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USTAWA PRAWO O 

SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I 

NAUCE – GDZIE JESTEŚMY

WYZWANIA ROKU 

AKADEMICKIEGO 2019/2020



Wyzwania roku akademickiego 2019/2020

Wewnętrzne akty prawne

• statut, regulamin organizacyjny, regulamin 

studiów, regulamin pracy (są?)

• regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy 

pracy (do 1 maja 2020)

Stosunki pracy 

• do 30 września 2020 uczelnie dostosują umowy o 

pracę

• do osób zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 

2019 stosuje się przepisy dotychczasowe (w tym 

przepisy o „rotacji” osób zatrudnionych na 

stanowiskach adiunkta i asystenta)

Rok wyborczy

3



 rektorzy i senaty uczelni publicznych pełnią funkcję do końca 

kadencji (kadencje rozpoczęte 2015 i 2017 kończą się 31 sierpnia 

2020 r.)
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Rok wyborczy

Wyzwania roku akademickiego 2019/2020
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STATUTY UCZELNI



Statut uczelni 

 skład senatu poszerzony o osoby niepochodzące z wyboru;

 dodatkowe wymagania dla osób powoływanych do pełnienia funkcji 

kierowniczych oraz organów innych niż rektor i organy uczelni, o 

których mowa w art. 17 ust. 2 PSWN;

 zasady powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych w 

uczelni, w tym funkcji kierowniczej, do której zakresu obowiązków 

należeć będą sprawy studenckie;

 jednoczesne pełnienie funkcji organu uczelni i funkcji kierowniczej w 

uczelni (np. rektor, dziekan, prorektor);
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Najczęściej pojawiające się wątpliwości dot. statutów



Statut uczelni 

 ograniczenia niektórych kompetencji rektora, np. poprzez 

przekazanie osobom pełniącym funkcje kierownicze (wydawanie 

decyzji) lub regulacje w przepisach przejściowych skutkujące 

brakiem powołania do pełnienia funkcji kierowniczych np. prorektor, 

dziekan

 nieuregulowanie składu senatu w okresie przejściowym (funkcje 

prorektora, dziekana); 

 procedury zgłaszania kandydatów na rektora przez radę uczelni i 

inne podmioty;
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Najczęściej pojawiające się wątpliwości dot. statutów



Statut uczelni 

 określanie organu uprawnionego do wyboru przewodniczącego rady 

uczelni;

 nieokreślenie terminu, w którym samorząd studencki zobowiązany jest 

wyrazić opinię na temat przedłożonego programu studiów, a także 

terminu na uzgodnienie regulaminów samorządów 

studenckiego/doktoranckiego;

 ustalania składu orzekającego w sprawach dyscyplinarnych studentów 

niezgodnie z art. 311 PSWN;

 niektóre rozwiązania dotyczące regulacji z zakresu spraw 

pracowniczych, w tym np. braku regulacji dotyczących bibliotekarzy.
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Najczęściej pojawiające się wątpliwości dot. statutów
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WYNIKI AUDYTU W 

UCZELNIACH



Wyniki audytu w uczelniach

 uchwalono statuty, określono organy, typy jednostek organizacyjnych

 tryb uchwalania statutu

 brak opinii rady uczelni (2)

 brak opinii związków zawodowych (1)

 treść statutów

 brak zasad powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych (1)

 brak określenia stanowisk dyplomowanego bibliotekarza/pracownika 

informacji naukowej (prawie połowa z 57 uczelni publicznych)
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Ustalenia



Wyniki audytu w uczelniach

 treść statutów (c.d.)

 przeniesienie kompetencji w zakresie:

o reprezentowanie uczelni (2)

o zarządzanie uczelnią (3)

o czynności z zakresu prawa pracy (2)

o prowadzenie polityki kadrowej (2)

o prowadzenie gospodarki finansowej (4)

 brak uzgodnienia osoby pełniącej funkcję kierowniczą

 sprawy studenckie (5 )  9%

 sprawy doktorantów (10) 19%
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Ustalenia



Wyniki audytu w uczelniach

 brak regulaminu organizacyjnego (9)

 brak regulaminu pracy (7)

 brak regulaminu świadczeń dla studentów (2)

 przewodniczący rady z wewnątrz uczelni (2)

 brak przygotowania do wydawania legitymacji w terminie (2)

 brak dostosowania programów studiów (1)
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Ustalenia
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