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Streszczenie 

Wprowadzenie  
Podstawą analizy określoną przez ministerstwo były przepisy ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym w wersji znowelizowanej. W Raporcie przedstawiony został 
całościowy model zarządzania uczelnią obejmujący ustrój uczelni, samorządność 
akademicką i menadżerską, procesy dydaktyczne, procesy badawcze, zarządzanie: 
kadrami, wiedzą, własnością intelektualną, jakością kształcenia i pracy uczelni, zasobami 
materialnymi, finansami, a także ryzykiem. Całość uzupełnia przedstawienie narzędzi 
informatycznych zintegrowanego systemu zarządzania oraz gromadzenia i przepływu 
informacji pomiędzy uczelnią a ministerstwem.  

Wynikające z Raportu konkluzje zostały wyrażone w postaci rekomendacji  
i będących ich konsekwencją propozycji unormowań prawnych.  

Poniżej przedstawimy syntetycznie kolejne części Raportu. 
 

Modele zarz ądzania uczelni ą  
Podrozdział przedstawia najogólniejszą logikę konstruowania modelu zarządzania uczelnią  

zgodnie z założeniem jakie zawarte jest w Krajowych Ramach Kwalifikacji, ale także zgodnie  
z wieloletnią już praktyką uczelni polskich oraz zagranicznych, które działają w warunkach 
gospodarki rynkowej, społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratycznych systemów 
politycznych. Przedstawiona logika wyznacza środowiskowo interakcyjny sposób myślenia  
o cywilizacyjnych, kulturowych i społecznych funkcjach uczelni. W proponowanym modelu staje się 
ona istotnym środowiskiem i czynnikiem wspierającym rozwój społeczności lokalnej, regionalnej  
i narodowej wykorzystując: a) możliwości stwarzane przez rosnącą autonomię uczelni i jej 
samodzielność w społecznym optymalizowaniu i określaniu swej roli, b) poprzez swobodę, ale  
i racjonalność konstruowania programów kształcenia oraz, c) poprzez coraz skuteczniejsze 
systemy doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcji badawczych, kulturotwórczych oraz 
środowiskowych. 

W proponowanej strategii konstruowania modelu zarządzania konkretną uczelnią,  
w konkretnych uwarunkowaniach środowiskowych wychodzi się od diagnozy, a następnie 
zaprojektowania siedmiu poziomów rzeczywistości uczelnianej, które zachowują określoną 
sekwencję projektowania z założeniem ich zintegrowania. W każdym z poziomów diagnozowane  
i projektowane są trzy wzajemnie warunkujące się obszary: a) dominujące procesy, b) cele, c) 
zasoby. Wyjściowym poziomem jest określenie ogólnej wizji uczelni, jaka wynika z jej 
społecznego usytuowania, z wizji wynika misja uczelni  jaką spełnić ma ze względu na określone 
wcześniej funkcje, sposoby ich realizacji określić musi koncepcja kształcenia powiązana ze 
strategi ą rozwoju uczelni, narzędziami realizacji strategii muszą być zaprojektowane w tym celu 
programy, aby ich realizacja była możliwa kolejnym poziomem projektowania misi być kadra 
uczelni i jej kompetencje, dopiero wówczas możemy określić charakter zabezpieczenia 
techniczno-materiałowego, a na koniec działalność ta wkomponowana musi być w funkcjonalne, 
stymulujące i sprawne struktury organizacyjne. I chociaż rzeczywistość skłania często do nieco 
innej sekwencji projektowania, zasadniczy kierunek proponowanego modelowania najdalej 
wychodzi ku postulatom określonym przez dynamikę rozwojową gospodarki rynkowej  
i demokratycznych zmian społecznych. 
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Ustrój uczelni, jej wizja, misja i strategia rozwoj u  
Podstawową misją każdej uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy. Współpraca  

z otoczeniem stanowi jej misję szczególną. Dążąc do jej realizacji uczelnia powinna przestrzegać 
wielu fundamentalnych zasad (według znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym m.in. 
zasady poszanowania praw chroniących własność intelektualną). 

Uczelnie są jednostkami autonomicznymi. Ich autonomia rozciąga się na wszystkie obszary 
działania uczelni i wyraża głównie w wolności prowadzenia badań naukowych oraz kształcenia 
studentów. Organy administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego nie mogą 
władczo wkraczać w sferę działalności wykonywanej przez uczelnię, jeżeli nie zezwala im na to 
przepis rangi ustawowej. Zakaz ten stanowi jedną z gwarancji konstytucyjnej zasady autonomii 
uczelni.  

Prawo o szkolnictwie wyższym posługuje się trzema kryteriami podziału uczelni na różne 
kategorie. Podstawowym podziałem jest podział uczelni na publiczne i niepubliczne szkoły wyższe 
dokonany ze względu na osobę założyciela.  

Uczelnia jest osobą prawną, która posiada zasadniczo dwa rodzaje organów: organy 
kolegialne oraz organy jednoosobowe. Organy te mają różny charakter oraz kompetencje. Są one 
powoływane w różny sposób. Organem kierującym uczelnią jest rektor, który według 
znowelizowanej ustawy może być wyłoniony w drodze wyborów albo w drodze konkursu.  

Prawidłowemu wypełnianiu zadań przez uczelnię powinna służyć odpowiednio wypracowana 
przez nią strategia rozwoju. Powinna ona wskazać konkretne, nieliczne (2-3) cele, do 
zrealizowania których uczelnia dąży. Ich opracowanie powinno nastąpić według zasady SMART 
(Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined). Ponadto strategia ta powinna 
wskazać też konkretne środki zmierzające do realizacji tych celów. Środki te powinny zostać tak 
określone, aby możliwe było ich zweryfikowanie.  
 
Samorz ądność akademicka i mened żerska 

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w istotny sposób wpływa na możliwość 
wyboru podstawowego modelu zarządzania uczelnią opartego albo na samorządności 
akademickiej (z dominującą rolą ciał kolegialnych), albo na samorządności menadżerskiej  
(z dominującą rolą rektora-menadżera). Ustawa dopuszcza bowiem możliwość powoływania 
rektora uczelni publicznych i prywatnych w drodze konkursu (za wyjątkiem uczelni wojskowych 
oraz uczelni służb państwowych, art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1). Kierownicy 
podstawowych jednostek organizacyjnych (PJO) także mogą być powoływani w drodze konkursu 
(art. 76 ust. 1). Możliwość powołania rektora oraz kierowników PJO w drodze konkursu umożliwia 
powierzenie im wykonania konkretnych zadań, ważnych dla przyszłości uczelni. 

Drugą istotną zmianą wprowadzoną w ustawie jest wymóg tworzenia konwentu  
w publicznych uczelniach zawodowych. We wszystkich pozostałych uczelniach tworzenie 
konwentu jest nie tylko możliwe, ale i wskazane. Konwent, z którym senat uczelni może 
współdzielić podejmowanie decyzji, staje się drugim ciałem kolegialnym uczelni, którego 
zasadniczym celem jest zapewnienie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (art. 63 i 64). 
Konwent, w skład którego mogą wchodzić przedstawiciele pracodawców, samorządów 
zawodowych czy jednostek samorządu terytorialnego, ma zapewnić lepsze rozeznanie  
w potrzebach edukacyjnych regionu. Obecność w konwencie przedstawicieli pracodawców może 
także ułatwić spełnienie ustawowego wymogu konsultowania z nimi programów nauczania (art. 4 
ust. 4), by dostosować je do wymagań rynku pracy. 

Zachowując ustawową zasadę autonomiczności uczelni (art. 4 ust. 1), statut określa 
podstawowe ramy funkcjonowania danej szkoły wyższej – w tym dotyczące trybu powoływania 
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rektora oraz utworzenia konwentu. Uwzględniając możliwość istnienia w uczelni jednego bądź 
dwóch uczelnianych ciał kolegialnych oraz powoływania rektora w drodze wyboru bądź konkursu, 
w polskich warunkach możliwe są cztery zasadnicze modele funkcjonowania uczelni: 
− elekcyjno-unikameralny (uczelnia posiadaja tylko senat, jako uczelniany organ kolegialny; 

rektor pochodzi z wyboru - model samorządności akademickiej); 
− elekcyjno-bikameralny (w uczelni obok senatu funkcjonuje konwent, a rektor jest wybierany - 

model samorządności akademickiej); 
− konkursowo-unikameralny (uczelnia z senatem, przy rektorze powoływanym w drodze 

konkursu - model samorządności menadżerskiej); 
− konkursowo-bikameralny (w uczelni obok senatu funkcjonuje konwent, a rektor jest 

powoływany w drodze konkursu - model samorządności menadżerskiej). 
 
Proces dydaktyczny 

Jedną z podstawowych misji uczelni jest kształcenie studentów. Z tego powodu zarządzanie 
procesem dydaktycznym – czyli efektywne wykorzystanie materialnego i kadrowego potencjału 
uczelni – jest podstawowym zadaniem stojącym przed każdą uczelnią. Dodatkowo  
– wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji, sprawia, że musi ulec zmianie filozofia edukacji we 
wszystkich typach uczelni w Polsce. 

Podstawą ustalania programu studiów przestają być standardowe treści kształcenia 
zapisane dla poszczególnych kierunków (jak to ma miejsce na gruncie dotychczasowego stanu 
prawnego; patrz załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 
lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów 
kształcenia - Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.), ale efekty kształcenia określane przez senat 
uczelni samodzielnie, bądź też na podstawie określonych w rozporządzeniu wzorcowych opisów 
efektów kształcenia (art. 9 oraz 11). Szczególne uprawnienia przysługują w tym względzie 
podstawowym jednostkom organizacyjnym prowadzącym studia na kierunkach w ramach 
obszarów kształcenia zgodnym z posiadanymi uprawnieniami habilitacyjnymi (art. 11 ust. 1).  

Znowelizowana ustawa zostawia więc uczelniom dużo szerszą autonomię w kształtowaniu 
programów nauczania oraz tworzeniu nowych kierunków studiów. Nakłada na nie jednocześnie 
obowiązek precyzyjnego określania oczekiwanych efektów kształcenia na poszczególnych 
poziomach studiów oraz sposobów weryfikowania osiągniętych efektów. Dodatkowym ustawowym 
obowiązkiem stało się stworzenie i doskonalenie uczelnianego systemu zapewniania jakości 
kształcenia. Ustawodawca przy tym nie wskazał konkretnych rozwiązań, pozostawiając to w gestii 
autonomicznych decyzji uczelni. Jedynym wymaganym elementem wspomagającym troskę  
o jakość kształcenia jest konieczność monitorowania losów absolwentów w celu dostosowania 
oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy (art. 13a). 

Zarządzanie procesem dydaktycznym musi zostać dostosowane do nowelizacji ustawy  
w zakresie: 
− planowania (wychodzącego od opracowanej w uczelni oraz podstawowa jednostka 

organizacyjna uczelni strategii rozwoju a uwzględniającego strategie rozwoju całego kraju, jak 
i regionu); 

− organizowania (wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji sprawia, że w ciągu najbliższych 
lat wszystkie kierunki studiów będą musiały ulec przeorganizowaniu, by dostosować je do 
wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego); 

− kierowania (istotnym elementem jest stałe uwzględnianie potrzeb i wymagań rynku pracy); 
− kontrolowania (ze szczególnym uwzględnieniem konieczności stworzenia i doskonalenia 

uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia). 
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Ze względu na kluczowe znaczenie dydaktyki dla funkcjonowania uczelni, zarządzanie nią  
w oczywisty sposób musi się łączyć z pozostałymi sferami działania uczelnią: badaniami 
naukowymi, zarządzaniem zasobami ludzkimi czy zasobami materialnymi. 

 
Proces badawczy 

Biorąc po uwagę fakt, iż wprowadzane zmiany legislacyjne mają na celu, między innymi, 
internacjonalizację badań naukowych prowadzonych w Polsce, w tym mocniejsze zaznaczenie 
pozycji na arenie międzynarodowej, konieczna jest precyzyjna operacjonalizacja tego celu. Zależy 
ona od poziomu, w jakim  szkoła wyższa jest przygotowana do podjęcia i realizacji badań 
naukowych. Decydują o tym zasoby, jakimi szkoła dysponuje (głównie zależne od budżetu 
przeznaczanego na badania) oraz sprawność organizacyjna jednostki. 

Sprawne zarządzanie badaniami w szkołach wyższych wymaga uwzględnienia kilku 
podstawowych charakterystyk określających poziom złożoności owego procesu, takich jak wielość 
i różnorodność źródeł finansowania badań, interdyscyplinarny charakter większości realizowanych 
badań, realizowanie badań w ramach konsorcjów lub w ramach innych systemów wielo-
partnerskich, zachowanie wciąż zmieniających się i stawiających co raz to wyższe wymagania 
standardów międzynarodowych. 

Realizacja założonej strategii oraz przyjętych celów w warunkach wielości i różnorodności 
źródeł finansowania badań wymaga sprawnie funkcjonującej struktury organizacyjnej 
zapewniającej modelowe zarządzanie realizowanymi projektami badawczymi. Już pobieżna 
analiza przypadków europejskich uczelni badawczych wskazuje na konieczność tworzenia wysoko 
wyspecjalizowanych jednostek, których zadaniem jest aplikowanie o programy badawcze (różnego 
typu), ich koordynowanie, prowadzenie pełnej obsługi finansowej, waloryzowanie (komercjali-
zowanie badań) oraz przygotowywanie sprawozdań. Strategia określająca badania winna być 
wkomponowana w strategie całościową uczelni. W znaczących uczelniach europejskich jest 
przeważnie określana przez zespoły (komitety, rady, itp.) składające się z wybitnych uczonych 
zatrudnianych w danej uczelni oraz osoby reprezentujące gospodarkę. 

W ramach raportu opracowano model zarządzania badaniami naukowymi. Uwzględniono 
dwie perspektywy – perspektywę badacza (zespołu badawczego) i perspektywę uczelni.  
W związku z pierwszą perspektywą wyodrębniono dwanaście źródeł finansowania badań 
naukowych, możliwych do wykorzystania w dzisiejszym otoczeniu prawnym. Przedstawiono 
kolejne fazy związane z oceną projektu i podkreślono konieczność włączenia do procesu 
zarządzania wiedzą w uczelni zarówno pozytywnych doświadczeń, jak i opisu porażek, jakie 
ponoszą badacze w aplikowaniu o środki na badania. Jeśli chodzi o perspektywę uczelni, postuluje 
się powołanie Ośrodka Wspierania Badań Naukowych, którego celem byłoby zarządzanie 
portfelem projektów przez uczelnię, jak również wspieranie badaczy w wyszukiwaniu źródeł 
finansowania ich pomysłów badawczych, pośredniczenie w budowaniu zespołów (zwłaszcza 
międzynarodowych) i komercjalizacja badań. W modelu położono nacisk na takie zadania, które 
mają na celu analizę projektów badawczych pod kątem zgodności z celami strategicznymi uczelni 
(te z kolei muszą być zgodne z polityka państwa w tym zakresie), a także ocenę ryzyka realizacji 
projektu badawczego (finansowanie, wykorzystanie zasobów itp.). Model przedstawia wszystkie 
fazy zarządzania realizacją projektu badawczego, w tym monitorowanie, publikowanie wyników 
badań, rozliczanie, nie tylko pod kątem prawno – finansowym, ale też osiągnięcia zamierzonych 
celów oraz efektywności badawczej. Postuluje się również:  
− wprowadzenie wyraźnego rozróżnienia: „uczelnia badawcza” i „uczelnia dydaktyczna”,  

w oparciu o trzy kryteria: zasoby kadrowe, aparatura i infrastruktura badawcza spełniająca 
standardy międzynarodowe, budżet uczelni 50% / 50% w zakresie finansowania badań  
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i dydaktyki, budżet na badania zbliżony wysokością bezwzględną do budżetów przeciętnych 
europejskich uczelni badawczych;  

− system kontraktów dla uczelni badawczych w zakresie dotacji na badania przyznawanych 
przez ministerstwo. Kontrakty te powinny obejmować całą uczelnię lub wybrane jednostki 
badawcze;  

− zachęcanie podmioty gospodarcze do inwestowania w badania naukowe wspólnie  
z uczelniami badawczymi przez wprowadzenie efektywnych mechanizmów finansowych 
wspierających tworzenie spółek celowych przez uczelnie i podmioty gospodarcze.   

Zarządzanie kadrami 
Wysoko wykwalifikowani i kompetentni pracownicy są w uczelniach niezbędni do 

wykonywania obowiązków dydaktycznych i prowadzenia badań naukowych. Wyzwania związane  
z XXI wiekiem wymuszają wprowadzenie systemowych zmian na uczelniach. Warunkiem 
koniecznym sprostania im jest poprawa zdolności menedżerskich u osób pełniących funkcje 
kierownicze, w tym umiejętność przygotowania uczelni do przeprowadzenia procesów 
konsolidacyjnych, badań i kształcenia interdyscyplinarnego oraz bardziej efektywnego 
wykorzystania zasobów ludzkich. Umiejętne zarządzanie kompetencjami pracowników decydować 
będzie w przyszłości o atrakcyjności uczelni, zarówno jeśli chodzi o miejsce pracy, jak i miejsce  
studiowania.  

W raporcie zostały omówione szczegółowo główne procesy kadrowe charakterystyczne dla 
szkolnictwa wyższego. Zaliczono do nich: 

1. Planowanie zatrudnienia;  
2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; 
3. Ocena pracy pracowników; 
4. Rozwój pracowników;  
5. Motywowanie i wynagradzanie. 

Na początku każdego z procesów został przedstawiony stan prawny, natomiast na koniec 
doświadczenia zagraniczne. Moduł został wzbogacony załącznikami o praktycznym znaczeniu, 
mające postać formularzy do wypełnienia (a mianowicie: wniosek o przyznanie nowego etatu, 
opinia recenzenta w konkursie na stanowisko profesora, wyniki działalności naukowej pracownika 
oraz pytania z arkusza oceny zajęć dydaktycznych przez studentów). 
 
Zarządzanie wiedz ą  

Odniesienie koncepcji zarządzania wiedzą do działalności uczelni i realizacji jej celów 
strategicznych stało się podstawą do wskazania możliwości zastosowania głównych narzędzi 
zarządzania wiedzą (repozytoriów wiedzy oraz platform uczelnianych) w kluczowych obszarach 
działalności uczelni: w planowaniu strategicznym, w obszarze badań, dydaktyki, relacjach  
z otoczeniem zewnętrznym, oraz wynikających z tego korzyści.  

Procesy i narzędzia zarządzania wiedzą mogą być wykorzystywane jako sposób 
wspomagania uczelni w realizacji jej celów związanych ze wszystkimi obszarami działalności. 
Wiedza, zarówno  jawna, udokumentowana,  jak i ukryta subiektywna jest traktowana jako zasób 
strategiczny uczelni, która wypracowuje odpowiednie normy postępowania oraz promuje systemy 
wartości sprzyjające tworzeniu wiedzy organizacyjnej oraz dzieleniu się nią, a także 
identyfikowaniu luk w wiedzy i podejmowaniu działań zmierzających do ich uzupełnienia. 
Wykorzystanie w działalności uczelni biznesowych koncepcji zarządzania wiedzą w organizacjach 
wynika z konieczności zapewnienia wysokiej skuteczności i wydajności w zarządzaniu uczelniami 
oraz rozliczalności uczelni w kontekście jej celów strategicznych, co jest warunkiem utrzymania się 
na globalnym konkurencyjnym rynku edukacyjnym.  
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Celem procesów zarządzania wiedzą jest doskonalenie metod dostępu do wiedzy, 
poszerzanie środowiska pracowników uczelni korzystających z zasobów wiedzy oraz 
wypracowanie sposobów wartościowania wiedzy zarówno jawnej, jak i ukrytej. Fundamentem 
funkcjonowania systemu zarządzania wiedzą jest identyfikowanie, lokalizowanie i rozwój zasobów 
wiedzy organizacyjnej niezbędnej do realizacji celów strategicznych. 
 
Zarządzanie własno ścią intelektualn ą 

Uczelnia jako jednostka autonomiczna posiada swobodę m.in. w określaniu kierunków 
prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, w tym również tych, które mogą prowadzić do 
wytworzenia dóbr niematerialnych. Wpływ na jej decyzje w tym zakresie może mieć otoczenie 
społeczno-gospodarcze. Ma ono bowiem możliwość wskazywania pożądanych w praktyce 
kierunków badań i prac rozwojowych. 

Znowelizowana ustawa podkreśla znaczenie własności intelektualnej w działalności uczelni. 
Przewiduje ona nową zasadę, którą powinna kierować się uczelnia realizując swoje zadania, tj. 
zasadę poszanowania praw chroniących własność intelektualną. Przestrzeganie praw własności 
intelektualnej należy do obowiązków nauczycieli akademickich, w szczególności przy 
nadzorowaniu prac studenckich. 

Uczelnie zostały ponadto zobowiązane do wprowadzenia regulaminu zarządzania prawami 
własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 
W regulaminie tym powinny być unormowane wszystkie kwestie mające istotne znaczenie dla 
ochrony własności intelektualnej.  

W celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych uczelnia może 
tworzyć spółkę celową. Spółka ta może mieć formę spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. Jej utworzenie 
należy do kompetencji rektora za zgodą senatu lub innego organu kolegialnego uczelni. Spółka 
celowa nie jest jednak jedyną jednostką organizacyjną, która zajmować się może zagadnieniami 
ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej. Dopuszczalne jest tworzenie w uczelniach 
akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii. Uczelnia może 
tworzyć także centra naukowe.  

 
Zarządzanie jako ścią kształcenia i pracy uczelni 

Jakość zachowuje ścisły związek z usługami świadczonymi w uczelniach i posiada status  
kluczowego instrumentu konkurowania. System zarządzania jakością w uczelniach powinien być 
złożony ze struktur, procesów i narzędzi, wiążąc w zasadniczy sposób prawie wszystkie dziedziny 
ich działalności. Podstawowym celem projektowania, wprowadzenia i doskonalenia systemu 
zarządzania jakością w uczelniach powinno być wspieranie rozwoju tych uczelni, szczególnie 
poprzez wzmacnianie ich potencjału zasobowego, wykorzystywanego dla realizacji zadań 
przewidzianych przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi. 

Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w uczelniach powinno zasadzać się na 
trójpoziomowej, hierarchicznej konstrukcji, obejmującej przyjęte koncepcje, modele i narzędzia 
zarządzania jakością, pomiędzy którymi panuje względna zgodność. Zarządzanie jakością  
w uczelniach powinno ogniskować się wokół następujących, kluczowych zasad:  1) orientacji na 
klienta, 2) podejścia procesowego, 3) kompleksowości, 4) wizjonerskiego przywództwa,  
5) zaangażowania personelu, 6) identyfikacji i wykorzystywania kluczowych kompetencji,  
7) podejmowania decyzji na podstawie faktów, 8) współpracy z partnerami, 9) publikowania 
informacji, 10) ciągłego doskonalenia, 11) elastyczności i 12) autonomii.    

W procesie projektowania systemu zarządzania jakością uczelni można wybrać następujące, 
główne ścieżki: 1) tworzenie własnych rozwiązań w zakresie zarządzania jakością, 2) korzystanie  
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z tzw. dobrych praktyk w sferze zarządzania jakością, 3) wykorzystanie międzynarodowych 
standardów zarządzania jakością, np. normy ISO 9001, standardu IWA 2. Wśród postulowanych 
cech systemów zarządzania jakością uczelni można wymienić: 1) orientację na cele, 2) oparcie na 
zarządzaniu przez procesy, 3) możliwie szeroki zakres, obejmujący wszystkie lub zasadniczą 
większość podstawowych i pomocniczych obszarów działalności uczelni (kształcenie, badania 
naukowe, inne usługi skierowane na zewnętrz, biblioteki, czynności i zadania sfery administracji), 
4) pełną rozpiętość (wielopoziomowość), 5) optymalizację stopnia formalizacji, 6) dostosowanie do 
ustroju uczelni, 7) kompatybilność z zewnętrznym systemem zapewnienia jakości kształcenia oraz 
przepisami prawa. 

Wprowadzenie systemu zarządzania jakością w uczelniach nie powinno być traktowane jako 
zwieńczenie, lecz początek drogi w zakresie kształtowania podejścia projakościowego.  
 
Zarządzanie jako ścią kształcenia 

Zarówno w obowiązującym prawie o szkolnictwie wyższym oraz związanych z nim aktach 
wykonawczych, jak i w projekcie nowelizacji ustawy nie zostały określone ramowe wymagania 
stawiane uczelnianym systemom zapewnienia jakości kształcenia. Za podstawę zaproponowanych 
w raporcie rozwiązań dotyczących projektowania wewnętrznych systemów zapewnienia jakości 
kształcenia, zakresu ich działania i struktury organizacyjnej przyjęte zostały Standardy i wskazówki 
dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego  
opublikowane w 2005 roku przez Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Zapewnienia Jakości  
w Szkolnictwie Wyższym, a wypracowane w ramach Procesu Bolońskiego. 

Do fundamentalnych przesłanek, które powinny być brane pod uwagę w projektowaniu 
wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym można zaliczyć: 
traktowanie jakości jako właściwości społeczności akademickiej, gotowość do ciągłego 
monitorowania jakości, oparcie systemu w większym stopniu na zachowaniach się ludzi, jasne 
sprecyzowanie celów, umiejscowienie studentów w centrum systemu, partnerstwo i współpracę 
wszystkich interesariuszy systemu, otwartość na ocenę zewnętrzną, wzmacnianie samo-refleksji 
oraz inicjatyw doskonalących. Podstawą funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewniania 
jakości jest postawienie na indywidualne i organizacyjne doskonalenie. Stąd podstawowymi 
mechanizmami działania systemów muszą być: samoocena, ciągłe doskonalenie i budowanie 
kultury organizacyjnej zorientowanej na jakość (kultury jakości). 

W raporcie przedstawione zostały: procesy związane z zapewnieniem jakości kształcenia, 
role pełnione w wewnętrznym systemie zapewnienia jakości kształcenia, struktura organizacyjna 
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, przykłady dobrych praktyk jako 
rekomendowane formy działania systemu. Szczegółowe propozycje rozwiązań odnoszą się do 
projektowania nowych programów kształcenia, monitorowania programów kształcenia, 
wprowadzanie zmian do programów kształcenia oraz wycofywanie programów, procesów 
monitorowania i doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich, oceniania studentów, 
kształtowanie i uzupełnianie zasobów wspierających kształcenie, publikowania informacji. 
 
Zarządzanie zasobami materialnymi  

Zasoby materialne uczelni to: 
− grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym zasób sal 

dydaktycznych i laboratoryjnych, 
− wszelkie wyposażenie ruchome, jak meble, sprzęt, aparatura naukowo badawcza, materiały  

itp. 
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Na etapie planowania potrzeb lokalowych uczelni podstawowym narzędziem jest program 
funkcjonalno-użytkowy tworzony dla każdego zadania inwestycyjnego, modernizacyjnego, lub 
remontowego. W raporcie przedstawiono model procedury opracowywania takiego programu. 

Realizacja inwestycji, modernizacji lub remontów może odbywać się w systemie generalnego 
wykonawcy, w systemie generalnego realizatora inwestycji (zaprojektuj i wybuduj), w systemie 
zarządzania wykonawstwem lub w systemie zarządzania projektem budowlanym. W raporcie 
scharakteryzowano każdy z tych systemów. 

Zarządzanie nieruchomościami w uczelni ma celu zapewnienie odpowiednich warunków 
fizycznych i organizacyjnych dla sprawnej realizacji procesów dydaktycznych, badawczych  
i logistycznych. Realizowane jest  to poprzez: 
− zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i właściwą eksploatację obiektów, 
− zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w obiektach uczelni w rozumieniu przepisów 

Prawa energetycznego, 
− bieżące utrzymanie obiektów uczelni zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymywanie ich  

w stanie niepogorszonym, 
− zapewnienie odpowiedniej gospodarki ekonomiczno-finansowej obiektów uczelni, 
− przygotowywanie odpowiednich opracowań, analiz i ekspertyz w zakresie utrzymywania 

nieruchomości uczelni. 
Głównym instrumentem organizującym zarządzanie nieruchomościami, który łączy ze sobą 

szeroki wachlarz działań operacyjnych, taktycznych i strategicznych jest  plan zarządzania 
nieruchomością (PZN). W raporcie zostały przedstawione funkcje, etapy przygotowania oraz 
przykładowa zawartość takiego planu. 
 
Zarządzanie finansami 

Podstawą prowadzenia każdej aktywności uczelni, w tym badań naukowych i dydaktyki  jest 
bezpieczeństwo finansowe, tj. odpowiedni poziom przychodów i płynność finansowa. W dobie 
uniwersytetu innowacyjnego, wzrasta również  znaczenie obszaru komercjalizacji wiedzy. Oznacza 
to konieczność prowadzenia spójnej polityki zarządzania wiedzą i własnością intelektualną, a także 
rozwijania przez uczelnie również działalności biznesowej, która może stawać się źródłem 
generowania dodatkowych środków z przeznaczeniem na finansowanie transferu technologii. 
Wszystko to powoduje, że zarządzanie finansami uczelni prowadzących różnorodne, przenikające 
się formy aktywności,  o budżetach wielokrotnie kilkusetmilionowych, musi być prowadzone  
w sposób profesjonalny, przy użyciu nowoczesnych narzędzi, w tym zintegrowanych systemów 
informatycznych, z uwzględnieniem elementów ryzyka. 

Funkcjonowanie uczelni w środowisku konkurencji wymusza oparcie całej działalności  
o rachunek ekonomiczny. Powoduje to konieczność wprowadzenia rachunku kosztów działań 
(projektów, zleceń) oraz budżetowania na poziomie miejsc powstawania kosztów. Wiąże się z tym 
ściśle potrzeba wdrażania kontrolingu, tj. bieżącego monitorowania planowanych kosztów  
i przychodów i prowadzenia analizy odchyleń. Prowadzenie systematycznej analizy finansowej 
służy optymalizacji decyzji operacyjnych i strategicznych. 

 Strategia rozwoju uczelni winna być podstawowym dokumentem każdej uczelni a plan 
rzeczowo-finansowy na dany rok kalendarzowy powinien być w niej zakorzeniony i precyzować 
jedynie finansowo najbliższą przyszłość. Oznacza to z jednej strony konieczność mocnego 
wpisywania się bieżących działań w przedsięwzięcia rozwojowe, a z drugiej strony potrzebę 
planowania cash flow w ujęciu bieżącego roku i wieloletnim. Aby móc się rozwijać, uczelnia musi 
posiadać kapitał pracujący, tj. nadwyżkę aktywów obrotowych ponad zobowiązaniami bieżącymi. 
Oznacza to również wymóg zarządzania wszystkimi aktywami uczelni (materialnymi  
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i niematerialnymi), z uwzględnieniem możliwości zamiany składników majątku (planowanego 
upłynniania określonych aktywów w celu nabycia/ sfinansowania innych preferowanych). 

Zarządzanie finansami uczelni powinno  być wspomagane dostępnymi narzędziami 
informatycznymi,  stanowiącymi zasadnicze wsparcie procesów decyzyjnych w obszarze finansów 
uczelni. Uczelnie stosujące takie zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP popierają ich 
przydatność i postulują rozszerzenie zakresu ich oddziaływania; 

Punktem wyjściowym i istotnym dla funkcjonowania uczelni w warunkach zbliżonych do 
biznesowych jest dobór optymalnej struktury zarządzania finansami uczelni. W polskich uczelniach  
zarządzanie finansami ustawowo jest  skoncentrowane, podobnie jak w uczelniach amerykańskich 
i wielu europejskich, można wówczas zapewnić odpowiedzialność za tak ważne elementy 
zarządzania finansami jak: płynność finansowa, identyfikowanie źródeł płatności, badanie 
efektywności działania uczelni, itp. Osoba na to stanowisko musi być  dobrana szczególnie 
starannie. Generalnie, w procesie zarządzania finansami istotnym staje się  dobór profesjonalnej 
kadry, co może być realizowane poprzez konkursowy tryb rekrutacji oraz szkolenia i rozwój kadr. 
 
Zarządzanie ryzykiem 

Uczelnie publiczne obowiązuje wymóg - wynikający z ustawy o finansach publicznych - 
zakazujący szkołom wyższym wchodzenia w przedsięwzięcia, które co do zasady swojego 
działania opierają się na ryzyku. Tak więc, uczelnie nie mogą np. inwestować na rynku 
kapitałowym czy wchodzić kapitałowo w projekty biznesowe, które zagrażają przepadkiem 
środków publicznych. 

Jednakże nawet bez angażowania się w ryzykowne przedsięwzięcia, ryzyko jest 
nieodłącznym elementem każdej aktywności. Obszarów ryzyka w uczelni publicznej jest wiele, 
poczynając od podstawowej działalności dydaktycznej, kończąc na przedsięwzięciach 
biznesowych. Czasami wystarczy źle spisana umowa czy nie ubezpieczenie składnika majątku  
i straty dla uczelni są istotne. Nowym obszarem ryzyka jest cała sfera projektów realizowanych ze 
środków unijnych.  

Należy bardzo mocno podkreślić, że podstawowym ryzykiem jest niezrealizowanie celów 
wyznaczonych przez uczelnię pomimo zaangażowania środków publicznych. 

Wszystko to przemawia za koniecznością identyfikacji ryzyk oraz opracowania polityki 
zarządzania ryzykiem m. in. poprzez działania prewencyjne i procedury uszczelniające ryzyko.  

Cały proces zarządzania ryzykiem powinien obejmować kilka etapów, tworząc system 
zwiększający  prawdopodobieństwo osiągnięcia celów i realizacji zadań. Proces ten powinien być 
dokumentowany i odwoływać się do wzorca – polityki zarządzania ryzykiem.  
 
Zarządzanie systemami informacyjnymi 

W ramach niniejszego modułu przeanalizowano zagadnienie zapewnienia narzędzi 
informatycznych dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz przepływu danych między 
Uczelnią a Ministerstwem. System informatyczny do zarządzania uczelnią musi uwzględniać  
(w aspekcie funkcjonalnym) obowiązujące w Polsce przepisy prawne, stad też pierwszą część 
modułu poświęcono analizie uwarunkowań prawnych, które mogą dotyczyć wymaganej 
funkcjonalności systemu informatycznego. Zwrócono tutaj szczególną uwagę na specyfikę sektora 
uczelni wyższych. Następnie, w drugiej części przeanalizowano doświadczenia zagranicznych 
instytucji edukacyjnych w zakresie informatyzacji. Przedmiotem badań był zarówno zakres 
wdrożeń systemów informatycznych, jak i poszczególne, najbardziej popularne na uczelniach 
wyższych produkty informatyczne. Analiza wykazała, że wiodące uczelnie wdrażają zintegrowane 
systemy klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), aby wesprzeć operacyjne zarządzanie 
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na poziomie strategicznym i operacyjnym. Trzecia część modułu zawiera opis aktualnych praktyk 
krajowych w obszarze realizacji wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych. Zawarto  
w niej ogólny opis systemów klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), modułów 
programowych/systemów wspierających obszary typowo uczelniane oraz przedstawiono 
problematykę integracji systemów informatycznych.  W czwartej części modułu opisano przykłady 
projektów wdrożeniowych zintegrowanych systemów informatycznych na uczelniach w Polsce 
wraz z podaniem używanych systemów i zakresu ich wdrożenia. W części piątej poddano analizie 
zagadnienie przepływu informacji pomiędzy uczelnią wyższą a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz innymi instytucjami, takimi jak Główny Urząd Statystyczny. Przedstawiono różne 
możliwe warianty udostępniania niezbędnych danych przez uczelnie wyższe, wraz z omówieniem 
zalet i wad poszczególnych wariantów, a także prezentacją standardów informatycznych, z których 
należy korzystać. Część szósta zawiera szczegółowy opis modelu funkcjonalnego systemu 
informatycznego wspierającego zarządzanie uczelniami (wymieniono tu ponad 100 szczegółowych 
funkcjonalności, które system taki powinien zapewniać). Syntetyczny opis modelu informatyzacji 
uczelni zawarto w części siódmej, stanowiącej podsumowanie modułu. 

 
Podsumowanie 
 
1. Znowelizowana ustawa wprowadziła zasadnicze zmiany wpływające na system zarządzania 

uczelniami. Jednocześnie pozostawiono szeroki margines swobody uczelni co do strategii 
zarządzania. Zawarte w Raporcie rekomendacje powinny pomóc uczelniom przygotować 
własne strategie zarządzania. 

2. Rekomendowane warianty zarządzania w poszczególnych obszarach działalności uczelni  
w większości nie wymagają wprowadzenia przepisów w rozporządzeniach wykonawczych. 
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Summary 

Introduction 
The basis for analysis was the amended Law on higher education. In the Report the 

complete model of the university management has been presented, which includes  
i.a. academic and managerial governance, educational processes, human recourses 
management, knowledge management and the education quality management.   

