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Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest analiza statutu szkoły wyższej jako źródła prawa
pracy. Wybór przedmiotu rozważań wynikał, po pierwsze, z tego, że ustawa
z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym1 w wielu miejscach odsyła do statutu
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Po drugie, brak jest kompleksowego na-
ukowego opracowania tego zagadnienia.

Niniejsza monografia zawiera w rozdziale I rozważania na temat charakteru praw-
nego statutu „w ogóle”. Szczególną uwagę zwróciłam na niejednolity charakter prawny
statutu. Statuty występują w sferze prawa publicznego (administracyjnego), a także
w sferze prawa prywatnego. W sferze prawa administracyjnego statuty mogą być wy-
dawane w formie rozporządzeń, aktów prawa miejscowego, a także aktów prawa we-
wnętrznego. W zależności od formy ich stanowienia są źródłem prawa powszechnie
obowiązującego albo stanowią źródło prawa wewnętrznego. W sferze prawa prywat-
nego w odniesieniu do statutów ukształtowały się cztery teorie: teoria umowy, teoria
normatywna, teoria mieszana i teoria traktująca statut jako „pozaprawny akt norma-
tywny”. Spotkać można również pogląd, że statut to indywidualny akt organizacji, akt
prywatnoprawny, czynność prawna, do której odnoszą się reguły wykładni oświadczeń
woli. Ze względu na różnorodność statutów niemożliwe jest jednolite określenie pozy-
cji statutu w systemie źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Źródłami prawa po-
wszechnie obowiązującego są statuty mające postać rozporządzeń i aktów prawa miej-
scowego.

Następnie zajęłam się statutem jako źródłem prawa pracy. Zgodnie z art. 9 KP
do źródeł prawa pracy zalicza się akty prawa powszechnie obowiązujące jak i specy-
ficzne źródła prawa pracy, czyli akty występujące wyłącznie w stosunkach pracy. Spe-
cyficznymi źródłami prawa pracy, zgodnie z art. 9 KP, są układy zbiorowe, inne oparte
na ustawie porozumienia zbiorowe, statuty i regulaminy.

Przepis art. 87 Konstytucji RP nie nadaje przymiotu prawa powszechnie obowiązu-
jącego postanowieniom zawartym w układach zbiorowych pracy, w opartych na usta-
wie porozumieniach zbiorowych oraz regulaminach i statutach. Mimo to zgodność
art. 9 § 1 KP w zakresie, w jakim odnosi się do statutów, z art. 59 ust. 2 Konstytucji RP
potwierdził wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10.6.2003 r.2

Dla obowiązywania statutu jako źródła prawa pracy w rozumieniu art. 9 KP nie-
zbędne jest spełnienie dwóch warunków. Statut musi być oparty na ustawie oraz musi

1 T.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.
2 SK 37/02, OTK-A 2003, Nr 6, poz. 53.
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regulować prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Jeśli chodzi o ustawową podstawę,
to zasadniczą kwestią, która jest przedmiotem rozważań w niniejszej monografii, było
ustalenie, czy wystarczającą podstawą jest ogólny przepis ustawy upoważniający do wy-
dania statutu, czy też niezbędne jest szczegółowe upoważnienie do regulowania w sta-
tucie praw i obowiązków stron stosunku pracy. Poglądy w tym zakresie są podzielone.

Celem opracowania było ustalenie zakresu spraw ze stosunku pracy oddanych do
regulacji w statucie szkoły wyższej, a następnie sposób wykorzystania ustawowych ode-
słań do statutu w statutach wybranych szkół wyższych. Realizacji tego celu służyło
przedstawienie, w rozdziale II, statutu szkoły wyższej jako atrybutu samorządności
szkoły wyższej. Prawo tworzenia statutu jest bowiem przejawem samorządności nor-
modawczej szkół wyższych, co jest jednym z elementów autonomii szkół wyższych,
gwarantowanej w art. 70 ust. 5 Konstytucji RP. W rozdziale II została przeprowadzona
analiza trybu uchwalania statutu szkoły wyższej i przedmiotu regulacji statutowej.

