lub stu-
dentów uczelni. 
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Art. 219. 1. Rozprawa przed komisją dyscyplinarną lub sądem koleżeń-
skim jest jawna.

2. Komisja dyscyplinarna wyłącza jawność postępowania w całości lub 
w części, jeżeli jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje albo jeżeli wymaga 
tego interes obwinionego, uczelni lub osób trzecich. Wyłączenie jawności nie 
obejmuje ogłoszenia orzeczenia.

3. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozpra-
wy, podczas której wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów 
i obwinionego lub jego obrońcy.

4. Rektor lub komisja dyscyplinarna, po wysłuchaniu rzecznika dyscy-
plinarnego do spraw studentów, może zawiesić studenta w prawach studenta 
w przypadku uporczywego nieusprawiedliwionego niestawiania się na wezwa-
nie rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów w postępowaniu wyjaś-
niającym lub na posiedzenie komisji dyscyplinarnej mimo prawidłowego za-
wiadomienia.

5. Przepisy ust. 3 stosuje się również do postępowania przed sądem ko-
leżeńskim.

1. Artykuł 219 podkreśla zasadę jawności rozprawy przed komisją dyscypli-
narną i sądem koleżeńskim. Wyjątek od tej zasady został zawarty w art. 219 ust. 2 
i dotyczy tylko rozprawy przed komisją dyscyplinarną. Rozprawa przed sądem 
koleżeńskim jest zawsze jawna. 

2. Komisja dyscyplinarna wyłącza jawność postępowania w całości lub w czę-
ści, jeżeli jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje albo jeżeli wymaga tego interes 
obwinionego, uczelni lub osób trzecich. Wymienione tu zostały enumeratywnie 
podstawy wyłączenia jawności rozprawy, a ocena ich istnienia należy do komi-
sji dyscyplinarnej. Również komisja ocenia, czy z wymienionych w tym artyku-
le powodów uzasadnione jest wyłączenie jawności postępowania w całości, czy 
w części. Wyłączenie jawności postępowania może nastąpić na wniosek strony lub 
z urzędu przez komisję. Wyłączenie jawności rozprawy prowadzonej przez komi-
sję dyscyplinarną nie obejmuje ogłoszenia orzeczenia.

3. Ustawa nie zawiera unormowań dotyczących wyznaczenia i przebiegu roz-
prawy. Uregulowania w tym zakresie zawiera rozporządzenie w sprawie szczegó-
łowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów. 
Zgodnie z jego przepisami termin rozprawy wyznacza przewodniczący składu 
orzekającego, zawiadamiając o nim na piśmie rektora i rzecznika dyscyplinarne-
go oraz wzywając obwinionego, a także świadków i biegłych. Jeżeli obwiniony 
ustanowił obrońcę, zostaje on zawiadomiony o terminie rozprawy. W przypadku, 
o którym mowa w art. 218 ust. 2 p.s.w., przewodniczący wyznacza obwinionemu 
obrońcę z urzędu, zawiadamiając go o terminie rozprawy. Termin rozprawy powi-
nien być tak wyznaczony, by między dniem doręczenia obwinionemu wezwania 
a dniem rozprawy upłynęło co najmniej 7 dni. W razie niezachowania tego terminu 
istnieje podstawa odroczenia rozprawy na wniosek obwinionego lub jego obrońcy.
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4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawę obwinionego, które-
mu wezwanie doręczono prawidłowo i który złożył już wyjaśnienia na rozprawie, 
nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy, chyba że komisja dyscyplinarna 
uzna jego obecność za konieczną. W razie uznania niestawiennictwa obwinionego 
na rozprawę za usprawiedliwione skład orzekający odracza rozprawę i wyznacza 
nowy termin. Rozprawa może ulec odroczeniu na okres do 30 dni. Jeżeli jednak 
w tym terminie stawienie się obwinionego z przyczyn od niego niezależnych nie 
jest możliwe, termin ten może zostać przedłużony do czasu ustania przeszkód. 
Rektor lub komisja dyscyplinarna, po wysłuchaniu rzecznika dyscyplinarnego 
do spraw studentów, może zawiesić studenta w prawach studenta w przypad-
ku uporczywego nieusprawiedliwionego niestawiania się na wezwanie rzecznika 
dyscyplinarnego do spraw studentów w postępowaniu wyjaśniającym lub na po-
siedzenie komisji dyscyplinarnej mimo prawidłowego zawiadomienia. 

5. Udział rzecznika dyscyplinarnego w rozprawie jest obowiązkowy.
6. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśnia-

jącego i dyscyplinarnego wobec studentów zawiera przepisy dotyczące przebiegu 
rozprawy i podejmowanych czynności: sprawdzenie obecności stron i świadków, 
odczytanie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie, za-
pytanie obwinionego, czy przyznaje się do zarzucanego czynu i czy chce składać 
wyjaśnienia, zarządzenie postępowania dowodowego, w czasie którego przesłuchi-
wani są świadkowie, przeprowadzane dowody z opinii biegłych i inne dopuszczo-
ne w postępowaniu. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący 
składu orzekającego udziela głosu stronom: rzecznikowi dyscyplinarnemu, obroń-
cy i obwinionemu. Obwinionemu przysługuje zawsze głos ostatni (§ 20 r.s.t.p.w.). 
Po wysłuchaniu stron przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę, a ko-
misja dyscyplinarna przystępuje niezwłocznie do narady nad orzeczeniem. Narada 
i głosowanie odbywają się osobno co do winy i osobno co do kary (§ 22 r.s.t.p.w.).

7. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują wszyscy 
członkowie składu orzekającego i protokolant (§ 21 r.s.t.p.w.).

8. Z uwagi na to, że przepisy rozporządzenia nie regulują szczegółowo spo-
sobu prowadzenia postępowania dowodowego, odpowiednie zastosowanie w tym 
zakresie będą mieć przepisy kodeksu postępowania karnego (przede wszystkim 
dotyczące dowodów – dział V rozdział 19).

9. Przepisy prawa o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec stu-
dentów wskazują na podstawowe zasady, na których opiera się postępowanie dyscy-
plinarne prowadzone przez komisje dyscyplinarne. Zasady te dotyczą każdego postę-
powania dyscyplinarnego, nie tylko w stosunku do studentów. Mają też odniesienie 
do postępowań dyscyplinarnych prowadzonych w stosunku do nauczycieli akade-
mickich oraz innych grup zawodowych79. Można tu wymienić następujące zasady:

79 Por. J. Jagielski (w:) J. Jagielski, K. Rączka, Ustawa o służbie…, s. 445–446; R. Hauser (w:) 
System prawa…, s. 455 i n.
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  a)  kompetencji właściwego przełożonego w zakresie wszczęcia postępowania;
  b)  oficjalności postępowania – oznaczająca, że postępowanie dyscyplinarne jest 

wszczynane na wniosek rzecznika dyscyplinarnego;
  c)  dwuinstancyjności – zgodnie z którą każda sprawa dyscyplinarna rozpozna-

wana i rozstrzygnięta orzeczeniem organu pierwszej instancji podlega w wy-
niku wniesienia środka zaskarżenia, przez legitymowany podmiot, ponowne-
mu rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez organ drugiej instancji; 

  d)  jawności postępowania – oznaczająca możliwość uczestniczenia w rozprawie 
nie tylko stron postępowania, lecz też osób postronnych; w uzasadnionych 
przypadkach jawność rozprawy może zostać wyłączona;

  e)  równości stron powiązana z zasadą kontradyktoryjności – zgodnie z którą stro-
nom postępowania zostaje zapewnione równe traktowanie w procesie. Strona-
mi postępowania przed niezawisłą komisją dyscyplinarną są obwiniony oraz 
rzecznik dyscyplinarny, czyli oskarżyciel. Strony mają takie same uprawnie-
nia procesowe w zakresie możności przedstawienia swych twierdzeń, i obro-
ny swoich racji przed bezstronną komisją dyscyplinarną;

  f)  prawo obwinionego do obrony – przejawiające się w tym, że obwiniony może 
ustanowić sobie dowolnie obranego obrońcę, a także w tym, że w określonym 
przypadku, z braku obrońcy z wyboru, obwinionemu przyznawany jest obroń-
ca z urzędu, wyznaczony przez przewodniczącego składu orzekającego;

  g)  prawdy materialnej – wyrażająca się w tym, że komisja wydaje orzeczenie po 
przeprowadzeniu rozprawy oraz po rozpatrzeniu dowodów mających znacze-
nie w sprawie;

  h)  pisemności – zgodnie z którą rozstrzygnięcia zapadające w związku z wszczę-
ciem postępowania dyscyplinarnego i w toku tego postępowania oraz w po-
stępowaniu odwoławczym wymagają z urzędu uzasadnienia na piśmie i do-
ręczenia ich stronom, a także uprawnionym podmiotom;

  i)  odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego.
10. Ustawa nie określa rodzajów orzeczeń komisji dyscyplinarnej. Czyni 

to rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego 
i dyscyplinarnego wobec studentów, stanowiąc, że komisja dyscyplinarna wyda-
je orzeczenie o:
  a)  ukaraniu, w którym uznaje obwinionego za winnego popełnienia zarzucane-

go mu czynu i wymierza karę albo
  b)  uniewinnieniu obwinionego od zarzutu popełnienia przewinienia dyscypli-

narnego, albo
  c)  umorzeniu postępowania.