The Report also includes the recommendations and de lege ferenda proposals.  
The summaries of the chapters of the report have been presented below. 

 
The Model of the university management 

The Model of the university management has been based on the National Qualifiacation 
Frameworks and with the practice of the Polish and foreign universities. As the result the model is 
complex, including social and cultural function of the universities. In recommended Model it is the 
important element supporting the development local and regional society, taking into account: the 
university autonomy, the freedom of creation of teaching programs and the education quality 
control.  

The starting point in the creation of the Model of management of certain university, acting in 
certain environment is the proper diagnosis. It is the basis for identification of three interaction 
areas: domination processes, aims and recourses. It is necessary to start from the mission 
followed by the general vision and the strategy of the development of the university. The tools for 
the realization of the strategy should be the programs, the teaching staff and the material basis, 
and also the proper structure of the university. The university management is a dynamic process 
and because of that it does not necessary follow the theoretical model.    
 
University system 

The fundamental mission of any university is to discover and transmit the truth. Cooperation 
with the environment is its special mission. To execute this mission any university should follow 
several basic principles (according to the amended Law on Higher Education, in particular the 
principle of respect for intellectual property protection). 

Universities are autonomous units. Their autonomy extends to all areas of the university and 
expresses predominantly in the freedom of scientific research, and education of students. 
Government and local authorities can not intervene authoritatively in the activities performed by the 
university if the law does not allow it. This prohibition is one of the guarantees of the constitutional 
principle of university autonomy.  

According to the Law on Higher Education there are different categories of universities . 
The main division of them is based on a criterion of a person who is their founder. Taking into 
account this criterion the Law on Higher Education distinguishes public universities and private 
universities.  

The university is a legal person who has basically two kinds of bodies: the collective bodies 
and single authority. These bodies have a different character and powers. They are selected in 
different ways. The rector is the head of the university. According to the amended law he/she can 
be elected or selected through a competition. 

A proper development strategy can facilitate the fulfilling of the duties of any university. This 
strategy should identify only 2 or 3 specific goals. It is very important to prepare it in harmony with 
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the SMART principle (Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined). Moreover, this 
strategy should also identify specific measures to achieve the goals. These measures should be so 
defined that they can be verified. 
 
Academic and managerial governance 

The amendments of the Law on Higher Education substantially change options for possible 
institutional governance models based either on academic governance (based on university 
collegial bodies) or on managerial governance (based on dominant position of rector-manager). 
The Act permits to appoint the rector as a result of open competition among all public and private 
higher education institutions (except for military HEIs and government service HEIs; 73.1, 74.1 
and 72.1). The heads of basic organizational unites can be appointed this way, too (76.1). The 
higher education institutions thanks to the opportunity to appoint the rector through the open 
competition, can charge the rector with some specific duties, important for the future of the school. 

The other important amendment requires the creation of councils at public schools of higher 
vocational education. All other higher education institution are encouraged to establish such 
councils. The statutes of a public higher education institution may define joint powers of the senate 
and the council, thus the council becomes the second institutional collegial body, with the main aim 
of cooperating with external stakeholders (63 and 64). The members of the council may include, in 
particular, representatives of employers’ organizations, professional self-governments or local 
government bodies. The representatives of employers at the council would facilitate mandatory 
consultations of programmes of studies with employers (4.4) to adjust them to the needs of job 
market. 

The Law on Higher Education preserves the autonomy of HEIs (4.1), so only the statutes 
may define the basis of the institutional governance (including the procedures of appointing the 
rector and the establishment of the council). With the Law amended there are just four possible 
models of basic institutional governance: 
− elective-unicameral (HEI has only a senate as a collegial body, a rector is elected; the model 

of academic governance); 
− elective-bicameral (HEI has a senate and a council as collegial bodies, a rector is elected; 

another model of academic governance); 
− competitive-unicameral (HEI has only a senate as a collegial body, but a rector is appointed 

through a competition; the model of managerial governance); 
− competitive-bicameral (HEI has a senate and a council as collegial bodies, but a rector is 

appointed through a competition; another model of managerial governance). 
 

Educational processes 
According to the Law on Higher Education (4.3) one of the main missions of higher education 

institutions in Poland is to teach students. Because of this, the managing educational processes 
- that is the effective use of material and human resources of a HEI -is the most basic aim of every 
university and college. Moreover, the implementation of National Qualifications Framework and 
National Qualifications Framework for higher education, in particular, changes the philosophy of 
education at every HEI in Poland. 

Previously, programmes of studies offered at various HEIs were based on standard content 
of teaching, provided in executive orders of the Minister of Science and Higher Education, 
especially in appendices for each of 118 accepted programmes of studies. Now, the basis for 
defining the programmes should be the effects of teaching defined autonomously by a senate, or 
the effects as defined in exemplary effects of teaching by the Ministry (9 and 11). Basic 
organizational unites authorized to grant habilitacja have also a special authority to launch their 
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programmes of studies without prior consent of the Ministry of Science and Higher Education 
(11.1). 

Thus, the amendments of the Law on Higher Education give HEIs much wider authority in 
shaping new programmes of studies, including the launching of totally new, unique programmes. 
At the same time the Law requires the senates of HEIs to define the effects of teaching precisely 
as well as the means of proving the achievements of these effects. Another important duty is to 
create and constantly improve institutional teaching quality assurance system. The legislator has 
not provided specific means for achieving quality assurance, leaving it to the autonomous 
decisions of HEIs. The only mandatory action is to monitor graduates’ careers (especially three 
and five years after graduation) to help to adjust offered programmes to the demands of job 
market (13a). 

Because of the changes of the Law on Higher Education (accompanied by necessary 
executive orders), the institutional management of the educational processes must adjust in: 
− planning (starting from the strategy of the whole HEI, strategies of basic organizational units 

that should follow national and regional strategies); 
− organizing (the implementation of National Qualification Frameworks for higher educations 

forces all programmes to readjust to new regulations; so all programmes should go through  
a substantial revision); 

− leadership/motivating (which includes a necessary process of constant adjustment to the 
needs of job market); 

− controlling (the creation and improving of institutional quality assurance system should be 
accompanied by some pro-quality initiatives). 

Because teaching is the most basic operation of any HEI, managing educational processes 
must be connected with other modules, including: research, human resources or capital 
improvements. 

 
Research process 

One of main objectives of recent changes in legislation is internationalization of scientific 
research in Poland and strengthening of its position in the world. It will depend on the level of 
preparation of Polish HEIs to conduct top research, the resources they will have at their disposal 
and their organizational performance. 

The efficient management of research activities implies taking into account several key 
factors, such as various sources of financing, interdisciplinary character of the majority of research 
topics, realization of research by multi-partner systems and consortia and necessity to fulfill more 
and more demanding and changing international standards. 

Realization of institutional strategy and attainment of assumed objectives demand in the 
above mentioned conditions require the existence of efficient organizational structures. Case 
studies of European research universities show that there exist highly specialized units dealing 
involved in all stages of research process - from project applications through their administration 
and reporting up to the valorization of project results. Another important issue is to ensure 
consistency of individual research activities with overall institutional strategy; the important role can 
be played by councils/committees including both top researchers from given institution and 
representatives of stakeholders (industry, social partners etc.). 

In the framework of the present Report a model of research management was elaborated. 
Two perspectives were taken into account: that of individual researcher/research group and the 
institutional one. Twelve sources of financing consistent with the present legislation were identified. 
All stages of project preparation and realization were presented. The necessity of taking into 
account both successes and failures related with grant applications was stressed. At the 
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institutional level, the creation of Research Support Centres was postulated. The units of such 
type, existing in many European research universities, should assist research teams to identify 
possible sources of financing, prepare grant application and valorize projects results. They should 
also help in looking for partners, administrative and financial management of research grants and 
solving problems related with intellectual property rights. The proposed model of research 
management also includes analysis of research projects from the point of view of institutional and 
national strategy and the risk assessment. 

Additional postulates are: to introduce clear distinction between "research universities" and 
"teaching universities" based on three criteria: the research budget of a research university shall be 
similar to the teaching budget, its volume shall be comparable with that of typical European 
research universities and the research infrastructure shall correspond to the international 
standards. A system of ministerial "research contracts" shall be introduced (such contracts shall be 
awarded to the institution or selected research units). Industry and other external stakeholders 
shall be encouraged to develop cooperation links with higher education institutions; suitable 
financial mechanisms stimiulating creation of joint ventures (special purpose companies) shall be 
introduced. 
 
Human resources management 

Highly skilled and competent employees are in universities necessary to carry out the duties 
of teaching and research. Challenges of the 21st century enforce the introduction of systemic 
changes at the universities. Indispensable condition for meeting them is to improve the managerial 
capacities of individuals holding senior positions, including the ability to prepare the university to 
accomplish the consolidation processes, interdisciplinary research and education and more 
efficient use of human resources. Skilful management of staff competence in the future will 
determine the attractiveness of universities, both in terms of work space and place to study. 

The report discusses in detail the main human resources processes typical for higher 
education. These include: 

1. Employment planning; 
2. Making and resolving employment relationship; 
3. Evaluation of staff; 
4. Employee development; 
5. Motivating and rewarding. 
At the beginning of the process was shown the legal situation and at the end, foreign 

experiences. The module is also presented as a model (in the ADONIS programme) and enriched 
with attachments showing examples of forms to complete (eg. feedback, evaluation sheets). 

 
Knowledge management 

The relation between the knowledge management concept and the activities of an higher 
education institution and fulfillment of its aims is a basis for presentation of the possible 
applications of knowledge management tools (knowledge repositories and university web sites) in 
the functioning of a university (strategic planning, research conducting, didactics, relationship to 
the external environment and the advantages thereby derived). 

Processes and tools of knowledge management can be applied in order to support the 
fulfillment of an higher institution's goals. The knowledge, both explicit and tacit, is treated as  
a strategic resource of a university that should develop the standards of supporting and promoting 
the systems of creating and sharing the organisational knowledge. The blank spots of knowledge 
should be identified and actions are to be taken up to investigate them. Applying concepts of 



Modele zarządzania uczelniami w Polsce 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

21 
Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego 

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 

 

knowledge management in business to educational organisations stays in accordance with the 
striving for high efficiency and productivity in the management of higher education institutions as 
well as their accountability in the field of achieving strategic goals, which is crucial in maintaining 
significant position in the competition based global market. 

The aim of the knowledge management processes is improvement of the knowledge 
availability, extending the group of academic employees using knowledge resources and 
suggesting methods of assessing the value of explicit and tacit knowledge. Fundamental to the 
functioning of the system are identification, location and development of organisational knowledge 
resources, vital in achieving the strategic goals. 

 
Intellectual property management 

The university as an autonomous entity can define the main directions for research and 
development, including those which may lead to the creation of intellectual human creations 
eligible for intellectual property protection. The amended Law on Higher Education provides that 
the social and economic environment can participate in taking this important decision. It has the 
right to influence on the directions for research and development and it may indicate them too. 

The amended Law on Higher Education provides a new principle of respect for the 
intellectual property rights which emphasizes the importance of intellectual property in university 
activities. Universities and academic teachers are obliged to respect this principle in fulfilling its 
tasks.   

Universities are also obliged to adopt regulations of intellectual property protections and rules 
of commercialization of research results. These regulations should regulate all matters which are 
necessary to protect intellectual property.. 

In order to commercialize the research results university may establish a special purpose 
vehicle (limited liability company or joint-stock company). This company can be set up by the 
rector. The consent of the senate or other collective body of university is required too. SPV is not 
the only company that can protect and commercialize intellectual property. It is permissible to 
create academic business incubators and technology transfer centers. The university may also set 
up research centers. 

 
The quality management of the education and the wor k of the university  

 
The quality keeps the close union with services testified in university and possesses the 

status  of the key-instrument of competing. The quality management system in universities should 
be composed of structures, processes and tools, binding in the fundamental manner almost all 
domains of their activity.  With the primary object of the designing, the implementing and the 
improvement of the quality management system in universities it should be supporting of the 
development of these universities, especially by the strengthening them the potential supply, used 
for the realization of assignments  foreseen regulations of the law and with internal regulations. 

The kelter of the quality management system in universities should lie in ambush on the 
three-level, hierarchical construction, embracing accepted conceptions, models and tools of the 
quality managements among which reigns the relative conformity. The quality management in 
universities should concentrate around following, key-rules:  1) orientation on the customer,  
2) processes approaches, 3) complexities, 4) the visionary leadership, 5) commitments of the staff, 
6) identifications and using of key-competences, 7) decision makings on the basis facts, 8) the 
collaboration with partners, 9) publishing of the information, 10) the continuous improvement,  
11) elasticity and 12) autonomy.    
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In the designing process of the quality management system in the universities they can 
choose following, main paths: 1) creation of own solutions within the range quality managements, 
2) the use of good practices in the sphere of the quality management, 3) the utilization of 
international standards of the quality management, eg. standard  ISO 9001, the standard IWA-2. 
Among postulated features of quality management systems in the universities one can mention:  
1) orientation on aims, 2) the support on the management through processes, 3) possibly the wide 
range, embracing all or the fundamental most of basic and auxiliary areas of the universities 
activity (the education, scientific research, other services, libraries, activities and assignments of 
the administration spheres, 4) the full spread (multi-level), 5) the optimization of the formalization 
degree, 6) the adaptation to the system of the university, 7) the compatibility with the external 
quality assurance system of the education and with law regulations. 

The implementation of the quality management system in universities should not be treated 
as the finial, but the beginning of the way within the range formations of the proqualitative 
approach.  
 
Quality Management in Education 

In the light of higher education law as well as in the project of its amendment, there are no 
general requirements concerning quality assurance systems defined. The basis of the suggestions 
on how to designe, assure and manage internal quality assurance systems are the Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, published in 2005 by the 
European Association for Quality Assurance in Higher Education, which were derived from the 
experience gained in the Bologna Process. 

The fundamental premises that should be considered in the process of developing the 
internal quality assurance systems in higher education are, among others, treating quality as  
a characteristic of the academic society, willingness to constantly monitoring education quality, 
basing the system on the people's attitudes, defining clear goals, placing students in the center of 
the system, promoting partnership and co-operation between the individuals connected in the 
system, being open to external evaluation, developing auto-reflection and encouraging initiatives of 
improvement. Basis for all the internal quality assurance systems should be fostering both 
individual and institutional development, so the principal mechanisms of the systems' functioning 
are self-evaluation, creating and perfecting the culture of quality. 

The report outlined mechanisms of quality assurance, different functions of quality assurance 
systems, organisational structure of such systems and examples of best practices in their 
functioning. There are detailed suggestions concerning the designing process of new teaching 
curricula and withdrawing the irrelevant ones, introducing changes into such curricula, monitoring 
and improving academic teachers' competencies, evaluating students, assembling and updating 
learning resources and publishing information. 
 
Management of the material resources 

Material resources of universities are:  
− land, buildings and civil engineering, including lecture halls and laboratories, 
− all movable equipment, such as furniture, scientific and didactic equipment, materials, etc. 

During the planning stages, the functional utility program is an essential tool for defining the 
needs of university accommodation, including investment, modernization and renovation . The 
report presents a model procedure for developing such a program. 

The process of investment, modernization or renovation may be implemented through 
systems: 
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− general contracting,  
− design and build,  
− construction management or  
− project management.  

The report characterizes each of these systems. 
Property Management in university is to provide adequate physical and organizational 

conditions for the efficient implementation of the processes of teaching, research and logistics. 
This is accomplished through: 

- ensuring user’s safety and proper maintenance of the facilities, 
- to ensure proper energy management in university buildings according to the Energy Law, 
- ongoing maintenance of university’s infrastructure according to its purpose, 
- ensuring adequate economic and financial management ,  
- the preparation of audits,  analyses and expertise in the field of the maintenance of 

university’s property. 
The main instrument for administrating of the university assets is property management 

plan, which brings together a wide range of operational, tactical and strategic planning.  
The report has submitted the functions, the stages of preparation and a sample content of 

such  plan. 
 

Finanse Mangement 
The base of every activity undertaken by the university, including scientific research and 

didactics is financial security, which means appropriate level of income and financial liquidity.  In 
the times of innovative university, knowledge commercialization gains on importance. It means the  
necessity for the universities to run a coherent knowledge and intellectual property management 
policy, as well as to grow business activities,  which in turn may subsequently become a source of 
additional funds to finance transfer of technology. All of this requires, that the financial 
management of universities running diverse, overlapping activities , with budgets in many cases 
running into hundreds of millions zlotys, must be conducted in the professional way, with help of 
modern tools like integrated IT systems and including risk factor. 

The functioning of the university in the competition environment forces the entire business is 
based  on the economic balance. This results in the necessity to introduce the cost accounting of 
activities (projects, contracts), and budgeting at the level of cost centers. Linked to this there is  
a need for implementation of controlling, i.e. ongoing monitoring of the planned costs and 
revenues, and conducting the variance analysis.  Regular financial analysis is used to optimize 
operational and strategic decisions. Development strategy should be the basic document for each 
university. Financial-material plan for the calendar year should be rooted in it. 

In order to develop, the university must have a working capital, i.e. the excess of current 
assets over current liabilities. This means the dependence of ongoing activities on the projected 
development, and on the other hand the need to manage cash flow in the annual and multi-annual 
basis. This also implies the requirement of the management of all university assets (tangible and 
intangible), including the possible conversion of assets (planned liquidation/sale of certain assets 
to acquire  another preferred). 

 Financial management  should be supported by available IT tools, which make essential 
easier decision making process in the area of university finances. Universities using integrated 
informatics systems (like ERP) confirm  their usefulness.  

An important  point for the functioning of the university under conditions similar to business is 
the selection of the optimal structure of financial management 
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At Polish universities, financial management is concentrated by low in one hand, as in 
American and many European universities, because one can then ensure the responsibility for  
important elements of financial management: cash flow, identifying the payment source, audit of 
the effectiveness of university activities, etc. The person on this position has to be very carefully 
selected. Generally, selection of professional key  personnel is becoming a crucial part of finance 
management process and can be accomplished through open/competitive recruitment as well as 
trainings and investment in the staff development. 

 
Risk management 

Public higher education institutions are bound by the requirement – stemming from the public 
finance act – not to engage in ventures, which are related with risk. Therefore universities cannot, 
among others, invest on the capital market or take a stake in business projects, which may 
potentially endanger public funds. 

However, even without engagement in risky ventures, risk is an inherent part of every 
activity. There are many areas at the public universities, which involve risk, from the core didactic 
activities to various business engagements. In some cases, incorrectly drawn-up contract or 
uninsured asset may result in substantial losses for the public educational institution.  Wide range 
of projects financed with EU funds is a new area of risk. 

It has to be  strongly emphasized, that failure to meet the objectives set by the university, 
despite the appropriation of public funds, is the fundamental risk. All of the above argues for the 
necessity to identify the risk and to work out risk management policy through among others 
preventive actions and procedures mitigating risk. 

The whole risk management process should include a few stages, creating system, which 
increases probability of meeting objectives and accomplishing tasks. This process should be 
documented and resort to the model – risk management policy. 

 
IT Systems Management 

In the chapter the problem of assuring IT tools needed for higher schools and for data 
transfer between the schools and Ministry of Science and Higher Education has been analyzed. 
Software system for the management of a higher school must meet (in the sense of its functional 
capabilities) all legal regulations in Poland. Hence the first section of the chapter contains the 
analysis of legal aspects that can influence the IT systems and tools. Especially, the specificity of 
higher schools has been taken into consideration.  

Then, in the second section the IT experiences of foreign educational institutions have been 
described. The subject of our research has been not only the scope of the implementation projects, 
but most popular software products as well. As the result of the analysis we can conclude that in 
the best higher schools ERP systems (Enterprise Resource Planning) are implemented and being 
used for supporting the management in the operational and strategic level.  

The third section contains the description of current trends in assuring software support in 
Polish high schools. The characteristic of ERP systems and other systems (or software modules) 
for particular school management areas is presented in this section, as well as the issues 
concerning the integration of the systems. Some examples of implementation projects in Poland 
are included in the fourth section. In the fifth section the problem of information transfer between 
higher schools and Ministry of Science and Higher Education (and other government institutions 
like Central Statistical Office) is discussed. The possible methods of data exchange are presented, 
and the advantages and disadvantages of the methods are described. The sixth section contains 
the detailed description of the functional model of a IT system for the management support of a 
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high school (more than 100 detailed functional requirements for a IT system are listed in the 
section). The summary of the chapter is included in the seventh section. In the section the 
overview model of IT support for a high school is presented. 
 
Summary  

 
1. The amended  Law on Higher Education has changed the university management system 

materially. On the other hand the broad autonomy has been left making it possible for the 
universities to create the own management strategy. The recommendations should help 
universities to create tailor-made strategies. 

2. The recommended in the report variants of management in certain fields of activity of the 
universities, generally speaking, do not need implementations in the regulations. 
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Wprowadzenie 

Przedmiotem badania były sposoby zarządzania uczelniami w Polsce oraz wybranych 
krajach europejskich. W oparciu o przeprowadzone analizy nastąpiło zbudowanie uniwersalnego 
modelu zarządzania uczelniami w Polsce. 

 
Na wstępie należy odnieść się do sposobu rozumienia poj ęcia „model” . Otóż, można go 

ująć dwojako. Po pierwsze, można go rozumieć jako całościowy wzorzec określonego rodzaju.  
W tym kontekście liczba mnoga („modele zarządzania”) oznaczałaby konieczność wyraźnego 
wydzielenia co najmniej dwóch ich rodzajów. Po drugie, modele można rozumieć jako 
przedstawione w opracowaniu warianty, które – w zakresie dozwolonym przepisami i ewentualnie 
uwzględniającym rekomendacje członków zespołu badawczego – można samodzielnie 
konstruować, opierając się na przekazanym materiale. W raporcie przyjęliśmy właśnie ostatnio 
wskazane rozumienie słowa „model”. 

 
Badania miały charakter interdyscyplinarny , co zdeterminowało skład zespołu. Znaleźli 

się w nim profesorowie: prawnik, socjolog (zajmujący się ewaluacją), psycholog (specjalista z 
zakresu psychologii zarządzania) oraz humanista (posiadający wieloletnie doświadczenie w PKA), 
informatyk (będący międzynarodowym audytorem systemów informatycznych); troje doktorów 
habilitowanych: specjalista w zakresie informacji naukowej i fizyko – chemik zajmujący się teorią 
systemów złożonych (oboje będący zarazem ekspertami bolońskimi) oraz specjalista w zakresie 
zarządzania jakością. W skład zespołu wchodziła również prawniczka (specjalizująca się w prawie 
handlowym), specjaliści z zarządzania (w tym kilku z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu 
uczelniami),  a także trzech certyfikowanych audytorów systemów jakości.  

Wszyscy członkowie zespołu są związani ze szkolnictwem wyższym, a kilku z nich ma 
wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużą uczelnią na najwyższych szczeblach. 

 
Podstaw ą analizy okre śloną przez Ministerstwo były przepisy ustawy Prawo  

o szkolnictwie wy ższym w wersji znowelizowanej (podstaw ą na dzień oddania projektu 
raportu ko ńcowego jest druk sejmowy nr 3805). W trakcie zakończenia prac nad Raportem, 
ustawa nie przeszła jeszcze pełnej ścieżki legislacyjnej. Takie określenie zakresu prac oznacza  
w szczególności, że zadaniem Zespołu nie była ocena trafności przyjętych w ustawie rozwiązań 
legislacyjnych, lecz zaproponowanie modeli zarządzania uczelniami w oparciu o nie.  
W konsekwencji, w Raporcie zasadniczo nie proponujemy zmian ustawowych, lecz 
rekomendujemy okre ślony sposób post ępowania prowadzonego w oparciu o przepisy 
ustawy, a ponadto – wynikaj ące z tych rekomendacji – sugestie dotycz ące treści 
rozporz ądzeń wykonawczych  (które jeszcze nie zostały wydane). 

 
Układ poszczególnych modułów jest taki sam. Ze względu jednak na specyfikę modułów, ich 

objętość, a także sposób analizy, wykazują dość znaczne rozbieżności. W Raporcie starali śmy 
się bowiem skoncentrowa ć na tych zagadnieniach, które maj ą najwi ększe praktyczne 
znaczenie .  
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1.Modele zarządzania uczelniami 

1.1.Modele uniwersytetów w historii Europy 

Zarządzania współczesną uczelnią jest nieporównywalnie rozbudowane w stosunku do 
zarządzania uniwersytetami realizowanego przez wieki w Europie. 

W czasach, gdy zakładano pierwsze uniwersytety europejskie, wyróżnić można było trzy 
modele: boloński, paryski i neapolitański, które są dzisiaj modelami historycznymi. 

Modelu uniwersytetu bolońskiego to dwie społeczności: universitas magistrorum (wspólnota 
profesorów) oraz universitas scholarum (wspólnota studentów). Rektor był wybierany przez 
studentów, jako grupę płacąca za naukę. Profesorowie ustalali programy nauczania i wybierali 
dziekanów. Pierwszy w Polsce uniwersytet w Krakowie (1364) rozpoczynał swoją działalność  
w oparciu o ten model. 

Model paryski to uniwersytet podporządkowany Kościołowi, gdyż powstał w oparciu o szkoły 
przy katedrze Notre Dame, kształcące duchownych i nauczycieli. Dominowali w nim profesorowie, 
wybierający rektora i dziekanów. Kościół kontrolował realizację zadań i programów za 
pośrednictwem kanclerza, do którego obowiązków należało miedzy innymi kontrolowanie 
wykładów i egzaminów. Studenci byli tylko odbiorcami wiedzy.  

Model neapolitański jest przykładem uniwersytetu państwowego, założonego przez cesarza, 
który mianował rektora oraz profesorów. Większość kosztów kształcenia pokrywała kasa 
państwowa, płacąca wynagrodzenie dla kadry nauczającej, dlatego też czesne płacone przez 
studentów było niewielkie. 

Już od XIV wieku zaistniała pomiędzy uniwersytetami w Europie wspólnota programowa. Na 
każdej uczelni podstawą do dalszego kształcenia było ukończenie studiów na wydziale artes 
liberales. Wyróżnić można było trivium (gramatykę, retorykę i logikę) oraz quadrivium (arytmetyka, 
geometria, astronomia i muzyka). Dopiero potem można było kontynuować naukę na jednym  
z trzech wydziałów: teologii, medycyny lub prawa.  

Obecny „proces boloński” – rozpoczęty podpisaniem deklaracji Ministrów właściwych ds. 
szkolnictwa wyższego krajów europejskich nawiązuje do tradycji modelu uniwersytetu 
średniowiecznego. Wspólnotę edukacyjną tworzyło: 

a) Język łaciński jako sposób międzynarodowego porozumiewania się (dzisiaj angielski) 
b) Ten sam układ programu nauczania we wszystkich uniwersytetach 
c) Mobilność studentów i nauczycieli (krążących po całej Europie za wiedzą) 
d) Wzajemna uznawalność stopni i tytułów naukowych. 

Wraz z upływem czasu, modele uniwersytetów ulegały przekształceniom w wyniku kryzysów 
oraz reform.  

Z początkiem XIX wieku w Berlinie Wilhelm von Humboldt zaproponował nową koncepcję 
Uniwersytetu: 

a) Zagwarantowanie wolności nauki i nauczania (sformułowanie zasady autonomii 
uniwersyteckiej) 

b) Podporządkowanie pracy profesorów jedności nauczania i nauki (wykład ma przynosić 
studentom novum w nauczanej dziedzinie, wynikające z badań profesora)  

c) Zadaniem uniwersytetów jest przekazywanie studentom wszechstronnej wiedzy, 
rozszerzanie zdolności studenta oraz pobudzanie jego rozwoju intelektualnego, zamiast 
wąsko wyspecjalizowanego kształcenia zawodowego (zasada badać i uczyć). 
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d) Oceną jakości osoby mającej zostać profesorem jest veniam legendi (prawo do wykładania  
i prowadzenia seminariów – odpowiednik habilitacji) 

e) Uniwersytet jest jednym z elementów państwowego systemu edukacji. 
Natomiast w połowie XIX wieku w Dublinie kardynał Henry Newman zaproponował ideę 

uniwersytetu czysto dydaktycznego, wyprowadzając tym samym badania naukowe na zewnątrz 
(do literackich i naukowych akademii lub towarzystw). Jednak model newmanowski nie został 
przyjęty przez społeczność akademicką, w szczególności przez studentów, którzy chcieli 
studiować w miejscu gwarantującym wysoki poziom uprawianej nauki. 

W Polsce porozbiorowej podwaliny pod mowy model uczelni położyła ustawa z 1920 roku. 
Twórca ustawy1, Stanisław Estreicher – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oparł ją o model 
humboltowski w zakresie badań naukowych i dydaktyki, jednak w ślad za ustawodawstwem 
austriackim, przyznał centralnej władzy państwowej, liczne uprawnienia nadzorcze. Ustawa ta 
regulowała nie tylko ustrój oraz zasady funkcjonowania uniwersytetów ale również szkół 
akademickich2, które powstawały w tamtych czasach jako uczelnie kształcące w konkretnym 
zawodzie. Szkoły akademickie miały zapewnioną autonomię w aspekcie wewnętrznym 
(osobowość prawna, prawo stanowienia regulacji wewnątrz uczelnianych, powoływania organów 
kolegialnych i jednoosobowych zarządzających uczelnią) oraz w aspekcie zewnętrznym (prawo do 
posiadania wspólnej reprezentacji środowiska akademickiego, mającej prawo występowania do 
organów władzy państwowej).  

Lata pięćdziesiąte dwudziestego wieku przyniosły wiele ograniczeń w systemie szkolnictwa 
wyższego (Scentralizowanie zarządzania, brak osobowości prawnej uczelni, nie było wyborów 
organów jednoosobowych, studenci mieli „socjalistyczną dyscyplinę pracy” czyli obowiązek 
obecności na wykładach, limity przyjęć na studia ustalane centralnie w Ministerstwie.  

Dopuszczenie do bardziej demokratycznego modelu zarządzania w szkolnictwie wyższym  
w Polsce nastąpiło w 1982 roku3.  Zapisano w ustawie, że szkoły wyższe kierują się zasadami 
wolności nauki i sztuki (nie było jednak zapisu o wolności nauczania) oraz że cała społeczność 
akademicka uczestniczy w samorządnym zarządzaniu szkołą wyższą poprzez organy kolegialne  
i jednoosobowe. Ustawa z 1990 roku4 wprowadziła niepaństwowe szkolnictwo wyższe a w 1997 
roku państwowe wyższe szkoły zawodowe. Natomiast Konstytucja RP z 1997 r. (art.70 ust.5) 
zagwarantowała autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie. Rozpoczęło się 
stopniowe reformowanie szkolnictwa wyższego. Dzięki kolejnym ustawom obecny model 
szkolnictwa wyższego jest w bardzo wielu elementach porównywalny z modelami szkolnictwa 
wyższego innych krajów należących do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.   

1.2 Zarządzanie europejskim szkolnictwem wyższym w badaniach 

EURYDICE  

Z publikacji Eurydice, Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie, przyjęte są następu-
jące założenia/definicje: zarządzaniem jest „formalne i nieformalne sprawowanie władzy, zgodnie  
z przepisami, polityką i zasadami, które określają prawa i obowiązki różnych uczestników, włącznie 
z zasadami ich współdziałania czy wzajemnego oddziaływania”, czyli zarządzanie to inaczej „ramy, 
w których uczelnia realizuje swe założenia, cele i politykę w spójny i skoordynowany sposób”. 
Zarządzanie obejmuje więc działania o charakterze strategicznym, w odróżnieniu od kierowania, 

                                                
1 Ustawa o szkołach akademickich (DzU RP nr 72 poz. 494 z 1920) dotyczyła szkolnictwa wyższego w Polsce. 
2 W polskim prawie pojęcie „uczelnia akademicka” nie funkcjonowało w latach 1951 do 2005 r.   
3 Ustawa o szkolnictwie wyższym z 4 maja 1982 r. (Dz.U. nr 14 poz. 113) 
4 Ustawa o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 r. (DzU nr 65 poz 385) 
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które oznacza „realizację zestawu celów wytyczonych przez uczelnię na podstawie ustanowionych 
zasad”, czyli kierowanie odpowiada na pytanie, „w jaki sposób stosuje się zasady”. 

Inaczej ujmując – zarządzanie oznaczać będzie strukturę oraz procedury podejmowania 
podstawowych decyzji w instytucjach szkolnictwa wyższego. Natomiast kierowanie strukturę  
i procedury wdrażania tych decyzji w życie. Z tego rozróżnienia wynika także istotne rozróżnienie 
na liderów, którzy tworzyć powinni ogólną wizję, czy w myśl nowelizacji ustawy – strategię rozwoju 
uczelni oraz poszczególnych podstawowych jednostek organizacyjnych. Wizja liderów realizowana 
jest przez pracowników administracyjnych takich, jak kanclerz czy kwestor, którzy do swojej 
dyspozycji mają odpowiedni personel oraz środki.5  

Na podstawie opracowania EURYDICE, poniżej przedstawiono najważniejsze cechy 
systemów zarządzania szkolnictwem wyższym w wybranych krajach europejskich.  

Uczelnie europejskie posiadają prawnie zagwarantowaną autonomię. Jej ramy wyznaczane 
są przez  krajowe systemy rozliczania uczelni z działalności. Przepisy prawne określają struktury 
zarządzania w uczelniach oraz zakres odpowiedzialności uczelni publicznych i dotowanych przez 
państwo uczelni prywatnych. W większości uczelni za planowanie strategiczne, rozwój, sprawy 
organizacyjne, zarządzanie i monitorowanie w uczelniach odpowiada głównie osoba kieruj ąca 
uczelni ą (rektor) .  

W mniej więcej jednej trzeciej krajów osoba kierująca uczelnią jest wybierana przez 
zainteresowane społeczność akademicką danej uczelni (tzw. interesariuszy wewnętrznych). 
Jednak decyzja o powołaniu wydawana jest przez władze zewnętrzne, np. ministerstwo czy głowę 
państwa.  
Rysunek 1. Metoda wyboru rektora w uczelniach publi cznych i dotowanych przez pa ństwo 

uczelniach prywatnych  

 
Źródło: EURYDICE, Zarządzanie szkolnictwem Wyższym w Europie. Strategie, struktury, finansowanie  
i kadra akademicka. Wydanie FRSE, Warszawa 2009 

 
Organem zarządzającym odpowiedzialnym za planowanie długoterminowe i rozwój 

strategiczny jest uczelniany organ decyzyjny . Często funkcję organu decyzyjnego pełni organ 
akademicki . Jednak coraz częściej włącza się do zarządzania, przede wszystkim jako członków 
uczelnianych organów doradczych lub nadzorczych , przedstawicieli zainteresowanych grup z 
zewnątrz (tzw. interesariuszy zewnętrznych), tj. sektora przemysłu i handlu oraz społeczeństwa 

                                                
5 Sporn B.,, Governance and Administration: Organizational and Structural Trends, [w:] James J.F. Forest and Philip G. 
Altbach (red.), International Handbook of Higher Education, Springer 2007, s. 141–157. 
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obywatelskiego. Spotykamy też kraje, w których uczelnie utworzyły organ nadzorczy złożony 
głównie lub wyłącznie z interesariuszy zewnętrznych. Organ taki mając na względzie autonomię - 
ochrania interesy uczelni, a ze względu na odpowiedzialność - ma zagwarantować przestrzeganie 
przez uczelnię ogólnokrajowych przepisów i innych uregulowań. W Europie często struktury 
zarządzania w niezależnych uczelniach prywatnych są uregulowane w taki sam sposób, jak w 
przypadku uczelni publicznych i dotowanych przez państwo uczelni prywatnych. 
Tabela 1.  Przegląd organów decyzyjnych uczelni europejskich  

  
Osoba kierująca 

uczelnią Organ akademicki Organ decyzyjny Organ doradczy/nadzorczy 

Belgia  fr Rektor Rada Akademicka Rada Zarządzająca ds. 
Dydaktyki Rada Administracyjna 

Belgia de Dyrektor Rada Akademicka Zarząd 

Belgia nl 
Rektor  

(Rada Wykonawcza) 
Rada Akademicka / 

Naukowa Rada Zarządzająca organ nie istnieje 

Bułgaria Rektor Rada Akademicka Zgromadzenie Ogólne Rada Kontrolna 

Dania Rektor Rada Akademicka Zarząd 
Niemcy                 

szkoły akademickie 
Rektor Rada Uniwersytetu Senat Rada Zarządzająca 

Niemcy                            
szkoły zawodowe 

Dyrektor Konferencja Dualny Senat Rada Zarządzająca 

Irlandiia 
(uniwersytety) 

Prezydent/Provost Rada Akademicka Organ Zarządzający 

Irlandia                 
(instytuty techniki) 

Prezydent/Dyrektor Rada Akademicka Organ Zarządzający 

Grecja Rektor Senat organ nie istnieje 

Hiszpania Rektor Senat Uniwersytetu Rada Zarządzająca Rada Społeczna 

Francja Prezydent 
Rada Akademicka lub 

Naukowa/ Rada ds. Studiów 
i Życia Uniwersyteckiego 

Rada Administracyjna/ 
Zarząd Administracyjny organ nie istnieje 

Włochy  Rektor Senat Akademicki Rada Zarządzająca 

Litwa Rektor Senat/Rada Akademicka Rada Uniwersytetu/Kolegium 

Węgry Rektor Senat Rada Finansowa 

Holandia Rector magnificus Rada Wykonawcza 
Rada Nadzorcza / Komitet 
Doradczy Najważniejszych 

Przedstawicieli 

Austria                    
(uniwersytety) 

Rektor Senat Rada Uniwersytetu 

Austria                         
(szkoły zawodowe) 

Erhalter Kolegium Rada Nadzorcza (*) 

Polska Rektor Senat Konwent (*) 
Portugalia 

(uniwersytety) 
Rektor Senat Uniwersytetu Zgromadzenie Uniwersytetu 

Portugalia 
(politechniki) 

Prezydent Rada Generalna Rada Administracyjna 

Rumunia Rektor Senat organ nie istnieje 
Finlandia 

(uniwersytety) 
Rektor Senat organ nie istnieje 

Finlandia          
(politechniki) 

Rektor/Organizacja 
Prowadząca Rada Politechniki/Organizacja Prowadząca organ nie istnieje 

Szwecja Wice-kanclerz Senat Rada Zarządzająca 

W.Brytania Wice-kanclerz Rada Akademicka /Senat Organ Zarządzający/ 
Rada Zarządzająca Court (*) organ nieobowiązkowy 

Islandia Rektor Senat organ nie istnieje 

Norwegia Rektor Senat (*) Rada 
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(*)  Organie jest obowiązkowy 

wyłącznie interesariusze wewnętrzni wyłącznie interesariusze zewnętrzni 
interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni organ nie istnieje 

Źródło: Wybrane kraje na podstawie: EURYDICE, Zarządzanie szkolnictwem Wyższym w Europie. Strategie, 
struktury, finansowanie i kadra akademicka. Wydanie FRSE, Warszawa 2009 

 
W Europie w niektórych krajach uczelnie publiczne i niepubliczne objęte są tymi samymi 

regulacjami prawnymi, w innych regulacje dla uczelni prywatnych są inne niż dla uczelni 
publicznych. Są też kraje w których nie istnieją niezależne uczelnie prywatne.  