Zakres spraw z zakresu stosunku pracy przekazanych przez PrSzkolWyż do regu-
lacji w statucie jest dość obszerny. Podzieliłam je na grupy: sprawy dotyczące nawiąza-
nia stosunku pracy, sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy, sprawy dotyczące
okresowej oceny oraz inne sprawy.

W rozdziale III przeanalizowałam odesłania do statutu w zakresie nawiązania sto-
sunku pracy. W tej materii odesłania dotyczą: wskazania w statucie organu uczelni
uprawnionego do zawierania umowy o pracę z pracownikami niebędącymi nauczycie-
lami akademickimi (art. 135 ust. 1 PrSzkolWyż); określenia dodatkowych wymagań
i kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w charakterze nauczyciela akademic-
kiego na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych (art. 116
PrSzkolWyż); określenia trybu potwierdzania znacznych i twórczych osiągnięć w pracy
naukowej, zawodowej lub artystycznej kandydatów na stanowiska profesora nadzwy-
czajnego lub profesora wizytującego osób niespełniających wymagań, o których mowa
w art. 114 ust. 2 i 3 PrSzkolWyż (art. 115 ust. 1 PrSzkolWyż); określenia trybu i wa-
runków postępowania konkursowego (art. 118a ust. 1 PrSzkolWyż); trybu nawiązywa-
nia stosunku pracy z nauczycielem akademickim (art. 118 ust. 2 PrSzkolWyż); a w od-
niesieniu do uczelni niepublicznej – także określenia organu, który nawiązuje stosu-
nek pracy (art. 118 ust. 3 PrSzkolWyż); określenia maksymalnego okresu zatrudnienia
na stanowisku asystenta osób nieposiadających stopnia naukowego doktora i okresu
zatrudnienia na stanowisku adiunkta osób nieposiadających stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego oraz warunków skracania, przedłużania i zawieszania tych okre-
sów (art. 120 PrSzkolWyż).

W rozdziale IV omówione zostały postanowienia wybranych statutów dotyczące
materii związanej z rozwiązaniem stosunku pracy. Ustawa odsyła w tym zakresie do
wskazania w statucie: trybu rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem akademic-
kim w uczelni publicznej (art. 118 ust 2 PrSzkolWyż); organu, który rozwiązuje stosu-
nek pracy, i trybu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim w uczelni
niepublicznej (art. 118 ust. 3 PrSzkolWyż), oraz organu kolegialnego uczelni właści-
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wego do wyrażenia opinii w zakresie rozwiązania stosunku pracy „z ważnych przyczyn”
z mianowanym nauczycielem akademickim (art. 125 PrSzkolWyż).

W zakresie okresowej oceny nauczycieli akademickich odesłania dotyczą okre-
ślenia w statucie uczelni podmiotu, który jest właściwy do dokonywania okresowej
oceny, a także opracowania w statucie kryteriów oceny i trybu jej dokonywania,
z uwzględnieniem możliwości zasięgania opinii ekspertów spoza uczelni (art. 132 ust. 2
PrSzkolWyż), oraz określenia w statucie zasad dokonywania oceny nauczycieli akade-
mickich przez studentów oraz sposobu jej wykorzystania (art. 132 ust. 3 PrSzkolWyż).

Inne postanowienia statutów, omówione w rozdziale VI, dotyczą spraw, takich
jak: określenie w statucie organu kolegialnego uczelni właściwego do wyrażenia zgody
na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy
przez nauczyciela akademickiego będącego jednoosobowym organem uczelni publicz-
nej (art. 129 ust. 5 PrSzkolWyż), określenie zadań, które uzasadniają obniżenie wymiaru
zajęć dydaktycznych poniżej dolnej granicy wymiaru ustalonej w ustawie (art. 130 ust. 4
PrSzkolWyż). W materii związanej z urlopami ustawa odsyła do określenia organu
uprawnionego do wskazania trybu udzielania urlopu wypoczynkowego (art. 133 ust. 7
PrSzkolWyż), a także do określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych
urlopów dla celów naukowych oraz urlopu dla poratowania zdrowia (art. 134 ust. 12
PrSzkolWyż).