W razie stwierdzenia, po wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, okolicz-
ności wskazanych w § 10 ust. 2 r.s.t.p.w. jako przesłanki umorzenia postępowa-
nia w postępowaniu wyjaśniającym albo jeżeli rzecznik dyscyplinarny odstąpi 
na rozprawie od wniosku o ukaranie, komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie 
o umorzeniu postępowania. Jednakże w razie stwierdzenia okoliczności wymie-
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nionych w § 10 ust. 2 pkt 1 r.s.t.p.w. (czynu nie popełniono albo popełniony czyn 
nie zawierał znamion przewinienia dyscyplinarnego) komisja dyscyplinarna wy-
daje orzeczenie o uniewinnieniu obwinionego (§ 24 r.s.t.p.w.).

11. Przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania 
wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów określają warunki formal-
ne orzeczeń komisji dyscyplinarnych. Orzeczenie powinno być sporządzone na 
piśmie i zawierać: 
  a)  nazwę komisji dyscyplinarnej, datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania 

orzeczenia; 
  b)  imiona i nazwiska członków składu orzekającego, rzecznika dyscyplinarne-

go, protokolanta i obrońcy obwinionego; 
  c)  imię i nazwisko, adres obwinionego oraz informację o kierunku i roku studiów;
  d)  opis zarzucanego czynu, z określeniem miejsca i daty jego popełnienia; 
  e)  rozstrzygnięcie komisji dyscyplinarnej; 
  f)  uzasadnienie zawierające wyjaśnienie podstawy faktycznej i prawnej orze-

czenia.
12. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem podpisują wszyscy członkowie składu 

orzekającego. Powinno być ono podpisane na końcu, pod sentencja. Nie ma nato-
miast potrzeby odrębnego podpisywania każdej ze stron orzeczenia (postanowie-
nie SN z dnia 27 września 2006 r., III KK 339/06, OSNwSK 2006, nr 1, poz. 1817). 

13. Orzeczenie powinno być ogłoszone bezpośrednio po naradzie. Z ważnych 
powodów ogłoszenie orzeczenia może być odroczone na czas nieprzekraczający 
7 dni. Termin ogłoszenia orzeczenia powinien być podany na rozprawie. Po ogło-
szeniu orzeczenia przewodniczący składu orzekającego podaje ustnie motywy orze-
czenia i poucza obwinionego o trybie i terminie wniesienia odwołania. Orzecze-
nie wraz z pisemnym uzasadnieniem powinno zostać doręczone stronom, obrońcy 
i rektorowi uczelni w terminie 14 dni od jego ogłoszenia. Od dnia doręczenia orze-
czenia komisji dyscyplinarnej biegnie termin do złożenia odwołania od niego.

Art. 220. 1. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej oraz od orzeczenia sądu 
koleżeńskiego stronom przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie wnosi się odpowiednio do odwoławczej komisji dyscypli-
narnej lub sądu koleżeńskiego drugiej instancji w terminie czternastu dni od 
dnia doręczenia orzeczenia.

1. Artykuł 220 ust. 1 określa zasadę dwuinstancyjnego postępowania dy-
scyplinarnego. Zasada ta została też wskazana w art. 213 ust. 1, który ukazuje 
strukturę organów orzekających w sprawach dyscyplinarnych studenta. Postę-
powanie dwuinstancyjne jest też przewidziane od orzeczeń sądu koleżeńskiego. 
W tym przypadku organem odwoławczym jest sąd koleżeński drugiej instancji.

2. Odwołanie przysługuje stronom i jest wnoszone za pośrednictwem komisji 
dyscyplinarnej, która wydała zaskarżone orzeczenie. Wniesienie odwołania przez 
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rzecznika dyscyplinarnego na korzyść obwinionego wymaga jego zgody. Złożenie 
odwołania wstrzymuje wykonanie orzeczenia. Orzeczenie komisji dyscyplinar-
nej, od którego nie zostało wniesione odwołanie w przewidzianym terminie, staje 
się prawomocne i podlega wykonaniu.

3. Komisja dyscyplinarna jest zobowiązana przekazać odwołanie wraz z akta-
mi sprawy do komisji odwoławczej. Przepisy nie przyznają komisji dyscyplinarnej 
żadnych uprawnień związanych z weryfikacją wydanego orzeczenia ani też zwią-
zanych z dokonaniem oceny odwołania. W tym zakresie wyłączne uprawnienia 
przysługują komisji odwoławczej.

4. Ustawa określa termin 14 dni na złożenie odwołania. Jest on liczony od dnia 
doręczenia orzeczenia. Jest to termin zawity. W przypadku uchybienia mu strona 
może złożyć wniosek o jego przywrócenie. Wniosek o przywrócenie terminu skła-
da się wraz z odwołaniem za pośrednictwem komisji dyscyplinarnej, która wydała 
zaskarżone orzeczenie, w terminie 7 dni od dnia ustania przeszkody. Przewodni-
czący odwoławczej komisji dyscyplinarnej, na wniosek strony, może przywrócić 
uchybiony termin do wniesienia odwołania, jeśli uprawdopodobni ona, że uchy-
bienie nastąpiło z przyczyn od niej niezależnych (zob. tezy do art. 214 nb. 6, 7).

5. Wstępna ocena odwołania jest dokonywana przez przewodniczącego komi-
sji odwoławczej. Przewodniczący odwoławczej komisji dyscyplinarnej, po stwier-
dzeniu, że odwołanie zostało wniesione przez osobę uprawnioną i w przewidzia-
nym terminie, wyznacza skład orzekający z uwzględnieniem art. 213 ust. 5 p.s.w., 
termin rozprawy odwoławczej oraz zarządza doręczenie odpisu odwołania stronie 
przeciwnej (§ 28 r.s.t.p.w.).

6. Odwołanie wniesione po upływie terminu lub przez osobę nieuprawnioną 
zostaje odrzucone. W tym zakresie przewodniczący odwoławczej komisji dyscy-
plinarnej wydaje postanowienie. Na postanowienie przewodniczącego o odrzu-
ceniu odwołania lub odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 
przysługuje zażalenie do odwoławczej komisji dyscyplinarnej w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia postanowienia.

7. Sposób prowadzenia rozprawy odwoławczej oraz rodzaje orzeczeń wyda-
wanych przez komisję odwoławczą określa rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego 
trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów. Zgodnie 
z § 31 odwoławcza komisja dyscyplinarna:
  a)  utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie komisji dyscyplinarnej, 
  b)  uchyla orzeczenie w całości lub w części i wydaje w tym zakresie orzeczenie 

co do istoty sprawy albo 
  c)  przekazuje sprawę komisji dyscyplinarnej do ponownego rozpoznania. 

Jeżeli obwiniony został uniewinniony i zachodzi konieczność uzupełnienia 
postępowania dowodowego, odwoławcza komisja dyscyplinarna uchyla orzecze-
nie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez inny skład 
komisji dyscyplinarnej, od której orzeczenia przysługuje odwołanie.
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Art. 221. Od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscypli-
narnej służy skarga do sądu administracyjnego.

1. Komentowany artykuł gwarantuje stronom postępowania prawo do sądu. 
Ustawa w ten sposób stwarza możliwość weryfikowania orzeczeń odwoławczej ko-
misji dyscyplinarnej i stanowi podstawę złożenia skargi do WSA. Zgodnie z art. 3 
§ 3 p.p.s.a. „sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy 
ustaw szczególnych przewidują kontrolę i stosują środki określone w tych przepi-
sach”. Oznacza to, że dopuszczalność kontroli sądowoadministracyjnej w zakresie 
innym niż wynikający z art. 3 § 2 p.p.s.a. musi mieć podstawę w przepisie ustawie 
szczególnej. Takim właśnie szczególnym przepisem jest art. 221 p.s.w. 

2. Zaskarżeniu podlega prawomocne orzeczenie odwoławczej komisji dyscy-
plinarnej. Orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej nie są, podobnie jak 
orzeczenia komisji dyscyplinarnych, decyzjami administracyjnymi ani nawet ak-
tami administracyjnymi. Wydane zostają nie w trybie przepisów postępowania 
administracyjnego, ale w trybie przepisów kodeksu postępowania karnego, do 
którego odsyła art. 223 p.s.w. Jest to spowodowane tym, że celem postępowania 
dyscyplinarnego jest orzekanie o winie i karze80. Oznacza to, że odwoławcza ko-
misja dyscyplinarna orzeka na podstawie przepisów prawa o szkolnictwie wyż-
szym, a w sprawach w niej nieuregulowanych – w trybie odpowiednio stosowa-
nych przepisów kodeksu postępowania karnego. 

3. Skargę na prawomocne orzeczenia komisji odwoławczej rozpoznaje WSA. 
O zasadności skargi sąd orzeka w formie wyroku. Treść wyroku jest ściśle powią-
zana z katalogiem skarg określonych w art. 3 § 2 p.p.s.a. i w przepisach szczegól-
nych. W odniesieniu do skarg przewidzianych w przepisach szczególnych treść 
orzeczenia sądu administracyjnego określają postanowienia art. 150 p.p.s.a., jak-
kolwiek nie jest to regułą81. Prawo o szkolnictwie wyższym nie przewiduje szcze-
gólnej formy wyroku sądu administracyjnego uwzględniającego skargę, wobec 
czego, zgodnie z art. 150 p.p.s.a. sąd, uwzględniając skargę, uchyla lub stwierdza 
bezskuteczność aktu lub czynności. Sąd administracyjny nie ocenia, czy orze-
czenie jest słuszne, a tylko czy mieści się w granicach obowiązującego prawa 
materialnego i procesowego. Przedmiotem oceny sądowej jest prawidłowość pro-
wadzenia przez organy postępowania dyscyplinarnego oraz zgodności z prawem 
wydanego orzeczenia w wyniku tego postępowania. W razie nieuwzględnienia 
skargi sąd skargę oddala (art. 151 p.p.s.a.). Od wydanego przez wojewódzki sąd 
administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie 
przysługuje skarga kasacyjna do NSA, który ją oddala, jeżeli nie ma usprawiedli-
wionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia 

80 Z.R. Kmiecik, Decyzje administracyjne organów szkół wyższych wydawane w sprawach stu-
denckich, ZN Studia Iuridica Lublinensia 2010, t. XIV, s. 9.