Rysunek 2. Forma głównej dotacji publicznej dla ucz elni publicznych i dotowanych przez pa ństwo 
uczelni prywatnych  

 
Źródło: EURYDICE, Zarządzanie szkolnictwem Wyższym w Europie. Strategie, struktury, finansowanie i 
kadra akademicka. Wydanie FRSE, Warszawa 2009 

Rysunek 3. Mechanizmy finansowania ze środków publicznych w uczelniach publicznych i 
dotowanych przez pa ństwo uczelniach prywatnych  

 
Źródło: EURYDICE, Zarządzanie szkolnictwem Wyższym w Europie. Strategie, struktury, finansowanie  
i kadra akademicka. Wydanie FRSE, Warszawa 2009 
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1.3. Zadania uczelni w świetle rekomendowanego modelu zarządzania  

Opis rekomendowanego systemu zarządzania będzie uwzględniać podstawowe elementy, 
składające się na system zarządzania uczelnią: 

 
1) ustrój uczelni, tzn. strukturę organizacyjną uczelni i jej organy, a w tym powoływanie oraz 

kompetencje uczelnianych organów zarządzających. 
2) autonomię uczelni oraz całość formalnych i praktycznych mechanizmów oraz relacji  pomiędzy 

ministerstwem i uczelnią, a także zadania  władzy państwowej, regionalnej, kierownictwa 
uczelni, kadry akademickiej i studentów, zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. 

3) prowadzenie badań naukowych, w tym również komercjalizacj ę wyników badań; 
4) prowadzenie dydaktyki , w tym konieczność sprawnego wdrożenia Krajowych Ram 

Kwalifikacji; 
5) rozwój kadr uczelni, 
6) współpracę z otoczeniem  społeczno-gospodarczym, 
7) procedury zapewnienia jakości. Zaproponowany model zarządzania uczelniami będzie 

opisywać procedury umożliwiające uczelniom wdrożenie systemu zapewnienia  jakości, 
8) sposób i narzędzia usprawniające bieżącą i strategiczną działalność uczelni, w tym 

zoptymalizowanie wykorzystanie potencjału uczelni,  aby osiągnąć wyznaczone w strategii 
uczelni cele , a w szczególności zwiększyć konkurencyjność uczelni w stosunku do uczelni 
zagranicznych.  

9) narzędzia  uwzględniające sprawny system gromadzenia i przepływu informacji w uczelni  
i między uczelnią a ministerstwem oraz w konsekwencji zbudowanie administrowanego przez 
Ministra „Zintegrowanego Systemu Informacji Szkolnictwa Wyższego”, integrującego m. in. 
bazy danych dotyczące uczelni, obsady kadrowej na poszczególnych kierunkach  studiów 
prowadzonych w uczelniach, nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, a także 
studentów. 

 
Każdy model zarządzania uczelnią, zarówno małą jak i dużą, publiczną, a także niepubliczną 

odnieść się musi do kilku podstawowych dla niej i dla jej środowiska obszarów. Jest to absolutnie  
niezbędna pragmatyka, ale i strategia jej funkcjonowania w bliskim oraz dalekim systemie, w 
całokształcie ściśle powiązanych ze sobą działań dotyczących najdalej idącej wizji i najbardziej 
elementarnej techniki codziennego funkcjonowania. Co istotne obszary te muszą być 
rozpoznawane i definiowane w takiej, a nie innej kolejności, sekwencji i logice wynikania. W takiej 
też sekwencji muszą one być diagnozowane w procedurze badań empirycznych, Określenie treści, 
charakteru i jakkolwiek zdefiniowanego modelu każdego z tych obszarów określa wielopoziomowy 
model funkcjonowania  całej uczelni. Na każdym z tych obszarów i poziomów zarazem odbywa się 
interakcja trzech, powiązanych także pól, które wyznaczają konkretną realność, ale i drogę 
modelowania, programowania i rozwoju uczelni: 1.) zasobów, 2.) wewnętrznych i zewnętrznych 
procesów, a także: 3.) celowo mobilizowanych potencjałów, dynamizmów kierowania, 
motywowania, tego, co w socjologii określamy logo-twórczymi dynamizmami działania 
wyznaczającymi cele i społecznie projektowany sens działania.  To w jaki sposób uczelnia  
i wypracowany przez nią własny model  zarządzania, odpowie na stawiane przez każdy z tych 
poziomów pytania, wyzwania i zadania określi właściwy w konkretnym środowisku sposób jej 
funkcjonowania. 
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1.3.1. Misja uczelni 
Misja uczelni definiuje jej wewnętrzne i zewnętrzne cele, które: 

− w dziedzinie zasobów odwołują się do społecznego kapitału jaki gromadzi środowisko uczelni 
i który pozwoli na jej funkcjonowanie wliczając w to środowisko akademickie, wspierające 
środowisko oddziaływania uczelni, potencjalnych i realnych beneficjentów jej istnienia,  

− w dziedzinie procesów są to realne przeobrażenia cywilizacyjne, które uczelnia chce z jednej 
strony wykorzystać, z drugiej strony współkształtować w obszarze swego działania, 
wkomponowane w  realny kształt swego środowiska,  

− w dziedzinie celów są to realne potrzeby społeczne konkretnych organizacji i instytucji 
nadające uczelni sens jej działania, stwarzające uzasadnienie jej wysiłków do przekształcania 
i stwarzania realnych stanów rzeczy w sferze kultury materialnej, społecznej i duchowej 
zaangażowanej społeczności. 

1.3.2.Wizja uczelni 
Na poziomie wizji  uczelni model zarządzania jaki jest konstruowany dla konkretnej uczelni 

zawiera: 
− w dziedzinie zasobów : „wybiera” z arsenału ogólnych wartości jakie przyświecają bądź 

przyświecały założycielom i władzom uczelni w ich wizji społeczeństwa, państwa oraz kultury 
o zasięgu  ogólnonarodowym, regionalnym bądź lokalnym,  

− w dziedzinie p1ocesów  odnosi się do zjawisk na które uczelnia ma być odpowiedzią, a które 
zachodzą globalnie, krajowo, lub w określonej dla jej funkcjonowania społecznej przestrzeni 
kształcenia,  

− w dziedzinie celów , są to zakładane projekty efektów istnienia i pracy uczelni, które 
motywować mają do jej rozwoju i wyznaczają wizję jej przyszłej roli. 

1.3.3.Koncepcja kształcenia  
Na poziomie koncepcji kształcenia, który odpowiada strategii dz iałania, uczelnia wybiera 

konkretne metody nauczania, analizuje i projektuje ich skuteczność, adekwatność w stosunku do 
zakładanej misji poprzez promowanie mniej lub bardziej upraktycznionych, interaktywnych, 
angażujących, stymulujących metod planowania charakteru studiów, konkretnych technik 
dydaktycznych, ale i ich miejsca w kształtowaniu sylwetki absolwenta, jego wiedzy, umiejętności  
i postaw.  

− W dziedzinie zasobów jest to wybór z ogromnej puli technik i metod kształcenia, jak również 
sposobu jego organizacji konkretnych form przekazu wiedzy, ale także kształtowania 
umiejętności, a więc stopnia odchodzenia od metod „podający wiedzę” w kierunku sztuki jej 
aplikowania, i w końcu sposobu kształtowania postaw tak studentów, jak i pracowników 
uczelni. Odejście od koncepcji kształcenia jako transmisji i animowanie interaktywnych form 
uczenia się stanowi o przydatności kompetencji absolwenta w realiach miejsca pracy  
i konkretnych potrzeb środowiskowych, nawet wtedy gdy jest to środowisko o charakterze 
ponadregionalnym i ponadnarodowym. 

− W dziedzinie procesów, jest to wybór i odwołanie się do przemian w myśli i praktyce 
współczesnej pedagogiki oraz praktyk kształcenia jakie rozwijają się w czołowych, 
innowacyjnych uczelniach świata w ich wiązaniu się z otoczeniem społecznym, 
środowiskiem pracodawców i wymogami nowoczesnego rynku pracy, jest to ogromna sfera 
swobody projektowania i zarządzania wiedzą w warunkach cywilizacji technicznej, medialnej 
i ponowoczesnej.  
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− W dziedzinie celów jest to wybór sposobu aplikowania wiedzy w procesie zwiększonego 
zapotrzebowania na jej indywidualizację, weryfikację jakości jej aplikacji w zmiennych 
warunkach społecznych transformacji, jest to istotny wybór drogi realizacji społeczeństwa 
wiedzy w realiach społecznych i cywilizacyjnych współczesności. 
Konstruowanie koncepcji kształcenia zarówno w jej realnych praktykach, jak i planowanych 

reformach sposobów kształcenia uwzględnić musi omówione w późniejszej części raportu strategie 
zarządzania jakością kształcenia dobrze znane badaczom współczesnych kultur edukacyjnych, ale 
i kultur organizacyjnych w ich dążeniu do edukacji ustawicznej, procesach doskonalenia 
zawodowego, a nawet kształcenia na odległość jako istotnej zmiany koncepcji kształcenia 
społeczeństwa informacyjnego. 

1.3.4. Programy kształcenia 
Na poziomie programu kształcenia, ale także badań, działań wdrożeniowych, usługowych  

i działalności kulturotwórczej uczelni jest on instrumentem realizacji koncepcji kształcenia bez 
czego pozostaje ona oderwaną frazeologią i szybko przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. 
Program kształcenia odpowiada za realizację specjalności i pośrednio wyznacza politykę kadrową 
uczelni. Na tym poziomie niezwykle istotne jest integrowanie programu kształcenia z działalnością 
naukową, wdrożeniową, usługową i kulturotwórczą, dając studentom możliwość rozwijania 
umiejętności praktycznych, zespołom badawczym możliwość wdrażania rezultatów swoich badań 
w sferę praktyki gospodarczej i społecznej, a środowisku społecznemu uczelni wykorzystanie jej 
jako zasobu społecznego. Zasady te warto określać interaktywną koncepcją edukacji.  

− W dziedzinie zasobów program wymaga odwołania się do możliwości współpracy 
środowiskowej, potrzeb rynku pracy, prognoz rozwoju konkretnego regionu, a nawet miasta  
i w tym sensie wymaga odwołania się do analitycznych i prognostycznych kompetencji 
wyspecjalizowanych ośrodków badawczych.  

− W dziedzinie procesów program kształcenia wymaga synchronizacji zmian w treści wiedzy, 
stanu i kierunku zmian technologicznych, organizacyjnych i menedżerskich w kulturze 
organizacyjnej współczesnych zakładów pracy, dobrej organizacji praktyk studenckich  
i kształcenia umiejętności szybkiego przekwalifikowania się w zmieniającym się środowisku 
pracy.  

− W dziedzinie celów kształcenia model zarządzania uczelnią na poziomie programów 
kształcenia wymaga uwzględnienia motywacji samokształceniowych, innowacyjnych, postaw 
przedsiębiorczych, aktywizujących, refleksyjnych, projektujących, które przygotowują  nowe 
kompetencje społeczne absolwentów zdolnych do odgrywania aktywnej roli w zmieniającym 
się szybko środowisku pracy, zdolnych do uczenia się, dostosowywania, a nawet 
kształtowania nowych trendów rozwoju społecznego. 

1.3.5. Kompetencje kadry 
Na poziomie kompetencji kadry akademickiej społeczeństwo wiedzy stwarza  wymóg 

elastycznego, interdyscyplinarnego przygotowania nauczycieli akademickich do problemowego  
a nie dyscyplinarnego kształcenia w obrębie nowych i modernizujących się specjalności coraz 
bardziej dostosowanych do zmian w realnym środowisku pracy i życia człowieka.  

− W dziedzinie zasobów wymagane jest zarządzanie kompetencjami, odwoływanie się nie 
tylko do istniejących zasobów wiedzy i umiejętności, ale do zdolności do ustawicznego 
uczenia się, jako zasobu psychomotorycznego i osobowościowego pracowników, jako do 
nowego aksjonormatywnego zasobu tożsamości pracownika naukowo-dydaktycznego.  
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− W dziedzinie procesu wielkiego znaczenia nabiera traktowanie pracy akademickiej jako 
interaktywnego procesu uczenia się i rozwoju osobowego w równie interaktywnej współpracy 
ze studentami, środowiskiem specjalistów poza uczelnią, i ciągłym doskonaleniu umiejętno-
ści korzystania z możliwości społeczeństwa informacyjnego, mobilnego traktowania 
przestrzeni edukacyjnej, wykorzystywania efektów synergii wiedzy i umiejętności, 
wchodzenia w wielonarodowe i wielokulturowe środowiska nauki i pracy. Zasady te w pełni 
dotyczą też kompetencji kadry menedżerskiej, administracyjnej zdolnej do podejmowania 
zintegrowanego modelu zarządzania uczelnią, wdrażania nowych możliwości działań 
marketingowych, promocyjnych z wykorzystaniem instrumentów społeczeństwa informa-
cyjnego.  

− W dziedzinie celów zarządzanie personelem w środowisku uczelni wymaga odwołania się 
do nowej motywacji pracy pojętej jako ustawiczne projektowanie tożsamości osobowej oraz 
zawodowej, jako kreowania świata innowacji, zintegrowanego modelu współpracy wszystkich 
sektorów w strukturze zatrudnienia i działania, do samorealizacji, jako ustawicznego 
otwierania się i odkrywania nowych form aktywności. 

1.3.6. Zabezpieczenie techniczno - materiałowe 
Na poziomie techniczno-materiałowym zarządzanie uczelnią staje się niezwykle 

skomplikowaną i zaawansowaną procedurą ustawicznego modernizowania struktur, technologii, 
sposobów komunikowania i gospodarowania zasobami materiałowymi.  

− W dziedzinie zasobów istotne staje się zabezpieczenie realizacji programu specjalności oraz 
możliwości współpracy z instytucjami i zakładami pracy, których postęp technologiczny jest 
często bardzo zaawansowany. Zasoby te odpowiadać muszą dynamicznym zmianom 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, poziomowi europejskich standardów technik 
laboratoryjnych, organizacyjnych, technologii przetwarzania i transmisji danych. Współpraca  
i finansowanie tego typu zasobów ze środków pozauczelnianych, grantów badawczych jest 
wymogiem modelu zarządzania uczelnią.  

− W dziedzinie procesów zadaniem nowoczesnego modelu zarządzania w dziedzinie 
zasobów techniczno-materiałowych jest wkomponowanie ich w nowoczesne zasady 
finansowania projektami, w tym projektami unijnymi, które stanowią w warunkach polskich 
bardzo poważny ratunek niedoinwestowania technologicznego uczelni oraz podjęcie bliższej 
współpracy z zakładami i instytucjami przemysłu, handlu i usług współczesnej gospodarki 
rynkowej.  

− W dziedzinie celów zarządzania technicznym i technologicznym, materiałowym oraz 
lokalowym standardem uczelni powinno być respektowanie wymogów Unii Europejskiej, tak 
aby kompetencje technologiczne absolwenta polskiej uczelni pozwalały mu sprostać 
wymogom także i polskiego pracodawcy na nowoczesnym miejscu pracy 

1.3.7.Poziom strukturalno - organizacyjny  
Na poziomie strukturalno-organizacyjnym uczelnia podjąć musi zadanie większego niż do 

tej pory zintegrowania jej funkcji dydaktycznych, naukowych, usługowych oraz kulturotwórczych.  
W tym celu wypracować musi nowe elementy swej struktury organizacyjnej oraz włączyć je  
w system interakcji i komunikacji wewnętrznej, środowiskowej i międzynarodowej.  

− W dziedzinie zasobów wykorzystać musi istniejące doświadczenia swej działalności jako 
zarówno dobre, jak i negatywne odniesienie w kształtowaniu strategii funkcjonowania 
uczelni. Na tym poziomie uwzględnić należy istniejące analizy efektywności strukturalnej, 
podziału i koordynacji zadań, systemu komunikacji w kulturze organizacyjnej uczelni,  
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w systemie kooperacji z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, organizacjami 
badawczo-rozwojowymi, itd.  

− W dziedzinie procesów tworzenie modelu zarządzania uwzględnić musi tendencje 
modernizacyjne organizacji uczących się, zmiany w systemach sprawozdawczości, 
ewaluacji, powiązań międzysektorowych, ale także w sposobach wyszukiwania, szkolenia  
i restrukturalizacji kompetencji kadr, w strategiach finansowania działalności edukacyjnej, 
naukowej i usługowej organizacji badawczo-rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem  
europejskich procesów na rzecz spójności i zarządzania sektorami realizującymi projekty 
wspierania innowacyjności, produktywności a także konkurencyjności podmiotów nowocze-
snego społeczeństwa rynkowego.  

− W dziedzinie celów zarządzanie uczelni na tym poziomie wyznacza, mobilizuje oraz 
optymalizuje efektywność działania każdego elementu struktury uczelnianej w procesie 
aktywizacji potencjałów, wkomponowania w wyzwania środowiskowe poprzez adekwatne 
metody diagnozowania, koordynowania i gospodarowania wszystkimi zasobami uczelni, jako 
innowacyjnego i konkurencyjnego  podmiotu w systemie gospodarki rynkowej 
 
Generalną strategią zaproponowanego modelu jest nie tyle wypracowanie jednego, 

uniwersalnego modelu, a wręcz przeciwnie, zaproponowanie wzoru  na taki model dla konkretnej 
uczelni, gdyż tylko w ten sposób może ona wkomponować się w realia konkretnego środowiska 
oraz konkretnych jego potrzeb edukacyjnych, rozwojowych, społecznych i cywilizacyjnych. Stałymi 
elementami tego wzoru są natomiast konieczne czynniki wskazanych siedmiu poziomów 
pomnożone przez trzy synergetycznie pojęte, zespolone ze sobą obszary koniecznej analizy oraz 
koniecznego rozpoznania jakimi są zintegrowane zasobu, procesy i cele działalności uczelni. Za 
takim sformułowaniem wzoru świadczy wieloletnia i analityczna obserwacja uczelni polskich  
w warunkach zmiany społecznej oraz doświadczenia uczelni zagranicznych, których przykłady 
mogą i muszą być kontekstem wypracowanego algorytmu na model zarządzania konkretną 
uczelnią nie gubiąc jej równie konkretnej pozycji, tożsamości oraz roli w całokształcie systemu 
szkolnictwa wyższego w Polsce. 
Rysunek 4. Poziomy prac nad modelem zarz ądzania uczelni ą 

 
Źródło: Opracowanie własne  

W celu wypracowania j konkretnych reguł modelowania działalności uczelni niniejszy raport 
odwołuje się do istotnych pól współczesnej rzeczywistości akademickiej w postaci następujących 
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po sobie, ale zintegrowanych modułów. Ich celem jest zarówno odwołanie się do istniejących już 
standardów zarządzania uczelnią, jak i ekstrapolacja ważnych trendów, które muszą być 
uwzględnione w projektowaniu przyszłego oblicza uczelni, w projektowaniu dróg rozwojowych, 
często związanych z koniecznymi reformami tak całego systemu, jak i konkretnych placówek,  
a nawet wewnętrznych jednostek, struktur uczelnianych i tworzonej przez nie kultury 
zaangażowania w rozwój. 
Rysunek 5. Schemat modułów modelu zarz ądzania uczelni ą  

 

 
Źródło: Opracowanie własne  
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2.Analiza modułów zarządzania uczelniami  

2.1. Ustrój uczelni, jej wizja, misja i strategia rozwoju  

2.1.1. Misja i wizja uczelni 

Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: „u.p.s.w.”,  
a znowelizowana w 2011 r. ustawa: „znowelizowana u.p.s.w.”) określają, jaka jest podstawowa 
misja każdej uczelni. Opisują ją ogólnie jako odkrywanie i przekazywanie prawdy.  Wskazują też 
sposób, w jaki uczelnia powinna dążyć do jej wypełnienia. Powinno się to odbywać poprzez 
podejmowanie działań w ramach dwóch podstawowych funkcji  uczelni, a mianowicie 
prowadzenia przez nią badań oraz kształcenia  studentów (zob. art. 4 ust. 3 u.p.s.w.)6.  

Realizując tak określoną misję uczelnia powinna mieć na względzie pewne naczelne zasady, 
w tym wynikające też z Konstytucji RP, stanowiące gwarancję prawidłowego jej działania. Powinna 
ona uwzględniać zasadę wolno ści nauczania, wolno ści bada ń naukowych oraz wolno ści 
twórczo ści artystycznej  (art. 4 ust. 2 u.p.s.w.). Art.. 4 ust. 2 znowelizowanej u.p.s.w. dodatkowo 
nakazuje, aby w swojej działalności uczelnia kierowała się również zasadą poszanowania praw 
chroni ących własno ść intelektualn ą, co wskazuje na znaczenie, jakie według ustawodawcy 
mają one dla funkcjonowania i rozwoju uczelni.  

Przepisy u.p.s.w. tworzą podstawy dla funkcjonowania uczelni, które (1) świadczą usługi 
edukacyjne o wysokiej jakości (kształcą studentów na wysokim, odpowiadającym światowemu, 
poziomie) i w tym celu zatrudniają pracowników, którzy gwarantują osiągnięcie tego celu, (2) 
oprócz działalności dydaktycznej rozwijają działalność naukowo-badawczą, (3) otwarte są na 
otoczenie oraz (4) współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy określaniu  
i wypełnianiu jej zadań7. Skuteczniejszej realizacji tej wizji mają służyć zmiany przewidziane  
w znowelizowanej ustawie. Jedną z nich jest wymóg, aby plany studiów i programy kształcenia 
uwzględniały efekty kształcenia  zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa 
Wyższego (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. b) znowelizowanej u.p.s.w.). Dotychczas brało się pod uwagę 
określone centralnie „standardy kształcenia” dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów 
kształcenia (art. 6 ust. 1 pkt 2 u.p.s.w.). Przepisy u.p.s.w. przewidują współpracę uczelni  
z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań i prac 
rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, w wyodrębnionych formach działalności, w tym 
w drodze utworzenia spółki celowej, a także przez udział przedstawicieli pracodawców  
w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym (art. 4 ust. 4 znowelizowanej 
u.p.s.w.). Współprac ę z otoczeniem mo żna traktowa ć jako szczególn ą misj ę uczelni .  

2.1.2. Ustrój uczelni 

2.1.2.1. Autonomia uczelni  

Uczelnie są jednostkami autonomicznymi. Autonomia uczelni jest zasadą konstytucyjną, 
wyrażoną w art. 70 ust. 5 Konstytucji RP. Przepis ten stanowi, że szkołom wyższym zapewnia się 
autonomię na warunkach określonych w ustawie. Rozwija tę zasadę art. 4 ust. 1 u.p.s.w., który 

                                                
6 Szerzej na ten temat zob. np. Misja, wizja i cele strategiczne szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie 2020 r., 
raport  cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory oraz Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego 
„Człowiek-najlepsza inwestycja”, Listopad 2009 
7 Szerzej na temat wizji uczelni w 2020 r. zob. Misja, wizja i cele strategiczne szkolnictwa wyższego w Polsce w 
perspektywie 2020 r., op. cit., str. 5. 
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wskazuje, że autonomia uczelni rozciąga się na wszystkie obszary jej działania. Wiele przepisów 
u.p.s.w. konkretyzuje tę zasadę. Również projekt dodaje do nich nowe przepisy, w których zasada 
ta znajduje swój wyraz i uszczegółowienie.      

Autonomia uczelni wyraża się głównie w wolności prowadzenia przez nią badań naukowych 
oraz kształcenia w oparciu o obowiązujące regulacje prawne oraz akty prawa wewnętrznego (np. 
statuty, regulaminy)8. Wolności te uwzględnione są wprost w przepisach znowelizowanej ustawy. 
W szczególności  zgodnie  z art. 6 ust. 1 znowelizowanej u.p.s.w. uczelnia ma w szczególności 
prawo do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz określania ich kierunków (pkt 
1), prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach 
magisterskich i studiach doktoranckich zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami (pkt 4),  
a także prowadzenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń (pkt 5). 
Autonomia uczelni przejawia się również m.in. w tym, że sama określa ona warunki przyjęć na 
studia, liczbę studentów, programy kształcenia, sposoby weryfikowania wiedzy i umiejętności 
studentów, ustala plany studiów i programy kształcenia (szerzej zob. art. 6 ust. 1 u.p.s.w.). Może 
ponadto wydawać dokumenty potwierdzające ukończenie studiów oraz  uzyskanie tytułów 
zawodowych albo stopni naukowych (art. 6 ust. 1 i ust. 2 u.p.s.w.).   

Wyrazem autonomii uczelni jest też możliwość podjęcia przez nią decyzji w sprawie 
prowadzenia działalności gospodarczej (art. 7 u.p.s.w.).    

Gwarancj ę konstytucyjnej zasady autonomii  uczelni stanowi m.in. zakaz ingerowania  
w ich działalność przez organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego 
poza przypadkami przewidzianymi w ustawach (art. 4 ust. 5 u.p.s.w.). Organy administracji 
rządowej oraz organy samorząd terytorialnego mogą władczo wkraczać w sferę działalności 
wykonywanej przez uczelnię tylko wtedy, gdy zezwala im na to przepis rangi ustawowej.    

2.1.2.2. Rodzaje szkół wyższych 

Prawo o szkolnictwie wyższym posługuje się trzema kryteriami , w oparciu o które dokonuje 
rozróżnienia tych szkół na różne kategorie.  

Jednym z kryteriów jest osoba zało życiela . W oparciu o nie u.p.s.w. wyróżnia publiczne  
i niepubliczne szkoły wy ższe (art. 1 ust. 1 u.p.s.w.). Uczelnią publiczną jest uczelnia, której 
założycielem jest państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji 
publicznej (art. 2 ust. 1 pkt 2 u.p.s.w.). Natomiast uczelnią niepubliczną jest uczelnia, której 
założycielem jest osoba fizyczna albo osoba prawna niebędąca państwową ani samorządową 
osobą prawną (art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.s.w.).  

Innym kryterium wykorzystywanym w u.p.s.w. jest możliwo ść (bądź jej brak) nadawania 
przez uczelni ę stopnia naukowego doktora . Z tego punktu widzenia u.p.s.w. rozróżnia uczelnie 
akademickie oraz uczelnie zawodowe . Uczelnią akademicką jest uczelnia, w której przynajmniej 
jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora 
(art. 2 ust. 1 pkt 22 u.p.s.w.). Z kolei uczelnia zawodowa to uczelnia, która prowadzi studia 
pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie i nie posiada uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora (art. 2 ust. 1 pkt 23 u.p.s.w.).  

Ponadto u.p.s.w. dokonuje podziału uczelni według podmiotu sprawuj ącego nadzór  nad jej 
działalnością na: uczelnie wojskowe , tj. uczelnie publiczne nadzorowane przez Ministra Obrony 
Narodowej (art. 2 ust. 1 pkt 24 u.p.s.w.), uczelnie słu żb państwowych , czyli uczelnie publiczne 
nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 2 ust. 1 pkt 25 u.p.s.w.), 
uczelnie artystyczne , tj. uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw 

                                                
8 Por. wyrok TK z 8.11.2000 r., SK 18/99, OTK 2000, Nr 7, poz. 258, teza nr 7. 
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kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 2 ust. 1 pkt 26 u.p.s.w.), uczelnie medyczne , które 
są nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 2 ust. 1 pkt 27 u.p.s.w.) oraz 
uczelnie morskie , czyli uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki morskiej (art. 2 ust. 1 pkt 28 u.p.s.w.).  

W ww. zakresie znowelizowana ustawa nie wprowadza modyfikacji poza zmianą definicji 
jednostki organizacyjnej. Aktualnie pod pojęciem tym rozumie się wydział lub inną jednostkę 
organizacyjną uczelni określoną w statucie, prowadzące co najmniej jeden kierunek studiów lub 
studia doktoranckie co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej (art. 2 ust. 1 pkt 29 u.p.s.w.). 
Według znowelizowanej ustawy podstawową jednostką organizacyjną jest wydział lub inna 
jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek 
studiów, studia doktoranckie lub badania co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej.  

Wśród tych jednostek mogą być takie, które – zgodnie ze zmianą proponowaną w projekcie 
– będą posiadały status KNOW (Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - art. 84a 
znowelizowanej u.p.s.w.).     

2.1.2.3. Organy uczelni 

Uczelnia jest osobą prawną (art. 12 u.p.s.w.), dlatego też działa w obrocie poprzez swoje 
organy (art. 38 KC).  

W uczelni występują zasadniczo dwa rodzaje organów : organy kolegialne oraz organy 
jednoosobowe.  Dodatkowo art. 60 ust. 8 u.p.s.w. wymienia organy wyborcze. Organy te mają 
różny charakter oraz kompetencje.       

2.1.2.3.1. Uczelnia publiczna  
1. Organami kolegialnymi uczelni publicznej są: senat  (albo w publicznej uczelni zawodowej 

inny organ kolegialny przewidziany w statucie) i rady podstawowych jednostek 
organizacyjnych  (art. 60 ust. 1 i 2 u.p.s.w.). Są to organy obligatoryjne (z wyjątkiem senatu  
w publicznej uczelni zawodowej). Natomiast organem fakultatywnym jest konwent , dla którego 
podstawę powołania stanowią przepisy statutu (art. 60 ust. 4 u.p.s.w.). 

W organach kolegialnych są reprezentowani nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci 
oraz pracownicy, którzy nie są nauczycielami akademickimi (art. 60 ust. 9 u.p.s.w.). 

Zmiany wprowadzone przez projekt do u.p.s.w. w odniesieniu do organów kolegialnych nie 
są liczne. W świetle znowelizowanej ustawy senat stał się organem fakultatywnym również  
w przypadku uczelni publicznej, ponieważ wg zmienionego art. 60 ust. 2 statut publicznej uczelni 
może przewidywać zamiast senatu inny organ kolegialny. Do organu takiego stosuje się przepisy 
u.p.s.w. dotyczące senatu (art. 60 ust. 3 znowelizowanej u.p.s.w.). 

Konwent jest organem fakultatywnym w publicznej uczelni akademickiej. Jeżeli statut tak 
stanowi, może on mianowicie działać obok senatu lub innego organu kolegialnego przewidzianego 
w statucie (art. 60 ust. 4 znowelizowanej u.p.s.w.).  

Natomiast w publicznej uczelni zawodowej jest on organem obligatoryjnym (art. 60 ust. 4a. 
znowelizowanej u.p.s.w.). Dlatego też po wejściu w życie projektowanych zmian, te publiczne 
uczelnie zawodowe, w których konwent jeszcze nie działa, będą zobligowane do jego 
ustanowienia 

2. Organami jednoosobowymi uczelni s ą rektor i kierownicy podstawowych jednostek 
organizacyjnych . Kierownikiem wydziału jest dziekan (art. 60 ust. 6 u.p.s.w.). 

Znowelizowana ustawa nie wprowadza zmian w zakresie organów jednoosobowych uczelni 
publicznej.  
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3. Organami wyborczymi uczelni publicznej są kolegia elektorów. Ich istnienie jest 
obligatoryjne. W organach tych są reprezentowani nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci 
oraz pracownicy, którzy nie są nauczycielami akademickimi (art. 60 ust. 8 i 9 u.p.s.w.).  

Znowelizowana ustawa nie przewiduje zmian w odniesieniu do organów wyborczych. 

2.1.2.3.2. Uczelnia niepubliczna 
1. Uczelnie niepubliczne dysponują swobodą w powoływaniu organów kolegialnych. Organy 

te powinien określić statut, przy czym przepisy u.p.s.w. nie ograniczają ich liczby. Stanowią 
jedynie, iż do najwyższego organu kolegialnego uczelni niepublicznej należy stosować 
odpowiednio przepisy dotyczące senatu (art. 60 ust. 5 u.p.s.w.).    

W organach kolegialnych są reprezentowani nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci 
oraz pracownicy, którzy nie są nauczycielami akademickimi (art. 60 ust. 9 u.p.s.w.). 

2. Organem jednoosobowym jest rektor. Jednakże statut może oprócz rektora przewidywać 
inny organ jednoosobowy.  

W uczelni niepublicznej organy wyborcze mają charakter fakultatywny.  
Dotychczasowy podział i rodzaje organów uczelni niepublicznej pozostają bez zmian.  
3. Ustawa przewiduje różne sposoby powoływania organów uczelni 
Senat oraz rady podstawowych jednostek organizacyjn ych  powoływane są według 

zasad określonych w statucie uczelni (art. 61 ust. 2 oraz 67 ust. 3 u.p.s.w.).  
Do najwyższego organu kolegialnego uczelni niepublicznej należy stosować odpowiednio 

przepisy dotyczące senatu (art. 60 ust. 5 u.p.s.w.).    
Przepisy u.p.s.w. przewiduj ą dwa sposoby powoływania rektora w uczelni publiczn ej, 

tj. wyłonienie go w drodze wyborów albo w drodze konkursu.  Reguły wyboru rektora, jak 
również warunki i tryb przeprowadzenia konkursu powinien określać statut.  

Odst ępstwa od ww. zasady dotycz ą wyboru rektora uczelni wojskowej i rektora 
uczelni słu żb państwowych.  

W przypadku, gdy na rektora uczelni wojskowej  powoływana jest osoba, która nie jest 
żołnierzem zawodowym, jej wybór powinien być zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej. 
Natomiast wybór rektora będącego żołnierzem zawodowym wymaga wyznaczenia go na to 
stanowisko przez Ministra Obrony Narodowej (art. 73 ust. 1 u.p.s.w.).  

Z kolei rektor uczelni słu żb państwowych  jest wyznaczany przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych (art. 74 ust. 1 u.p.s.w.).      

Rektor uczelni niepublicznej jest powoływany przez założyciela albo przez inny organ 
wskazany w statucie, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni (art. 80 ust. 1 u.p.s.w.). 

Podobnie, jak w przypadku wyłaniania rektora, kierownik podstawowej jednostki 
organizacyjnej w uczelni publicznej  może pochodzić z wyboru albo zostać wyłoniony w drodze 
konkursu. Reguły wyboru kierownika, jak również warunki i tryb przeprowadzenia konkursu 
powinien określać statut.  