Na potrzeby rozprawy wybrałam kilka statutów uczelni publicznych oraz kilka sta-
tutów uczelni niepublicznych. Wybrane statuty uczelni publicznych to: statut Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu3, statut Uniwersytetu Gdańskiego4, sta-
tut Uniwersytetu Jagiellońskiego5, statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach6, statut Uniwersytetu Łódzkiego7, statut Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

3 Statut Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowiący załącznik do uchwały Se-
natu UAM Nr 59/2006 z 19.6.2006 r. (t.j. Monitor UAM Nr 19, poz. 1 z 31.3.2010 r.), z uwzględ-
nieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 266/2011 z 12.12.2011 r., uchwałą Nr 283/2012
z 30.1.2012 r., uchwałą Nr 87/2013 z 25.11.2013 r. i uchwałą Nr 232/2015 r. z 22.6.2015 r., https://
pracownicy.amu.edu.pl/_data/assets/pdf_file/0005/288914/Statut_UAM.pdf; dalej: statut UAM.

4 Statut Uniwersytetu Gdańskiego z 8.6.2006 r., z uwzględnieniem zmian przyjętych przez
Senat na posiedzeniu w dniu 25.6.2015 r. uchwałą Senatu UG Nr 49/15, http://bip.ug.edu.pl/pra-
wo_uniwersytetu/statut_ug; dalej: statut UG.

5 Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7.6.2006 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
uchwałą Senatu UJ  Nr 115/IX/2015 z 30.9.2015 r., http://www.bip.uj.edu.pl/dokumenty/statut;
dalej: statut UJ.

6 Statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwalony na mocy uchwały
Nr 46/2011 Senatu z 27.10.2011 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Senatu UJK
Nr 32/2015 z 30.4.2015 r., http://www.ujk.edu.pl/bip/files/uchwaly2015/Uchwala0322015_sta-
tut-ujk.pdf; dalej: statut UJK.

7 Statut Uniwersytetu Łódzkiego przyjęty uchwałą Senatu UŁ Nr 422 z 23.1.2012 r., http://
old.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,uchwala,2,5 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą
Nr 470 z 13.4.2015 r.; dalej: statut UŁ.
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w Lublinie8, statut Uniwersytetu Rzeszowskiego9, statut Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach10, statut Uniwersytetu Warszawskiego11 oraz statut Uniwersytetu Wrocław-
skiego12. Wybrałam też trzy statuty uczelni niepublicznych: statut Wyższej Szkoły Eko-
nomii i Innowacji w Lublinie13 i statut Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Admini-
stracji w Lublinie14 oraz statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II
w Lublinie15, mający specyficzną pozycję w tym systemie.

Przy wyborze uczelni kierowałam się głównie ich wielkością i pozycją w kraju,
a także dostępnością statutów. Wybór statutu UMCS wynikał również z faktu, że jest to
moja uczelnia macierzysta. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadził od 1969
do 2001 r. swoją Filię w Rzeszowie, z wydziałami: Ekonomicznym oraz Prawa i Admini-
stracji. Od 1.9.2001 r. Filia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie została
włączona do nowo utworzonego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ścisły związek Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Uniwersytetem w Rzeszowie zdecydował o wyborze
statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego jako materiału badawczego dla niniejszego opra-
cowania. Z drugiej strony uznałam, że na tle największych uczelni w Polsce warto przyj-

8 Statut Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej uchwalony przez Senat UMCS na posie-
dzeniu w dniu 14.6.2006 r., z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą Nr XXIII-32.2/16
z 24.2.2016 r., http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2016/0224/174609-statut-tekst-ujednoli-
cony-na-strone-luty-2016-2.pdf; dalej: statut UMCS.

9 Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowiący załącznik do uchwały Senatu URz
Nr 350/01/2012 z 26.1.2012 r. z uwzględnieniem zmnian dokonanych uchwałą Nr 472/04/2015 Se-
natu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 30.4.2015 r., http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/uczelnia/sta-
tut; dalej: statut URz.

10 Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uchwalony przez Senat UŚ w dniu 24.1.2012 r.,
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Senatu UŚ Nr 480 z 23.6.2015 r., http://student.us.e-
du.pl/akty-prawne; dalej: statut UŚ.