81 T. Woś  (w:)  T. Woś,  H. Knysiak -Molczyk,  M. Romańska,  Postępowanie sądowo
administracyjne, Warszawa 2010, s. 274.
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odpowiada prawu. W razie uwzględnienia skargi kasacyjnej NSA uchyla zaskar-
żone orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpo-
znania sądowi, który wydał orzeczenie, a gdyby sąd ten nie mógł rozpoznać jej 
w innym składzie – innemu sądowi (art. 184–185 p.p.s.a.).

Art. 222. 1. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje z mocy prawa po upły-
wie trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.

2. Organ, który orzekł karę dyscyplinarną, może orzec o jej zatarciu na 
wniosek ukaranego, złożony nie wcześniej niż po upływie roku od uprawo-
mocnienia się orzeczenia o ukaraniu.

1. Odpis prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego doręcza się rektorowi 
uczelni i załącza do akt osobowych studenta. Rektor zarządza niezwłocznie wy-
konanie tego orzeczenia.

2. Z chwilą zatarcia orzeczonej kary rektor uczelni zarządza usunięcie z akt 
osobowych studenta dokumentów dotyczących ukarania. Artykuł 222 przewiduje 
zatarcie kary dyscyplinarnej z mocy prawa oraz na wniosek ukaranego. Zatarcie 
z mocy prawa następuje na skutek upływu 3 trzech lat od uprawomocnienia się 
orzeczenia o ukaraniu. Ukarany student może, nie wcześniej niż po upływie roku 
od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu, złożyć wniosek o zatarcie kary 
przed upływem 3 lat. Decyzję w tym zakresie podejmuje organ, który orzekł karę 
dyscyplinarną, jednak wniosek ukaranego nie jest tu wiążący. Orzeczenie o wcześ-
niejszym zatarciu kary pozostaje w sferze uznania organu, który orzekł karę.

Art. 223. Do postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinar-
nego wobec studentów, z wyjątkiem postępowania przed sądem koleżeńskim, 
w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, z wyłącze-
niem art. 82.

1. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w po-
stępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym oznacza, że tylko 
w zakresie nieuregulowanym w prawie o szkolnictwie wyższym przepisy kodek-
su postępowania karnego mają odpowiednie zastosowanie. Jeżeli sprawy znajdują 
swoją bezpośrednią regulację w ustawie lub przepisach wykonawczych wydanych 
na jej podstawie, przepisy kodeksu postępowania karnego nie mają zastosowania. 
Wyjątek od odpowiedniego stosowania dotyczy art. 82 k.p.a. – wyboru obrońcy 
(zob. komentarz do art. 218).

2. Określony ustawą i rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinar-
nego wobec studentów tryb postępowania dyscyplinarnego rozumianego w sze-
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rokim znaczeniu, tj. zarówno postępowania wyjaśniającego, jak i postępowania 
przed komisją dyscyplinarną, w zakresie, w jakim nie odsyła do odpowiedniego 
stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego, również jest oparty na mo-
delu postępowania karnego. Wskazują na to przyjęte rozwiązania: np. co do roli 
rzecznika dyscyplinarnego zbliżonej do oskarżyciela publicznego; określenie po-
dobnych przesłanek umorzenia postępowania dyscyplinarnego; przyjęcie podsta-
wowych zasad postępowania karnego, np. niezawisłości komisji w sferze orzeka-
nia, zakazu reformationis in peius; przyjęcie reguł wyrokowania odrębnie co do 
winy i co do kary. 

3. Odpowiednie zastosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego nie 
odnosi się do postępowania przed sądem koleżeńskim. W tym zakresie postępo-
wanie odbywa się na podstawie regulaminu samorządu studenckiego.

4. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego ozna-
cza niedopuszczalność stosowania w postępowaniu dyscyplinarnym innych, ani-
żeli karna, procedur, chyba że ustawa wyraźnie by do tego odsyłała. Stosowa-
nie procedury karnej następuje wówczas, gdy istnieje rzeczywista luka prawna 
w przepisach o postępowaniu dyscyplinarnym, z zaznaczeniem, że stosowanie to 
jest „odpowiednie”, „tzn. dopuszczające stosowanie tych przepisów wprost i bez 
żadnej modyfikacji lub też po dokonaniu niezbędnych modyfikacji”82. W wyroku 
z dnia 27 sierpnia 2007 r., SNO 47/07, OSNKW 2007 nr 11, poz. 83, dotyczącym 
postępowania dyscyplinarnego sędziów, SN stwierdził, że w postępowaniu dy-
scyplinarnym, w którym stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowa-
nia karnego przy orzekaniu przez organ ad quem obowiązują wszystkie te regu-
ły ne peius, które mogą znaleźć zastosowanie w tym typie postępowania. Z tezy 
tej, interpretowanej odpowiednio do postępowania dyscyplinarnego studentów, 
wynika jasno, że komisja dyscyplinarna drugiej instancji nie może skazać ob-
winionego, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do którego 
w pierwszej instancji umorzono postępowanie, oraz że komisja dyscyplinarna 
drugiej instancji nie może zaostrzyć wymiaru kary przez wymierzenie bezpo-
średnio w instancji odwoławczej kary najsurowszej w katalogu kar przewidzia-
nym dla tego postępowania. 

5. Do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego 
należy odnosić podstawowe zasady procesowe: domniemania niewinności obwi-
nionego, swobodnej oceny dowodów, uwzględniania okoliczności przemawiają-
cych na korzyść, jak też na niekorzyść obwinionego, a także przepisy dotyczące 
terminów czy doręczeń.

Art. 224. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w dro-
dze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscy-
plinarnego, uwzględniając:

82  R. Hauser (w:) System prawa…, s. 458.
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 1) umorzenie postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarne-
go, w szczególności w przypadkach:
a) upływu terminu przedawnienia,
b) stwierdzenia, że postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu 

tej samej osoby zostało prawomocnie ukończone lub wcześniej wszczę-
te jest w toku,

c) znikomej szkodliwości popełnionego czynu;
 2) możliwość zawieszenia postępowania dyscyplinarnego przez komisję dy-

scyplinarną, w szczególności w przypadku gdy w sprawie tego samego 
czynu wszczęto postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o wy-
kroczenia, a także możliwość podejmowania przez komisję dyscyplinarną 
zawieszonego postępowania;

 3) przywracanie terminu wniesienia odwołania przez studenta ukaranego 
karą upomnienia w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchy-
bienia terminom;

 4) postępowanie przed komisjami dyscyplinarnymi w uczelni oraz przed od-
woławczą komisją dyscyplinarną obejmujące rozpoznanie wniosku przez 
skład orzekający na posiedzeniu niejawnym oraz na rozprawie;

 5) odrzucenie odwołania studenta przez przewodniczącego odwoławczej ko-
misji dyscyplinarnej w razie wniesienia odwołania po upływie terminu 
przewidzianego w art. 220 ust. 2 albo przez osobę nieuprawnioną;

 6) tryb wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz 
przeprowadzania innych dowodów.

Działając na podstawie powyższego upoważnienia ustawowego, Minister Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego, będący ministrem właściwym do spraw szkolnictwa 
wyższego, wydał w dniu 6 grudnia 2006 r. rozporządzenie w sprawie szczegóło-
wego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów, 
które weszło w życie dnia 3 stycznia 2007 r.

Art. 225. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem ko-
leżeńskim określa regulamin samorządu studenckiego.

1. Przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego przewidują możli-
wość orzekania w zakresie przewinień dyscyplinarnych studentów przez orga-
ny wyłaniane przez samorząd studencki w trybie określonym w regulaminie tego 
samorządu. Regulamin tworzony jest na podstawie art. 202 ust. 3 p.s.w. Ustawa 
wskazuje na nazwę tych organów: „sąd koleżeński” i „odwoławczy sąd koleżeń-
ski”, gwarantując tym samym dwuinstancyjne postępowanie przed tymi organa-
mi. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed nimi określa regulamin 
samorządu studenckiego.

2. Wyłączenie ustawowe możliwości stosowania przez sądy koleżeńskie kar 
dyscyplinarnych zawieszenia w prawach studenta i wydalenia z uczelni określa 



DZIAŁ IV. Studia i studenci

512

 Art. 226 

 Elżbieta Ura  

jednocześnie zakres właściwości rzeczowej sądu koleżeńskiego. Uwzględniając 
współmierność kar do rodzaju przewinienia, sądy koleżeńskie rozpoznają prze-
winienia dyscyplinarne, które mogą być uznane za przewinienia mniejszej wagi 
(zob. art. 214 ust. 1). 