Jednoosobowe organy uczelni niepublicznej  są powoływane przez założyciela albo przez 
inny organ wskazany w statucie, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni (art. 80 ust. 1 u.p.s.w.). 
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2.1.3 Strategia rozwoju w szkole wyższej 

 Prawidłowemu wypełnianiu zadań przez uczelnię powinna służyć odpowiednio wypracowana 
przez nią strategia rozwoju uczelni. Jej uchwalenie – według projektu - należy do kompetencji 
organu kolegialnego uczelni, wskazanego w statucie. Strategię tę opracowuje i realizuje rektor (art. 
66 ust. 1a znowelizowanej u.p.s.w.). 

Strategię opracowuje także kierownik jednostki podstawowej. Musi być ona zgodna ze 
strategią rozwoju uczelni (art. 70 ust. 1 znowelizowanej u.p.s.w.). 

Rysunek 6. Droga od wizji do celów strategicznych u czelni  

 
Źródło: Opracowanie własne  

Rysunek 7. Realizacja programu operacyjnego uczelni  

 
Źródło: Opracowanie własne  
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 Opracowując strategię należy uniknąć dwóch „pułapek”.   
 Pierwsz ą z nich jest tendencja do „bezpiecznego” sformułowania Strategii, polegającego na 
tym, że na koniec kadencji organy jednoosobowe je opracowujące (rektorzy i dziekani) będą mogli 
wykazać się ich zrealizowaniem. Sposobem (pozornego) wywiązania się z obowiązku opracowania 
strategii jest zredagowanie jej bardzo ogólnie i/lub używając zwrotów wyrażających raczej intencje 
aniżeli weryfikowalne zamierzenia. Przykładem tego jest wskazanie, że Uczelnia będzie dążyła do: 

1) znacznego wzrostu liczby studentów. 
2) istotnego wzrostu wysokokwalifikowanej kadry naukowej, 
3) zdecydowanego wzrostu płac,  itd. 

Z takich zadań z pewnością każdy rektor się wywiąże, gdyż w istocie nie podlegają one weryfikacji. 
 Drugą pułapką jest wyznaczanie konkretnych celów, które mają zostać zrealizowane  
w podanych ściśle terminach.  Oznacza to mylenie strategii z realizacją bieżących zadań uczelni. 

Prawidłowo sformułowana strategia  powinna wskazać konkretne, nieliczne (1-3 ) cele, do 
zrealizowania których uczelnia dąży,  oraz konkretne środki  zmierzające do ich realizacji.   
W rezultacie cele zostają określone w sposób dość ogólnie, natomiast weryfikacji podlega sposób 
ich osiągania. 

Przykładowo,   celem  może być znalezienie się w ciągu 5 lat w rankingu „X” w drugiej setce 
uczelni, co zależy od uzyskania stosownej liczby punktów, według kryteriów ogłoszonych przez 
organizatora rankingu (np. liczbę publikacji w określonych czasopismach o międzynarodowej 
renomie (np. Nature lub Science). Środkami wiodącymi do tego celu będzie np. stworzenie 
szczególnych możliwości aktywności naukowej (np. zatrudnienie naukowców z zagranicy, 
ograniczenie pensum, dydaktycznego o połowę przez 2 lata  najlepszych nauczycieli 
akademickich, stworzenie zachęt materialnych – np. 10 tys zł dla autora, którego artykuł zostanie 
ogłoszony we wskazanych czasopismach, itd.).  Weryfikacji podlegać będzie zatem sprawdzenie, 
czy przyjęte w strategii środki zostały zrealizowane (np. czy został ogłoszony konkurs  
o rzeczywistym zasięgu międzynarodowym i czy uczelnia zarezerwowała wystarczające środki na 
pozyskanie „gwiazdy”). 

Dodać należy, że opracowanie strategii powinno poprzedzać dokładne rozeznanie  
w sytuacji konkretnej uczelni. Dobrym instrumentem może okazać się analiza SWOT.  
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2.2. Samorządność akademicka i menedżerska 

2.2.1 Trendy samorządności akademickiej i menedżerskiej 

W początkach XXI wieku można wyróżnić na świecie dwa podstawowe trendy w sprawach 
powiązanych z funkcjonowaniem samorządności akademickiej i jej powiązania z samorządnością 
menadżerską: wypłaszczanie struktury zarządzania uczelnią (co wiedzie do ograniczania 
znaczenia samorządności akademickiej) oraz wzmacnianie wewnętrznej autonomii (co ma 
prowadzić do większej odpowiedzialności społeczności akademickiej za zarządzanie uczelnią). 
Pierwszy model – radykalnego przedefiniowywania i ograniczania samorządności akademickiej 
można dostrzec w niektórych krajach anglosaskich (Nowa Zelandia, Australia; ale już nie tak 
bardzo na przykład w USA). Model uniwersytetu przedsiębiorczego doprowadził do dużego 
zmniejszenia znaczenia ciał kolegialnych reprezentujących społeczność akademicką na rzecz 
silnie scentralizowanej administracji uczelnianej. Takie rozwiązanie nie okazało się korzystne  
i spowodowało między innymi osłabienie utożsamiania się kadry akademickiej i pomocniczej  
z uczelnią i wizją jej strategicznego rozwoju. 

Drugi trend przewiduje wewnątrzuczelnianą współpracę, która polegać ma na rozdzieleniu 
zadań z zakresu zarządzania uczelnią pomiędzy administrację centralną oraz jednostki 
organizacyjne uniwersytetu i ich ciała kolegialne. Takie rozwiązanie stosowane jest między  
w uczelniach europejskich (Holandia: Universiteit Twente; Szwecji: Chalmers University of 
Technology w Szwecji). Rozwiązanie to powoduje spowolnienie procesu zmian, gdyż trzeba je 
negocjować z wewnętrznymi interesariuszami. Z drugiej strony – korzyścią płynącą z takiego 
rozwiązania jest tworzenie lepszych warunków do zrozumienia i utożsamienia się pracowników 
uczelni z realizowaną (i jednocześnie współtworzoną) wizją jej rozwoju9.  

Prowadzone na świecie badania funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz skuteczności 
przyjętych modeli zarządzania wykazują wyraźnie, że bez włączenia społeczności akademickiej  
w programy zmierzające w stronę poprawy jakości (i to jakości w każdym polu: finanse, dydaktyka, 
badania naukowe) nie uda się osiągnąć zmiany i wprowadzić trwałych podstaw stałego ulepszania. 
(James T. Minor, Assessing the Senate, “American Behavioral Scientist”, vol. 46, no. 7, March 
2003, s. 960-977 oraz Marietta del Faver, Faculty-Administrator Relationships as Integral to High-
Performing Governance Systems, “American Behavioral Scientist”, vol. 46, no. 7, March 2003,  
s. 902-922).  Z kolei Barbara Sporn dowodzi w swoich badaniach, że aktywność kolegialnego 
zarządu jest czynnikiem, bez którego nie da się wprowadzić zmian adaptujących uczelnie do 
zmienionej sytuacji ekonomiczno-społecznej. To udział ciał kolegialnych ma prowadzić, zdaniem 
Autorki, do większej integracji społeczności akademickiej, a to z kolei to większego zrozumienia 
dla koniecznych zmian. I dlatego uniwersytet nastawiony na zmianę (adaptive university) nie może 
istnieć bez wyraźnej obecności elementów samorządności akademickiej10  

Za niezbywalną właściwość uczelni uznaje się autonomię, która wyraża się na poziomie: 
organizacyjnym  – tworzenie władz. W Europie dostrzec można odmienności w modelu i stopniu 
swobody tj. zakresie narzucania modelu przez prawo. W Europie model w połowie polega na 
istnieniu Senatu i ewentualnie rady (konwentu). Pierwsze ciało odpowiedzialne za strategię, statuty 

                                                
9 (David T. Gamage, Elliot Mininberg, The Australian and American higher education: Key issues of the first decade of 
the 21st Century, “Higher Education” vol. 45, s. 183-202; Marek Kwiek, Transformacje uniwersytetu. Zmiany 
instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, Poznań: Wydawnictwo UAM 2010) 
10 . (Barbara Sporn, Adaptive University Structures. An Analysis of Adaptation to Socioeconomic Environments of US 
and European Universities, London: Jessica Kingsley Publishers 1999; Barbara Sporn, Governance and Administration: 
Organizational and Structural Trends, [w:] James J.F. Forest i Philip G. Altbach (red.), International Handbook of Higher 
Education, Springer 2007, s. 141-157) 
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wybór rektora i prorektorów i o budżecie. Senat składa się z reprezentantów pracowników uczelni 
administracji i studentów. W Europie są modele z jednym ciałem kolegialnym jak Senat (tak jest  
w Polsce ale przewiduje się możliwość dualizmu ciał kolegialnych). W niektórych krajach 
przynajmniej jedno ciało składa się z ludzi spoza uczelni. Różny system wyłaniania ich. System 
dwu ciał zyskuje na popularności w Europie. Zwiększa się accountability wobec stakeholders 
(rozliczalność wobec interesariuszy zewnętrznych). Inna nawet bardziej zasadnicza różnica  
w Europie przejawią się w modelu wyłaniania rektora i definiowania jego uprawnień.    
1 Model z systemem wybierania rektora przez ciało kolegialne (model elekcyjny  

– samorz ądność akademicka ). 
System wyłaniania rektora: wybór przez elektorów reprezentujących różne grupy uczelniane 
(PL); wybierany przez np. Senat (Fr); mianowany przez  radę decydującą o strategii (AT i BE); 
Kwalifikacje rektora w większości krajów określiło prawo. Większość z nich wymaga 
kwalifikacji akademickich. Czas kadencji także określa prawo. W większości rektor jest 
członkiem Senatu, inni nie dopuszczają tego.  

2 Model z wyłanianiem rektora w drodze konkursu (model konkursowy – samorz ądność 
menad żerska ).  
Rektora bywa mianowany w dwustopniowej procedurze z udziałem rady i Senatu (De, No). 
System traktowania rektora jako CEO na ogół istnieje przy mianowaniu rektora. Musi mieć 
konkretne zadanie do wykonania. Szczególnie uzasadnione jest korzystanie z tego modelu  
w sytuacji jasno zdefiniowanych zadań, jakie ma rozwiązać ten rektor.  

3 Nowelizacja ustawy nie dopuszcza zastosowania popularnego w Europie modelu powoływania 
rektora przez takie ciała, jak np. Rada Powiernicza czy Rada Zarządzająca. 

Modele I i II możliwe są do zrealizowania w Polsce i jednocześnie zapewniają duży stopień 
gwarancji utrwalania samorządności akademickiej. Model I korzysta z zapisu ustawowego, 
mówiącego o tym, że istnieje kolegium elektorów jako organu wyborczego publicznej uczelni (art. 
60.8 – bez zmian). Art. 71 reguluje skład i zasady działania kolegium elektorów (związane między 
innymi z zatrudnieniem i wiekiem emerytalnym) i w swojej zasadniczej części nie uległ daleko 
idącym modyfikacjom. Art. 78.1 stanowi, ze rektora i prorektora odwołuje organ, który dokonał 
wyboru, tychże wyłonionych w drodze konkursu (Model II) odwołuje Senat.  

Dla modeli I i II istotne znaczenie ma fakt określenia kompetencji rektora uczelni w artykule 
66. Zgodnie z nim „Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożo-
nym pracowników, studentów i doktorantów uczelni” (ust. 1 – bez zmian). 

Tym, co zostało dodane – to: 
− obowiązek opracowania i realizowania strategii rozwoju uczelni (ust. 1a); 
− ograniczenie możliwości podejmowania decyzji majątkowych przez rektora o wartości 

większej niż 250 000 euro (ust. 2. 1) oraz 94. 4); 
− obowiązek wdrażania i doskonalenia uczelnianego systemu jakości kształcenia (ust. 2. 3a). 

Rektor jest także zobowiązany do przekazywania informacji do ministra właściwego dla 
szkolnictwa wyższego o działalności uczelni oraz o zatrudnionych osobach.  Nowelizacja ustawy  
w przejrzysty sposób reguluje także tryb odwołania rektora w przypadku rażącego naruszenia 
prawa (art. 38. 5). Rektor jako jednoosobowy organ uczelni sprawuje nadzór nad działaniami 
uczelni (w tym i organów kolegialnych, łącznie z senatem) oraz realizuje zadania związane  
z bieżącym administrowaniem sprawami uczelni. Ale w istocie nie następuje zasadnicza zmiana  
w odniesieniu do osoby rektora. Istotną nowością jest możliwość definiowania w statucie uczelni 
uchwalanym przez senat kompetencji rektora i senatu w sprawach, które ustawa nie przydziela 
jednemu z tych organów. 
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Ważną zmianą jest możliwość powoływania rektora w drodze konkursu (72.1), co wiąże się 
także z obniżeniem formalnych wymagań co do kandydata – może być nim osoba posiadająca 
stopień doktora (72.2.). Ustawa stosuje tutaj bezwzględnie zasadę autonomii uczelni, gdyż to 
statut ma regulować tryb powoływania tego jednoosobowego organu uczelni (72.2a), w tym także 
wymagania, jakie spełniać kandydat na rektora. 

Rektor wyłoniony w konkursie dla realizacji określonego zadania mający w kontrakcie oraz 
statucie przydzielone określone kompetencje może mieć duży zakres władzy. Biorąc pod uwagę 
również to, że rektor powołuje PJO i może spowodować wytworzenie takich reguł konkursu na 
szefów PJO może zdecydować o obsadzie stanowisk dziekana i zyskać duża możliwość działania. 
Wydaje się, że z tego modelu wyłaniania rektora skorzystają raczej uczelnie mniejsze i raczej 
niepubliczne szczególnie, albo takie, gdzie trzeba podjąć się realizacji specjalnego działania. 
Wytworzy to także w szkole niepublicznej potrzebę zdefiniowania relacji między rektorem  
i kanclerzem.  

Kierownicy PJO mogą pochodzić z wyboru albo być powoływani w drodze konkursu (art. 
76.1), szczegółowe kompetencje i zasady wyboru/powoływania określa statut uczelni (art. 76.3).  
W odniesieniu do kierownika PJO – art. 70.1 wyraźnie stwierdza, że jego kompetencje określa 
statut uczelni, z zastrzeżeniem że do jego obowiązków „należy w szczególności opracowanie 
strategii rozwoju jednostki zgodnej ze strategią rozwoju uczelni”. 

Ze względu na możliwość powoływania rektora w drodze konkursu oraz otwarcie możliwości 
powołania na to stanowisko osoby ze stopniem doktora zniesiony został zapis, że wymagania  
w stosunku do kierownika PJO nie mogą być wyższe niż w stosunku do kandydata na rektora. 

Ustawa w sposób bardziej precyzyjny wskazuje, że rektor nie jest jedynie przedstawicielem 
społeczności akademickiej lecz raczej zarządcą uczelni. Zmiana w stronę wyraźnie menedżer-
skiego zarządzania uczelnią może jednak nastąpić tylko i wyłącznie za sprawą zmian w statucie. 
Wymaga to z kolei zgody senatu uczelni, co jest podkreśleniem znaczenia samorządności 
akademickiej. 

W kwestii scentralizowanego przywództwa wewnętrznego istotnym czynnikiem związanym 
z równowagą między autonomią i odpowiedzialnością są powszechnie podejmowane działania na 
rzecz wzmocnienia władzy rektora. Ustawa daje tu przyrost władzy rektora m.in. dzięki wskazanym 
ustawowym nowym prawom a także statutowemu definiowaniu jego uprawnień, ułatwieniu  
w zwalnianiu pracowników po jednokrotnej negatywnej ocenie pracownika czy prawie do tworzenie 
PJO (senat wydaje w tej sprawie jedynie opinię, która nie jest dla rektora wiążąca). Wzmocnienie 
roli rektora może zwiększyć spójność i efektywność funkcjonowania uczelni w konkurencyjnym 
środowisku, wprowadzając jasny podział odpowiedzialności i zwiększając potencjał strategiczny 
uczelni. Rektor uczelni musi odpowiednio zrównoważyć różne zadania organizacji i odpowiada  
w pierwszej kolejności za wszystkie działania. Najważniejszymi kwalifikacjami na stanowisko 
rektora są nadal kompetencje akademickie, głównie ze względu na wyjątkowe cele uczelni oraz 
świadczone przez nie usługi. Równocześnie jednak za dodatkowe atuty rektora uznaje się obecnie 
umiejętności przywódcze i fachową wiedzę w dziedzinie zarządzania, ponieważ same 
kompetencje akademickie nie gwarantują, że dana osoba jest również dobrym liderem, dyplomatą 
czy strategiem.  

Modele I i II realizują się w dwóch podmodelach, ze względu na funkcjonowanie organów 
kolegialnych: 
a. przy funkcjonowaniu Senatu (lub organowi noszącemu inną nazwę) jako jedynego 

ogólnouczelnianego ciała kolegialnego wyłanianego przez  środowisko uczelni – model 
unikameralny . 
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Samorządność akademicka nadal ma odrywać bardzo ważną rolę w zarządzaniu uczelnią 
tak za sprawą senatu i jego ustawowych uprawnień, jak i kompetencji rektora, które są określane  
w statucie uczelni (tworzonym wszak przez senat). Przyjęcie artykułu 62 sprawia, że kompetencje 
kolegialnego organu uczelni, jakim jest senat (który może nosić inną nazwę), określa statut uczelni, 
za wyjątkiem kompetencji zastrzeżonych w ustawie. Rozbudowany poprzednio art. 62 ulega 
zdecydowanemu uproszczeniu. Jednocześnie kompetencje senatu są wyraźnie zapisane, choć 
rozproszone w różnych artykułach ustawy.  

Zamieszczone w tekście całej ustawy ustawowe uprawnienia senatu sprawiają, że pomimo 
teoretycznego uproszczenia, jego kompetencje w znacznej mierze wypływają z przepisów ustawy. 
Dotyczy to tak kwestii związanych z dydaktyką (regulamin, plany i programy studiów, opłaty za 
studia), jak i bezpośrednio z finansami uczelni (rozdzielanie środków na wynagrodzenia, 
zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego, ustalanie planu naprawczego, etc.). 

Ponieważ to są to przepisy ustawowe, oznacza to, że nie mogą ulec ograniczeniu 
przepisami uczelnianymi (statut oraz uchwały senatu czy zarządzenia rektora). Z tego powodu 
należy uznać, że ustawa nawet w znowelizowanej formie zdecydowanie wspiera model 
zarządzania uczelnią oparty właśnie na samorządności akademickiej. Tak w modelu I, jak  
i w modelu II (model oparty na wyłanianiu w drodze konkursu) rektorzy w wielu kwestiach zależni 
są od Senatu. Olbrzymi zakres uprawnień senatu w zakresach ustalonych ustawą w zasadzie 
zostawia małe pole do manewru dla formowania różnorodnych modeli samorządności. 

Z drugiej strony - bardzo ważna reguła definiowania w statucie uczelni uprawnień senatu  
i rektora (w tym i tryb powoływania jednoosobowego organu ogólnouczelnianego), sprawia iż 
decyzja senatu może stać się bazą do tworzenia modeli zarządzania. Jednocześnie senat swym 
składem, okresowym działaniem nie ułatwia racjonalizowania procesów decyzyjnych w uczelni. 

Przy tej rozproszonej w tekście ustawy enumeracji kompetencji senatu model zarządzania 
oparty na wyłanianiu rektora w drodze konkursu i tak nie będzie mógł mieć w Polsce pełnego 
zastosowania, bo rektor-menadżer i tak nie może na przykład samodzielnie: 
− decydować o rozdziale środków na wynagrodzenia; 
− decydować o wysokości opłat za studia; 
− decydować o procesie dydaktycznym (plany, kierunki, liczba studentów). 

Przy takich ograniczeniach chyba trudno będzie mówić o typowo menadżerski modelu 
zarządzania. Model II (menadżerski) będzie miał większe szanse spełniania się w uczelniach 
mniejszych, raczej niepublicznych, gdzie sfera decyzji, które statut może zostawić do kompetencji 
rektora może być większa.  W szkołach niepublicznych reprezentant założyciela (np. kanclerz) 
może mimo powyższych ograniczeń formalnych wywierać wpływ na decyzje Senatu i we 
współdziałaniu z rektorem mogą zapewnić funkcjonowanie modelu menadżerskiego.   

Należy przy tym jeszcze zwrócić uwagę na ustawowe ograniczenia dotyczące składu senatu 
(art. 61 – nie ulega zmianie). Oznacza to, że między innymi samodzielni pracownicy naukowi 
muszą mieć reprezentację w przedziale 50%-60% (ani mniej, ani więcej), studenci i doktoranci  
– co najmniej 20%. Przy zrozumiałej chyba zasadzie, że dziekani są reprezentowani w senacie i że 
ma to być przedstawicielskie ciało kolegialne (czyli powinni tam być i samodzielni pracownicy  
z wyboru), oznacza to, że Senaty uczelni publicznych uczelni akademickich są dosyć liczne (UJ 
60, UW 56, UMCS 48, UZ 56). Pojawiające się w raportach E&Y sugestie o ograniczeniu 
liczebności składu senatu chyba będą trudne do zrealizowania. Mogło by się tak stać tylko  
w przypadku rezygnacji albo z zasady obecności dziekanów w senacie (nie wydaje się to 
racjonalne), albo rezygnacji z dodatkowej, wybieralnej reprezentacji samodzielnych pracowników 
naukowych, i przyjęcia, że jedyna reprezentacja samodzielnych pracowników w Senacie to 
dziekani. Takie o bardzo zmniejszyłoby liczebność Senatu. Przedstawiciele samodzielnych 
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pracowników w Senacie są w wielu wypadkach decorum, ale jednocześnie uważani są za 
potwierdzenie reguły samorządności. Rodzi się przy tym dodatkowe pytanie – czy rzeczywiście 
mniejsze organy kolegialne będą działać sprawniej? (Choć ustawy o samorządności terytorialnej  
w Polsce wskazują, że ustawowe ograniczenie liczebności organów uchwałodawczych może mieć 
sens.).  

Dopuszczane przepisami ustawy oraz statutami niektórych uczelni ograniczanie liczebności 
rad podstawowych jednostek organizacyjnych poprzez wprowadzenie wybieranej reprezentacji 
samodzielnych pracowników naukowych w praktyce nie jest niemal stosowane. Oznacza to, że 
uczelnie w Polsce starają się zachować tradycyjny model reprezentacji w zakresie samorządności 
akademickiej rozumianej jako „zarządzanie poprzez consensus w obrębie społeczności 
akademickich” (za Eurydice, Zarządzanie w szkolnictwie wyższym...). 
b. przy istnieniu obok Senatu innego ciała angażującego osoby z grona zewnętrznych 

interesariuszy – model bikameralny  
Na podstawie przeprowadzonych badań (dane uczelni, statuty szkół oraz badanie 

ankietowe przy okazji seminarium konsultacyjnego w Krakowie) można wnioskować, że istniejące 
modele samorządności akademickiej są wewnętrznie mało zróżnicowane. Ciało kolegialne, jakim 
jest konwent uczelni, dopuszczany przepisami obecnie obowiązującego prawa, nie jest 
powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Uzyskane odpowiedzi ankietowe wskazują też, że 
większość uczelni nie jest zainteresowana i nie widzi potrzeby tworzenia konwentu jako organu, 
który mógłby doprowadzić do ściślejszej współpracy interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 

Ustawa przewiduje możliwość powoływania konwentu w publicznej uczelni akademickiej  
– art. 60. 4 (ale podobny przepis istniał i w obowiązującej ustawie). Art. 60. 4a nakłada obowiązek 
utworzenia konwentu w publicznych uczelniach zawodowych (nota bene – ten obowiązek istniał 
już w przepisach ustawy o wyższych szkołach zawodowych z 1997 roku, a która straciła moc). 

W uzasadnieniu nowelizacji zapisano między innymi: 
Włączenie uczelni do realizacji polityki regionalnej będzie odbywa się na różnych poziomach. 

W państwowych wyższych szkołach zawodowych udział władz regionalnych oraz pracodawców 
będzie bardziej bezpośredni, bowiem ich przedstawiciele będą zasiadali w konwencie, któremu 
nadano kompetencje o charakterze strategicznym. Umożliwi to kreowanie lepszej oferty 
dydaktycznej tych uczelni uwzględniającej specyfikę regionalnego rynku pracy oraz ułatwi 
współpracę z regionalnymi pracodawcami. 

Jednocześnie artykuł 63 wyraźnie głosi: „W skład konwentu uczelni publicznej mogą 
wchodzić w szczególności przedstawiciele”. Użyte sformułowanie „mogą” oznacza, że statut 
uczelni może wyłączyć spośród uczestników konwentu przedstawicieli organizacji pracodawców. 
Ustawa o wyższych szkołach zawodowych z 1997 używała sformułowania jednoznacznego:  
„W skład  konwentu wchodzą...” (art. 33) i było to chyba rozwiązanie lepsze. 

Przegląd statutów kilku uczelni zawodowych wskazuje (Chełm, Jarosław, Nowy Sącz, 
Wałbrzych, Włocławek), że żadna nie zdecydowała się na skorzystanie z możliwości współpracy z 
pracodawcami. A w tym względzie przepisy nie ulegają zmianie! Jedyna zmiana to obowiązek 
tworzenia konwentu. 

Ponieważ art. 64 nie ulega żadnej zmianie – oznacza to, że zgodnie z zasadą 
autonomiczności uczelni kompetencje konwentu określa tylko i wyłącznie statut uczelni. A to 
prowadzi do wniosku, że konwent może zostać pozbawiony praktycznie jakichkolwiek uprawnień. 
Takie też wnioski płyną z przeglądu statutów uczelni zawodowych, w której działają konwenty. 

Z drugiej strony należy zauważyć, że niektóre uniwersytety (a więc duże publiczne uczelnie 
akademickie) mają konwenty: UMCS, UZ. Konwent w założeniu pełni tam funkcje doradcze,  
a może tylko dekoracyjne. 
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Z tego powodu należy uznać, że w sprawie konwentu wskazać można na takie modele:  
a. konwent pozostanie instytucją o charakterze fasadowym, bez żadnych kompetencji  
o „charakterze strategicznym”. Zwłaszcza w zestawieniu z uprawnienia senatu, co widać na 
przykładzie łączenia uczelni – nawet w przypadku łączenia uczelni zawodowej nie przewiduje się 
choćby konsultacji ze strony konwentu b. konwent jako doradcze ciało dla uczelni akademickich  
i zawodowych szczególnie w procesie debaty o tworzeniu nowych kierunków kształcenia 
tworzonych w ramach modelu  KRK. W tym modelu istnienie konwentu jest uzasadnione 
koniecznością konsultacji z pracodawcami i tworzeniu programów studiów. Ponieważ przyjęcie 
KRK będzie nakładała na wszystkich ponowne modyfikacje programów – konwent  
z reprezentantami środowiska pracodawców może usprawnić pracę. Będzie racjonalne 
zintegrowanie ze szkołą interesariuszy zewnętrznych. Z drugiej strony – czy taka instytucja będzie 
na tyle atrakcyjna, by zachęcić pracodawców do uczestniczenia w pracach konwentu? Tym, co 
mogłoby zwiększyć atrakcyjność konwentu jako ważnego organu uchwałodawczego uczelni jest 
zapis ustawy głoszący, iż „Statut uczelni publicznej może określać wspólne kompetencje senatu  
i konwentu, a także ustalać tryb zwoływania i prowadzenia wspólnych posiedzeń oraz po-
dejmowania wspólnych uchwał” (art. 64.2 – bez zmian). Ustawa nie zostawia tu miejsca na 
dodatkowe doprecyzowanie uprawnień konwentu za pomocą rozporządzeń, nie pozostawia także 
możliwości całkowitego scedowania uprawnień senatu na konwent. 

Konkludując funkcjonowanie istniejących podmodeli wyraźnie widać zawarte w nich:    
a) uprzywilejowanie pozycji interesariuszy wewnętrznych, w tym osób posiadających stopień 

naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy; 
b) defaworyzowania interesariuszy zewnętrznych 

Utrzymywanie równowagi pomiędzy scentralizowanym przywództwem, udziałem 
interesariuszy zewnętrznych i samorządnością akademicką jest także problemem, który może 
znaleźć w praktyce różne rozwiązania. W szkolnictwie wyższym czasem dość trudno jest osiągnąć 
równowagę między autonomią i  odpowiedzialnością. Uczelnie w całej Europie są z mocy prawa 
instytucjami w pełni autonomicznymi, a równocześnie regulacje zewnętrzne określają dość 
szczegółowo zakres autonomii uczelni w odniesieniu do misji, działalności i struktury. Regulacje te 
umożliwiają władzom i ogółowi społeczeństwa rozliczanie uczelni ze świadczonych usług oraz 
otrzymywanych środków. We wszystkich krajach wewnętrzna struktura zarządzania w uczelniach 
europejskich jest ustalona w przepisach.  

W Europie nie istnieje jeden dominujący model zarządzania w szkolnictwie wyższym: cechą 
charakterystyczną europejskiego szkolnictwa wyższego pozostaje różnorodność. Wytworzenie się 
takowej jest możliwie na bazie modyfikowanej ustawy. 

Równocześnie wyraźnie widać, że w większości krajów istotną rolę w wewnętrznym 
funkcjonowaniu uczelni zaczęli odgrywać interesariusze zewnętrzni. Uczelnie utworzyły organ 
doradczy lub nadzorczy, który składa się między innymi lub wyłącznie z interesariuszy 
zewnętrznych. Organ ten pełni zwykle podwójną funkcję związaną z autonomią i odpowie-
dzialnością. Rzadziej spotykanym rozwiązaniem jest włączanie interesariuszy zewnętrznych do 
składu organu decyzyjnego uczelni, który odpowiada przede wszystkim za planowanie 
długoterminowe. 

Mimo pewnego znaczenia organów zewnętrznych istotą funkcjonowania uczelni jest 
samorządność akademicka, która daje osobom w uczelni „poczucie własności” w odniesieniu do 
procesów zarządzania. Zamiast rozliczać się przed (głównie) zewnętrznym organem, członkowie 
wewnętrznej społeczności sami odpowiadają w pierwszej kolejności za ukierunkowywanie, 
planowanie i monitorowanie działalności uczelni.  
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W obu modelach rada podstawowej jednostki organizacyjnej jest wymienionym wprost  
w ustawie kolegialnym organem w uczelni. I tutaj art. 60.1 nic nie zmienia. Należy przy tym 
pamiętać, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 61.4) w mniejszych 
szkołach funkcje podstawowej jednostki organizacyjnej pełni senat uczelni. W odniesieniu do rady 
PJO ustawa w zdecydowanie większym stopniu stosuje zasadę autonomiczności, wyrażoną w art. 
68.2 (bez zmian) oraz podobnie art. 67.1 (bez zmian) i art. 69.1 (bez zmian) – to statut uczelni 
opisuje zasady powoływania rady oraz jej kompetencje a także tryb pracy. PJO tworzona jest 
przez rektora. 

Ustawa zastrzega dla rady PJO jako szczególne kompetencje (art. 68.1): 
1) ustalanie ogólnych kierunków działalności jednostki (bez zmian); 
2) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie  

z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej lub organ kolegialny uczelni 
niepublicznej, planów studiów i programów kształcenia (niewielka zmiana – chodzi  
o wytyczne); 

3) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie  
z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej lub organ kolegialny uczelni 
niepublicznej, planów i programów studiów doktoranckich (bez zmian); 

4) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej lub organ 
kolegialny uczelni niepublicznej, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów 
dokształcających (bez zmian). 

Ze względu na niewielki stopień uszczegółowienia zapisów ustawy uczelnie rzeczywiście 
mogą wykazać się w przyszłości istotnym zróżnicowaniem co do sposobów działania rad PJO. 
Może to się przejawiać między innymi w sposobie powoływania rady, zwłaszcza chodzi o udział 
samodzielnych pracowników naukowych. Ustawa przewiduje możliwość ograniczenia liczebności 
rady za pomocą powoływania przedstawicieli samodzielnych pracowników naukowych do rady, 
przy zachowaniu pojawiającej się przy senacie zasady proporcjonalnej reprezentacji. To 
rozwiązanie może mieć w szczególności zastosowanie w dużych uczelniach akademickich,  
w których PJO zatrudniają wielu samodzielnych pracowników naukowych. Statut UJ przewiduje, że 
taka „przedstawicielska” rada może się ukonstytuować przy ponad 50 samodzielnych 
pracownikach naukowych. Statut UW daje taką możliwość już przy 30, natomiast UMCS i UZ – nie 
przewidują takiej możliwości. Być może rzeczywiście mniej liczna rada mogłaby stać się sprawniej 
działającym organem,  w połączeniu ze zwiększeniem uprawnień kierownika PJO (dziekana) 
pozwoliłyby na sprawniejsze zarządzanie PJO. 

Brak nadmiernej regulacji stwarza większe możliwości zróżnicowania sposobów działania 
rad PJO. Zwłaszcza w modelu menadżerskim (przy dziekanie powoływanym w drodze konkursu)  
– rada PJO może stracić na znaczeniu i ograniczyć swoje działania tylko do wymaganych 
ustawowo, niezbyt licznych obszarów. Dodatkowo – rada taka pełniłaby funkcje wynikające  
z ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym…. z dnia 14 marca 2003 roku, czyli musiałaby 
być na tyle liczna, by spełniać przepisy dotyczące nadawania stopnia doktora, doktora 
habilitowanego oraz występowania o tytuł profesora. 

Znowelizowana zmniejsza rolę rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczeni (PJO) 
także i w taki sposób, że zgodnie z art. 84.1.1 PJO (w tym zamiejscowe tworzy), przekształca  
i likwiduje rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. Opinia senatu nie jest przy tym w żaden sposób 
wiążąca. 
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2.2.2 Uprawnienia rektora i senatu 

2.2.2.1 Kompetencje rektora 

1) zawiadamianie 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 – art. 11a.1; 

2) informowanie ministra/ministrów w ciągu trzech miesięcy o zaprzestaniu spełniania przez PJO 
warunków do prowadzenia studiów  - art. 11b.1; 

3) zapewnienie studentom możliwości kontynuowania studiów w przypadku cofnięcia lub 
wygaśnięcia uprawnień – art. 11c.3; 

4) informowanie o połączeniu oraz podziale PJO, wpływających na prowadzenie studiów – art. 
11d.3; 

5) w przypadku publicznych uczelni zawodowych - wnioskowanie o likwidację, zmianę nazwy 
lub połączenie z inną publiczną uczelnią zawodową – art. 18.4; 

6) wnioskowanie o włączenie publicznej uczelni zawodowej do uczelni publicznej – art. 18.6; 
7) tworzy centrum naukowe, wskazując PJO, która wchodzi w skład centrum – art. 31.1; 
8) wskazuje PJO, które będzie reprezentować uczelnię w centrum naukowym utworzonym 

przez PAN lub centrum naukowo-przemysłowym utworzonym przez instytut badawczy – art. 
31.2 

9) przedstawia w terminie do dnia 15 października roku następującego po roku 
sprawozdawczym roczne sprawozdanie z działalności uczelni wraz z informacją dotyczącą 
obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów – art. 35.1 (bez zmian); 

10) w terminie do 30 czerwca przedstawia sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-
finansowego – art. 35.2; 

11) przekazuje ministrowi w terminie miesiąca uchwały w sprawach (art. 35.3 – bez zmian): 
a. przyjęcia lub zmiany statutu; 
b. uruchomienia lub zniesienia kierunków studiów wraz z informacją o obsadzie; 
c. utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej; 
d. przyjęcia lub zmiany regulaminu studiów lub regulaminu studiów doktoranckich; 

12) wydaje decyzje o możliwości podejmowania przez cudzoziemców kształcenia lub 
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych – art. 43.3 (bez zmina); 

13) niezwłocznie informuje Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz 
Komendanta Głównego Straży Granicznej o przyjęciu cudzoziemca na studia bądź  
o niepodjęciu przez niego kształcenia – art. 43.6a; 

14) przekazuje do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, w terminie 
do 15 stycznia każdego roku, wykazy cudzoziemców – art. 43.6b; 

15) rektor ani prorektor nie może być członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
– art. 46a.2.1); 

16) może zwolnić członka Rady częściowo lub całkowicie z obowiązków dydaktycznych – 46c.3; 
17) może zwolnić członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej częściowo lub całkowicie z obowiązku 

prowadzenia zajęć dydaktycznych – 48.13; 
18) statut uczelni niepublicznej może przewidywać istnienie innego, oprócz rektora, 

jednoosobowego organu uczelni – art. 60.7 (bez zmian); 
19) rektora jest przewodniczącym senatu uczelni – art. 61.6 (bez zmian); 
20) rektor publicznej uczelni akademickiej wskazuje przedstawiciela zasiadającego w senacie 

publicznej uczelni zawodowej, którą działa na zasadzie współpracy – art.61.8 (bez zmian); 
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21) rektor uczelni publicznej zawiesza wykonanie uchwały senatu naruszającej przepisy ustawy 
lub statutu uczelni – art. 65.2 (bez zmian); 
Tak samo w uczelni niepublicznej – o ile jest statut nie stanowi inaczej. 