11 Statut Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie uchwalony przez Senat UW uchwałą
Nr 115 z 21.6.2006 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Senatu UW Nr 391
z 24.6.2015 r., http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2520/M.2015.150.Obw.7.pdf;
dalej: statut UW.

12 Uchwała Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 24.4.2012 r. Statut Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Senatu Uwr  Nr 96/2015
z 24.6.2015 r., http://bip.uni.wroc.pl/188/statut-uniwersytetu-wroclawskiego.html; dalej: statut
UWr.

13 Statut Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie nadany Uchwałą Konwentu
Nr 12/2014 z  22.11.2014 r., http://www.wsei.lublin.pl/o-uczelni/akty-prawne; dalej: statut WSEiI.

14 Statut Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie nadany uchwałą Za-
rządu Centrum Kształcenia Menadżerów Przemysłowych sp. z o.o. z 15.5.2012 r. w sprawie nada-
nia statutu uczelni niepublicznej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Zarządu
z 22.9.2014 r., w przedmiocie zmiany statutu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie, http://www.wspa.pl/uczelnia/podstawy_prawne_dzialania/; dalej: statut WSPiA.

15 Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyjęty uchwałą Senatu Aka-
demickiego KUL Nr 79/I/1 z 24.10.2011 r., https://www.kul.pl/files/90/bip/Statu-KUL-2011.pdf;
dalej: statut KUL.
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rzeć się także rozwiązaniom przyjętym przez nieco mniejszy ośrodek naukowy, jakim
jest stosunkowo „młody” Uniwersytet w Rzeszowie.

Wybór niepublicznych szkół wyższych wynikał z faktu, że są to największe i najbar-
dziej prestiżowe uczelnie niepubliczne działające w województwie lubelskim. Ograni-
czenie się do statutów lubelskich uczelni wynikało z dostępności ich statutów. Uczelnie
niepubliczne często nie były zainteresowane udostępnieniem swoich statutów do ana-
lizy prawnej. Wybór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wynikał ze szczególnego
charakteru tej uczelni. Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II jest bowiem niepubliczną
szkołą wyższą z przedwojenną tradycją, posiadającą prawa uczelni publicznej i finan-
sowaną z budżetu państwa na zasadach dotyczących uczelni publicznych16.

Wszystkie statuty, które wybrałam, zostały już dostosowane do zmian wprowadzo-
nych do PrSzkolWyż mocą ustawy z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkol-
nictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw17.

Statuty zaczerpnęłam ze stron internetowych poszczególnych szkół wyższych.
Sporym utrudnieniem w mojej pracy nad statutami było to, że po wejściu w życie

ZmPrSzkolWyż z 18.3.2011 r. istotnie zmieniło się PrSzkolWyż, w tym wiele przepisów
zawierających odesłanie do statutów oraz same statuty. Także to, że na gruncie znowe-
lizowanej ustawy nie powstała jeszcze znacząca liczba publikacji oraz nie utrwaliło się
orzecznictwo sądowe.

W pracy podjęta została próba oceny, czy zakres spraw oddanych do regulacji sta-
tutowej nie jest zbyt szeroki i czy nie stwarza to zagrożenia dla ochrony praw pracow-
niczych, a także czy statuty szkół wyższych prawidłowo realizują ustawowe odesłanie.

Z uwagi na przedmiot badań podstawową metodą badawczą, jaką zastosowałam
w pracy, jest metoda dogmatyczna. Praca badawcza polegała głównie na analizie tek-
stów prawnych. W rozprawie przedstawiłam statuty szkół wyższych w kontekście sys-
temu źródeł prawa pracy, co oczywiście wykraczało poza analizę tekstów prawnych.
Zmiany w przepisach prawa dotyczących szkół wyższych zdeterminowały konieczność
posłużenia się w pracy również metodą historyczną. W monografii przedstawiłam sta-
tut szkoły wyższej w kontekście systemu źródeł prawa pracy, co oczywiście wykraczało
poza analizę tekstów prawnych.

16 Ustawa z 9.4.1938 r. o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw
państwowych szkół akademickich (Dz.U. Nr 27, poz. 242); ustawa z 10.10.2008 r. o zmianie
ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa (Dz.U. Nr 203,
poz. 1268).

17 Dz.U. Nr 84, poz. 455 ze zm.