3. Przekazanie sprawy do rozpoznania przez sąd koleżeński samorządu stu-
denckiego następuje na wniosek organu samorządu studenckiego lub przez rekto-
ra z jego inicjatywy. Wniosek organu samorządu studenckiego nie jest dla rekto-
ra wiążący. Przekazanie sprawy sądowi koleżeńskiemu należy do sfery uznania 
rektora.

Rozdział 7
Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów

Art. 226. 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za 
czyny uchybiające godności doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność 
dyscyplinarną. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 211–224, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Komisja dyscyplinarna rozstrzygająca sprawę doktoranta orzeka 
w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest 
nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie, z nauczycieli akademickich 
i doktorantów.

3. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim 
doktorantów określa regulamin samorządu doktorantów.

4. Za naruszenie przepisów obowiązujących w jednostce naukowej oraz 
za czyny uchybiające godności doktoranta doktorant w jednostce naukowej 
podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w ust. 1–3.

1. Komentowany artykuł, podobnie jak przepisy odnoszące się do odpowie-
dzialności dyscyplinarnej studentów, określa dwie podstawy odpowiedzialności 
dyscyplinarnej doktorantów: naruszenie przepisów obowiązujących na uczelni 
oraz popełnienie czynów uchybiających godności doktoranta. Artykuł 226 ust. 1 
odsyła do odpowiedniego stosowania w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej 
doktorantów przepisów art. 211–224 (art. 211 – zasady odpowiedzialności, art. 212 
– katalog kar, art. 213 – komisje dyscyplinarne, art. 214 – uprawnienia rektora). 
Stosując odpowiednio wymienione przepisy, należy uwzględnić zastrzeżenia sfor-
mułowane w ust. 2, odnoszące się do składu komisji dyscyplinarnej. W skład tej 
komisji wchodzą nie studenci uczelni, ale doktoranci. 

2. „[…] status doktoranta, to nie tylko wysoki poziom wiedzy i umiejętności, 
ale także w równym stopniu wysoki ponadprzeciętny poziom etycznych zacho-
wań stanowiący wzór zachowania dla innych osób, w szczególności kadry przy-
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szłych elit społecznych. Od potencjalnych kandydatów na doktorantów uczelni, 
którzy w przyszłości z założenia stanowić mają zaplecze intelektualne i etyczne 
społeczeństwa oraz zajmować się będą stosowaniem i wykonywaniem przepisów 
prawa oczekiwać należy szczególnie jednoznacznie etycznych zachowań i żadne 
powody, wynikające z młodego wieku, braku doświadczenia życiowego czy lek-
komyślności oraz błędu, jak też przemęczenia nie mogą stanowić usprawiedliwie-
nia dla zachowań naruszających prawo i podważających wiarygodność i uczciwość 
kandydatów do nadania stopnia naukowego doktora, a tym samym wpływać na 
zastosowanie łagodniejszej kary dyscyplinarnej” (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 
3 lutego 2011 r., IV SA/GI 474/10, Legalis).

3. „Jeżeli […] doktorant jest jednocześnie pracownikiem uczelni prowadzącej 
studium, to następuje w tym momencie zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
lecz powinien on ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną jako pracownik, nie 
zaś na zasadach obowiązujących dla doktorantów”83�

4. Regulamin samorządu doktorantów określa organizację i tryb postępowa-
nia przed sądem koleżeńskim (zob. komentarz do art. 225).

5. Ustęp 4 został dodany do art. 226 przez art. 1 pkt 155 nowelizacji z dnia 
18 marca 2011 r. zmieniającej ustawę z dniem 1 października 2011 r. Jest powią-
zany z art. 195, określającym, że jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki 
naukowe posiadające uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora ha-
bilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowe-
go doktora mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowia-
dających tym uprawnieniom.

83 J. Paśnik, Nowe regulacje odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich i stu-
dentów – uwagi krytyczne, Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka 2007, nr 4, s. 7.
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DZIAŁ V
Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni

Art. 227. 1. Rektor dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na te-
renie uczelni.

2. Teren uczelni określa rektor w porozumieniu z właściwym organem 
samorządu terytorialnego.

3. Służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publiczne-
go i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni tylko na 
wezwanie rektora. Służby te mogą jednak wkroczyć z własnej inicjatywy na 
teren uczelni w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego lub klęski 
żywiołowej, zawiadamiając o tym niezwłocznie rektora.

4. Porozumienia zawarte przez rektora z właściwymi organami służb, 
o których mowa w ust. 3, mogą określić inne przypadki związane z utrzyma-
niem porządku i bezpieczeństwa uzasadniające przebywanie tych służb na 
terenie uczelni.

5. Służby, o których mowa w ust. 3, są obowiązane opuścić teren uczelni 
niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które uzasadniały ich wkroczenie na teren 
uczelni, lub na żądanie rektora.

1. Dział V ustawy reguluje zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa i porządku na uczelniach. Artykuły 227–230 stanowią rozwinięcie art. 66 
ust. 2 pkt 5, określającego ogólny zakres obowiązków i uprawnień rektora. Zgod-
nie z tym przepisem rektor dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnia bezpie-
czeństwo na uczelni.

2. Komentowany artykuł ukazuje bezpieczeństwo i porządek wyłącznie w uję-
ciu funkcjonalnym, wymieniając organy właściwe w zakresie bezpieczeństwa 
i porządku na terenie uczelni. Organem tym ustanowiony został wyłącznie rektor, 
co podkreśla autonomiczność uczelni. Wyspecjalizowane służby w tym zakresie 
mogą podejmować interwencje tylko na wezwanie rektora. Wyjątek od tej zasady 
dotyczy sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego lub klęski żywioło-
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wej albo przypadków określonych w porozumieniach zawieranych między rekto-
rem a organami służb wyspecjalizowanych.

3. Ustawa nie wymienia tych służb, używając wyłącznie ogólnego określenia 
„służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bez-
pieczeństwa wewnętrznego”. Tak użyte określenie należy odnieść do formacji 
właściwych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wśród nich pod-
stawową jest Policja, nadto w określonych sytuacjach – Żandarmeria Wojskowa 
i Straż Graniczna. Przy tak ogólnie sformułowanym określeniu nie można też 
wykluczyć innych służb państwowych (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Centralne Biuro Antykorupcyjne).

4. Wkroczenie służb państwowych na teren uczelni bez wezwania rektora 
wymaga natychmiastowego zawiadomienia rektora.

5. Ustawa nie definiuje pojęć bezpieczeństwa i porządku. Stąd definicji tych 
należy poszukiwać w doktrynie. „Pojęcie bezpieczeństwa w języku potocznym 
używane jest stosunkowo często, co wynika z szerokiego zakresu semantycznego 
tego określenia. To umożliwia zastosowanie tego słowa prawie w każdej sytuacji, 
a na pewno wtedy, gdy występować będą jakiekolwiek zagrożenia […]”84. „Bez-
pieczeństwo i porządek publiczny, jakkolwiek są dobrami prawem chronionymi, 
są jednocześnie pojęciami abstrakcyjnymi, gdyż prawo pozytywne tych pojęć nie 
określa. […] utrzymanie (ochrona) porządku i bezpieczeństwa jest jednym z naj-
starszych, jeżeli nie najstarszym, zadaniem publicznym […]. […] przez wzgląd na 
wielowiekową tradycję, treść tej funkcji władzy jest od dawna wiadoma, zakorze-
niona w społecznej świadomości i intuicyjnie zrozumiała […]”85. „Na ustalenie 
zakresu znaczeniowego tych pojęć mają wpływ wyznaczane standardy zachowań 
w danej grupie społecznej, zmieniające się warunki życia, a wraz z tym zmienia-
jące się poglądy społeczne i przepisy prawne”86�

6. Słownik języka polskiego określa bezpieczeństwo jako stan niezagrożenia, 
zaś porządek – jako stan, w którym jest przestrzegane prawo i zachowany spo-
kój87. Definicja ta jest bardzo uproszczona. Pojęcie bezpieczeństwa jest rozpatry-
wane w doktrynie zarówno jako chroniona wartość (w tym przypadku będzie to 
bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników uczelni), jak i jako stan 
faktyczny podlegający ochronie (będzie to stan istniejący na terenie uczelni, któ-
ry umożliwia bez narażania na szkody z jakiegokolwiek źródła normalne funk-
cjonowanie uczelni i realizację jej celów oraz korzystanie przez użytkowników 

84 S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, 
Rzeszów 2007, s. 15.

85 M. Mączyński, Samorząd terytorialny a ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
szczeblu lokalnym (w:) Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, 
red. S. Dolata, t. 1, Opole 1998, s. 185.

86 M. Kotulski, Samorząd terytorialny wobec zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicz-
nego (w:) Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie 
transformacji ustrojowogospodarczej, red. W. Bednarek, S. Pikulski, Olsztyn 2000, s. 311.

87 Zob. http://sjp.pwn.pl.
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z praw zagwarantowanych przepisami prawa)88. Bezpieczeństwo wiąże się więc 
z koniecznością jego ochrony, a jego zagrożenie uzasadnia podjęcie określonych 
działań przez uprawnione organy. 