22) rektor uczelni publicznej zawiesza wykonanie uchwały senatu naruszającej ważny interes 
uczelni i w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie senatu w celu 
ponownego rozpatrzenia uchwały – art. 65.3 (bez zmian); 
Tak samo w uczelni niepublicznej – o ile jest statut nie stanowi inaczej. 

23) kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, 
studentów i doktorantów uczelni – art. 66.1 (bez zmian); 

24) opracowuje i realizuje strategię rozwoju uczelni, uchwalaną przez organ kolegialny uczelni 
wskazany w statucie – art. 66.1a; 

25) rektor uczelni publicznej podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki uczelni do 
wysokości 250 000 euro – art. 66.2.1); 

26) sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia 
jakości kształcenia – art. 66.2.3a); 

27) uchyla decyzję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej sprzeczną z ustawą, 
statutem, uchwałą senatu lub najwyższego organu kolegialnego uczelni niepublicznej, 
uchwałą rady tej jednostki organizacyjnej, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi 
uczelni lub naruszającą ważny interes uczelni – art. 70.3 (bez zmian); 

28) rektor uczelni publicznej jest powoływany w drodze wyborów lub konkursu – art. 72.1; 
29) musi posiadać co najmniej stopień doktora, warunkiem pełnienia funkcji rektora jest 

zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy – art. 72.2; 
30) sposób powoływania rektora określa statut – art. 72.2a; 
31)  w uczelni wojskowej rektora wyznacza Minister Obrony Narodowej spośród żołnierzy 

zawodowych, spełniających warunki art. 72.2 (art. 73.1), a w szczególnych przypadkach 
Minister Obrony Narodowej może wyznaczyć rektora uczelni wojskowej spośród oficerów 
niespełniających warunków określonych w art. 72 ust. 2, posiadających co najmniej stopień 
wojskowy generała brygady lub kontradmirała – art. 73.2; 

32) w uczelni służb państwowych wyznacza minister właściwy do spraw wewnętrznych spośród 
funkcjonariuszy właściwej służby państwowej, spełniających warunki określone w art. 72 ust. 
2 (art. 74.1), a w szczególnych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych może 
wyznaczyć rektora uczelni służb państwowych spośród, niespełniających warunków 
określonych w art. 72 ust. 2, oficerów posiadających stopień we właściwej służbie 
państwowej odpowiadający co najmniej stopniowi generała – art. 74.2; 

33) prorektorzy w uczelni publicznej są powoływani w drodze wyborów albo w drodze konkursu; 
ich sposób, liczbę, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne oraz warunki, zasady i tryb 
przeprowadzania konkursu określa statut. Warunkiem pełnienia funkcji prorektora jest 
zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy – art. 75.1; 

34) osoba kandydująca na prorektora do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości 
przedstawicieli studentów i doktorantów w organie dokonującym wyboru lub w komisji 
rozstrzygającej konkurs. Niezajęcie stanowiska w terminie wskazanym w statucie uważa się 
za wyrażenie zgody – art 75.3; 

35) w uczelni publicznej rektor i prorektor nie mogą być wybrani do pełnienia tej samej funkcji na 
więcej niż dwie następujące po sobie kadencje – art. 77.2 (bez zmian); 

36) rektor i prorektor uczelni publicznej mogą być odwołani przez senat uczelni kwalifikowaną 
większością dwóch trzecich statutowego składu senatu – art. 78.1; 
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a. 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 prorektora właściwego do spraw studenckich 
może być zgłoszony również przez co najmniej trzy czwarte przedstawicieli studentów  
i doktorantów wchodzących w skład senatu – art. 78.2; 

b. rektora i prorektora uczelni wojskowej może odwołać Minister Obrony Narodowej w trybie 
określonym w przepisach o służbie żołnierzy zawodowych – art. 78.5; 

c. rektora uczelni służb państwowych oraz prorektora właściwego do spraw realizacji zadań 
uczelni służb państwowych jako jednostki organizacyjnej właściwej służby może odwołać 
minister właściwy do spraw wewnętrznych w trybie określonym w przepisach o służbie 
funkcjonariuszy właściwej  służby państwowej – art. 78.6; 

37) rektor uczelni publicznej określa (przy zastrzeżeniu regulacji zamieszczonych w statucie 
uczelni) zakres administracji i gospodarki prowadzonej przez kanclerza – ar. 81.1 (bez 
zmian); 
a. zatrudnia kanclerza, po zasięgnięciu opinii senatu – art. 81.2 (bez zmian); 
b. sprawuje nadzór nad działalnością kanclerza – art. 81.3 (bez zmian); 
c. powołuje i odwołuje kwestora na wniosek kanclerza –art. 82.1. (bez zmian); 

38) tworzy, przekształca i likwiduje podstawowe jednostki organizacyjne, po zasięgnięciu opinii 
senatu – art. 84.1; 

39) dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii, 
działających w formie ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych powołuje rektor po 
zasięgnięciu opinii senatu uczelni, spośród kandydatów przedstawionych przez rady 
nadzorujące tych jednostek – art. 86.7; 

40) tworzy, za zgodą senatu, spółkę celową dla komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych – art. 86a.1; 

41) może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami własności przemysłowej uczelni  
w zakresie jej komercjalizacji – art. 86a.2; 

42) w przypadku spółki celowej utworzonej przez kilka uczelni – podpisuje umowę pomiędzy 
uczelnią a spółką celową – art. 86b.2; 

43) zatrudnia dyrektora biblioteki po zasięgnięciu opinii senatu – art. 88.2 (bez zmian); 
44) ustala wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne – art. 98.2a (bez zmian); 
45) rektor uczelni publicznej ustala opłaty za świadczenie niektórych usług edukacyjnych – art. 

99.1 i 2; 
46) w przypadku wprowadzenia w uczelni publicznej przez ministra programu naprawczego – 

dotychczasowy rektor zostaje zawieszony – art. 100.61); 
47) może zatrudnić na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego osobę 

niespełniająca wymagań określonych w art. 114 ust. 2 i 3, jeżeli osoba ta uzyskała stopień 
naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą i podczas pracy w innym 
państwie przez co najmniej pięć lat kierowała samodzielnie zespołami badawczymi oraz 
posiada znaczący dorobek i osiągnięcia naukowe. O swojej decyzji rektor zawiadamia 
Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów – art. 115.2; 

48) w uczelni publicznej – nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem akademickim – 
art. 118.2 (bez zmian); 

49) zasady rozwiązywania stosunku pracy określa art. 124 oraz art. 126 (bez zmian); 
50) potwierdza wygaśnięcie stosunku pracy – art. 127.3 (bez zmian); 
51) wystawia, na wniosek nauczyciela akademickiego, legitymację służbową – art. 122.1 (bez 

zmian); 
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52) zawiadamia w terminie 14 dni ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego  
o podjęciu przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia zatrudnienie w innej 
uczelni, instytucie naukowym lub pomocniczej jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, 
instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na 
podstawie odrębnych przepisów, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – art. 
129.10; 

53) może na warunkach określonych w statucie obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych osobie 
wykonującej ważne zadania dla uczelni lub realizowania projektów badawczych bądź innych 
zadań przewidzianych w statucie – art. 130.4; 

54) udziela urlopu bezpłatnego dla celów naukowych – art. 134.4 (bez zmian); 
55) udziela urlopu dla poratowania zdrowia – art. 134.7 (bez zmian); 
56) rektor lub organ wskazany w statucie uczelni zawiera umowę o pracę z pracownikami 

niebędącymi nauczycielami akademickim – art. 135.1 (bez zmian); 
57) nakłada na nauczyciela akademickiego karę upomnienia – art. 141.1 (bez zmian); 
58) powołuje rzeczników dyscyplinarnych – art. 145.1 (bez zmian); 
59) może zawiesić nauczyciela akademickiego przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne 

lub dyscyplinarne –art. 147.1 (bez zmian); 
60) ustala indywidualne stawki wynagrodzenia pracowników – art. 151.1.1); 
61) podejmuje ostateczną decyzję w procedurze rekrutacyjnej – art. 169.14; 
62) ma dostęp do ogólnopolskiego wykazu studentów – art. 170c.3; 
63) dokonuje w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i uczelnianym 

organem samorządu doktorantów podziału dotacji na pomoc materialną – art. 174.2 (bez 
zmian); 

64) jest organem odwoławczym przy przyznawaniu świadczeń materialnych – art. 175.2; 
65) w uczelni nie posiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – rektor podejmuje decyzje 

o przyznaniu stypendiów – art. 176.1; 
66) może powołać komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną – art. 177.1 (bez 

zmian); 
67) wnioskuje o przyznanie stypendium ministra – art. 178.1; 
68) w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość dochodu 

na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – art. 
179.2; 

69) 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 materialnej studenta 
ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego – art. 186.1; 

70) przy podejmowaniu decyzji o skreśleniu studenta jest instancją odwoławczą i podejmuje 
decyzję ostateczną – art. 190.3 (bez zmian); 

71) tworzy studia doktoranckie na wniosek PJO – art. 195.6; 
72) ustala wysokość opłat na niestacjonarnych studiach doktoranckich – art. 195.9; 
73) jest organem odwoławczym przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu na studia doktoranckie  

– art. 196.4; 
74) jest organem odwoławczym przy podejmowaniu decyzji o skreśleniu ze studiów 

doktoranckich – 197.5; 
75) określa zasady przyznawania świadczeń materialnych doktorantom – art. 199.2; 



Modele zarządzania uczelniami w Polsce 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

55 
Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego 

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 

 

76) wnioskuje o przyznaniu stypendium ministra dla doktorantów –art. 199c.2; 
77) decyduje o przyznaniu i wysokości stypendium doktoranckiego – art. 200.3; 
78) określa tryb przyznawania stypendium doktoranckiego – art. 200a; 
79) uchyla uchwałę organu samorządu studenckiego niezgodną z przepisami prawa, statutem 

uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu – art. 202.7 (bez zmian); 
80) jest organem rejestrującym i prowadzącym rejestr uczelnianych organizacji studenckich – art. 

205.2 (bez zmian); 
81) uchyla uchwałę organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodną z przepisami prawa, 

statutem uczelni lub statutem (regulaminem, deklaracją założycielską) tej organizacji – art. 
202.4 (bez zmian); 

82) wnioskuje do senatu o rozwiązanie organizacji studenckiej jeżeli w jej działalności rażąco lub 
uporczywie są naruszane przepisy ustawowe, statut uczelni lub statut (regulamin, deklaracja 
założycielska) organizacji – art. 205.5 (bez zmian); 

83) jest organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawie nadania tytułu 
zawodowego i wydania dyplomu oraz do stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu tytułu 
zawodowego i wydaniu dyplomu – art. 207.3 (bez zmian); 

84) w sprawach dyscyplinarnych dotyczących studentów rektor może, z inicjatywy własnej lub na 
wniosek organu samorządu studenckiego, wskazanego w regulaminie samorządu, 
przekazać sprawę do sądu koleżeńskiego zamiast przekazać ją rzecznikowi 
dyscyplinarnemu – art. 214.1 (bez zmian); 

85) poleca niezwłocznie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w razie podejrzenia 
popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego 
fragmentu lub innych elementów cudzego utworu – art. 214.4 (bez zmian); 

86) powołuje rzecznika lub rzeczników dyscyplinarnych do spraw studenckich – art. 215.1 i 2 
(bez zmian); 

87) zleca wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawach dyscyplinarnych studentów –art. 
216.1 (bez zmian); 

88) zatwierdza decyzje o umorzeniu postępowania – art. 216.3 (bez zmian); 
89) rektor lub komisja dyscyplinarna, po wysłuchaniu rzecznika dyscyplinarnego do spraw 

studentów, może zawiesić studenta w prawach studenta w przypadku uporczywego 
nieusprawiedliwionego niestawiania się na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego do spraw 
studentów w postępowaniu wyjaśniającym lub na posiedzenie komisji dyscyplinarnej mimo 
prawidłowego zawiadomienia – art. 219.4 (bez zmian); 

90) dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni – art. 227.1 (bez zmian); 
91) określa w porozumieniu z właściwym organem samorządu terytorialnego teren uczelni – art. 

227.2 (bez zmian); 
92) zawiera porozumienie z właściwymi organami służb, mogące przypadki związane  

z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa uzasadniające przebywanie tych służb na terenie 
uczelni – art. 227.4 (bez zmian); 

93) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki osobom pobierającym w uczelni naukę lub 
odbywającym zajęcia praktyczno-techniczne albo wykonującym prace na rzecz uczelni – art. 
228.1 (bez zmian) 

94) czasowo zawiesza zajęcia w razie powstania okoliczności uniemożliwiających normalne 
funkcjonowanie uczelni – art. 229.1 (bez zmian) oraz niezwłocznie przedstawia senatowi do 
zatwierdzenia art. 229.2 (bez zmian); 

95) wyraża zgodę na zorganizowanie zgromadzenia na terenie uczelni – art. 230.1; 
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96) rektor lub jego przedstawiciel rozwiązuje zgromadzenie, jeśli przebiega ono z naruszeniem 
przepisów prawa – art. 230.7 (bez zmian). 

2.2.2.2. Kompetencje senatu uczelni 

Kompetencje senatu uczelni zawarte w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym: 
1) wskazywanie formy studiów (stacjonarne/niestacjonarne), art. 2., ust. 1, pkt 13; 
2) w uczelni publicznej określanie liczby studentów studiów stacjonarnych, art. 8.2; 
3) określanie kierunku i poziomu kształcenia, art. 11.1; 
4) opisywanie efektów kształcenia, art. 11.2.2); 
5) nadawanie tytułu doktora honoris causa, art. 16.2 – bez zmian; 
6) łączenie i likwidacja uczelni, art. 18.3; 
7) odwoływanie rektora na wniosek ministra, art. 38.1 – bez zmian; 
8) warunki kierowania osób za granicę, art. 42.2 – bez zmian; 
9) zgłaszanie kandydatów do PKA, art. 48.2; 
10) uchwalanie statutu uczelni publicznej, art. 56.1 – bez zmian; 
11) zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni, art. 62.3; 
12) tworzenie wytycznych co do planów i programów studiów, art. 68.1.2; 
13) wydawanie opinii przy zatrudniania kanclerza, art. 81.2 – bez zmian; 
14) wydawanie opinii o utworzeniu bądź likwidacji podstawowej jednostki organizacyjnej, art. 

84.1; 
15) ustalanie regulaminu centrum transferu technologii oraz inkubatora przedsiębiorczości, art. 

86.3.1) oraz 86.5.1) – bez zmian; 
16) wydawanie zgody na utworzenie spółki celowej, art. 86a. 1; 
17) uchwalanie regulaminu zarządzania własnością intelektualną, art. 86c; 
18) wydawanie opinii przy zatrudnianiu dyrektora głównej biblioteki, art. 88.2 – bez zmian; 
19) w uczelniach publicznych – wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem o wartości 

przekraczającej 250 000 euro, art. 90.4; 
20) ustalanie zasad pobiera opłat za usługi edukacyjne, art. 99.3 – bez zmian; 
21) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego, art. 100.2; 
22) ustalanie planu naprawczego, art. 100a.4; 
23) wnioskowanie o mianowane rektora na stanowiska profesora zwyczajnego bądź 

nadzwyczajnego, art. 121.4 – bez zmian; 
24) wnioskowanie o wypowiedzenie stosunku pracy w stosunku do rektora naruszającego 

obowiązek uzyskania zgody na podjęcie drugiego zatrudnienia, art. 129.7; 
25) ustalanie pensum, zlecanie zajęć ponad pensum, art. 130.2,131.2 – bez zmian; 
26) podział środków na wynagrodzenia, art. 151.4 – bez zmian oraz 151.8; 
27) ustalanie regulaminu przyznawania nagród rektorowi, art. 155.6 – bez zmian; 
28) uchwalanie regulaminu studiów, art. 161.1 – bez zmian; 
29) zasady zwalniania z obowiązkowej praktyki studenckiej, 166.3 – bez zmian; 
30) ustalanie zasad rekrutacji, art.169.2 oraz 3, 5, 7, 8; 
31) ustalanie zasad rekrutacji na studia doktoranckie, art. 196.2; 
32) uchwalanie regulaminu studiów doktoranckich, art. 196.6; 
33) zatwierdzanie regulaminu samorządu studenckiego, art. 202.4 – bez zmian; 
34) rozwiązywanie organizacji studenckiej (na wniosek rektora), art. 205.5. – bez zmian; 
35) zatwierdzanie czasowego zawieszenia zajęć dydaktycznych, art. 229.2 – bez zmian. 
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2.2.3. Propozycje rozwiązań modelowych z uzasadnieniem oraz wskazaniem 
dobrych praktyk  

Sposoby realizacji dopuszczanych ustaw ą modeli samorz ądności akademickiej  
i menad żerskiej 

Przyjęte ramy prawne sprawiają, że w polskich warunkach będą mogły funkcjonować cztery 
podstawowe modele zarządzania uczelnią: 
− elekcyjno-unikameralny (uczelnia posiadająca tylko senat, jako ogólnouczelniany organ 

kolegialny, w której rektor pochodzi z wyboru, model samorządności akademickiej); 
− elekcyjno-bikameralny (w uczelni obok senatu funkcjonuje konwent, a rektor jest wybierany, to 

też jest model samorządności akademickiej); 
− konkursowo-unikameralny (uczelnia z senatem, przy rektorze powoływanym w drodze 

konkursu, model samorządności menadżerskiej); 
− konkursowo-bikameralny (w uczelni obok senatu funkcjonuje konwent, a rektor jest 

powoływany w drodze konkursu, to też jest model samorządności menadżerskiej). 
Ustawowa zasada autonomiczności uczelni sprawia, że to uczelnia reprezentowana przez 

senat za pomocą decyzji wyrażonej w przyjęciu/zmianie statutu dokonuje istotnego wyboru modelu 
zarządzania uczelnią. Dotyczy to wszystkich typów szkół w Polsce, przy uwzględnieniu specyfiki 
uczelni wojskowych, służb państwowych czy medycznych. Z tego wzgl ędu rozstrzygni ęcie to 
należy uznać za najwa żniejsze dla kształtowania sposobu funkcjonowania uc zelni jako 
całości oraz cało ściowego zarz ądzania i kierowania uczelni ą. Jednocześnie przyjęcie jednego 
z tych modeli nie musi być rozstrzygnięciem definitywnym, gdyż uczelnia może wykorzystać na 
przykład model konkursowo-unikameralny dla zrealizowania konkretnych działań (restrukturyzacja, 
realizacja programu naprawczego) i powrócić do poprzednio funkcjonującego modelu. 

W przypadku uczelni publicznych statut jest tworzony i zmieniany przez ogólnouczelniany 
organ kolegialny/senat  (art. 56.1 - bez zmian), za wyjątkiem momentu powoływania uczelni do 
życia – w tym wypadku pierwszy statut jest nadawany przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego, przy „czym statut  czym statut obowiązuje do czasu uchwalenia przez senat 
uczelni lub zatwierdzenia przez odpowiedniego ministra nowego statutu” (art. 19.3 – bez zmian).  
W przypadku uczelni niepublicznych pierwszy statut nadaje założyciel (art. 24.1 – bez zmian),  
a następnie jest on uchwalany albo przez założyciela, albo przez przewidziany w statucie organ 
kolegialny (art. 58.1). 

Za publikacją Eurydice, Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie, można przyjąć że  
w odniesieniu do szkolnictwa wyższego zarządzaniem jest „formalne i nieformalne sprawowanie 
władzy, zgodnie z przepisami, polityką i zasadami, które określają prawa i obowiązki różnych 
uczestników, włącznie z zasadami ich współdziałania czy wzajemnego oddziaływania”, czyli 
zarządzanie to inaczej „ramy, w których uczelnia realizuje swe założenia, cele i politykę w spójny  
i skoordynowany sposób”. Zarządzanie obejmuje więc działania o charakterze strategicznym,  
w odróżnieniu od kierowania, które oznacza „realizację zestawu celów wytyczonych przez uczelnię 
na podstawie ustanowionych zasad”, czyli kierowanie odpowiada na pytanie, „w jaki sposób 
stosuje się zasady”. 

Inaczej ujmując – zarządzanie oznaczać będzie strukturę oraz procedury podejmowania 
podstawowych decyzji w instytucjach szkolnictwa wyższego. Natomiast kierowanie strukturę  
i procedury wdrażania tych decyzji w życie. Z tego rozróżnienia wynika także istotne rozróżnienie 
na liderów (rektor, dziekani, założyciel), którzy tworzyć powinni ogólną wizję, czy w myśl 
nowelizacji ustawy – strategię rozwoju uczelni oraz poszczególnych podstawowych jednostek 
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organizacyjnych. Wizja liderów realizowana jest przez pracowników administracyjnych takich, jak 
kanclerz czy kwestor, którzy do swojej dyspozycji mają odpowiedni personel oraz środki11  

Dla stworzenia modelu zarządzania ogólnouczelnianego niezbędne jest wskazanie jego 
podstawowych funkcji, czyli planowania, organizowania, przewodzenia oraz kontroli. W ujęciu 
dynamicznym prowadzi to do wskazania niezbędnych kroków dla stworzenia i dalszego twórczego 
stosowania poszczególnych modeli. Te kroki są podane poniżej w rozpisaniu dla poszczególnych 
modeli. 

2.2.3.1 Model elekcyjno-unikameralny 

Model elekcyjno-unikameralny jest obecnie najpowszechniej stosowany przez polskie 
uczelnie. Należy również przypuszczać, że ze względu na związki z tradycjami akademickimi, 
będzie on nadal najbardziej rozpowszechniony, zwłaszcza w grupie uczelni akademickich – czyli 
szkół dużych i w większości o względnie długiej historii. 

Planowanie:  
a. rozeznanie istniejących potrzeb edukacyjnych i badawczych, które mogą być zaspokojone za 

pomocą działań tworzonej/istniejącej uczelni; 
b. rozpoznanie edukacyjnej i naukowej polityki państwa (ustawy reformujące szkolnictwo wyższe; 

dokumenty strategiczne) oraz jej europejskiego kontekstu; 
c. dokładne rozpoznanie posiadanych zasobów materialnych oraz ludzkich (dotyczy to 

szczególnie ilości oraz planowanej ilości zatrudnionych pracowników uczelni); 
d. rozpoznanie potrzeb interesariuszy zewnętrznych (oczekiwania rynku pracy, potrzeby wyraża-

ne przez pracodawców); 
e. rozpoznanie oczekiwań zatrudnianych/zatrudnionych pracowników; 
f. istniejąca bądź tworzona strategia rozwoju uczelni; 
g. problemy i wyzwania stające przed uczelnią (np. ponoszone straty finansowe; 

korzystne/niekorzystne zmiany ilości kandydatów/studentów). 
Etap planowania musi doprowadzić do rozpoznania rzeczywistych możliwości działania 

uczelni, a w szczególności jej perspektyw rozwoju, obejmujących: 
− oczekiwany przyrost liczby studentów; 
− oczekiwaną ilość prowadzonych kierunków (poziomów i profili) kształcenia; 
− oczekiwaną ilość pracowników; 
− prognozowaną wysokość przychodów uczelni. 

Jednocześnie etap planowania nie musi prowadzić do powstania materialnego efektu tych 
działań, choć przygotowanie raportów czy analiz zdecydowanie ułatwi dalsze prace.  

Organizowanie:  
1. uchwalenie statutu uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) ustalenia kompetencji senatu (za wyjątkiem zastrzeżonych w ustawie, wykazanych 
powyżej); 

b) w uczelni niepublicznej – ewentualne ustalenie zakresu kompetencji rektora, zgodnie z art. 
65.6 (bez zmian), czyli przekazania części uprawnień do innego jednoosobowego organu 
uczelni (art. 60.7 – bez zmian); 

c) ustalenie trybu powoływania jednoosobowych organów uczelni (poprzez wybór 
dokonywany przez senat uczelni bądź kolegium elektorów); 

d) ewentualnie ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli w organie wyborczym – kolegium 
elektorów – art. 60.8 – bez zmian 

                                                
11 Barbara Sporn, Governance and Administration: Organizational and Structural Trends, [w:] James J.F. Forest i Philip 
G. Altbach (red.), International Handbook of Higher Education, Springer 2007, s. 141–157. 
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e) ustalenie zakresu kompetencji kierowników PJO – art. 70.1; 
f) ustalenie trybu powoływania kierowników PJO; 
g) ustalenie zakresu kompetencji rad PJO – art. 68.2 (bez zmian); 
h) ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli w kolegialnych organach uczelni (np. senat oraz  

rady wydziałów); 
i) ustalenie zakresu kompetencji kanclerza uczelni oraz kwestora – art. 81 oraz 82 (bez 

zmian); 
2. opracowanie planów zmian organizacyjnych uczelni obejmujące między innymi: 

− za pomocą zmian w regulaminie studiów: 
− ustalenie relacji pomiędzy PJO a administracją ogólnouczelnianą w zakresie realizacji 

procesu dydaktycznego 
− za pomocą zarządzeń rektora i/lub uchwał organów kolegialnych: 

− zasady organizowania współpracy z interesariuszami zewnętrznymi na poziomie uczelni  
i PJO; 
− ustalenie zasad kontroli i rozliczalności administracji uczelni; 

3. zorganizowanie i przeprowadzenie w uczelni niezbędnych wyborów. 
Zakończenie etapu organizowania prowadzi do przyjęcia wewnątrzuczelnianych regulacji  

i zasad, które stanowią ramy dla działania tak liderów, jak i administracji oraz pozostałych 
pracowników uczelni. 

Motywowanie/przewodzenie  
a. podstawą przewodzenia jest przyjęta strategia rozwoju uczelni; 
b. strategia rozwoju uczelni stanowi punkt wyjścia do opracowania strategii PJO; 
c. przygotowanie szkoleń dla pracowników zaangażowanych w kierowanie i administrowanie 

uczelnią; 
d. przygotowanie programu informacyjnego dla wszystkich pracowników w zakresie misji 

uczelni oraz PJO; 
e. opracowanie systemów motywujących dla członków organów kolegialnych, promujących 

aktywny udział w pracach organów kolegialnych; 
f. opracowanie systemów motywujących dla pracowników (w poszczególnych grupach) 

najbardziej zaangażowanych w pracę uczelni. 
Zgodnie z wykazanymi wcześniej dobrymi praktykami uczelni zagranicznych – realizacja 

misji uczelni, którą zawsze musi być „odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez prowadzenie 
badań i kształcenie studentów” (art. 4.1 – bez zmian) nie jest możliwe bez zaangażowania 
wszystkich pracowników w działania uczelni. Bez tak ujętego przewodzenia uczelnia stanie się 
niezbyt spójnym zbiorem jednostek i ciał zbiorowych, których jedynym zwornikiem będzie wspólny 
adres pracy. 

Efektem tego etapu powinno być opracowanie systemów wynagradzania pracowników za 
pomocą zachęt finansowych oraz zachęt o charakterze niematerialnym. Stworzone w ten sposób 
systemy muszą posiadać przejrzyste kryteria oraz stanowić dla pracowników realną (chociażby 
niematerialną) wartość. 

Kontrola  
a) stworzenie systemu obiegu i przechowywania dokumentów w celu realizowania ustawowych 

kompetencji nadzorczych i kontrolnych; 
b) stworzenie uczelnianych procedur kontroli realizacji strategii uczelni na poziomie 

ogólnouczelnianym oraz PJO; 
c) stworzenie warunków dla formalnej i nieformalnej oceny bieżącej pracowników w zakresie 

realizowania strategii uczelni; 
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d) stworzenie procedur wykorzystywania wyników kontroli do działań projakościowych. 
Znaczenie systemu kontroli nie może polegać na stworzeniu systemu penalizującego 

negatywne zachowania, ale na promowaniu zachowań pożądanych i stworzeniu warunków do 
nieustającej zmiany, w tym do modyfikacji strategii uczelni czy redefiniowania kompetencji 
organów uczelni zapisanych w statucie. 

2.2.3.2. Model elekcyjno-bikameralny 

Model elekcyjno-bikameralny jest dopuszczany do istnienia w ustawie Prawo o szkolnictwie 
wyższym już w jej obecnej formie. Badania wykazały, że nie jest to model chętnie stosowany, a 
część uczelni w ogóle nie widzi potrzeby jego stosowania. Jednocześnie należy zauważyć, że 
bikameralność jest wymagana w odniesieniu do publicznych uczelni zawodowych. Od umiejętności 
wykorzystania konwentu jako paralelnego organu kolegialnego uczelni zależeć będzie powodzenie 
tego modelu. 

(Uwaga! W modelu elekcyjno-bikameralnym i pozostałych znaczna część funkcji i elementów 
zarządzania powtarza rozwiązania modelu elekcyjno-unikameralnego, bo dotyczy po prostu 
modelowego działania uczelni.) 

Planowanie:  
a. rozeznanie istniejących potrzeb edukacyjnych i badawczych, które mogą być zaspokojone za 

pomocą działań tworzonej/istniejącej uczelni; 
b) rozpoznanie edukacyjnej i naukowej polityki państwa (ustawy reformujące szkolnictwo 

wyższe; dokumenty strategiczne) oraz jej europejskiego kontekstu; 
c) dokładne rozpoznanie posiadanych zasobów materialnych oraz ludzkich (dotyczy to 

szczególnie ilości oraz planowanej ilości zatrudnionych pracowników uczelni); 
d) rozpoznanie potrzeb interesariuszy zewnętrznych (oczekiwania rynku pracy, potrzeby 

wyrażane przez pracodawców); 
e) rozpoznanie zainteresowania interesariuszy zewnętrznych uczestnictwem w pracach 

konwentu; 
f) przeanalizowanie możliwego i pożądanego składu konwentu zgodnie z zaleceniami ustawy 

(art. 63.1 – bez zmian); 
g) przeanalizowanie możliwości określenia wspólnych kompetencji obydwu organów 

uchwałodawczych; 
h) rozpoznanie oczekiwań zatrudnianych/zatrudnionych pracowników; 
i) istniejąca bądź tworzona strategia rozwoju uczelni; 
j) problemy i wyzwania stające przed uczelnią (np. ponoszone straty finansowe; 

korzystne/niekorzystne zmiany ilości kandydatów/studentów). 
Etap planowania musi doprowadzić do rozpoznania rzeczywistych możliwości działania 

uczelni, a w szczególności jej perspektyw rozwoju, obejmujących: 
− oczekiwany przyrost liczby studentów; 
− oczekiwaną ilość prowadzonych kierunków (poziomów i profili) kształcenia; 
− oczekiwaną ilość pracowników; 
− prognozowane zainteresowanie i udział interesariuszy zewnętrznych; 
− oczekiwane sposoby współpracy konwentu z rektorem oraz senatem; 
− prognozowaną wysokość przychodów uczelni. 

Etap planowania z kolei nie musi prowadzić do powstania materialnego efektu tych działań, 
choć przygotowanie raportów czy analiz zdecydowanie ułatwi dalsze prace, stanowiąc wyraźny 
punkt odniesienia. 
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Organizowanie:  
1. uchwalenie statutu uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) ustalenia kompetencji senatu (za wyjątkiem zastrzeżonych w ustawie, wykazanych 
powyżej); 

b) ustalenie kompetencji konwentu, zgodnie z art. 64.1 (bez zmian); 
c) ustalenie ewentualnego przekazania części kompetencji senatu lub ich współdzielenia  

z konwentem zgodnie z art. 64.2 (bez zmian); 
d) ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli zasiadających w konwencie; 
e) ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli w kolegialnych organach uczelni (np. senat  

i rady wydziałów); 
f) ustalenie trybu powoływania jednoosobowych organów uczelni (poprzez wybór 

dokonywany przez senat uczelni bądź kolegium elektorów); 
g) ewentualnie ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli w organie wyborczym – kolegium 

elektorów – art. 60.8 – bez zmian 
h) w uczelni niepublicznej – ewentualne ustalenie zakresu kompetencji rektora, zgodnie  

z art. 65.6 (bez zmian), czyli przekazania części uprawnień do innego jednoosobowego 
organu uczelni (art. 60.7 – bez zmian); 

i) ustalenie zakresu kompetencji kierowników PJO – art. 70.1; 
j) ustalenie trybu powoływania kierowników PJO; 
k) ustalenie zakresu kompetencji rad PJO – art. 68.2 (bez zmian); 
l) ustalenie zakresu kompetencji kanclerza uczelni oraz kwestora – art. 81 oraz 82 (bez 

zmian); 
2. opracowanie planów zmian organizacyjnych uczelni obejmujące między innymi: 

− za pomocą zmian w regulaminie studiów: 
− ustalenie relacji pomiędzy PJO a administracją ogólnouczelnianą w zakresie realizacji 

procesu dydaktycznego 
− za pomocą zarządzeń rektora i/lub uchwał organów kolegialnych: 
− zasady organizowania współpracy z interesariuszami zewnętrznymi na poziomie uczelni  

i podstawowych jednostek organizacyjnych ( PJO); 
− ustalenie zasad kontroli i rozliczalności administracji uczelni; 
− ustalenie regulaminu prac konwentu; 

3. zorganizowanie i przeprowadzenie w uczelni niezbędnych wyborów. 
Zakończenie etapu organizowania prowadzi do przyjęcia wewnątrzuczelnianych regulacji  

i zasad, które stanowią ramy dla działania tak liderów, jak i administracji i pozostałych 
pracowników uczelni. 

W przypadku modelu bikameralnego na tym etapie konieczne jest rozstrzygnięcie za 
pomocą statutu, jakie są oczekiwania uczelni wobec konwentu. Konwent może się stać instytucją: 
− o charakterze fasadowym; 
− służącą promocji szkoły za sprawą znanych osób zasiadających w konwencie; 
− urzeczywistniającą ideę współpracy interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. 

Ponieważ konwent nie jest instytucją popularną w polskim systemie szkolnictwa wyższego, 
dlatego niezbędne jest ustalenie regulaminu prac konwentu, by interesariusze zewnętrzni mieli 
jasno określone oczekiwania uczelni co do sposobu ich pracy. Musi także zostać jasno określone, 
kto ma zasiadać w konwencie oraz w jaki sposób zasiadający w nim przedstawiciele są 
powoływani oraz odwoływani. 

Ze względu na to, że konwent jest instytucją względnie nową w polskim szkolnictwie zasadny 
jest, by w początku stosowania modelu elekcyjno-bikameralnego nie przyznawać konwentowi 
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nadmiernych uprawnień w myśl art. 64.2 mówiącego o współdzieleniu kompetencji z senatem. 
Może się bowiem okazać, że nawet po początkowym entuzjazmie przedstawicieli interesariuszy 
zewnętrznych problemem może być nawet zebranie kworum niezbędnego do przeprowadzenia 
głosowań. 
Motywowanie/przewodzenie  

a. podstawą przewodzenia jest przyjęta strategia rozwoju uczelni; 
b. strategia rozwoju uczelni stanowi punkt wyjścia do opracowania strategii PJO; 
c. opracowanie programu szkolenia/informowania reprezentantów interesariuszy zewnętrznych 

zasiadających w konwencie; 
d. przygotowanie szkoleń dla pracowników zaangażowanych w kierowanie i admini-strowanie 

uczelnią; 
e. przygotowanie programu informacyjnego dla wszystkich pracowników w zakresie misji 

uczelni oraz PJO; 
f. opracowanie systemów motywujących dla członków organów kolegialnych, promujących 

aktywny udział w pracach organów kolegialnych; 
g. opracowanie systemów motywujących dla pracowników (w poszczególnych grupach) 

najbardziej zaangażowanych w pracę uczelni. 
Zgodnie z wykazanymi wcześniej dobrymi praktykami uczelni zagranicznych  

– realizacja misji uczelni, którą zawsze musi być „odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez 
prowadzenie badań i kształcenie studentów” (art. 4.1 – bez zmian) nie jest możliwe bez 
zaangażowania wszystkich pracowników w działania uczelni. Bez tak ujętego przewodzenia 
uczelnia stanie się niezbyt spójnym zbiorem jednostek i ciał zbiorowych, których jedynym 
zwornikiem będzie wspólny adres pracy. 

Efektem tego etapu powinno być opracowanie systemów wynagradzania pracowników za 
pomocą zachęt finansowych oraz zachęt o charakterze niematerialnym. Stworzone w ten sposób 
systemy muszą posiadać przejrzyste kryteria oraz stanowić dla pracowników realną (chociażby 
niematerialną) wartość. 