7. Porządek publiczny postrzegany jest jako „system norm, zasad prawnych 
i zwyczajowych, regulujących współżycie ludzi w ogóle lub jedynie ich zachowa-
nie się w miejscach publicznych”89. „[…] porządek publiczny to pozytywny stan 
kreowany przez normy prawne i pozaprawne (normy moralne, zasady współżycia 
międzyludzkiego) akceptowane i stosowane przez większość, zapewniający pra-
widłowa koegzystencję i rozwój pojedynczych ludzi i ich zbiorowości przy aktyw-
nym udziale podmiotów publicznych”90�

8. Służby państwowe są upoważnione z mocy ustawy do wkroczenia z włas-
nej inicjatywy na teren uczelni w dwóch przypadkach: bezpośredniego zagroże-
nia życia ludzkiego i klęski żywiołowej� 

9. Życie ludzkie stanowi autonomiczną wartość będącą przedmiotem ochro-
ny, podkreślaną w przepisach prawa międzynarodowego91, prawa unijnego (prawa 
podstawowe, zagwarantowane w Konwencji o ochronie praw człowieka i podsta-
wowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych pań-
stwom członkowskim, stanowią część prawa Unii Europejskiej jako zasady ogólne 
prawa – art. 6 ust. 3 TUE – i art. 38 Konstytucji RP – „Rzeczpospolita Polska za-
pewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”). Z tych przyczyn uznanie 
przez służby państwowe, o których mowa w art. 227 ust. 3 p.s.w., istnienia bezpo-
średniego zagrożenia życia ludzkiego jako tej wartości mieszczącej się w pojęciu 
porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego musi zawsze powodować 
wkroczenie na teren uczelni i podjęcie określonych działań o charakterze wład-
czym. W takim przypadku obowiązkiem służb jest jednocześnie niezwłoczne za-
wiadomienie rektora.

10. Klęska żywiołowa została zdefiniowana w ustawie z dnia 18 kwietnia 
2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.). Zgodnie 
z tą ustawą przez pojęcie to rozumie się „katastrofę naturalną lub awarię tech-
niczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu 
w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochro-
na mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środ-
ków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb 
i formacji działających pod jednolitym kierownictwem”. Klęska żywiołowa uza-
sadnia, w sytuacjach określonych ustawą, wprowadzenie stanu nadzwyczajnego 

88 Por. np. S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego (w:) Prawne i ad-
ministracyjne…, s. 101; S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa…, s. 32.

89 L. Falandysz, Pojęcie porządku publicznego w prawie karnym i karnoadministracyjnym, 
Palestra 1969, nr 2, s. 67.

90 S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa…, s. 39.
91 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, podpisana w Rzymie dnia 

4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284): „Prawo każdego człowieka do życia jest chro-
nione przez ustawę” (art. 2 ust. 1).
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przez Radę Ministrów, ale jest to również stan, który nie musi uzasadniać wpro-
wadzenia stanu nadzwyczajnego, a zobowiązuje właściwe organy do podjęcia sto-
sownych działań określonych ustawą o zarządzaniu kryzysowym. „[…] określone 
zdarzenie stanowi niebezpieczeństwo zagrażające chronionej prawnie wartości, 
a zakres, intensywność i skala tego niebezpieczeństwa wyczerpuje znamiona sy-
tuacji kryzysowej”92�

11. Ustanie przyczyn, które stanowiły podstawę do wkroczenia określonych 
służb państwowych na teren uczelni, skutkuje niezwłocznym opuszczeniem przez 
nie tego terenu. W każdym przypadku służby te są zobowiązane do opuszczenia 
terenu uczelni na żądanie rektora. Wynika to z autonomii uczelni i faktu ustano-
wienia rektora jako osoby wyłącznie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i porzą-
dek na terenie uczelni.

12. Porozumienia, o których mowa w ust. 3 komentowanego artykułu, sta-
nowią niewładczą formę działania administracji. W przypadku zawarcia porozu-
mienia rektor i właściwe organy służb państwowych w sprawach bezpieczeństwa 
i porządku publicznego wspólnie określają cel porozumienia, formę realizacji, wa-
runki i okoliczności przebywania tych służb na terenie uczelni oraz czas trwania 
porozumienia, sporządzając akt porozumienia.

13. Porozumienie jest też formą, na podstawie której rektor z właściwym or-
ganem samorządu terytorialnego określają teren uczelni.

Art. 228. 1. Rektor jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne wa-
runki osobom pobierającym w uczelni naukę lub odbywającym zajęcia prak-
tyczno-techniczne albo wykonującym prace na rzecz uczelni.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z mi-
nistrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, przepi-
sy bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, uwzględniając:
 1) zakres obowiązków rektora dotyczących zapewnienia bezpiecznych i hi-

gienicznych warunków pracy i nauki;
 2) wymagania dotyczące wyposażenia budynków i pomieszczeń uczelni, 

w tym laboratoriów, warsztatów, pracowni specjalistycznych oraz domów 
studenckich, tak aby zapewnić bezpieczeństwo ich użytkownikom;

 3) warunki zawieszania zajęć w uczelni ze względów bezpieczeństwa.

1. Obowiązki rektora w zakresie bezpieczeństwa i higieny zostały ustanowione 
jako odpowiednik obowiązków pracodawcy w tym zakresie określonych w art. 207 
§ 1 i 2 k.p. Wynika to z jednej z podstawowych zasad prawa pracy – prawa pra-
cownika do bezpiecznych warunków pracy (art. 15 k.p.). Prawo to zagwarantowa-
ne jest w art. 66 ust. 1 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo do bezpiecznych i hi-

92  E. Ura, S. Pieprzny, Działania administracji w sytuacjach szczególnych (w:) Współczesne 
zagadnienia prawa…, s. 311 i n.
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gienicznych warunków pracy”. „[…] zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków oznacza użycie wszystkich koniecznych środków prawnych, technicz-
nych i ekonomicznych, jakie służą ochronie życia i zdrowia pracownika w środo-
wisku pracy. Użycie tych środków oznacza dopełnienie obowiązku przewidzia-
nego w art. 15 k.p., nawet jeśli w konkretnym przypadku nie udało sie osiągnąć 
stanu pełnego bezpieczeństwa. Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za sam 
skutek, gdyż nie można oczekiwać od niego stuprocentowej gwarancji, że warun-
ki pracy będą zawsze w pełni bezpieczne i higieniczne”93�

2. Bezpieczeństwo i higiena jest pojęciem złożonym. Obejmuje zarówno środki 
prawne, jak i organizacyjne, techniczne, medyczne, higieniczne, psychologiczne 
i inne, służące eliminowaniu bądź maksymalnemu ograniczaniu ujemnego wpły-
wu środowiska pracy na organizm pracowników94�

3. Charakter uczelni, będącej zakładem publicznym, wiąże się z nałożeniem 
na kierującego tym zakładem obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicz-
nych warunków wszystkim użytkownikom zakładu. Stąd też obowiązki rektora 
w tym zakresie nie ograniczają się do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny tylko 
pracownikom uczelni, ale wszystkim jej użytkownikom (pracownikom, studen-
tom, doktorantom i innym osobom wykonującym prace na rzecz uczelni). Pojęcie 
zakładu publicznego zostało ukształtowane przez naukę prawa administracyjne-
go. Funkcjonowanie zakładu publicznego wiąże się z realizacją celu, dla którego 
zakład został utworzony, świadczeniu usług o charakterze niematerialnym. Rea-
lizacja celu jest możliwa przy istnieniu relacji między zakładem a jego użytkow-
nikiem (destynatariuszem)95�

4. Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest prze-
łożonym pracowników, studentów i doktorantów uczelni (art. 66 ust. 1). Tak okre-
ślona pozycja prawna rektora wiąże się z obowiązkami w zakresie zapewnienia 
pracownikom, studentom i doktorantom bezpiecznych i higienicznych warunków 
(odpowiednik obowiązku pracodawcy), a odpowiednikiem tego obowiązku jest 
prawo destynatariuszy i pracowników do bezpiecznych i higienicznych warunków.

5. Uzasadniona jest tu ogólna teza sformułowana przez NSA, że pracodaw-
ca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu 
osiągnięć nauki i techniki. Powyższe oznacza, że to właśnie pracodawca ma obo-
wiązek wykorzystać każdą zdobycz naukową, każdy postęp techniczny, każde 
doświadczenie życiowe do wzmocnienia ochrony zdrowia i życia pracowników 
i innych osób wykonujących pracę w danym zakładzie (z uzasadnienia wyroku 

93 G. Goździkiewicz, T. Zieliński, komentarz do art. 15 k.p. (w:) Kodeks pracy. Komentarz, 
red. L. Florek, LEX/el. 2011.

94 T. Wyka, Bezpieczeństwo i higiena pracy (w:) Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych. Komentarz do instytucji prawnych, red. L. Florek, Warszawa 2002.

95 Szerzej por. Z. Czarnik, J. Posłuszny, Zakład publiczny (w:) System prawa administracyjnego, 
t. 6, Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011, s. 464.
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NSA z dnia 6 maja 2008 r., I OSK 785/07, LEX nr 471497). To pracodawca ponosi 
odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, nie 
może zatem uchylać się od wdrażania środków zapobiegawczych, uzasadniając 
to brakiem stosownej wiedzy o zagrożeniach występujących w danym środowi-
sku pracy (wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2011 r., II OSK 58/10, LEX nr 786596).

6. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mają 
charakter bezwarunkowy, ponieważ obciążają pracodawcę niezależnie od sposobu 
spełniania świadczenia przez pracownika, niepodzielny, gdyż działania i zanie-
chania innych podmiotów nie zwalniają pracodawcy z odpowiedzialności za stan 
bhp w miejscu pracy, realny – bowiem muszą być wykonywane w naturze, bez 
możliwości spełnienia zastępczego w postaci wypłaty równowartości nieotrzy-
manego świadczenia, oraz podwójnie zakwalifikowany, gdyż są powinnościami ze 
stosunku pracy o charakterze zobowiązanym wobec pracownika i publicznopraw-
nym wobec państwa, którego wykonanie jest zabezpieczone nadzorem państwo-
wym (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2009 r., IV SA/Wr 359/09, 
LEX nr 551964; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2010 r., II SA/Bd 527/10, 
LEX nr 640281).

7. Inicjatywa w zakresie badań profilaktycznych należy zasadniczo do praco-
dawcy, który na zasadach określonych w przepisach kieruje pracownika na bada-
nia, kontroluje ich wykonanie przez pracownika, może kwestionować orzeczenia, 
domagając się ponowienia badań, gromadzi zaświadczenia (orzeczenia) lekarskie 
dokumentujące wyniki. 

8. Rektor  jest obowiązany zapewnić, aby studenci narażeni na działanie 
czynników szkodliwych dla zdrowia podlegali badaniom lekarskim w trybie i na 
zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 
2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestni-
ków studiów doktoranckich (Dz. U. Nr 155, poz. 1045).

9. Jest oczywiste, że pracodawca nie zawsze może w pełni zapewnić pracow-
nikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i ustrzec ich od wszelkich skut-
ków zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy. Powinien jednak z należytą 
starannością podejmować niezbędne działania, w tym zwłaszcza wyraźnie naka-
zane przez prawo, zmniejszające do minimum ryzyko utraty życia lub uszczerb-
ku na zdrowiu pracowników (wyrok SN z dnia 27 stycznia 2011 r., II PK 175/10, 
LEX nr 885002).

10. Działając na podstawie upoważnienia zawartego w ust. 2 komentowanego 
artykułu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał w dniu 5 lipca 2007 r. 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. 
Nr 128, poz. 897). Precyzuje ono zakres obowiązków rektora odnośnie do zapew-
nienia bezpiecznych warunków pracy i nauki, zobowiązując go do:
  a)  organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób 

objętych obowiązkowym szkoleniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
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Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) oraz 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze nie mniej-
szym niż 4 godziny, dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na 
uczelni, realizowanego w ramach zajęć dydaktycznych w formie wykładów, 
ćwiczeń lub seminariów. Szczegółowy zakres i program szkolenia dla studen-
tów ustala rektor w zależności od specyfiki podstawowej jednostki organiza-
cyjnej uczelni;

  b)  zaopatrzenia pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, odzież 
i obuwie robocze w zależności od rodzaju zajęć i specyfiki poszczególnych 
kierunków studiów oraz zapewnienia studentom niezbędnych środków ochro-
ny indywidualnej w zależności od rodzaju zajęć i specyfiki poszczególnych 
kierunków studiów lub prowadzonych badań. 
11. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach 

określa warunki zawieszania przez rektora zajęć na uczelni ze względów bezpie-
czeństwa. Czasowe zawieszenie zajęć może nastąpić:
  a)  jeżeli w salach temperatura wynosi poniżej 18°C;
  b) w przypadku wystąpienia na danym terenie klęski żywiołowej, epidemii albo 

innych zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników lub studentów; 
w tym przypadku rektor może też zarządzić czasowe zamknięcie uczelni lub 
jej jednostki organizacyjnej.
Przesłanki zawieszania zajęć lub czasowego zamknięcia uczelni określa też 

art. 229 p.s.w. (patrz komentarz do tego artykułu).
12. Obowiązkiem rektora jest wstrzymanie wykonywania czynności w przy-

padku stwierdzenia, że sposób ich wykonywania przez pracowników lub studen-
tów stwarza zagrożenie dla ich życia lub zdrowia, oraz wskazanie sposobu ich 
bezpiecznego wykonania. Jego obowiązkiem jest również niedopuszczenie do roz-
poczęcia zajęć, wstrzymanie zajęć lub określenie zadań i sposobów postępowa-
nia zapewniającego bezpieczne prowadzenie zajęć w przypadku stwierdzenia, że 
miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim 
urządzeń może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa studentów.

13. Rektor jest obowiązany zapewnić prowadzenie ewidencji oraz zbieranie 
i likwidację odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie uczelni. 

14. Wymienione rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w uczelniach określa też warunki zapewniające bezpieczeństwo i higienę w do-
mach studenckich (§ 12 i 14). Zgodnie z tymi przepisami:
  a)  stan instalacji oraz sprzętu i urządzeń nie może stanowić zagrożeń dla osób 

tam mieszkających i pracujących;
  b)  pomieszczenia mieszkalne w domach studenckich powinny zapewniać co naj-

mniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę;
  c)  oświetlenie pomieszczeń, wentylacja, instalacja elektryczna i gazowa oraz 

wszelkie urządzenia techniczne powinny odpowiadać warunkom technicz-
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nym ustalonym w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki, oraz Polskim Normom;

  d)  powinny być wydzielone, stosownie do potrzeb, pomieszczenia przeznaczone 
na indywidualną naukę oraz świetlica. 
15. Rektor prowadzi ewidencję wypadków studentów, którym ulegli oni pod-

czas zajęć organizowanych przez uczelnię. Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn 
wypadków studentów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania oko-
liczności i przyczyn wypadków przy pracy, tj. przepisy ustawy z dnia 30 paź-
dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.). 
Szczegółowy tryb postępowania w tych sprawach ustala rektor. Na podstawie do-
kumentacji wypadkowej rektor jest obowiązany sporządzić raz w roku analizę 
okoliczności i przyczyn wypadków na terenie uczelni oraz opierając się na niej, 
określić, w porozumieniu z kanclerzem i odpowiednimi służbami bezpieczeństwa 
i higieny pracy uczelni, główne kierunki działań w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy na uczelni. 

Art. 229. 1. Rektor, w razie powstania okoliczności uniemożliwiających 
normalne funkcjonowanie uczelni, może czasowo zawiesić zajęcia w uczelni 
lub w jej jednostkach organizacyjnych albo zarządzić czasowe zamknięcie 
uczelni lub jej jednostki organizacyjnej.

2. Decyzję podjętą na podstawie ust. 1 rektor niezwłocznie przedstawia 
senatowi uczelni do zatwierdzenia. W przypadku odmowy zatwierdzenia tej 
decyzji przez senat, rektor zarządza wznowienie zajęć lub otwarcie uczelni 
lub jej jednostki organizacyjnej albo przedstawia sprawę do rozstrzygnięcia 
ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, który podejmuje de-
cyzję w ciągu siedmiu dni.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1 i 2, podjętą z powodu zagrożenia bez-
pieczeństwa ludzi lub mienia w znacznych rozmiarach, wraz z uzasadnieniem, 
rektor niezwłocznie przekazuje do wiadomości:
 1) organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ochronę ludności i zarzą-

dzanie kryzysowe, o których mowa w odrębnych przepisach, właściwych 
ze względu na położenie uczelni lub jej jednostek organizacyjnych;

 2) właściwego ministra nadzorującego, wskazanego w art. 33.

1. Komentowany artykuł stanowi podstawę do podjęcia przez rektora decyzji 
o zawieszeniu zajęć na uczelni lub w jej jednostkach organizacyjnych lub zarzą-
dzenia czasowego zamknięcia uczelni lub jej jednostki organizacyjnej. Decyzje 
o zawieszeniu zajęć oraz o zamknięciu uczelni (jednostki organizacyjnej) są decy-
zjami uznaniowymi rektora („rektor może”). Mogą być podjęte w razie powstania 
okoliczności uniemożliwiających normalne funkcjonowanie uczelni. 
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2. Ustawa nie wskazuje, jakie okoliczności są uznawane za uniemożliwiają-
ce normalne funkcjonowanie uczelni. Ocenę tych okoliczności pozostawia rekto-
rowi. Niewątpliwie będą to czynniki zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi 
publicznemu, których rozmiar uniemożliwia normalne funkcjonowanie uczelni 
lub określonej jednostki organizacyjnej (określonych jednostek organizacyjnych). 
Na takie czynniki wskazuje też ust. 3 komentowanego artykułu, określając je jako 
„zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia w znacznych rozmiarach”. Zagroże-
niami tymi mogą być zagrożenia: pożarowe, powodziowe, sił przyrody, sanitarne, 
techniczne, terrorystyczne itp.96 

3. Do uznania rektora należy też ocena, czy stopień zagrożenia uzasadnia za-
wieszenie zajęć, czy też zamknięcie uczelni (jednostki organizacyjnej), oraz usta-
lenie czasu obowiązywania decyzji.

4. Decyzje rektora podjęte na podstawie ust. 1 wymagają zatwierdzenia przez 
senat uczelni. W celu zatwierdzenia decyzji rektor ma obowiązek niezwłocznego 
przedstawienia podjętej przez siebie decyzji senatowi. Ustawa nie zakreśla termi-
nu, w jakim ma nastąpić zatwierdzenie decyzji przez senat. Można uznać, że za-
twierdzenie powinno nastąpić na najbliższym posiedzeniu senatu. 

5. W przypadku odmowy zatwierdzenia przez senat przedłożonej decyzji rek-
tor może albo zarządzić wznowienie zajęć czy otwarcie uczelni, albo przedstawić 
sprawę do rozstrzygnięcia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyż-
szego. Ustawa określa termin siedmiodniowy na wydanie decyzji przez ministra. 
Decyzja ministra jest wiążąca.