W modelu bikameralnym niezbędne jest stworzenie uczelnianego programu szkoleń oraz 
systemu informacji dostępnego dla reprezentantów interesariuszy zewnętrznych zasiadających  
w konwencie. Osoby te muszą uzyskać rozeznanie co do zarządzania i kierowania uczelnią, 
istniejących ram prawnych czy realizowanej przez uczelnię strategii rozwoju. Bez dostępu do 
informacji osoby te nie będą też mogły podejmować racjonalnych decyzji. 

Niezbędne jest również informowanie pracowników uczelni (akademickich i ad ministra-
cyjnych) o zasadach działania konwentu i o jego znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania uczelni. 

Kontrola  
a. stworzenie systemu obiegu i przechowywania dokumentów w celu realizowania ustawowych 

kompetencji nadzorczych i kontrolnych; 
b. stworzenie uczelnianych procedur kontroli realizacji strategii uczelni na poziomie 

ogólnouczelnianym oraz PJO; 
c. stworzenie warunków dla formalnej i nieformalnej oceny bieżącej pracowników w zakresie 

realizowania strategii uczelni; 
d. stworzenie procedur wykorzystywania wyników kontroli do działań projakościowych. 

Znaczenie systemu kontroli nie może polegać na stworzeniu systemu penalizującego 
negatywne zachowania, ale na promowaniu zachowań pożądanych i stworzeniu warunków do 
nieustającej zmiany, w tym do modyfikacji strategii uczelni czy redefiniowania kompetencji 
organów uczelni zapisanych w statucie. 
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2.2.3.3. Model konkursowo-unikameralny 

Model konkursowo-unikameralny jest wprowadzony przepisami obecnej nowelizacji ustawy 
prawo o szkolnictwie wyższym. Model ten może mieć większe zastosowanie w gronie szkół 
niepublicznych, gdzie założycielowi może zależeć na wprowadzeniu sprawnego menadżerskiego 
zarządu. 

Planowanie:  
a. rozeznanie istniejących potrzeb edukacyjnych i badawczych, które mogą być zaspokojone za 

pomocą działań tworzonej/istniejącej uczelni; 
b. rozpoznanie edukacyjnej i naukowej polityki państwa (ustawy reformujące szkolnictwo wyższe; 

dokumenty strategiczne) oraz jej europejskiego kontekstu; 
c. dokładne rozpoznanie posiadanych zasobów materialnych oraz ludzkich (dotyczy to 

szczególnie ilości oraz planowanej ilości zatrudnionych pracowników uczelni); 
d. rozpoznanie potrzeb interesariuszy zewnętrznych (oczekiwania rynku pracy, potrzeby 

wyrażane przez pracodawców); 
e. rozpoznanie oczekiwań zatrudnianych/zatrudnionych pracowników; 
f. wizja działania uczelni przekazana przez założyciela; 
g. istniejąca bądź tworzona strategia rozwoju uczelni; 
h. rozeznanie wśród potencjalnych kandydatów, którzy mogliby brać udział w konkursie; 
i. problemy i wyzwania stające przed uczelnią (np. ponoszone straty finansowe; 

korzystne/niekorzystne zmiany ilości kandydatów/studentów). 
Etap planowania musi doprowadzić do rozpoznania rzeczywistych możliwości działania 

uczelni, a w szczególności jej perspektyw rozwoju, obejmujących: 
− oczekiwany przyrost liczby studentów; 
− oczekiwaną ilość prowadzonych kierunków (poziomów i profili) kształcenia; 
− oczekiwaną ilość pracowników; 
− prognozowaną wysokość przychodów uczelni. 

Na tym etapie nie są konieczne materialne efekty tych działań, choć przygotowanie raportów 
czy analiz zdecydowanie ułatwi dalsze prace. 

Ze względu na potencjalną skuteczność zarządu menadżerskiego należy szczególnie 
zwrócić uwagę na wyzwania/problemy stające przed uczelnią, którym miałby zaradzić rektor-
menadżer. To jest także warunek niezbędny dla ustalanie późniejszych warunków konkursu  
i wybierania odpowiednich kandydatów. 

Organizowanie:  
1. uchwalenie statutu uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) ustalenia kompetencji senatu (za wyjątkiem zastrzeżonych w ustawie, wykazanych 
powyżej); 

b) ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli w kolegialnych organach uczelni (np. senat i rady 
wydziałów); 

c) w uczelni niepublicznej – ewentualne ustalenie zakresu kompetencji rektora, zgodnie z art. 
65.6 (bez zmian), czyli przekazania części uprawnień do innego jednoosobowego organu 
uczelni (art. 60.7 – bez zmian); 

d) ustalenie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych, jakie musi spełnić kandydat na rektora 
– art. 72.2a; 

e) szczegółowe ustalenie trybu warunków i trybu przeprowadzania konkursu – art. 72.2a; 
f) ustalenie zakresu kompetencji kierowników PJO – art. 70.1; 
g) ustalenie trybu powoływania kierowników PJO – art. 76.1; 
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h) ustalenie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych, jakie musi spełnić kandydat na 
kierownika PJO – art. 76.3; 

i) ustalenie zakresu kompetencji rad PJO – art. 68.2 (bez zmian); 
j) ustalenie zakresu kompetencji kanclerza uczelni oraz kwestora – art. 81 oraz 82 (bez 

zmian); 
2. opracowanie planów zmian organizacyjnych uczelni obejmujące między innymi: 

a) za pomocą zmian w regulaminie studiów: 
− ustalenie relacji pomiędzy PJO a administracją ogólnouczelnianą w zakresie realizacji 

procesu dydaktycznego 
b) za pomocą zarządzeń rektora i/lub uchwał organów kolegialnych: 

− ustalenie warunków kontraktu z samorządem menadżerskim; 
− zasady organizowania współpracy z interesariuszami zewnętrznymi na poziomie uczelni  

i PJO; 
− ustalenie zasad kontroli i rozliczalności administracji uczelni; 

3. zorganizowanie i przeprowadzenie w uczelni niezbędnych wyborów oraz konkursów. 
Zakończenie etapu organizowania prowadzi do przyjęcia wewnątrzuczelnianych regulacji  

i zasad, które stanowią ramy dla działania tak liderów, jak i administracji i pozostałych 
pracowników uczelni. 

W modelu konkursowo-unikameralnym na etapie organizowania najważniejsze jest 
stworzenie przejrzystych ram działania dla samorządu menadżerskiego dotyczyć to może między 
innymi: 
− zapisania w dokumentacji konkursowej celów, do jakich ma doprowadzić powoływany w tym 

trybie rektor/dziekan; 
− ustalenie zasad rozliczania wyłonionych osób z realizacji założonych celów; 
− ustalenie zasad rozwiązywania kontraktu w przypadku nierealizowania założonych celów. 

Ramy te są tworzone nie tylko za pomocą wewnątrzuczelnianych regulacji, ale także za 
pomocą zapisów w kontraktach zawieranych z samorządem menadżerski. 

Nowelizacja ustawy nie przewiduje prostej zależności, że wyłanianie rektora w drodze 
konkursu musi pociągać za sobą taki sam tryb wyłaniania kierowników PJO. Ponieważ 
samorządność menadżerska może się okazać najskuteczniejsza w rozwiązywaniu konkretnych 
problemów stających przed uczelnią, to uzasadnionym byłoby powoływanie kierowników PJO 
także w tym trybie, aby razem z jednoosobowym organem uczelni mogli oni sprawnie realizować 
założone cele. Do takich szczególnych celów, jakie mogą być realizowane w uczelni przez 
samorząd menadżerski należą: 
− realizowanie planu naprawczego; 
− utworzenie lub rozwój/rozbudowa nowej uczelni; 
− wprowadzenie zmian organizacyjnych w uczelni; 
− podniesienie poziomu dydaktyki lub badań; 
− zmiana oferty dydaktycznej uczelni. 

Motywowanie/przewodzenie  
a. podstawą przewodzenia jest przyjęta strategia rozwoju uczelni; 
b. strategia rozwoju uczelni stanowi punkt wyjścia do opracowania strategii PJO; 
c. przygotowanie szkoleń dla pracowników zaangażowanych w kierowanie i administrowanie 

uczelnią; 
d. przygotowanie programu informacyjnego dla wszystkich pracowników w zakresie misji uczelni 

oraz PJO; 
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e. opracowanie systemów motywujących dla członków organów kolegialnych, promujących 
aktywny udział w pracach organów kolegialnych; 

f. opracowanie systemów motywujących dla pracowników (w poszczególnych grupach) 
najbardziej zaangażowanych w pracę uczelni. 

Zgodnie z wykazanymi wcześniej dobrymi praktykami uczelni zagranicznych – realizacja 
misji uczelni, którą zawsze musi być „odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez prowadzenie 
badań i kształcenie studentów” (art. 4.1 – bez zmian) nie jest możliwe bez zaangażowania 
wszystkich pracowników w działania uczelni. Bez tak ujętego przewodzenia uczelnia stanie się 
niezbyt spójnym zbiorem jednostek i ciał zbiorowych, których jedynym zwornikiem będzie wspólny 
adres pracy. 

Efektem tego etapu powinno być opracowanie systemów wynagradzania pracowników za 
pomocą zachęt finansowych oraz zachęt o charakterze niematerialnym. Stworzone w ten sposób 
systemy muszą posiadać przejrzyste kryteria oraz stanowić dla pracowników realną (chociażby 
niematerialną) wartość. 

Wobec nowości tego rozwiązania organizacyjnego w polskim systemie szkolnictwa 
wyższego – niezbędne będzie wprowadzenie w uczelni warunków do przekazywania pracownikom 
informacji o podejmowanych przez wyłonionych w drodze konkursu menadżerów działaniach oraz 
o ich znaczeniu dla rozwoju całej uczelni i poszczególnych pracowników. Bez sprawnego 
przekazywania takich informacji dojdzie do utrudnienia w utożsamianiu się pracowników z misją  
i strategią uczelni, co wskazują przykłady uczelni australijskich czy nowozelandzkich. 

Kontrola  
a. stworzenie systemu kontroli bieżącej działań samorządu menadżerskiego;  
b. stworzenie systemu obiegu i przechowywania dokumentów w celu realizowania ustawowych 

kompetencji nadzorczych i kontrolnych; 
c. stworzenie uczelnianych procedur kontroli realizacji strategii uczelni na poziomie 

ogólnouczelnianym oraz PJO; 
d. stworzenie warunków dla formalnej i nieformalnej oceny bieżącej pracowników w zakresie 

realizowania strategii uczelni; 
e. stworzenie procedur wykorzystywania wyników kontroli do działań projakościowych. 

Znaczenie systemu kontroli nie może polegać na stworzeniu systemu penalizującego 
negatywne zachowania, ale na promowaniu zachowań pożądanych i stworzeniu warunków do 
nieustającej zmiany, w tym do modyfikacji strategii uczelni czy redefiniowania kompetencji 
organów uczelni zapisanych w statucie. 

W systemie konkursowo-unikameralnym ważne jest stworzenie warunków do kontrolowania 
działań rektora i kierowników PJO, gdyż niewywiązywanie się z zapisanych w kontrakcie 
warunków powinno prowadzić do rozwiązania kontraktu. 

2.2.3.4. Model konkursowo-bikameralny 

Model konkursowo-bikameralny jest wprowadzony przepisami obecnej nowelizacji ustawy 
prawo o szkolnictwie wyższym. Model ten może mieć większe zastosowanie w gronie szkół 
niepublicznych, gdzie założycielowi może zależeć na wprowadzeniu sprawnego menadżerskiego 
zarządu. W szkołach o praktycznym profilu nauczania związki z interesariuszami zewnętrznymi 
mogą zostać dodatkowo wzmocnione działaniem konwentu. 

Planowanie:  
a. rozeznanie istniejących potrzeb edukacyjnych i badawczych, które mogą być zaspokojone za 

pomocą działań tworzonej/istniejącej uczelni; 



Modele zarządzania uczelniami w Polsce 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

66 
Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego 

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 

 

b. rozpoznanie edukacyjnej i naukowej polityki państwa (ustawy reformujące szkolnictwo wyższe; 
dokumenty strategiczne) oraz jej europejskiego kontekstu; 

c. dokładne rozpoznanie posiadanych zasobów materialnych oraz ludzkich (dotyczy to 
szczególnie ilości oraz planowanej ilości zatrudnionych pracowników uczelni); 

d. rozpoznanie potrzeb interesariuszy zewnętrznych (oczekiwania rynku pracy, potrzeby 
wyrażane przez pracodawców); 

e. rozpoznanie zainteresowania interesariuszy zewnętrznych uczestnictwem w pracach 
konwentu; 

f. przeanalizowanie możliwego i pożądanego składu konwentu zgodnie z zaleceniami ustawy 
(art. 63.1 – bez zmian); 

g. przeanalizowanie możliwości określenia wspólnych kompetencji obydwu organów 
uchwałodawczych; 

h. rozpoznanie oczekiwań zatrudnianych/zatrudnionych pracowników; 
i. wizja działania uczelni przekazana przez założyciela; 
j. istniejąca bądź tworzona strategia rozwoju uczelni; 
k. problemy i wyzwania stające przed uczelnią (np. ponoszone straty finansowe; 

korzystne/niekorzystne zmiany ilości kandydatów/studentów). 
Etap planowania musi doprowadzić do rozpoznania rzeczywistych możliwości działania 

uczelni, a w szczególności jej perspektyw rozwoju, obejmujących: 
− oczekiwany przyrost liczby studentów; 
− oczekiwaną ilość prowadzonych kierunków (poziomów i profili) kształcenia; 
− oczekiwaną ilość pracowników; 
− prognozowane zainteresowanie i udział interesariuszy zewnętrznych; 
− oczekiwane sposoby współpracy konwentu z rektorem oraz senatem; 
− prognozowaną wysokość przychodów uczelni. 

Etap planowania z kolei nie musi prowadzić do powstania materialnego efektu tych działań, 
choć przygotowanie raportów czy analiz zdecydowanie ułatwi dalsze prace, stanowiąc wyraźny 
punkt odniesienia. 

Ze względu na potencjalną skuteczność zarządu menadżerskiego należy szczególnie 
zwrócić uwagę na wyzwania/problemy stające przed uczelnią, którym miałby zaradzić rektor-
menadżer. To jest także warunek niezbędny dla ustalanie późniejszych warunków konkursu  
i wybierania odpowiednich kandydatów. 

Organizowanie:  
1. uchwalenie statutu uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) ustalenia kompetencji senatu (za wyjątkiem zastrzeżonych w ustawie, wykazanych 
powyżej); 

b) ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli w kolegialnych organach uczelni (np. senat i rady 
wydziałów); 

c) ustalenie kompetencji konwentu, zgodnie z art. 64.1 (bez zmian); 
d) ustalenie ewentualnego przekazania części kompetencji senatu lub ich współdzielenia z 

konwentem zgodnie z art. 64.2 (bez zmian); 
e) ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli zasiadających w konwencie; 
f) w uczelni niepublicznej – ewentualne ustalenie zakresu kompetencji rektora, zgodnie z art. 

65.6 (bez zmian), czyli przekazania części uprawnień do innego jednoosobowego organu 
uczelni (art. 60.7 – bez zmian); 

g) ustalenie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych, jakie musi spełnić kandydat na rektora 
– art. 72.2a; 
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h) szczegółowe ustalenie trybu warunków i trybu przeprowadzania konkursu – art. 72.2a; 
i) ustalenie zakresu kompetencji kierowników PJO – art. 70.1; 
j) ustalenie trybu powoływania kierowników PJO – art. 76.1; 
k) ustalenie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych, jakie musi spełnić kandydat na 

kierownika PJO – art. 76.3; 
l) ustalenie zakresu kompetencji rad PJO – art. 68.2 (bez zmian); 
m) ustalenie zakresu kompetencji kanclerza uczelni oraz kwestora – art. 81 oraz 82 (bez 

zmian); 
2. opracowanie planów zmian organizacyjnych uczelni obejmujące między innymi: 

a) za pomocą zmian w regulaminie studiów: 
− ustalenie relacji pomiędzy PJO a administracją ogólnouczelnianą w zakresie realizacji 

procesu dydaktycznego 
b) za pomocą zarządzeń rektora i/lub uchwał organów kolegialnych: 

− ustalenie warunków kontraktu z samorządem menadżerskim; 
− zasady organizowania współpracy z interesariuszami zewnętrznymi na poziomie 

uczelni i PJO; 
−  ustalenie zasad kontroli i rozliczalności administracji uczelni; 

3. zorganizowanie i przeprowadzenie w uczelni niezbędnych wyborów oraz konkursów. 
Zakończenie etapu organizowania prowadzi do przyjęcia wewnątrzuczelnianych regulacji i 

zasad, które stanowią ramy dla działania tak liderów, jak i administracji i pozostałych pracowników 
uczelni. 

W przypadku modelu bikameralnego na tym etapie konieczne jest rozstrzygnięcie za 
pomocą statutu, jakie są oczekiwania uczelni wobec konwentu. Konwent może się stać instytucją: 
− o charakterze fasadowym; 
− służącą promocji szkoły za sprawą znanych osób zasiadających w konwencie; 
− urzeczywistniającą ideę współpracy interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. 

Ponieważ konwent nie jest instytucją popularną w polskim systemie szkolnictwa wyższego, 
dlatego niezbędne jest ustalenie regulaminu prac konwentu, by interesariusze zewnętrzni mieli 
jasno określone oczekiwania uczelni co do sposobu ich pracy. Musi także zostać jasno określone, 
kto ma zasiadać w konwencie oraz w jaki sposób zasiadający w nim przedstawiciele są 
powoływani oraz odwoływani. 

Ze względu na to, że konwent jest instytucją względnie nową w polskim szkolnictwie zasadny 
jest, by w początku stosowania modelu elekcyjno-bikameralnego nie przyznawać konwentowi 
nadmiernych uprawnień w myśl art. 64.2 mówiącego o współdzieleniu kompetencji z senatem. 
Może się bowiem okazać, że nawet po początkowym entuzjazmie przedstawicieli interesariuszy 
zewnętrznych problemem może być nawet zebranie kworum niezbędnego do przeprowadzenia 
głosowań. 

W modelu konkursowo-unikameralnym na etapie organizowania najważniejsze jest 
stworzenie przejrzystych ram działania dla samorządu menadżerskiego dotyczyć to może między 
innymi: 
− zapisania w dokumentacji konkursowej celów, do jakich ma doprowadzić powoływany w tym 

trybie rektor/dziekan; 
− ustalenie zasad rozliczania wyłonionych osób z realizacji założonych celów; 
− ustalenie zasad rozwiązywania kontraktu w przypadku nierealizowania założonych celów; 
− ustaleniu zasad współpracy samorządu menadżerskiego z konwentem. 

Ramy te są tworzone nie tylko za pomocą wewnątrzuczelnianych regulacji, ale także za 
pomocą zapisów w kontraktach zawieranych z samorządem menadżerski. 
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Nowelizacja ustawy nie przewiduje prostej zależności, że wyłanianie rektora w drodze 
konkursu musi pociągać za sobą taki sam tryb wyłaniania kierowników PJO. Ponieważ 
samorządność menadżerska może się okazać najskuteczniejsza w rozwiązywaniu konkretnych 
problemów stających przed uczelnią, to uzasadnionym byłoby powoływanie kierowników PJO 
także w tym trybie, aby razem z jednoosobowym organem uczelni mogli oni sprawnie realizować 
założone cele. Do takich szczególnych celów, jakie mogą być realizowane w uczelni przez 
samorząd menadżerski należą: 
− realizowanie planu naprawczego; 
− utworzenie lub rozwój/rozbudowa nowej uczelni; 
− wprowadzenie zmian organizacyjnych w uczelni; 
− podniesienie poziomu dydaktyki lub badań; 
− zmiana oferty dydaktycznej uczelni. 

 
Motywowanie/przewodzenie  

a) podstawą przewodzenia jest przyjęta strategia rozwoju uczelni; 
b) strategia rozwoju uczelni stanowi punkt wyjścia do opracowania strategii PJO; 
c) opracowanie programu szkolenia/informowania reprezentantów interesariuszy zewnętrznych 

zasiadających w konwencie; 
d) przygotowanie szkoleń dla pracowników zaangażowanych w kierowanie i administrowanie 

uczelnią; 
e) przygotowanie programu informacyjnego dla wszystkich pracowników w zakresie misji uczelni 

oraz PJO; 
f) opracowanie systemów motywujących dla członków organów kolegialnych, promujących 

aktywny udział w pracach organów kolegialnych; 
g) opracowanie systemów motywujących dla pracowników (w poszczególnych grupach) 

najbardziej zaangażowanych w pracę uczelni. 
Zgodnie z wykazanymi wcześniej dobrymi praktykami uczelni zagranicznych – realizacja 

misji uczelni, którą zawsze musi być „odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez prowadzenie 
badań i kształcenie studentów” (art. 4.1 – bez zmian) nie jest możliwe bez zaangażowania 
wszystkich pracowników w działania uczelni. Bez tak ujętego przewodzenia uczelnia stanie się 
niezbyt spójnym zbiorem jednostek i ciał zbiorowych, których jedynym zwornikiem będzie wspólny 
adres pracy. 

Efektem tego etapu powinno być opracowanie systemów wynagradzania pracowników za 
pomocą zachęt finansowych oraz zachęt o charakterze niematerialnym. Stworzone w ten sposób 
systemy muszą posiadać przejrzyste kryteria oraz stanowić dla pracowników realną (chociażby 
niematerialną) wartość. 

W modelu bikameralnym niezbędne jest stworzenie uczelnianego programu szkoleń oraz 
systemu informacji dostępnego dla reprezentantów interesariuszy zewnętrznych zasiadających  
w konwencie. Osoby te muszą uzyskać rozeznanie co do zarządzania i kierowania uczelnią, 
istniejących ram prawnych czy realizowanej przez uczelnię strategii rozwoju. Bez dostępu do 
informacji osoby te nie będą też mogły podejmować racjonalnych decyzji. 

Niezbędne jest również informowanie pracowników uczelni (akademickich i admini-
stracyjnych) o zasadach działania konwentu i o jego znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania 
uczelni. 

Wobec nowości modelu konkursowo-bikamerlanego w polskim systemie szkolnictwa 
wyższego – niezbędne będzie wprowadzenie w uczelni warunków do przekazywania pracownikom 
informacji o podejmowanych przez wyłonionych w drodze konkursu menadżerów działaniach oraz 
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o ich znaczeniu dla rozwoju całej uczelni i poszczególnych pracowników. Bez sprawnego 
przekazywania takich informacji dojdzie do utrudnienia w utożsamianiu się pracowników z misją  
i strategią uczelni, co wskazują przykłady uczelni australijskich czy nowozelandzkich. 

 
Kontrola  

a) stworzenie systemu kontroli bieżącej działań samorządu menadżerskiego; 
b) stworzenie systemu obiegu i przechowywania dokumentów w celu realizowania ustawowych 

kompetencji nadzorczych i kontrolnych; 
c) stworzenie uczelnianych procedur kontroli realizacji strategii uczelni na poziomie 

ogólnouczelnianym oraz PJO; 
d) stworzenie warunków dla formalnej i nieformalnej oceny bieżącej pracowników w zakresie 

realizowania strategii uczelni; 
e) stworzenie procedur wykorzystywania wyników kontroli do działań projakościowych. 

Znaczenie systemu kontroli nie może polegać na stworzeniu systemu penalizującego 
negatywne zachowania, ale na promowaniu zachowań pożądanych i stworzeniu warunków do 
nieustającej zmiany, w tym do modyfikacji strategii uczelni czy redefiniowania kompetencji 
organów uczelni zapisanych w statucie. 

W systemie konkursowo-bikameralnym ważne jest stworzenie warunków do kontrolowania 
działań rektora i kierowników PJO, gdyż niewywiązywanie się z zapisanych w kontrakcie 
warunków powinno prowadzić do rozwiązania kontraktu. 
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2.3.Procesy dydaktyczne 

2.3.1 Stan prawny 

2.3.1.1. Stan dotychczasowy 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym w artykule 2. definiowała podstawowe pojęcia 
związane z procesem dydaktycznym, dotyczące między innymi poziomów kształcenia czy formy 
prowadzenia studiów. Artykuły 8 – 11 zawierały podstawowe przepisy regulujące zasady 
prowadzenia studiów, w tym dotyczące kierunków studiów. 

Rozdział 3 ustawy – dotyczący nadzoru nad uczelniami sprawowanego nad uczelniami przez 
ministerstwo właściwe do spraw szkolnictwa wyższego; rozdział 4 – regulował zasady dotyczące 
międzynarodowej współpracy uczelni w zakresie dydaktyki i badań naukowych. 

Rozdział 5 dotyczył Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, która miała istotny wpływ na 
proces dydaktyczny, ze względu na ustawowe prawo do przedstawiania propozycji nazw kierunków 
studiów oraz standardów kształcenia (art. 45.2.1)). 

Niezwykle ważny dla dydaktyki był rozdział 6 – tworzący ramy prawne dla działania 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej, której zadaniem była akredytacja kierunków studiów oraz 
instytucji prowadzących studia wyższe. 

Najważniejszy dla procesu dydaktycznego był Dział IV – Studia i studenci – ponieważ 
bezpośrednio regulował najważniejsze kwestie związane z prowadzeniami studiów, 
organizowaniem zajęć, obowiązków i praw studentów (w tym prawa do pomocy materialnej) oraz 
funkcjonowania samorządu studenckiego. Rozdział 3 tego działu regulował analogiczne kwestie 
związane z prowadzeniem studiów doktoranckich.  

Istotnym uzupełnieniem przepisów ustawy były rozporządzenia: 
1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą 

spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku  
i poziomie kształcenia z dnia 27 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1048 z późn. zm.) – 
określające między innymi minimum kadrowe. 

2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla 
poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, 
jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki z dnia 
12 lipca 2007 r.  (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.) – zawiera szczegółowe opisy 
standardów, a więc treści kształcenia. 

3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu 
przenoszenia osiągnięć studenta z  dnia 3 października 2006 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1385) – 
opisuje ramy krajowej mobilności studentów. 

4) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków kierowania osób 
za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień 
tych osób z dnia 12 października 2006 r. (Dz. U. Nr 190, poz. 1405) – reguluje sprawy 
związane z podnoszeniem kwalifikacji dydaktycznych. 

2.3.1.2. Stan wynikający z nowelizacji ustawy (druk 3391) 

Podstawowa zmiana dotyczy wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa 
wyższego, które zmieniają cała filozofię procesu dydaktycznego, przesuwając zdecydowanie 
nacisk z treści kształcenia (określane w standardach w drodze rozporządzeń) na efekty kształcenia 
(określane we wzorcowych opisach także w drodze rozporządzeń) – artykuły 9 – 11. 
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Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego sprawia, że konieczny 
staje się  udział przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia oraz w 
procesie dydaktycznym – art. 4.4. Wymogiem nałożonym na wszystkie uczelnie jest również 
stworzenie i doskonalenie uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia. Zarówno udział 
pracodawców, jak i uczelniane systemy zapewniania jakości kształcenia nie są dokładnie 
zdefiniowane tekstem ustawy i nie są przewidywane rozporządzenia, które mogłyby je precyzyjniej 
określić. 

W zarządzaniu procesem dydaktycznym ogromną rolę odgrywać będą przewidziane w usta-
wie rozporządzenia: 
− w sprawie wzorcowych efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów; 
− w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić 

studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia; 
− w sprawie wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia oraz obszarów kształcenia, a także stacjonarnych studiów 
doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki; 

− w sprawie wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia oraz obszarów kształcenia, a także stacjonarnych studiów 
doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki; 

− w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych  
− i niepublicznych; 
− w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji oraz opisów efektów kształcenia dla obszarów 

kształcenia; 
− w sprawie sposobu i trybu wyłaniania 10% studentów uprawnionych do bezpłatnego 

kształcenia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. 
Projekty tych rozporządzeń (zwłaszcza związanych z KRK) są dopiero w fazie 

dopracowywania i nie mogą stać się w niniejszej pracy podstawą do sugerowania konkretnych 
rozwiązań czy modeli. 

2.3.1.3. Wskazanie różnic 

W zakresie zarządzania procesem dydaktycznym zarządzanie nie oznacza tylko  
i wyłącznie prostego administrowania w zakresie dydaktyki uczelni, ale przede wszystkim 
tworzenie, negocjowanie, implementowania a następnie kontrolowanie wdrażania strategii rozwoju 
dydaktyki tworzonej przez liderów uczelni (rektora, prorektorów czy dziekanów). Ze względu na 
istotną autonomię uczelni w jej działaniach, administrowanie może być organizowane w różnoraki 
sposób, zapewniający jednak realizację przyjętej strategii. 

Zarządzanie procesem dydaktycznym w oczywisty sposób musi obejmować także kontrolę 
sposobu realizowania wcześniej opisanych funkcji. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym wskazuje wyraźnie, że w szkołach publicznych rektor w szczególności „sprawuje nadzór 
nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia” 
(66.2.3a). Ponieważ nowelizacja stanowi, że minister w drodze rozporządzenia ma określić „ogólne 
kryteria oceny programowej i oceny instytucjonalnej, o której mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i 4, 
uwzględniając w szczególności: 
− spełnianie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia, 
− funkcjonowanie i doskonalenie systemów zapewnienia jakości kształcenia” 
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należy z tego wnosić, że każda uczelnia jest zobowiązana do stworzenia własnego systemu 
kontrolowania i zapewniania jakości kształcenia. 

Użyte przez ustawodawcę słowo „system” oznacza, że kontrola jakości nie może opierać się 
tylko i wyłącznie na zwyczajowej aktywności  ustawowych organach uczelni takich, jak senat czy 
rad PJO. Jeśli nawet obowiązek kontroli jakości zostanie przyjęty przez te organy, to by powstał 
system, muszą być stworzone jasne procedury, którymi będą się te organy kierować w czasie 
monitorowania jakości działalności dydaktycznej. 

Przyjęcie w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego oznacza 
jednocześnie odejście od poprzedniego modelu kształcenia, w którym rozporządzenia ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego szczegółowo opisywały wymagania, jakie musi 
spełniać oferowany program nauczania. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz 
poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.) określiło minimalne wymagania dla 
wszystkich 118 kierunków studiów oferowanych w Polsce. Przy takim rozwiązaniu podstawowe 
jednostki organizacyjne prowadzące studia na danym kierunku musiały wykazać, że istnieje 
zgodność co do minimalnych wymagań. Załączniki do rozporządzenia narzucały konkretne treści 
kształcenia, łącznie z przewidywaną minimalną liczbą godzin. Przy takich ramach prawnych 
podstawą zarządzania procesem dydaktycznym było zagwarantowanie spełnienia wymagań, co 
było potem kontrolowane przez Państwową Komisję Akredytacyjną. 

KRK radykalnie przesuwają nacisk ze sposobu na efekty kształcenia. Podstawowym 
założeniem jest przygotowanie absolwentów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje 
umożliwiające funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie, nie tylko w odniesieniu do rynku 
pracy. Przy tak przyjętej filozofii nauczania zarządzanie procesem dydaktycznym musi skupiać się 
bardziej na efekcie końcowym (output) niż na posiadanych przez uczelnię i zapewnianych 
zasobach (input). KRK stanowią więc pełniejszą realizację zasady autonomiczności uczelni, 
zgodną z praktyką stosowaną w Europie i na świecie. Jednocześnie nakładają na szkoły większy 
obowiązek monitorowania osiąganych efektów kształcenia, zamiast skupiania się na obliczaniu 
ilość zrealizowanych ze studentami zajęć. KRK sprawiają także, że na znaczeniu powinno stracić 
rozróżnienie pomiędzy studiami stacjonarnymi a niestacjonarnymi, bowiem w obydwu typów 
studiów powinny być osiągane takie same efekty kształcenia. 

Ze względu na przyjęte w ustawie rozróżnienie pomiędzy podstawowymi jednostkami 
organizacyjnymi, które posiadają uprawnienia do nadawania tytułu doktora habilitowanego, oraz 
pozostałymi (art. 11) istnieje istotna różnica w zarządzaniu procesem dydaktycznym. Te pierwsze 
mają swobodę kształtowania programów kształcenia (łącznie z określaniem efektów kształcenia) 
na kierunkach zgodnych z obszarem posiadanych uprawnień habilitacyjnych i przy otwieraniu 
studiów nie potrzebują zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Oznacza to 
także, że jednostki nie będą związane listą kierunków studiów i mogą oferować kierunki studiów  
o dowolnej nazwie. 

Pozostałe uczelnie mogą skorzystać z opracowanych przez ministerstwo wzorcowych 
efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków (art. 9.2). Senaty tych mogą także tworzyć 
własne kierunki wraz z planowanymi efektami kształcenia. W obydwu wypadkach wymagana jest 
jednak zgoda ministra, poprzedzona pozytywną opinią wyrażoną przez Polską Komisję 
Akredytacyjną (art. 11.4). Artykuł 9b nowelizacji ustawy przewiduje w odniesieniu do takich 
kierunków, jak lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo i położnictwo oraz 
weterynaria i architektura spełnienie przepisów Unii Europejskiej, co umożliwi absolwentom 
wykonywanie zawodu na terenie całej Unii. Artykuł 9c przewiduje także specjalne wymagania dla 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z zakresu wiedzy 
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pedagogicznej, psychologicznej oraz metodyki. Ze względu na wskazany w ustawie podział 
zarządzanie procesem dydaktycznym zostało przy uwzględnieniu tych różnic. 

2.3.2. Analiza trendów zagranicznych 

Europejskie ale i anglosaskie doświadczenia spoza naszego kontynentu wyraźnie wskazują 
na przestrzeganie zasady autonomii uczelni w zakresie organizowania dydaktyki. Jedna  
z najbardziej znanych na świecie definicji uczelnianej autonomii została zaczerpnięta  
z amerykańskiego wyroku sądowego w procesie Sweezy przeciwko New Hampshire.  
W uzasadnieniu sędzia Sądu Najwyższego, Felix Frankfurter, stwierdzał, że podstawą swobodą 
uczelni jest je prawo „do samodzielnego decydowania na podstawie akademickich kryteriów, kto 
może uczyć, co może być nauczane, jak powinno być nauczane oraz kto powinien zostać przyjęty 
na studia”12. 

Współczesne raporty przygotowywane przez OECD czy Bank Światowy jednoznacznie 
przekonują, że autonomia – rozumiana własnie jako swoboda uczelni do tworzenia programów 
nauczania i decydowania o sposobach ich realizowania – jest warunkiem niezbędnym dla 
rzeczywistego udziału uczelni w stymulowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego13. 
Rozwiązanie oparte na tak rozumianej autonomii jest stosowane między innymi w Norwegii  
i Finlandii. Przyjęcie takiego rozwiązania sprawia również, że zewnętrze systemy zapewniania 
jakości opierają się na akredytacji bądź ewaluacji instytucjonalnej. 

2.3.3. Aktualna praktyka krajowa 

Ze względu na szczegółowe regulacje w Polskim prawie – uczelnie nie posiadały znaczącej 
autonomii w zarządzaniu dydaktyką. Wszystkie musiały się dostosować do wymagań zawartych  
w rozporządzeniach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących taki jednostki organizującej 
studia, jak i oferowanego programu studiów. Podstawowa różnica w zarządzaniu dydaktyką 
wynikała jedynie z wielkości uczelni: w szkołach, w których nie istnieją podstawowe jednostki 
organizacyjne, to senat jest odpowiedzialny za przygotowanie i późniejsze nadzorowanie studiów 
na uruchamianym kierunku. 

Pewną nowością w tej dziedzinie jest uruchomienie w 2008 roku przez Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego programu zamawianego kształcenia na kierunkach technicznych, 
matematycznych i przyrodniczych. Program ten umożliwił uczelniom uruchomienie nowych bądź 
zmodyfikowanie programów studiów na takich kierunkach, jak matematyka, informatyka, chemia, 
biotechnologia czy ochrona środowiska. Wykształcenie absolwentów na takich kierunkach ma się 
przyczynić do dalszego rozwoju ekonomicznego kraju, oraz zgodnie z Narodowymi Strategicznymi 
Ramami Odniesienia – do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki. 

 

                                                
12 Sweezy v. New Hampshire, 354 U.S. 234 (1957); 
Stéphan Vincent-Lancrin, “Building futures scenarios for universities and higher education. An international approach,” 
Policy Futures in Education, 2(2), 2004, s. 245-262 
13 Shahid Yusuf, Kaoru Nabeshima, How Universities Promote Economic Growth, Washington: The International Bank 
for Reconstruction and Development/The World Bank, 2007, s. 7; 
Jamil Salmi, The Challenge of Establishing World-Class Universities, Washington: The International Bank for 
Reconstruction and Development/The World Bank, 2009, s. 26-29; 
Michael Czinkota, Loosening the Shackles: The Future of Global Higher Education, Prepared Statement for the WTO, 
Geneva, 28-29 April 2005; 
Links between Policy and Growth: Cross-country Evidence. Draft paper for Working Party, Paris: Economic Department, 
OECD, 2000, s. 133-145; 
Redefining Tertiary Education, Paris: OECD, 1998, s. 37 
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2.3.2 Propozycje rozwiązań modelowych z uzasadnieniem oraz wskazaniem 
dobrych praktyk  

Analiza najlepszych zagranicznych praktyk zarządzania procesem dydaktycznym nie 
prowadzi do żadnych konkluzywnych wniosków poza jednym – zgodnie z zalecanym przez 
Deklarację Bolońską, popieranym także przez OECD i Bank Światowy, podejściem do 
autonomiczności – uczelnie same decydują o sposobie organizowania dydaktyki oraz 
późniejszego kierowania procesem dydaktycznym. Widoczna jest wskazana na samym początku 
tendencja do instytucjonalnej decentralizacji – w ramach uczelni to jednostki organizacyjne, a nie 
centralna administracja, podejmują kluczowe decyzje dotyczące dydaktyki. W warunkach polskich, 
zgodnie z nowelizacją ustawy PSW, to podstawowe jednostki organizacyjne prowadzą studia na 
poszczególnych kierunkach studiów (art. 2.1.29).   

Przestawione poniżej etapy obejmują zarządzanie procesem dydaktycznym, rozumianym 
jako przygotowywanie nowych programów studiów, następnie ich realizowanie i w końcu – ocenę 
jakości kształcenia. Tak jak zostało to już wykazane – wszystkie etapy są ze sobą powiązane i 
wzajemnie się uzupełniają. Na pewno jednym z najważniejszych zmian wynikających z nowelizacji 
ustawy PSW jest konieczność oparcia całości działań uczelni, w tym i kształcenia, o przyjętą 
strategię rozwoju. Strategia ta musi się stać punktem odniesienia dla wszystkich etapów 
zarządzania procesem dydaktyczny, gdyż tylko w ten sposób można zagwarantować spójność 
działań uczelni. 

2.3.2.1. Planowanie 

1. Punktem wyjścia do wszelkich dalszych decyzji dotyczących uczelni jest przyjęta strategia 
rozwoju uczelni, opracowana zgodnie z art. 66.1a. Na opracowaną i realizowaną strategię 
mają wpływ: 
1) wizja narodowa: 

a) Narodowa Strategia Rozwoju, Strategia Rozwoju Szkolnictwa, etc; 
b) polityka państwa, ze szczególnym uwzględnieniem polityki badawczo-naukowej 

oraz wobec szkolnictwa wyższego; 
2) wizja europejska: 

a) UE – np. strategia lizbońska, Europejskie Ramy Kształcenia dla Uczenia się przez 
całe życie (Life Long Learning, LLL); 

b) proces boloński, działania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europej-
skiego Obszaru Badawczego; 

3) oczekiwania rynku pracy; 
4) posiadane zasoby materialne; 
5) posiadane zasoby ludzkie (interesariusze wewnętrzni) i perspektywy ich rozwoju; 
6) proces wewnętrznej negocjacji strategii (ewentualne konsultacje wewnątrz uczelniane); 
7) kompleksowe badania efektów kształcenia: 

a) zatrudnialność; 
b) ocena kompetencji absolwentów dokonywana przez pracodawców; 
c) wewnętrzne procedury oceny; 

8) polityka regionalne (zapisana w regionalnych dokumentów strategicznych); 
9) wizja rozwoju uczelni przyjęta przez rektora; 

2. Opracowana strategia musi zawierać w sobie następujące elementy: 
1) polityka edukacyjna uczelni: 
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a) zakres kształcenia, definiujący obszary, kierunki i poziomy kształcenia (wynikające z 
posiadanych zasobów materialny i ludzkich); 

b) profile kształcenia (praktyczny lub akademicki); 
c) formy kształcenia, zwłaszcza z zakresu LLL; 
d) przewidywane sposoby finansowania kształcenia: 

− kształcenie odpłatne; 
− przewidywana dotacja budżetowa; 
− kierunki zamawiane; 
− programy zamawiane przez pracodawców; 
− programy zamawiane przez JST, w tym różne formy kształcenia LLL; 
− programy typu joint degrees; 
− centrum naukowe (środowiskowe studia doktoranckie); 

e) przewidywany i pożądany zasięg terytorialny kształcenia; 
f) przewidywany i pożądany zasięg społeczny kształcenia (grupy społeczne 

uczestniczące w kształceniu); 
g) przewidywana liczba przyjmowanych na studia w obrębie; poszczególnych 

obszarów i kierunków kształcenia; 
h) prognozowana zmiana liczby studentów; 
i) prognozowana alokacja studentów w obrębie obszarów i kierunków; 

2) horyzont czasowy strategii oraz przewidywana możliwość modyfikacji strategii wobec 
zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych; 

3) powiązanie rozwoju kadry z działalnością dydaktyczną uczelni; 
4) rozwój zasobów wspierających kształcenie; 
5) zasady i warunki współpracy z otoczeniem zewnętrznym: 

a) praktyki studenckie; 
b) prowadzenie studiów o profilu praktycznym; 
c) możliwość wykorzystania praktyków w procesie dydaktycznym; 

6) przewidywane sposoby osiągania celów strategicznych; 
7) wskaźniki osiągnięcia celu; 
8) ocena ryzyka; 
9) wskazanie celów operacyjnych do zrealizowania przez: 

a) uczelnię jako całość; 
b) PJO; 

10) polityka zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia; 
11) określenie relacji pomiędzy jednostkami uczelni w zakresie prowadzenia działalności 

dydaktycznej, nie ograniczone tylko do PJO; 
12) współpraca z samorządem studentów oraz samorządem doktorantów; 
13) pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania; 
14) współpracę krajową i międzynarodową w zakresie dydaktyki; 
15) pomoc materialną dla studentów: 

a) stypendia; 
b) zapomogi; 
c) domy studenckie; 
d) stołówki; 

16) przewidywane formy działalności pozaobowiązkowej (extracurricular activities), w tym: 
a) działania na rzecz rozwoju kulturalnego i artystycznego; 
b) działania na rzecz rozwoju społecznego; 
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c) działania z zakresu aktywności fizycznej studentów; 
3. Opracowana strategia uczelniana staje się punktem wyjścia do stworzenia analogicznych 

strategii podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie ustawowych i statutowych 
kompetencji; 

4. Działania o charakterze administracyjnym zmierzającym do implementacji strategii. 
Należy zwróci ć uwagę, że przy wprowadzeniu KRK w przypadku du żych uczelni 

akademickich nie b ędzie ju ż tradycyjnej listy kierunków. Z tego powodu decyzje  PJO  
i senatów uczelni o utworzeniu nowego kierunku b ędą rzeczywi ście decyzjami  
o charakterze strategicznym. Decydowa ć będą bowiem o przyszło ści uczelni, o jej 
atrakcyjno ści dla studentów i pracodawców zatrudniaj ących przyszłych absolwentów.  
Z tego powodu organizowanie studiów musi bezwzgl ędnie ł ączyć się wyra źnie z przyj ętą w 
uczelni i w PJO strategi ą rozwoju. 

2.3.2.2. Organizowanie: 

Dla PJO posiadaj ących uprawnienia zgodnie z art: 11.1: 
1. zapewnienie wystarczającej ilość pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych do 

prowadzenia zajęć, w tym w przypadku profilu praktycznego 
1) zapewnienie zatrudnienia praktyków 
2) zapewnienie możliwości praktycznej nauki poza uczelnią 
3) określenia zasad współpracy z pracodawcami 

2. opracowanie programu, planu kształcenia: 
1) musi uwzględniać opinie otoczenia społeczno-gospodarczego – ustawa nakazuje „udział 

przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie 
dydaktycznym” – art. 4.4. 

2) musi uwzględnić mobilność kadry 
3) musi uwzględnić mobilność studentów 
4) musi uwzględniać zasadę swobodnego kształtowania programu studiów (w jego części) 

przez studentów 
5) musi uwzględniać zasady organizowania egzaminów dyplomowych (związane  

z przewidywanymi efektami kształcenia): 
a) egzamin dyplomowy (PJO) 
− skład komisji egzaminacyjnej 
− ilość egzaminujących 
− ewentualnie przygotowanie tez do egzaminu  
b) praca dyplomowa 
− skład komisji egzaminacyjnej 
− wymagania stawiane promotorowi i recenzentowi/recenzentom 
− wymagania dotyczące pracy dyplomowej 
− sprawdzenie systemem antyplagiatowym 
− oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy 
c) praca dyplomowa + egzamin (tzw. obrona pracy) 

6) ustalenie wymaganych godzin kontaktowych 
7) ustalenie ewentualnej proporcji nauczania bez bezpośredniego kontaktu ze studentami 

(np. on-line) 
8) ustalenie zasad przyznawania punktów ECTS 

3. określenie kierunku i jego określenie profilu i poziomu kształcenia 
4. określenie efektów kształcenia uchwałą senatu uczelni 
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5. zatwierdzenie programu przez radę PJO 
6. zatwierdzenie kierunku i poziomu kształcenia przez senat uczelni 
7. opracowanie zasad rekrutacji na studia: 

1) ewentualnie wymagane egzaminy z egzaminu maturalnego; 
2) dodatkowe wymagania egzaminacyjne (zwłaszcza na studiach II stopnia); 

8. opracowanie systemu kontroli jakości (rozwinięte w części – kontrolowanie) 
9. opracowanie systemu dokumentacji osiągnięć studenta zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 
10. przekazanie niezbędnych dokumentów do ministerstwa 

 
Dla PJO prowadz ących studia zgodnie z art. 11.2-3  

1.  zapewnienie wystarczającej ilość pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych do 
prowadzenia zajęć, w tym w przypadku profilu praktycznego: 
1) zapewnienie zatrudnienia praktyków 
2) zapewnienie możliwości praktycznej nauki poza uczelnią 
3) określenia zasad współpracy z pracodawcami 

2. opracowanie programu, planu kształcenia: 
1) musi pozostawać w zgodzie z wzorcowym opisem efektów kształcenia lub z opisem 

efektów kształcenia określonym przez senat uczelni 
2) uzyskanie akceptacji PKA oraz zgody ministra 
3) musi uwzględniać opinie otoczenia społeczno-gospodarczego – ustawa nakazuje „udział 

przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie 
dydaktycznym” – art. 4.4. 

4) musi uwzględnić mobilność kadry 
5) musi uwzględnić mobilność studentów 
6) musi uwzględniać zasadę swobodnego kształtowania programu studiów (w jego części) 

przez studentów 
7) musi uwzględniać zasady organizowania egzaminów dyplomowych (związane  

z przewidywanymi efektami kształcenia): 
a) egzamin dyplomowy (PJO) 
− skład komisji egzaminacyjnej 
− ilość egzaminujących 
− ewentualnie przygotowanie tez do egzaminu  
b) praca dyplomowa 
− skład komisji egzaminacyjnej 
− wymagania stawiane promotorowi i recenzentowi/recenzentom 
− wymagania dotyczące pracy dyplomowej 
− sprawdzenie systemem antyplagiatowym 
− oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy 

c) praca dyplomowa + egzamin (tzw. obrona pracy) 
8) ustalenie wymaganych godzin kontaktowych 
9) ustalenie ewentualnej proporcji nauczania bez bezpośredniego kontaktu ze studentami 

(np. on-line) 
10) ustalenie zasad przyznawania punktów ECTS 

3. określenie profilu i poziomu kształcenia 
4. zatwierdzenie programu przez radę PJO 
5. zatwierdzenie kierunku i poziomu kształcenia przez senat uczelni 
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6. opracowanie zasad rekrutacji na studia: 
1) ewentualnie wymagane egzaminy z egzaminu maturalnego; 
2) dodatkowe wymagania egzaminacyjne (zwłaszcza na studiach II stopnia); 

7. opracowanie systemu kontroli jakości (rozwinięte w części – kontrolowanie) 
8. opracowanie systemu dokumentacji osiągnięć studenta zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 
9. przekazanie niezbędnych dokumentów do ministerstwa 

 
Dla PJO prowadz ących studia zgodnie z art. 11.4 

1. zapewnienie wystarczającej ilość pracowników dydaktycznych i naukowo -dydaktycznych do 
prowadzenia zajęć:, w tym zapewnienie dostępu do miejsca praktycznego zdobywania 
zawodu 

2. opracowanie programu, planu kształcenia: 
1) musi spełniać wymogi określone przepisami Unii Europejskiej 
2) musi spełniać standardy określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego 
3) musi uwzględniać opinie otoczenia społeczno-gospodarczego – ustawa nakazuje „udział 

przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie 
dydaktycznym” – art. 4.4. 

4) musi uwzględnić mobilność kadry 
5) musi uwzględnić mobilność studentów 
6) musi uwzględniać zasadę swobodnego kształtowania programu studiów (w jego części) 

przez studentów 
7) ustalenie wymaganych godzin kontaktowych, w tym ustalenie ewentualnej proporcji 

nauczania bez bezpośredniego kontaktu ze studentami (np. on-line) 
8) ustalenie zasad przyznawania punktów ECTS 
9) określenie kierunku i jego nazwy 

3. określenie profilu i poziomu kształcenia 
4. zatwierdzenie programu przez radę PJO 
5. zatwierdzenie kierunku i poziomu kształcenia przez senat uczelni 
6. opracowanie zasad rekrutacji na studia: 

1) ewentualnie wymagane egzaminy z egzaminu maturalnego; 
2) dodatkowe wymagania egzaminacyjne (zwłaszcza na studiach II stopnia); 

7. opracowanie systemu kontroli jakości (rozwinięte w części – kontrolowanie) 
8. opracowanie systemu dokumentacji osiągnięć studenta zgodnie z obowiązującymi przepisami 
9.  przekazanie niezbędnych dokumentów do ministerstwa 

 
Dla wszystkich PJO: 

1. opracowanie regulaminu studiów 
2. powołanie uczelnianego rzecznika praw absolwenta? 
3. powołanie uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz dla doktorantów 
4. podjęcie decyzji co do konieczności używania indeksu studenta 
5. opracowanie wzoru dyplomu (na poziomie całej uczelni) 
6. opracowanie wzoru kart egzaminacyjnych 
7. stworzenie elektronicznego systemu informacji i monitorowania osiągnięć studentów (np. 

USOS) 
8. zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej: 



Modele zarządzania uczelniami w Polsce 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

79 
Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego 

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 

 

1) stworzenie warunków do studiowania zgodnych z prawem (przepisy budowlane, sanitarne)  
2) ergonomiczne meble w salach wykładowych 
3) wyposażenie laboratoriów 
4) wyposażenie w pomoce dydaktyczne sal wykładowych i laboratoriów 
5) zakup potrzebnych książek do bibliotek/biblioteki 
6) prenumerata czasopism 

9. ustalenie kalendarza akademickiego: 
1) okres zajęć 
2) czas wolny (przerwy świąteczne, przerwa semestralna; święta ustawowe, święto uczelni) 
3) okres sesji i sesji poprawkowej 

2.3.2.3. Kierowanie/motywowanie 

1. Opracowanie i wdrożenia  
2. Wprowadzenie sytemu finansowych bonusów dla najlepszych dydaktyków 

a. w oparciu o ankiety studenckie 
b. w oparciu o szczególne dokonania w wprowadzaniu nowego podejścia w nauczaniu 
c. dla osób prowadzących nauczanie w językach obcych 

3. Wprowadzenie wewnątrzuczelnianego rankingu najlepszych programów kształcenia 
połączonego z dodatkiem motywacyjnym  

4. Stworzenie systemu szkoleń dla pracowników dydaktycznych umożliwiających podniesienie 
ich kompetencji dydaktycznych 

5. Stworzenie systemu szkoleń dla pracowników administracyjnych z zakresu obsługi studentów 
6. Stałe monitorowanie najlepszych praktyk w Polsce i za granicą w celu stałego ulepszania 

oferty dydaktycznej uczelni 
7. Monitorowanie i rozwój zasobów wspierających kształcenie 
8. Opracowanie systemu motywacyjnego dla interesariuszy zewnętrznych, by podejmowali 

współpracę przy modyfikowaniu programów nauczania 
9. Stworzenie uczelnianego systemu stypendialnego dla najlepszych studentów 
10. Stworzenie warunków dla intelektualnego rozwoju dla najlepszych studentów: 

a. programy typu „honors” 
b. ułatwienia w dostępie do bazy dydaktycznej 
c. ułatwienia w dostępie do biblioteki 
d. wprowadzenie alternatywnych, motywujących sposobów zaliczania zajęć (np. 

przygotowanie projektów, opracowań, publikacji) 

2.3.2.4. Kontrolowanie 

1. Wprowadzenie systemu cyklicznego kontrolowania jakości dydaktyki: 
a. ankiety studenckie 

− wersja elektroniczna 
− wersja papierowa 

b. kontrola sylabusów zajęć: 
− powołanie w PJO komisji kontrolującej sylabusy 
− wprowadzenie przejrzystych reguł dokonywania zmian w sylabusach 
− wprowadzenie obowiązku przeglądu/korekty sylabusów co najmniej raz na trzy lata 

2. Opracowanie i kontrolowanie wskaźników efektywności kształcenia w oparciu o 
zaakceptowane efekty kształcenia: 
a. monitorowanie jakości prac dyplomowych 
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b. monitorowanie egzaminów dyplomowych 
c. monitorowanie kariery zawodowej absolwentów 

3. Bieżące kontrolowanie efektywności kształcenia poszczególnych zajęć: 
a. hospitowanie zajęć 
b. kontrolowanie egzaminów 
c. cel: sprawdzenie osiągania założonych efektów kształcenia dla poszczególnych zajęć 

4. Utworzenie uczelnianego systemu kontroli jakości dydaktyki (komisja albo odpowiednia 
jednostka administracji uczelnianej) 
a. ustalenie procedur gromadzenia informacji o postępach studentów 
b. ustalenie procedur związanych z prawidłowością prowadzenia zajęć 
c. ustalenie procedur odrabiania zajęć, które się nie odbyły 

5. Monitorowanie działań administracji odpowiedzialnej za dydaktykę: 
a. ustalenie i przestrzeganie terminów wydania dyplomu 
b. ustalenie i przestrzeganie terminów wydawania decyzji w sprawach dydaktycznych 
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2.4.Procesy badawcze 

2.4.1. Stan prawny 

1) Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, 
poz 616). 

2) Ustawa - przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki z dnia 30 kwietnia 2010 
r. (Dz. U. Nr 96, poz. 620). 

3) Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 619). 
4) Ustawa o Narodowym Centrum Nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 617). 
5) Ustawa o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 618). 
6) Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 615). 
7) Ustawa o notyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka 

Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu 
dnia 30 listopada 2009 r. z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 614). 

8) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu 
przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą z dnia 
11 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 92) 

9) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na 
finansowanie współpracy naukowej z zagranicą z dnia 11 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 
103) 

10) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu realizacji przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz 
obronności i bezpieczeństwa państwa z dnia 4 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 91) 

11) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie niezbędnych elementów 
rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego i kwartalnego sprawozdania 
finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 9, 
poz. 44) 

12) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tworzenia, łączenia, 
podziału, reorganizacji i likwidacji instytutów naukowych oraz tworzenia i likwidacji 
pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk z dnia 29 grudnia 2010 r. (Dz. 
U. Nr 10, poz. 52) 

13) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu 
udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum 
Nauki z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 34) 

14) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu 
finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych  
z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 1707) 

15) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rejestru instytutów 
naukowych Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 1558) 

16) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursów na stanowisko 
Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 7 grudnia 2010 r. (Dz. U. 
Nr 238, poz. 1585) 

17) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania 
nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 29 listopada 
2010 r. (w porozumieniu z Ministrem Finansów) (Dz. U. Nr 236, poz. 1557) 
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18) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursu na stanowisko dyrektora 
instytutu Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 233, poz. 1530) 

19) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, 
przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych z dnia 17 listopada 2010 r. 
(Dz. U. Nr 230, poz. 1512) 

20) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności 
statutowej z dnia 5 listopada 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 218 poz. 1438) 

21) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania konkursu na dyrektora instytutu badawczego z dnia 28 października 2010 
r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1412) 

22) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu wyboru członków 
komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii 
komisji oraz sposobu finansowania z dnia 28 października 2010 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1413) 

23) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu 
udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju z dnia 28 października 2010 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1411) 

24) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości miesięcznego 
wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Komitetu Sterującego do spraw badań 
naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa z dnia 20 
października 2010 r. (w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej) (Dz. U. Nr 205, poz. 
1361) 

25) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące 
potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych z dnia 13 października 2010 r. (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1379). 

26) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej 
infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych z dnia 
13 października 2010 r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1324) 

27) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie postępowania wyjaśnia-
jącego i dyscyplinarnego dotyczącego pracowników naukowych i badawczo-technicznych 
zatrudnionych w instytutów badawczych z dnia 13 października 2010 r. (Dz. U. Nr 197, poz. 
1312) 

28) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursów na stanowiska 
Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 29 września 
2010 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1242). 

29) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości 
wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołów Ekspertów z dnia 27 września 
2010 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1213). 

30) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagro-
dzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, 
zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki 
oraz recenzentów i ekspertów z dnia 27 września 2010 r. (Dz. U. Nr 181, poz. 1221). 

31) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości 
wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad 
kuratorów Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 września 2010 r. (Dz. U. Nr 181, poz. 1224). 
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32) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych warun-
ków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura 
Narodowego Centrum Nauki z dnia 27 września 2010 r. (Dz. U. Nr 181, poz. 1223). 

33) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów 
wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 27 
września 2010 r. (Dz. U. Nr 181, poz. 1222). 

34) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu 
wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 23 września 
2010 r. (Dz. U. Nr 181, poz. 1220). 

35) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę 
z dnia 23 września 2010 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1206). 

36) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu  
i przebiegu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec pracowników naukowych 
i badawczo-technicznych zatrudnionych w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk z 
dnia 23 września 2010 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1207). 

37) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu przeprowa-
dzania merytorycznej i finansowej kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych  
i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych 
środków z dnia 20 września 2010 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1205). 

38) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu 
wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych z dnia 17 września 
2010 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1197). 

39) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości uposażenia 
członków krajowych Polskiej Akademii Nauk z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 
1202). 

40) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości miesięcznego 
wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 
17 września 2010 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1201). 

41) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości miesięcznego 
wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1199). 

42) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu 
realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. 
Nr 178, poz. 1200). 

43) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu 
wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej, oraz sposobu powoływania 
tych członków z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. Nr  178, poz. 1198). 

44) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz 
stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców z dnia 9 września 2010 r. (Dz. U. 
Nr 179, poz. 1204) 

45) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie statutu Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju z dnia 9 września 2010 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1154). 

46) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę 
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przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą z dnia 12 kwietnia 2010 
r. (Dz. U. Nr 75, poz. 478). 

47) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu 
przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą z dnia 7 
sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 1091). 

48) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przedsięwzięcia "IniTech" 
z dnia 10 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 424). 

49) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie programu "PATENT 
PLUS - wsparcie patentowania wynalazków" z dnia 12.08. 2008 r. (Dz.U.Nr 156, poz. 971). 

50) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie programu "Kreator 
Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" z dnia 28 maja 
2008 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 639). 

51) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie programu "Kreator 
innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" z dnia 28 maja 
2008 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 639). 

52) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie programu "Wsparcie 
międzynarodowej mobilności naukowców" z dnia 7 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 510). 

53) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.11.2007 r. (Dz. U. Nr 216, poz. 1596). 

54) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r.  
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę 
przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą z dnia 25 września 2007 
r. (Dz. U. Nr 188, poz. 1346). 

55) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu 
realizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zadań innych niż strategiczne 
programy badań naukowych i prac rozwojowych z dn. 9.08.2007 r. (Dz.U.Nr 150, poz. 1066). 

56) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 5 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 533). 

57) Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie przeprowadzania kontroli 
podmiotu publicznego z dnia 13 października 2005 r. (Dz. U. Nr 210, poz. 1748). 

58) Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kwalifikacji osób nadzorujących 
doświadczenie na zwierzętach, przeprowadzających doświadczenie i uczestniczących  
w doświadczeniu oraz wzoru zezwolenia indywidualnego dla osób przeprowadzających 
doświadczenia z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1273). 

59) Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do 
Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji do spraw doświadczeń na 
zwierzętach z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1275). 

60) Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie wzoru wniosku o wpisanie do 
wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na 
zwierzętach z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1274). 

61) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu  pn. „Narodowy 
Program Rozwoju Humanistyki” z dnia 5 listopada 2010 r. 

62) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pn. "Mobilność 
Plus" z dnia 22 listopada 2010 r. 

63) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pn. „Iuventus 
Plus” z dnia 18 listopada 2010 r. 
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64) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pn. „Index Plus” 
z dnia 18 listopada 2010 r. 

65) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pn. „Ideas Plus” 
z dnia 18 listopada 2010 r. 

66) Statut Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej tekst jednolity z dnia 5 grudnia 2006 r. wpisany do 
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 grudnia 2006 r. (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej  
ustanowiona została przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra-Kierownika 
Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, aktem notarialnym z dnia 21 grudnia 
1990 r. - Repertorium A nr IV-20190/90, działa na podstawie: ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 
r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203) i Statutu. 

2.4.2. Analiza praktyk krajowych oraz zagranicznych 

Biorąc po uwagę fakt, iż wprowadzane zmiany legislacyjne mają na celu, między innymi, 
internacjonalizację badań naukowych prowadzonych w Polsce, w tym mocniejsze zaznaczenie 
pozycji na arenie międzynarodowej, konieczna jest precyzyjna operacjonalizacja tego celu. Zależy 
ona od poziomu w jakim  szkoła wyższa jest przygotowana do podjęcia i realizacji badań 
naukowych. Decydują o tym zasoby jakimi szkoła dysponuje (głównie zależne od budżetu 
przeznaczanego na badania) oraz sprawność organizacyjna jednostki. 

Można tutaj mówić o dwóch typach szkół wyższych. Pierwszy typ to szkoły mające ambicje 
stać się tak zwanymi uczelniami badawczymi. W ich przypadku oprócz strategii badawczej 
zawierającej merytoryczny profil, ułożonych w hierarchicznym porządku badań, konieczne jest 
określenie siedmiu celów, których realizacja zezwoli owym uczelniom na używanie nazwy 
„uczelnia badawcza”: 
− Uzyskanie struktury budżetu, w którym budżet przeznaczany na badania przekracza budżet 

przeznaczany na edukację lub jest do niego zbliżony (perspektywa pięcioletnia lub 10, 15 
letnia).   

− Podwojenie, w możliwie krótkim okresie czasu (pięć lat), liczby publikacji ukazujących się  
w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (lista ISI). 

− Znaczące zwiększenie  wkładu badań realizowanych w uczelni w rozwój gospodarki, rozwój 
społeczny (z zachowaniem standardów międzynarodowych – patenty: EU, USA, Japonia, 
wdrożenia, itp.)(proponowana perspektywa pięcioletnia). 

− Wprowadzenie uczelni na listy rankingowe typu Academic Ranking of  World  Universities lub  
USNews,  THES-QS lub osiągnięcie na tych listach wyższej pozycji (np. awans o 50 pozycji) 
– perspektywa pięcioletnia. 

− Osiągnięcie, w wartościach bezwzględnych, przybliżonej do średniej wartości budżetu 
przeznaczanego na badania w przeciętnych uczelniach europejskich typu badawczego. 
Strategia winna określać sposób dochodzenia do tego celu (np. dochodzenie krokowe  
– plany pięcioletnie).  

− Wyraźne określenie kryteriów zezwalających na wyodrębnienie w ramach uczelni 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczych i naukowo-dydaktycznych 
(minimum - 20% - wzór francuski) – dorobek spełniający standardy międzynarodowe, ocena 
raz na 5 lat.  

− Powołanie ośrodka wspierania badań naukowych –OWBN 
W przypadku uczelni drugiego typu, zorientowanych głównie na dydaktykę, gdy uczelnia 

decyduje się na podejmowanie wyzwań badawczych, cele, oprócz przyjętej strategii badawczej,  
winny obejmować: 
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− Zwiększenie liczby publikacji ukazujących się w czasopismach o zasięgu międzyna-
rodowych.  

− Zwiększenie  wkładu badań realizowanych w uczelni w rozwój gospodarki i rozwój społeczny 
w tym lokalny (z zachowaniem standardów międzynarodowych – patenty, wdrożenia, itp.) 
Wydaje się, iż w przypadku uczelni zorientowanych na dydaktykę powoływanie OWBN nie 

jest konieczne, co nie oznacza, że ośrodek taki (gdy uczelnia dysponuje odpowiednimi środkami) 
nie może być powołany.  

2.4.3. Propozycje rozwiązań modelowych z uzasadnieniem oraz wskazaniem 
dobrych praktyk  

2.4.3.1. Zarządzanie finansowaniem badań 

Analiza przypadków  europejskich uczelni badawczych ukazuje wielkość oraz strukturę 
budżetu. Jak się wydaje wielkość oraz struktura owego budżetu jest  podstawowym warunkiem 
sukcesu – zaistnienie uczelni na arenie międzynarodowej i uzyskania znaczącego miejsca  
w rankingach oraz wejście do grupy uczelni określanych jako uczelnie badawcze.. 

Przeanalizowano budżety kilkunastu uczelni europejskich (głównie renomowanych uczelni 
badawczych). Zidentyfikowano następujące prawidłowości: 

Budżet liczącej się uczelni badawczej wynosi średnio ok. 500 milionów Euro (wyjątek 
stanowią uczelnie badawcze w małych krajach, np. budżet Uniwersytetu Islandzkiego wynosi ok. 
100 milionów EURO) 

W uczelniach badawczych o wysokiej renomie budżet badawczy jest porównywany  
z budżetem dydaktycznym (widełki 40 do 60%, średnio ok. 50 % na dydaktykę i na badania). 

Co najmniej połowa nakładów na badania pochodzi z dotacji ze środków publicznych (rodzaj 
„dotacji statutowej”). Dotacja jest często przydzielana w ramach kontraktu między uczelnią  
a organem finansującym badania. Kontrakt taki określa w sposób wymierny  zobowiązania uczelni. 

Środki pozyskane z funduszy europejskich stanowią średnio ok. 2% całkowitego budżetu 
uczelni (3 do 5 % budżetu badawczego). 

Przykładowe dane ilościowe przedstawiono w poniższej tabeli 
Tabela 2.  Finansowanie bada ń – przykłady zagraniczne  

Uczelnia Całkowity 
Bud żet Edukacja Badania 

Granty 
międzynarodowe 

(EU etc.) 

Goteborg 2009 
5000 M SEK 

(ok. 600 M EUR) 
2000 (40%) 

3000 M SEK(60%) 
1500 dotacja, 1500 granty 

90 M SEK (3%) 

Groningen 2009 
Mln EUR 

564 
(340 publiczne) 

 
Publ + 

118 fin. Zewn. 
15 

Heidelberg 
604 

(345 publ) 
 

Publ. + 
187 fin. zewn. 

10 

Glasgow 2009 
439,5 M GBP 

Ok. 506 M EUR 
 

50 funding body 
129 granty 

11,5 
W tym EU 5,2 

Nottingham 
2008 

459 M GBP 
Ok. 530 M EUR 

 Granty 93,4 11,2 

Helsinki 624 
49 %  

(wszystkie typy) 
243 (42%)  

Uniwersytet 
Islandzki 

13,700 M ISK 
Ok. 90 M EUE 

6,996 M ISK 
Ok. 47 M EUR 

5,916 M ISK 
Ok. 40 M EUR 

873 M ISK 
Ok. 6 M EUR 

Źródło: Opracowanie własne 
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2.4.4  Zarządzanie organizowaniem procesu badawczego 

Sprawne zarządzanie badaniami  (projektami badawczymi) w szkołach wyższych wymaga 
uwzględnienia kilku podstawowych charakterystyk określających poziom złożoności owego 
procesu. Wymienić tutaj należy: 
− Wielość i różnorodność źródeł finansowania badań (co najmniej 12 źródeł - form wymagaj-

ących odrębnych procedur). 
− Interdyscyplinarny charakter większości realizowanych badań. 
− Realizowanie badań w ramach konsorcjów lub w ramach innych systemów wielo-partnerskich. 
− Obligatoryjne w dzisiejszej nauce, zachowanie wciąż zmieniających się i stawiających co raz 

to wyższe wymagania standardów międzynarodowych. 
Realizacja założonej strategii oraz przyjętych celów w warunkach wielości i różnorodności 

źródeł finansowania badań wymaga sprawnie funkcjonującej struktury organizacyjnej 
zapewniającej modelowe zarządzanie realizowanymi projektami badawczymi. 

Już pobieżna analiza przypadków europejskich uczelni badawczych wskazuje na 
konieczność tworzenia wysoko wyspecjalizowanych jednostek, których zadaniem jest aplikowanie 
o programy badawcze (różnego typu), ich koordynowanie, prowadzenie pełnej obsługi finansowej, 
waloryzowanie (komercjalizowanie badań) oraz przygotowywanie sprawozdań. Część zadań 
realizowanych przez tego typu ośrodki (ośrodek wspierania badań naukowych –OWBN)  może być 
zlecana różnym, w tym pozauczelnianym, podwykonawcom. OWBNy nie powinny jednak 
wyzbywać się pełnej kontroli nad realizowanymi projektami. Zespoły badawcze lub centra 
badawcze, realizujące projekty winny koncentrować się głównie na merytorycznym aspekcie 
realizowanego projektu. Obsługę projektu z perspektywy prawno-organizacyjnej i finansowej 
powinny zapewniać centra naukowe. 

Po przeanalizowaniu danych kilkunastu uczelni europejskich (w większości - renomowanych 
uczelni badawczych) zidentyfikowano trzy modele „generyczne” wsparcia dla badań naukowych: 
− Struktura holistyczna, obejmujący również strategię badawczą uczelni, podporządkowana 

rektorowi bądź prorektorowi ds. badań 
− Struktura administracyjna oferująca kompleksowe wsparcie dla badań 
− Struktura usługowa oferująca wsparcie przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych 

Przykładem modelu pierwszego jest pion „Research and Enterprise” (R&E) Uniwersytetu w 
Glasgow. Podlega on prorektorowi do spraw badań i przedsiębiorczości - Vice Principal of 
Research and Enterprise. Pion ten wspiera badania i transfer wiedzy. Jego główne zadania to: 
− Wsparcie uczelni w utrzymywaniu i zwiększaniu potencjału badawczego oraz jakości badań 
− Maksymalizacja zysków uczelni z tytułu badań i działań wdrożeniowych 
− Zarządzanie transferem wiedzy 
− Wsparcie w opracowaniu i realizacji strategii badawczej uczelni 

W praktyce R&E wspiera naukowców oraz jednostki podstawowe uczelni poszukujących 
kontaktów komercyjnych lub niekomercyjnych z zewnętrznymi źródłami finansowania (sektor 
publiczny i prywatny – rząd, uczelnie, przemysł, organizacje non-profit etc.) w kraju i za granicą.  
R&E wspiera również rozwój lokalny (zwiększenie konkurencyjności szkockich firm i MŚP). 
− R&E składa się z czterech zespołów funkcjonalnych 
− „Business Development” (poszukiwanie środków) 
− „Grants and Contracts” (przygotowanie i obsługa  grantów) 
− „Operations” (administrowanie badaniami w skali ogólnouczelnianej, bazy danych, szkolenia)  
− „Office of the Vice-Principal for R&E” (opracowanie i wsparcie przy wdrażaniu strategii 

badawczej uczelni, kontakty wysokiego szczebla etc.) 
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Przykładem drugiego modelu jest Dział Badań i Zarządzania Projektami Uniwersytetu  
w Heidelbergu. Jest to jeden z ośmiu działów administracji centralnej. Dział składa się z 3 sekcji: 
− Badania podstawowe 
− Badania stosowane, projekty EU 
− Transfer wiedzy 

Główne zadania Działu to: 
− informacja o projektach  
− pomoc w pisaniu wniosków 
− pomoc w zarządzaniu projektami 

W ramach Działu występuje specjalizacja „dwuwymiarowa”:  
− - administracja/organizacja (typy projektów, baza danych, transfer technologii etc.) 
− - obszary wiedzy (nauki humanistyczne, społeczne, przyrodnicze, o życiu) 

Prowadzona jest baza danych projektów (w ramach centralnego systemu informacji 
elektronicznej). 