6. Ustęp 3 komentowanego artykułu został wprowadzony mocą noweliza-
cji z dnia 18 marca 2011 r. i obowiązuje od dnia 1 października 2011 r. Nakłada 
on na rektora obowiązek powiadomienia o decyzji o czasowym zawieszeniu za-
jęć lub zamknięciu uczelni (jednostki organizacyjnej) i przesłaniu takiej decyzji 
wraz z uzasadnieniem ministrowi sprawującemu nadzór nad uczelnią oraz orga-
nom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, ochronę ludności i zarządzanie kry-
zysowe, właściwym ze względu na położenie uczelni. Ustawa nie określa, jakie 
to organy, odsyłając do odrębnych przepisów. W tej sytuacji wskazać należy na:
  a)  ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 287, 

poz. 1687 z późn, zm.), zgodnie z którą Policja jest „umundurowaną i uzbro-
joną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeń-
stwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego”, 
a organem właściwym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kom-
petencji Policji jest komendant powiatowy (miejski) Policji;

  b)  ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, 
poz. 590 z późn. zm.), określającą, że „organem właściwym w sprawach 
zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent 
miasta”.

96 Szerzej por. S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa…, s. 56 i n.
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Art. 230. 1. Pracownicy uczelni, doktoranci i studenci mają prawo orga-
nizowania zgromadzeń na terenie uczelni. Na zorganizowanie zgromadzenia 
w lokalu uczelni niezbędna jest zgoda rektora.

2. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy zawiadamiają 
rektora co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W sy-
tuacjach uzasadnionych nagłością sprawy rektor może przyjąć zawiadomie-
nie złożone w krótszym terminie.

3. Rektor odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, lub zakazu-
je zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia, jeżeli cele lub program 
zgromadzenia naruszają przepisy prawa.

4. Na zgromadzenie rektor może delegować swego przedstawiciela.
5. Statut uczelni określa przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgro-

madzeń.
6. Organizatorzy zgromadzeń odpowiadają przed organami uczelni za 

ich przebieg.
7. Rektor uczelni albo jego przedstawiciel, po uprzedzeniu organizato-

rów, rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z naruszeniem przepi-
sów prawa.

1. Prawo do zgromadzania się jest prawem konstytucyjnie zagwarantowanym. 
Zgodnie z art. 57 Konstytucji RP „każdemu zapewnia się wolność organizowa-
nia pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności 
może określać ustawa”. Wolność ta określona jest w rozdziale „Prawa i wolności 
polityczne”. Konstytucja chroni wolość zgromadzania się, a nie wolność zgroma-
dzeń, stąd nie ma znaczenia podział na różne kategorie zgromadzeń. Zakresem 
ochrony konstytucyjnej są objęte wyłącznie zgromadzenia pokojowe97. „Pojęcie 
zgromadzenia pokojowego należy odnieść do zgromadzenia, które musi prze-
biegać z poszanowaniem integralności fizycznej osób oraz mienia prywatnego 
i publicznego. Pojęcie «zgromadzenia pokojowego» wyklucza zatem stosowa-
nie przemocy oraz przymusu przez uczestników zgromadzenia, zarówno wobec 
innych uczestników zgromadzenia, jak i wobec osób trzecich oraz funkcjona-
riuszy publicznych” (wyrok TK z dnia 10 lipca 2008 r., P 15/08, OTK-A 2008, 
nr 6, poz. 105). Artykuł 57 Konstytucji RP gwarantuje wolność zgromadzeń po-
litycznych, innych zgromadzeń publicznych, a także zgromadzeń prywatnych, 
niezwiązanych ze sferą życia publicznego. Ochrona konstytucyjna rozciąga się 
zarówno na zgromadzenia w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zgroma-
dzenia na otwartej przestrzeni (wyrok TK z dnia 28 czerwca 2000 r., K 34/99, 
OTK 2000, nr 5, poz. 142).

2. Komentowany artykuł odrębnie reguluje zagadnienia związane z organizo-
waniem zgromadzeń na terenie uczelni, co jest wyrazem autonomii uczelni i wła-

97 A. Wróbel, Wolność zgromadzania się (w:) M. Chmaj, W. Orłowski, W. Skrzydło, Z. Wit-
kowski, A. Wróbel, Wolności i prawa polityczne, Kraków 2002, s. 25–28.
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dzy rektora98. Nie mają w tym zakresie zastosowania przepisy prawa o zgroma-
dzeniach, z wyłączeniem definicji zgromadzenia. 

3. W art. 230, w przeciwieństwie do prawa o zgromadzeniach, brak jest defini-
cji zgromadzenia. Według słownika języka polskiego zgromadzenie to „spotkanie 
wielu osób poświęcone omawianiu jakichś spraw”, „duża grupa osób zebranych 
w jakimś miejscu”99. Podobne znaczenie ma pojęcie zgromadzenia w znaczeniu 
prawnym, oznacza grupowanie się, zbieranie się wielu osób. „W przypadku gdy 
przepisy prawa nie określają minimalnej liczby osób tworzącej zgromadzenie, 
[…] powstaje zagadnienie, jaka jest minimalna ilość osób konieczna do uznania, 
że zebrane osoby tworzą zgromadzenie. Według niektórych poglądów wystarczą 
już dwie osoby, chociaż nie odpowiada to potocznemu rozumieniu «zgromadzania 
się». Zgromadzeniem nie jest z pewnością demonstracja jednej osoby”100� 

4. „Zgrupowanie osób jest zgromadzeniem wówczas, gdy między zebrany-
mi osobami istnieje «wewnętrzna więź» i cel, którym jest wspólne dyskutowanie 
i wyrażanie poglądów”101. W zgromadzeniu występują dwa podstawowe elemen-
ty: zebranie co najmniej kilku osób w jednym miejscu oraz psychiczny związek 
pomiędzy zebranymi wynikający z chęci wymiany opinii lub poglądów. Nie jest 
zgromadzeniem w rozumieniu prawnym przypadkowe zbiegowisko ludzi przy 
jakimś nagłym zdarzeniu102�

5. W wyroku z dnia 10 listopada 2004 r., Kp 1/04, OTK-A 2004, nr 10, poz. 105, 
TK wskazał, że zgromadzenie nie tworzy trwałej więzi między jego uczestnika-
mi; pozostają oni grupą ludzi anonimowych. Anonimowy charakter uczestnictwa 
w zgromadzeniu jest ważnym elementem treści normatywnej konstytucyjnej wol-
ności zgromadzeń, jest przejawem wolności, z której jednostka (obywatel) może 
skorzystać. Anonimowy charakter uczestnictwa nie dotyczy organizatorów zgro-
madzenia, którzy notyfikując zgromadzenie, ujawniają swoją tożsamość w celu 
wskazania adresata ewentualnych powinności i odpowiedzialności.

Zgromadzenie jako forma szczególnego sposobu wyrażania poglądów, przeka-
zywania informacji i oddziaływania na postawy innych osób jest niezwykle ważnym 
środkiem komunikacji międzyludzkiej, w sferze zarówno publicznej, jak i prywatnej, 
oraz formą uczestnictwa w debacie publicznej, a w konsekwencji – również w spra-
wowaniu władzy w demokratycznym społeczeństwie (wyrok TK z dnia 18 stycznia 
2006 r., K 21/05, OTK-A 2006, nr 1, poz. 4). Celem wolności zgromadzeń jest nie 
tylko zapewnienie autonomii i samorealizacji jednostki, lecz także ochrona procesów 
komunikacji społecznej niezbędnych do funkcjonowania demokratycznego społe-
czeństwa. U jej podstaw znajduje się interes publiczny. Wolność zgromadzeń stano-

98 E. Olejniczak -Szałowska, Prawo o zgromadzeniach (wybrane problemy) (w:) Prawne gwaran-
cje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, red. E. Ura, Rzeszów 2002, s. 406.

99 Zob. http://sjp.pwn.pl.
100 Cyt. za: A. Wróbel, Wolność…, s. 18.
101 Tamże, s. 19.
102  Por. L. Wiśniewski, Wolność zgromadzeń w świetle prawa o zgromadzeniach, PiP 1991, z. 4, 

s. 41; P. Czarny, B. Naleziński, Wolność zgromadzeń, Warszawa 1998, s. 14 i n.
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wi warunek i konieczną część składową demokracji, a także przesłankę korzystania 
z innych wolności i praw człowieka związanych ze sferą życia publicznego (wyrok 
TK z dnia 28 czerwca 2000 r., K34/99, OTK 2000, nr 5, poz. 142).

6. W ust. 1 komentowanego artykułu został zawarty zakres podmiotowy zgro-
madzeń. Prawo do zorganizowania zgromadzenia mają tylko pracownicy uczel-
ni – niezależnie od grupy, do której należą – oraz destynatariusze (użytkownicy) 
uczelni, czyli doktoranci i studenci. To ograniczenie podmiotowe dotyczy wy-
łącznie organizatorów. 

7. Teren uczelni jest pojęciem szerszym aniżeli lokal uczelni. To ostatnie po-
jęcie oznacza pomieszczenia znajdujące się w budynkach uczelni. Teren uczelni 
tworzą natomiast budynki z ich pomieszczeniami (lokal uczelni) oraz tereny przy-
należne do budynków (teren zewnętrzny należący do uczelni) określone w trybie 
art. 227 ust. 2. Rozróżnienie to jest istotne dlatego, że na zgromadzenie w lokalu 
uczelni organizatorzy muszą uzyskać zgodę rektora. Zgromadzenie zorganizowane 
bez zgody rektora będzie zgromadzeniem nielegalnym. Jeżeli zgromadzenie jest 
organizowane na terenie niebędącym lokalem uczelni, ustawa przewiduje wymóg 
zawiadomienia o nim rektora.

8. Obowiązek zawiadomienia o zgromadzeniu ciąży na organizatorze zgro-
madzenia. Ponosi on więc odpowiedzialność za zwołanie zgromadzenia bez wy-
maganego zawiadomienia lub bez uzyskania zgody. Odpowiedzialność ponosi też 
osoba przewodnicząca takiemu zgromadzeniu.

9. W doktrynie wyróżnia się, w zależności od sposobu, w jaki zgromadze-
nie doszło do skutku, zgromadzenia zorganizowane, spontaniczne oraz tzw. na-
głe103. Zgromadzenia zorganizowane maja miejsce wtedy, gdy zostały wcześniej 
przygotowane i dopełniono wszelkich wymogów formalnych koniecznych do ich 
przeprowadzania, tj. zgłoszono je z odpowiednim wyprzedzeniem (notyfikacja) 
lub uzyskano stosowne zezwolenie. Zgromadzenia spontaniczne to zgrupowania 
osób nieprzygotowane wcześniej, które w sposób niezaplanowany przekształciły 
sie w zgromadzenie. Zgromadzenia nagłe obejmują również zgromadzenia nie-
przygotowane wcześniej, wywołane nagłym, niespodziewanym impulsem czy 
wydarzeniem i z tego powodu w ogóle niepoddane formalnym procedurom albo 
poddane im zbyt późno. Jednocześnie przedstawiane są i takie stanowiska, że roz-
różnienie to jest nieostre z uwagi na krzyżowanie się znaczeń słów: „spontaniczny” 
i „nagły”, proponujące poprzestanie na podziale na zgromadzenia zaplanowane 
(zorganizowane z wyprzedzeniem) oraz zgromadzenia spontaniczne (zorganizo-
wane „na gorąco”), czyli bez uprzedniego zawiadomienia, w celu zaprotestowania 
na gorąco i zajęcia stanowiska w związku z danym wydarzeniem ze sfery społecz-
nej lub politycznej104. O „nagłości” zgromadzenia wspomina ust. 2 komentowane-
go artykułu: „W sytuacjach uzasadnionych nagłością sprawy rektor może przyjąć 
zawiadomienie złożone w krótszym terminie”.

103 P. Czarny, B. Naleziński, Wolność zgromadzeń…, s. 16.
104 A. Bodnar, M. Ziółkowski, Zgromadzenia spontaniczne, PiP 2008, z. 5, s. 38.
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10. Termin zawiadomienia  (notyfikacji)  rektora o zgromadzeniu wynosi 
24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia i może być krótszy „w sytuacjach 
uzasadnionych nagłością sprawy”. Ustawa nie precyzuje tych sytuacji, pozosta-
wiając ich ocenę organizatorom i rektorowi. Nie określa też, w jakiej formie ma 
nastąpić zawiadomienie. W tej sytuacji należy przyjąć odpowiednie stosowanie 
art. 63 k.p.a.: „Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być 
wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, 
a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektronicz-
na skrzynkę podawcza organu administracji publicznej utworzoną na podstawie 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne”.

11. W ust. 3 zostały określone przesłanki zakazu zorganizowania i przepro-
wadzenia zgromadzenia (dotyczy zgromadzeń, na które niewymagana jest zgoda, 
a które jedynie podlegają notyfikacji) lub odmowy udzielenia zgody (w przypad-
ku zgromadzeń w lokalu uczelni). Decyzja rektora o odmowie czy wydany zakaz 
mają charakter związany. Odmowa oraz zakaz zostają wydane wyłącznie wów-
czas, gdy cele lub program zgromadzenia naruszają przepisy prawa. 

12. Ustawa nie wskazuje, naruszenie jakich przepisów prawa skutkuje zaka-
zem zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia czy odmową udzielenia 
zgody. Przy uwzględnieniu statusu prawnego uczelni oraz zakresu zadań, jakie 
ona realizuje, będą to niewątpliwie przepisy prawa o szkolnictwie wyższym oraz 
przepisy stanowione przez uczelnię na podstawie tej ustawy (statut uczelni i regu-
laminy), a także przepisy ustaw karnych. Ustęp 5 odsyła do określenia w statucie 
uczelni przepisów porządkowych dotyczących odbywania zgromadzeń. 

13. Brak zawiadomienia lub złożenie go bez zachowania przewidzianych 
ustawowo terminów nie może prowadzić „automatycznie”, na podstawie prowa-
dzonego a contrario wnioskowania z art. 230 ust. 3, do zakazu zgromadzenia, 
traktowanego w takim wypadku jako nielegalne. Za niedopuszczalnością takiego 
wnioskowania przemawiają argumenty natury systemowej i celowościowej105. In-
terpretacja przepisów ograniczających wolność zgromadzeń winna spełniać waru-
nek niezbędności (konieczności) w demokratycznym państwie, aby nie dopuścić 
do ekscesywnego (nieproporcjonalnego) uszczerbku dla istnienia i funkcjonowa-
nia prawa do zgromadzania się jako prawa konstytucyjnego. Niezgłoszenie zgro-
madzenia stanowi samo w sobie wyłącznie naruszenie przepisów porządkowych 
(wymogów proceduralnych). Jeżeli zgromadzenie miało charakter pokojowy, nie 
powodowało zagrożenia bezpieczeństwa ani porządku publicznego ani nie zosta-
ło rozwiązane przez odpowiedni organ, należy uznać jego legalność. Oceny le-
galności należy bowiem dokonywać przede wszystkim na podstawie uprawnień 
wynikających z normy konstytucyjnej, a nie tylko z przepisu proceduralnego106�

105 P. Czarny, B. Naleziński, Wolność zgromadzeń…, s. 81; wyrok TK z dnia 10 lipca 2008 r., 
P 15/08, OTK-A 2008, nr 6, poz. 105.

106 A. Bodnar, M. Ziółkowski, Zgromadzenia spontaniczne…, s. 48; wyrok TK z dnia 10 lipca 
2008 r., P 15/08.
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14. Na podstawie analizy orzecznictwa sądów polskich i Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka TK sformułował reguły, na których opiera się współczes-
ne rozumienie wolności zgromadzeń. Są one następujące:
  a)  na organach władzy publicznej ciąży obowiązek zapewnienia ochrony gru-

pom organizującym demonstracje i biorącym w nich udział, bo tylko w ten 
sposób można realnie gwarantować wolność zgromadzeń, bez względu na 
stopień kontrowersyjności (ale nie przekraczając prawnie ustalonych zakazów 
głoszenia określonych poglądów, np. wzywających do nienawiści rasowej czy 
propagujących ideologię faszystowską) przedstawianych publicznie poglądów 
i opinii;

  b)  konstytucyjnie dopuszczalne ograniczenia wolności zgromadzeń nie przewi-
dują możliwości stosowania przez organy władzy publicznej wobec osób za-
chowujących się pokojowo środków represyjnych po odbyciu zgromadzenia;

  c)  podstawy ograniczenia wolności zgromadzeń nie stanowi występująca w prak-
tyce niesymetryczność między celami i rezultatami korzystania z wolności 
zgromadzeń a przypisywanymi im przez media i komentatorów życia pub-
licznego (w tym przedstawicieli władzy publicznej) znaczeniami, funkcjami, 
celami czy intencjami organizatorów i uczestników; 

  d)  z konstytucyjną gwarancją wolności zgromadzeń wiąże się zakaz odbierania 
tej wolności przez władze publiczne z powodu różnic światopoglądowych 
lub gdy głoszone treści są niezgodne z systemem wartości reprezentowanych 
przez piastunów władzy publicznej. 
Powyższe reguły mają odpowiednie odniesienie do zgromadzeń organizowa-

nych na terenie uczelni.
15. Ustępy 4 i 7 komentowanego artykułu stanowią odpowiednik art. 11 ust. 1 

i art. 12 ust. 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, które upoważniają organ gminy 
do delegowania na zgromadzenie swoich przedstawicieli z możliwością rozwiąza-
nia przez nich zgromadzenia. Rozwiązanie zgromadzenia przez rektora lub jego 
przedstawiciela może nastąpić wyłącznie z przyczyn, które stanowią podstawę za-
kazu zorganizowania zgromadzenia lub odmowy zgody na jego zorganizowanie, 
tj. naruszenie przepisów prawa przez uczestników zgromadzenia.

16. Za przebieg zgromadzenia odpowiedzialność przed organami uczelni po-
noszą organizatorzy. Przebieg zgromadzenia musi odpowiadać dwóm warunkom: 
po pierwsze – musi to być przebieg pokojowy, po drugie – nie może powodować 
naruszenia przepisów prawa przez uczestników.
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DZIAŁ VI
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe 

i końcowe

Art. 231–277. (pominięte). 

Dział VI  zawiera  przepisy wprowadzające  zmiany w  innych  ustawach 
(art. 231–251). Zmiany te w zasadniczym zakresie mają charakter dostosowawczy 
do zmian wprowadzonych w prawie o szkolnictwie wyższym przez nowelizację 
z dnia 18 marca 2011 r. Pozostałe przepisy (art. 252–277) uregulowały zagadnie-
nia związane z okresem przejściowym, określiły okres obowiązywania przepisów 
wykonawczych oraz datę wejścia w życie ustawy. Szczegółowy komentarz do tych 
przepisów, z uwagi na ich przejściowy charakter oraz zmiany wprowadzone obec-
nie nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r., jest zbędny.
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