Dział dysponuje wzorcowymi materiałami (formularze, kontrakty etc.). 
W ramach działu funkcjonuje specjalna komórka „Heidelberg Research Service” 

wyspecjalizowana w prowadzeniu dużych grantów ze źródeł zewnętrznych, w tym projektów 
europejskich. 

Problem transferu technologii, patentów etc. jest prowadzony we współpracy z Działem 
Prawnym. 

W skali rocznej notuje się ok. 50 wynalazków i 10 patentów. Uniwersytet współpracuje  
z Biurem Licencji Technologicznych Uczelni Badenii-Wirtembergii (spółka międzyuczelniana). 

Podobny dział funkcjonuje na Uniwersytecie Wiedeńskim (obejmuje on również współpracę 
międzynarodową i mobilność). 

Przykładem rozwiązania trzeciego jest Transfer & Liaison Group (TLG) Uniwersytetu  
w Groningen.  

TLG pomaga w wyszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, pisaniu grantów, 
zarządzaniu projektami etc.  W szczególności jednostka oferuje: 
− Wyszukiwanie źródeł finansowania, informowanie o terminach składania wniosków oraz 

monitorowanie tych terminów;  
− Dostosowywanie wniosków do wymagań stawianych przez określone źródła finansowania; 
− Pomoc przy śledzeniu całego procesu aplikowania; 
− Pomoc w wyszukiwaniu partnerów; 
− Negocjowanie umów o współpracy i kontraktów z partnerami zewnętrznymi; 
− Na życzenie – obsługa finansowa projektu.  

TLG ma doskonałe kontakty z Senter, agencją odpowiedzialną za granty Ministerstwa 
Gospodarki (Ministry of Economic Affairs).  

 
Podobny system funkcjonuje m.in. w Uniwersytecie w Goteborgu (Research and Innovation 

Services - RIS). RIS oferuje również obsługę realizowanych na uczelni projektów zamawianych 
przez jednostki zewnętrzne(naukowych, szkoleniowych etc.). 

Pierwsze dwa przedstawione powyżej modele – różniąc się usytuowaniem organizacyjnym 
oraz powiązaniem z ciałami decyzyjnymi (model pierwszy zakłada explicite bezpośrednie 
zaangażowanie pionu wspierającego badania w tworzenie i realizację strategii badawczej uczelni) 
– są modelami obejmującymi całokształt zagadnień związanych z organizacją i wsparciem dla 
badań, model trzeci dotyczy tylko zewnętrznych źródeł finansowania. W tym przypadku w 
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praktycznej realizacji funkcję wspierającą badania finansowane ze źródeł zewnętrznych może 
odgrywać zarówno jednostka wewnętrzna uczelni – osobna komórka bądź jednostka mająca 
szerszy zakres odpowiedzialności, np. centrum innowacji czy transferu technologii, bądź 
zewnętrzna (np. wyspecjalizowana firma czy jednostka powołana przez konsorcjum 
międzyuczelniane). 

Niezależnie od modelu jednostka wspierającą badania spełnia cztery podstawowe funkcje: 
− Aktywne wsparcie w wyszukiwaniu źródeł finansowania, znajdowaniu partnerów (m.in.  

z otoczenia społeczno-gospodarczego, partnerów zagranicznych etc.) 
− Pomoc w przygotowaniu wniosków grantowych (w tym dostosowanie wniosku do wymagań 

stawianych przez różne źródła finansowania) 
− Pomoc w prowadzeniu projektów (obsługa administracyjna, prawna i finansowa, 

sprawozdawczość) 
− Pomoc w waloryzacji rezultatów (szczególnie ważne w badaniach stosowanych) 

Osobny problem stanowi ustalanie strategii badawczej danej uczelni. W tym zakresie można 
przyjąć dość dużą swobodę. Należy jednak zawsze przyjmować czytelne kryteria określające 
szanse realizacji strategii. Kryteria te powinny być wyznaczone po dogłębnej analizie zasobów 
jakim dysponują centra, czy też jednostki badawcze (aparatura lub/i infrastruktura zapewniająca 
publikacje wyników w znaczących czasopismach o zasięg międzynarodowym, zasoby kadrowe 
charakteryzujące się wysokim poziomem kompetencji oraz zasoby finansowe uczelni zezwalające 
na uruchomienie procedury pozyskiwania środków oraz/lub wsparcie projektu). Określanie 
kryteriów w każdym przypadku winno spełniać standardy międzynarodowe. Strategia określająca 
badania winna być wkomponowana w strategie całościową uczelni. W znaczących uczelniach 
europejskich jest przeważnie określana przez zespoły (komitety, rady, itp.) składające się  
z wybitnych uczonych zatrudnianych w danej uczelni oraz osoby reprezentujące gospodarkę.   
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2.5.Moduł zarządzania kadrami 

Wysoko wykwalifikowani i kompetentni pracownicy są w uczelniach niezbędni do 
wykonywania  obowiązków dydaktycznych i prowadzenia badań naukowych. Zdaniem ekspertów  
z OECD14, współczesnych pracowników naukowych cechuje wzrost ich mobilności (w tym swoiste 
„umiędzynarodowienie”) wzrost zróżnicowania form i zakresu ich aktywności, ról i funkcji, a także 
wzrost zróżnicowania ich specjalności oraz form zawieranych z nimi kontraktów. 

Wyzwania związane z XXI wiekiem (globalizacja, nowe modele uczelni, nowe technologie,  
zmiany postaw społecznych, kryzysy gospodarcze i ekonomiczne) wymuszają wprowadzenie 
systemowych zmian na uczelniach. Warunkiem koniecznym sprostania im jest poprawa zdolności 
menedżerskich osób pełniących funkcje kierownicze, w tym umiejętność przygotowania uczelni do 
przeprowadzenia procesów konsolidacyjnych, badań i kształcenia interdyscyplinarnego, 
koncentracji środków oraz lepszego (bardziej efektywnego) wykorzystania zasobów ludzkich  
(w tym stymulowaniu mobilności pracowników)15. Umiejętne zarządzanie kompetencjami 
pracowników decydować będzie w przyszłości o atrakcyjności uczelni, zarówno jeśli chodzi  
o miejsce do pracy, jak i miejsce do studiowania. Pojęcie „kompetencji akademickich” jest zwykle 
rozumiane wąsko16. W Raporcie rozumiemy go w takim znaczeniu, jaki przyjmuje się w nauce  
o zarządzaniu, tzn. obejmuje ono: 1) uzdolnienia i predyspozycje, 2) wewnętrzne motywacje,  
3) wykształcenie i wiedzę, 4) doświadczenia i praktyczne umiejętności, 5) cechy psychofizyczne, 
obiektywnie przydatne na danym stanowisku, 6) postawy i zachowania (oczekiwane w miejscu 
pracy), 7) stan zdrowia (witalność, forma psychofizyczna), 8) formalne upoważnienie do działania 
w imieniu organizacji17. Zauważyć jednak należy, że poza jakością kadry menadżerskiej, 
niezbędne jest zrozumienie konieczności zmian przez środowisko (a w szczególności przez jego 
prawną emanację w postaci organów kolegialnych uczelni). Bez poparcia działań rektora  
i dziekanów przez senat i rady wydziałów nie może bowiem dojść do istotniejszych zmian  
w sposobie funkcjonowania uczelni. 

Zarządzaniem kompetencjami pracowników zajmowali się dotąd jedynie przedstawiciele 
reprezentujący organizacje biznesowe. Członkowie projektu nie spotkali się z systematycznym 
planowaniem kompetencji pracowników na uczelniach18. Czym innym jest natomiast podnoszenie 
kompetencji indywidualnych – np. poprzez udział w kursach lub studiach podyplomowych19.  

Niemniej jednak tradycyjny system kariery akademickiej umożliwia uzyskanie kompetencji 
przez gremia kierownicze w szczególny sposób. Mianowicie, awans odbywa się etapowo i jest 
połączony z uzyskaniem kolejnych stopni i tytułów naukowych. Osoby pełniące najwyższe funkcje 
wcześniej sprawowały już funkcje na niższych szczeblach (rektor najczęściej był wcześniej 
prorektorem, a uprzednio dziekanem lub prodziekanem).  

                                                
14 Education AT a Galance 2008, OECD Indicators, Raport OECD 2009 
15 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2012, projekt środowiskowy., Wydawnictwo KRASP, FRP oraz 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 47, w dokumencie (s.50) wymienia się negatywne cechy polskiego 
szkolnictwa wyższego, do których zaliczono między innymi: wieloetatowość, niskie wynagrodzenie kadry, bariery 
mentalne, w niedostatecznym stopniu profesjonalne kierowanie uczelnią i zarządzanie zasobami, niewłaściwe ścieżki 
kariery. 
16 Kompetencje akademickie są najczęściej rozumiane wąsko, jako uprawnienia uczelni do nadawania tytułów i stopni 
naukowych 
17 Oleksyn T., Kompetencje nauczycieli akademickich wobec wyzwań współczesności (w:) Komunikacja społeczna a 
zarządzanie we współczesnej szkole, Toruń 2009, s. 318-319 oraz Z. Sekuła, Motywowanie do pracy. Teorie  
i instrumenty, Warszawa 2008, s. 64. 
18 Planowana realizacja w UEK i realizowane w UG, rozpoczęto pracę nad tym także w innych uczelniach 
19 Nieopublikowane badania pilotażowe przeprowadzone przez członków projektu, w styczniu 2009 r. w Zakopanym 
podczas szkolenia skierowanego do kierowników dziekanatów, dziekanów i rektorów 
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Główne procesy kadrowe występujące w uczelniach i wyodrębnione do bardziej 
szczegółowej analizy to: 

6. Planowanie zatrudnienia  
7. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy 
8. Ocena pracy pracowników 
9. Rozwój pracowników 
10. Motywowanie i wynagradzanie 

 

2.5.1. Planowanie zatrudnienia 

2.5.1.1. Stan prawny 

Wedle art. 66 ust. 1 a) oraz art. 70 ust. 1, zarówno rektor, jak i kierownik podstawowej 
jednostki organizacyjnej uczelni opracowują – odpowiednio - strategię rozwoju uczelni oraz 
jednostki. Jednym z zasadniczych elementów tej strategii powinno być planowanie zatrudnienia.  

 

2.5.1.2. Uwagi wprowadzające 

Planując zatrudnienie należy mieć na względzie trojakiego rodzaju działalno ść na 
uczelniach: dydaktyczn ą, naukow ą i organizacyjn ą. Znalazło to wyraz w znowelizowanej 
u.p.s.w. : 

Według art. 111 ust. 2, pracownicy naukowo-dydaktyczni  są obowiązani: 
1) kształcić i wychowywać studentów (…),  
2) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową albo 

artystyczną, 
3) uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni. 

W niektórych uczelniach wskazany jest procentowy rozdział tych rodzajów aktywności, co  
w szczególności pomaga w ustaleniu wielkości dopuszczalnych godzinowych obciążeń.  

W uczelniach zasadniczym trzonem kadry jest właśnie grupa pracowników naukowo-
dydaktycznych, realizujących tradycyjny model uniwersytetu zgodnego z koncepcją Wilhelma von 
Humboldta, zakładającą jedność nauczania (dydaktyki) i nauki.20 

Przepis art. 111 ust. 3 ogranicza zakres obowiązków pracowników naukowych  do 
wymienionych ostatnio w punktach 2 i 3.21   

Z kolei pracownicy dydaktyczni  są obowiązani:  
1) kształcić i wychowywać studentów (…), 
2) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, 
3) uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni. 

Szczególnym, dodatkowym obowiązkiem nauczycieli akademickich22 posiadających tytuł 
naukowy profesora lub stopie ń naukowy doktora habilitowanego  jest kształcenie kadry.  

Pracowników uczelni można podzielić na dwie grupy: 
− Pracownicy merytoryczni, do których zaliczamy nauczycieli akademickich, z wyłączeniem ich 

szczególnej kategorii, tzn. dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników 

                                                
20 Por. S. Waltoś, Korzenie współczesnego szkolnictwa wyższego – ścieżki tradycji, (w:) Szkolnictwo wyższe w Polsce. 
Ustrój – prawo – organizacja, pod red. S. Waltosia i A. Rozmusa, Rzeszów 2009, s. 26 i n. 
21 Statystyczne zestawienia z 10 lat (do r. 2005) dotyczące placówek prowadzących badania naukowe w Polsce oraz 
liczbę pracowników naukowo-badawczych w tychże placówkach przedstawia A. Kędzior i A. Ordon, Organizacja i 
prowadzenie badań naukowych w szkole wyższej (w:) S. Waltoś, op. Cit., s. 410-411. 
22 Warto zauważyć, że pojęcie „nauczyciela akademickiego” ma przedwojenny rodowód, por. S. Waltoś, op. cit. s. 33 
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dokumentacji i informacji naukowej (art. 108 pkt 4 ustawy). Grupa ta nie uczestniczy bowiem 
bezpośrednio w procesie kształcenia i nie jest zaliczana do minimów kadrowych. 

− Pracownicy szeroko rozumianej obsługi działalności merytorycznej uczelni (m.in. pracownicy 
administracji, pracownicy naukowo techniczni, pracownicy biblioteczni, dokumentacji  
i informacji naukowej, pracownicy inżynieryjno techniczni itd). 
 
Planowanie zasobów ludzkich powinno w istocie dotyc zyć odr ębnie ka żdej z tych 

grup . Zasadniczą jednak rolę w uczelniach publicznych odgrywają nauczyciele akademiccy oraz 
pozostali pracownicy dedykowani do obsługi procesu dydaktycznego finansowanego z dotacji na 
działalność dydaktyczną. Wysoko ść tej dotacji jest bowiem wzgl ędnie stała, a przez to 
stanowi swoist ą kotwic ę wielko ści zatrudnienia . Jednocześnie dotacja na działalność 
dydaktyczną stanowi największe źródło finansowania działalności uczelni. 

 
Tabela 3.  Nauczyciele akademiccy w zatrudnieni w uczelniach p ublicznych i niepublicznych    

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szkoły wyższe i ich finanse w roku 2009, Informacje  
i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2010. 

 
Z tabeli 3 wynika w szczególności, że 70% „pierwszoetatowców” pracuje w uczelniach 

publicznych i tylko około 3% w uczelniach niepublicznych 
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Tabela 4.  Pracownicy nie b ędący nauczycielami zatrudnieni w uczelniach publiczny ch i niepubli-
cznych    

Stanowisko 
UCZELNIE 

PUBLICZNE 
UCZELNIE 

NIEPUBLICZNE 
liczba 

stanowisk    
udział % 

liczba 
stanowisk    

udział % 

pracownik naukowo techniczny 4275 6,67% 83 0,77% 
pracownik biblioteczny, dokumentacji i informacji 
naukowej 5715 8,91% 643 5,97% 

pracownik inżynieryjno techniczny 9264 14,45% 343 3,18% 

pracownik ekonomiczny, administracyjny oraz obsługi 44279 69,06% 9311 86,42% 

pracownicy pozostali 582 0,91% 394 3,66% 

RAZEM NIENAUCZYCIELE 64115 100,00% 10774 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szkoły wyższe i ich finanse w roku 2009, Informacje 
 i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2010. 

 
W szkołach niepublicznych podstaw ą finansowania jest czesne. Przy stabilnej sytuacji 

szkoły na rynku usług edukacyjnych, łączna wielkość uzyskanych środków finansowych z tego 
źródła jest możliwa do zaplanowania z podobnym prawdopodobieństwem, jak wysokość dotacji  
w uczelniach publicznych. 

Zakładając, iż stopień obsługi merytorycznych zadań powinien być w uczelniach tej samej 
kategorii zbliżony (np. w uniwersytetach), można założyć, że znaczne odchylenie od średniej 
krajowej oznacza przerost lub niedobór zatrudnienia. Liczba pracowników obsługujących 
działalność naukowo-badawczą stanowić powinna zatem pochodną liczby pracowników 
merytorycznych oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel.  Do zagadnienia tego 
powrócimy dalej. 

W odniesieniu do działalno ści badawczej , jej finansowanie odbywa się z innych źródeł  
(opisanych szerzej w module badawczym). Planowanie środków pozyskanych z tego tytułu jest 
trudne, gdyż system ten oparty jest na indywidualnej (lub zespołowej) pracy badaczy. Uczelnie 
bezpośrednio nie są beneficjentami grantów (szeroko rozumianych) i zasadniczo nie mogą 
finansować z nch działalności podstawowej. Teoretycznie zatem, pozyskiwanie i realizacja grantów 
jest grą o sumie zerowej, tzn. uczelnia nie może odnosić z tego tytułu korzyści materialnych. 
Uwzględniając konieczność refinansowania grantów – ich pozyskanie łączy się nawet  
z koniecznością trwałego zamrożenia środków własnych uczelni, a „efekty rzeczowe” – w postaci 
budynków i aparatury – chociaż z jednej strony przyczyniają się do wzrostu wartości mienia 
uczelni, to z drugiej powodują wzrost nakładów na ich eksploatację. 

Planowanie zatrudnienia pracowników naukowych (badawczych) jest w tym kontekście 
bardzo trudne. Bezpieczne jest w tej sytuacji dopuszczenie do składania wniosków o granty przez 
osoby już zatrudnione na uczelni, a w razie pozytywnej decyzji - zatrudnienie innych osób 
niezbędnych do realizacji zadań jedynie na czas określony. Taka sytuacja nie jest jednak 
korzystna dla tej ostatniej kategorii pracowników; nie mają oni bowiem stabilnego zatrudnienia. 
Propozycję godzącą bezpieczeństwo finansowe uczelni ze względną stabilizacją zatrudnienia 
przedstawimy dalej. 

Podkreślić należy, że skoro pracownicy naukowo-dydaktyczni obowiązani są również do 
prowadzenia prac badawczych, to nawet w przypadku braku w uczelni grupy pracowników 
naukowych oraz większej liczby grantów, działalność par excellence naukowa powinna się  
w uczelniach rozwijać. 
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Jak wskazano wyżej, działalno ść organizacyjna  należy do obowiązków pracowniczych 
nauczycieli akademickich wszelkich kategorii. Stąd też istnieją prawne podstawy powierzenia im 
prac czysto organizacyjnych bez odrębnego wynagrodzenia. W niektórych uczelniach w umowach 
o pracę wprost wskazano, jaka część etatu jest przeznaczona na realizację tych zadań.  
W kontekście wskazanej niżej, ustawowej możliwości ograniczenia pracownikowi zakresu 
obowiązku dydaktycznego, dopuszczalne jest okresowe skierowanie określonej osoby wyłącznie 
do prac organizacyjnych. Przykładem tego może być nauczyciel akademicki będący rektorem albo 
kierownikiem dużego grantu, polegającego na zbudowaniu unikalnego urządzenia. 

W kontekście dotychczasowych wywodów, poni ższą analizę ograniczamy zasadniczo do 
planowania zatrudnienia finansowanego z dotacji na działalno ść dydaktyczn ą (oraz  
z czesnego w uczelniach niepublicznych) . 

2.5.1.3. Nauczyciele akademiccy 

Planowanie zatrudnienia w tym obszarze opiera się z jednej strony na ściśle określonych 
podstawach (np. wynikających z obowiązkowego pensum dydaktycznego), a z drugiej – na 
niemożliwych do zweryfikowania a priori prognozach (np. dotyczących zainteresowania nowo 
uruchamianym kierunkiem studiów). Planowanie powinno być zatem na tyle elastyczne, aby były 
możliwe korekty in minus w przypadku, gdyby okazało się, że doszło do nadmiernego w stosunku 
do potrzeb dydaktycznych i posiadanych środków finansowych zatrudnienia, a także in plus  
– w sytuacji przeciwnej. Poniżej przedstawione i skomentowane zostaną zasadnicze wyznaczniki 
dotyczące zatrudnienia. 

2.5.1.3.1. Liczba studentów oraz liczebność grup studenckich 
Decydujące znaczenie dla określenia wielkości kadry na uczelni ma ilość studentów. 

Przepisy określają maksymalną ilość studentów, która może przypadać na jednego nauczyciela 
akademickiego. Mianowicie zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 27 lipca 2006 r., w sprawie 
warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na 
określonym kierunku i poziomie kształcenia23, stosunek liczby nauczycieli akademickich, 
stanowiących minimum kadrowe dla danego kierunku studiów, do liczby studentów na tym 
kierunku nie może być mniejszy niż: 
1) 1: 25 – dla kierunków studiów artystycznych; 
2) 1:180 – dla kierunków studiów ekonomicznych; 
3) 1:180 – dla kierunków studiów humanistycznych i społecznych; 
4) 1:50 – dla kierunków studiów filologia; 
5) 1:60 – dla kierunków studiów matematyczno – fizyczno – chemicznych i przyrodniczych; 
6) 1:60 – dla kierunków studiów medycznych, z wyjątkiem kierunków lekarskiego i lekarsko – 

dentystycznego, dla których ten stosunek nie może być mniejszy niż 1:40; 
7) 1:180 – dla kierunków studiów prawnych; 
8) 1:80 – dla kierunków studiów rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; 
9) 1:80 – dla kierunków studiów technicznych; 
10) 1:80 – dla kierunków studiów wychowania fizycznego. 

Poza wskazanymi wymogami, uczelnie mają szeroką autonomię w zakresie określenia 
ogólnej ilości osób, które uczelnia gotowa jest przyjąć na pierwszy rok studiów oraz wielkości grup 
studenckich.  

                                                
23  Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1048 ze zm. Po wejściu w życie znowelizowanej u.p.s.w. rozporządzenie to zostanie 
zastąpione nowym. 
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Prognozując liczbę przyszłych studentów należy uwzględnić ogólną sytuację demograficzną 
oraz zainteresowanie konkretną ofertą dydaktyczną. Wpływ sytuacji demograficznej na liczbę 
studentów można ocenić jedynie indywidualnie, w odniesieniu do konkretnej uczelni. Generalnie 
biorąc niż demograficzny jest mniej odczuwalny w uczelniach cieszących się dużą renomą. 
Zjawisko to stawia w szczególnie trudnej sytuacji uczelnie niepubliczne, których finansowanie 
opiera się wyłącznie na czesnym. Można bowiem z ryzykiem popełnienia niewielkiego błędu 
założyć, że – poza kierunkami uważanymi za „rynkowe” – kandydaci wybiorą kierunki mniej dla 
nich atrakcyjne, ale nieodpłatne24.  

2.5.1.3.2. Standardy kształcenia/Krajowe Ramy Kwalifikacji 
W znowelizowanej ustawie zrezygnowano z centralnie określonych standardów kształcenia. 

Nie znaczy to jednak, że ich nie będzie; po prostu w miejsce dotychczasowych standardów zostają 
wprowadzone wzorcowe efekty kształcenia (które będą wyznaczane autonomicznie przez 
uczelnie).25 Wydaje się, że szkoły wyższe przez pewien czas będą kontynuowały dotychczasową 
praktykę; już sam termin ogłoszenia na studia, wynoszący wiele miesięcy przed datą rekrutacji, 
wyklucza szybką zmianę przyjętych już we właściwym trybie zasad. Po pewnym jednak czasie, 
którego minimalny okres szacuje się na 3-5 lat, powinno dojść do istotnego zróżnicowania oferty 
dydaktycznej i swoistej w tym zakresie konkurencji programów, a także sposobów ich realizacji 
(np. inny rozkład zajęć pomiędzy wykładami i ćwiczeniami, oferowane praktyki itp.). 

Planując zatrudnienie uczelnie powinny sobie jednak odpowiedzieć na pytanie, czy 
generalnie biorąc – niezależnie od rodzaju studiów - zamierzają petryfikować dotychczasowy 
sposób nauczania, czy też – wprowadzając „wzorcowe efekty kształcenia” – doprowadzą w istocie 
do obniżenia czy podwyższenia poziomu nauczania. 

2.5.1.3.3. Liczba godzin dydaktycznych 
Na gruncie znowelizowanych zasad kształcenia zarówno liczba godzin dydaktycznych, jak  

i sposób ich realizacji, będą zależały od uczelni. W tym kontekście konieczne stanie się podjęcie 
decyzji kierunkowych przez władze uczelni, w szczególności, czy wszystkie godziny mają być 
efektywnie przeprowadzane, czy też część z nich będzie odbywała się bez bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego. 

2.5.1.3.4. Minima kadrowe i zapotrzebowanie na kadrę 
Istotnie zmieniają się zasady dotyczące minimów kadrowych . W szczególności zaczną  

w tym zakresie obowiązywać swoiste zamienniki (np. zamiast jednego profesora – dwóch 
doktorów - art. 9a znowelizowanej u.p.s.w.). Z jednej strony elastyczność taka stanowić będzie 
ułatwienie dla uczelni uboższych w wysokokwalifikowaną kadrę; z drugiej jednak zniesienie 
standardów kształcenia spowoduje, że właściwie każda dotychczasowa specjalność w ramach 
tego samego kierunku powinna być traktowana tak, jak kierunek studiów, to znaczy posiadać 
własne minimum kadrowe. Wbrew zatem pozorom, swoboda w kreowaniu studiów bynajmniej nie 
musi przyczynić się do żywiołowego wzrostu ich liczby. Barierą w tym względzie będzie właśnie 
konieczność zapewnienia każdemu – rozumianemu „po nowemu” - kierunkowi studiów odrębnej 
kadry. 

                                                
24 Zapotrzebowanie na kadrę powinno być także pochodną liczebności grup studenckich. W istocie często zależność 
bywa odwrotna. Z jednej strony, rynkowy popyt na określone kierunki spowodował, iż doszło do faktycznych wypaczeń, 
tzn. do ograniczania studiowania jedynie do wysłuchania (nieobowiązkowych zresztą) wykładów. Z drugiej strony, 
liczebność grup wykładowych i ćwiczeniowych na matematyce i ekonomii jest diametralnie różna – nawet na 
przedmiotach nie związanych z korzystaniem ze specjalistycznego sprzętu. Trudno zatem dopatrzeć się jakiejś 
generalnej reguły. We wskazanym kontekście wydaje się, że uczelnie powinny „przewietrzyć” przyjęte zasady, ustalając 
nowe, bardziej racjonalne. 
25 Na gruncie znowelizowanej u.p.s.w. standardy dotyczą studiów przygotowujących do wykonywania 
określonych zawodów, takich jak np. nauczyciela czy lekarza. 
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Nowy sposób określania minimum kadrowego przyczyni się zapewne również do większej 
praktycznej przydatności wielu kierunków studiów. Przykładowo, do minimum kadrowego studiów 
prawniczych może być zaliczony sędzia Sądu Najwyższego będący magistrem, zaś studiów 
informatycznych – zatrudniony w firmie ComArch magister inżynier. 

Nowy sposób określania minimum kadrowego może (zasadniczo korzystnie) wpłynąć na 
postrzeganie na uczelniach roli studiów i kreowanej sylwetki absolwenta. Przyczyni się także do 
tego wymóg badania losów absolwentów . 

W kontekście minimum kadrowego zasadnicze znaczenie ma liczba profesorów oraz 
doktorów habilitowanych . 

Odrębną sprawą od minimum kadrowego jest ogólna liczba potrzebnych pracowników 
określonych kategorii.  Uczelnie powinny uwzględniać zarówno bieżące potrzebny, jak  
i konieczność zastępowania wysokokwalifikowanej kadry oraz utrzymywania właściwej struktury 
jednostek organizacyjnych. Przykładowo, najtańsze dla uczelni jest zatrudnienie dużej ilości 
wykładowców, zobowiązanych do wykonywania wielokrotnie większej ilości godzin dydaktycznych 
niż profesor. Jednocześnie jednak należy pamiętać, że uczelnia tym się różni od szkoły, że 
nauczycielami są osoby tworzące naukę. Dlatego też o tożsamości szkoły wyższej decydują 
profesorowie. Planując zapotrzebowanie na kadrę należy zatem wyważyć różne aspekty 
aktywności szkoły wyższej, a także zamierzenia i ambicje rozwojowe (np., czy uczelnia zamierza 
być uwzględniona na tzw. liście szanghajskiej, a jeżeli już się tam znajdzie, czy zamierza poprawić 
swoją lokatę). 

2.5.1.3.5. Pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich  
Wedle art. 130 ust. 1 znowelizowanej u.p.s.w. czas pracy nauczyciela akademickiego jest 

określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. 
Wedle ust. 2 tego artykułu zasady ustalania zakresu obowiązków, rodzaje zajęć 

dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla 
poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa senat.  

Istotnym elementem polityki kadrowej jest ustalona przez uczelnię wysokość pensum oraz 
przyjęte zasady stosowania obniżek. 

Roczny wymiar zajęć dydaktycznych, dla poszczególnych grup stanowisk nauczycieli 
akademickich, został określony w art. 130 ust. 3 znowelizowanej u.p.s.w. w następujący sposób: 
− od 120 do 240 godzin dydaktycznych – dla pracowników naukowo-dydaktycznych; 
− od 240 do 360 godzin dydaktycznych – dla pracowników dydaktycznych; 
− od 300 do 540 godzin dydaktycznych – dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na 

stanowiskach lektorów i instruktorów lub równorzędnych. 
Jak widać, uczelnie mają znaczny zakres swobody w określeniu ilości obowiązkowych 

godzin dydaktycznych. Przykładowo, na jednym z polskich uniwersytetów, wysokość pensum  
i zasady stosowania obniżek są następujące: 
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Tabela 5. Liczba godzin pensum dydaktycznego oraz g odzin zwolnie ń od pensum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Naszym zdaniem, uczelnie mogłyby podjąć decyzję, że okresem rozliczeniowym 

wykonania pensum mo że być czas dłu ższy ni ż 1 rok, np. 2 lub 3 lata . Elastyczność taka  
z jednej strony mogłaby przyczynić się do obsady pożądanej ilości godzin w razie ich 
szczególnego nagromadzenia w jednym roku, a z drugiej - do rozwoju naukowego nauczyciela 
akademickiego w roku wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Podkreślić należy, że wskazany wymiar czasu pracy może ulec zwiększeniu lub 
zmniejszeniu. Mianowicie w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji 
programu kształcenia, nauczyciel akademicki może być obowiązany prowadzić zajęcia 
dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych, w rozmiarze nieprzekraczającym dla pracownika 
naukowo-dydaktycznego 1/4, a dla pracownika dydaktycznego 1/2 wymiaru obowiązków 
dydaktycznych.26 Tak więc przyjęty na uczelni wymiar pensum może we wskazany sposób zostać 
zwiększony. Pracownik nie może odmówić wykonania zajęć mieszczących się we wskazanych 
granicach (przy czym za tę pracę przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie). Dalsze zwiększenie 
czasu pracy wymaga jego zgody. 

Przepisy przewidują także możliwość zmniejszenia, a nawet zniesienia obowiązkowego 
pensum. Otóż rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych poniżej dolnej granicy wymiaru 
ustalonej zgodnie z ust. 3, w przypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania 
ważnych zadań lub realizowania przez nauczyciela akademickiego projektów badawczych lub 
innych zadań przewidzianych w statucie27. 

Uważamy, że obni żek pensum nie powinny uzyskiwa ć osoby zatrudnione na drugim 
etacie  poza uczelnią, a ponadto, że przyznanie obniżki pensum powinno wykluczać możliwość 
wykonywania przez pracownika zajęć w godzinach nadliczbowych lub na zasadach umowy 
cywilnoprawnej. Jeżeli bowiem dany pracownik bez przeszkód wykonuje taką pracę, oznacza to, 
że udzielenie zwolnienia było niecelowe.   

Truizmem jest stwierdzenie, że obowiązki pracownika naukowo-dydaktycznego nie 
ograniczają się do wykonania pensum dydaktycznego. Nauczyciel akademicki jest mianowicie 
obowiązany przepracować 156 godzin miesięcznie. Niemniej jednak na tle unormowań prawa 
pracy określających wskazaną ostatnio ilości godzin, którą nauczyciel akademicki jest obowiązany 
przepracować, powstaje problem związany z ustawowym dozwoleniem zatrudnienia nauczyciela 

                                                
26 Art. 131 ust. 1  znowelizowanej u.p.s.w. 
27 Art. 130 ust. 4 znowelizowanej u.p.s.w. 

• rektor – nie więcej niż o 120 godzin; 
• prorektor o 90 godzin; 
• dziekan o 90 godzin; 
• prodziekan o 60 godzin; 
• dyrektor instytutu o 60 godzin; 
• z-ca dyrektora instytutu o 60 godzin; 
• dyrektor biblioteki o 60 godzin; 
• członek Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej o 90 godzin; 
• członek Rady Głównej Szkolnictwa 

Wyższego o 90 godzin. 
Wszystkie zniżki udzielane są przez 

rektora na wniosek zainteresowanego. 

• pracownicy samodzielni: profesor, 
doktor habilitowany – 180 godzin; 

• adiunkt, asystent – 210 godzin; 
• asystent w pierwszym roku 

zatrudnienia – 180 godzin; 
• wykładowca, starszy wykładowca 

– 360 godzin; 
• lektor, instruktor – 540 godzin; 
• lektor, instruktor w pierwszym 

roku zatrudnienia 510 godzin; 
• lektor obcokrajowiec 360 – 540 

godzin. 
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akademickiego u dodatkowego pracodawcy (a na gruncie dotychczasowej ustawy nawet u dwóch 
dodatkowych pracodawców).28 Po prostu oba unormowania są niemożliwe do pogodzenia. Wydaje 
się, że dopuszczona przez ustawodawstwo wieloetatowość mieści w sobie implicite dozwolenie na 
świadczenie pracy w mniejszym wymiarze godzinowym niżby to wynikało ze wskazanych wyżej 
wielkości. 

2.5.1.3.6. Problem etatyzacji 
Przez etatyzację rozumiemy wprowadzenie na uczelni zasad określenia wzgl ędnie stałej 

struktury zatrudnienia nauczycieli akademickich , tj. przyjęcie określonych relacji procentowych 
pomiędzy pracownikami poszczególnych kategorii.  

Jak wskazano wyżej, wysokość dotacji budżetowej w kolejnych latach jest zbliżona (przy 
założeniu względnej stałości czynników określonych w algorytmie). W konsekwencji ilość etatów 
finansowanych z tejże dotacji również powinna być względnie stała, gdyż nie ma finansowych 
możliwości istotniejszego wzrostu zatrudnienia. Obserwacja ta implikuje wniosek o celowości 
wprowadzenia w uczelniach zasad określających politykę kadrową, uwzględniających okoliczność, 
że dla prowadzenia właściwej dydaktyki konieczny jest udział zarówno samodzielnych 
pracowników naukowych, jak i nie samodzielnych.  

Uważamy, że wprowadzenie etatyzacji w skali kraju byłoby praktycznie niemożliwe do 
przeprowadzenia, a jednocześnie nieracjonalne. Etatyzacj ę powinny zatem wprowadzi ć same 
uczelnie.  

W praktyce do rzadkości należy zaplanowanie i utrzymywanie określonej struktury kadry;  
zmiany zachodzą z reguły w sposób „spontaniczny”. Wskutek tego sytuacja kadrowa w poszcze-
gólnych uczelniach jest zróżnicowana. Z jednej strony uzyskanie kolejnego szczebla w rozwoju 
naukowym łączy się z tzw. naturalnym awansem , powodując na niektórych wydziałach 
wspomniany przerost najwyżej wykwalifikowanej kadry. Z drugiej jednak strony, w wielu  
uczelniach występuje zjawisko luki pokoleniowej, polegającej na tym, że po odejściu na emeryturę 
profesorów i doktorów habilitowanych nie ma pracowników, którzy mogliby ich zastąpić (w tym 
miejscu abstrahujemy od przedstawionej w innym miejscu, zasady konkursowego trybu 
obsadzania stanowisk na uczelniach). 

Naszym zdaniem dla zapewnienia prawidłowej struktury zatrudnienia nie jest konieczne 
planowe, jednorazowe określanie relacji pomiędzy pracownikami wszystkich kategorii. Wystarczy 
jeżeli ograniczone zostaną one do stosunków pomiędzy grupą pracowników samodzielnych  
i niesamodzielnych. Dla realizacji tej zasady wystarczyłoby określić we względnie sztywny sposób 
liczbę: 

1. samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych albo 
2. niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych.  

Skutkiem przyjęcia drugiego z tych wariantów byłby brak możliwości automatycznej zmiany 
rodzaju posiadanego etatu w przypadku uzyskania kolejnego stopnia naukowego przez któregoś  
z pracowników naukowych. Zmiana ilości ogólnej pracowników (w tym także proporcji pomiędzy 
grupami stanowisk) mogłaby nastąpić dopiero wtedy, gdy zwiększyłyby się potrzeby dydaktyczne 
oraz istniałaby możliwość sfinansowania tychże potrzeb.  
Przykład wniosku o przyznanie etatu (załącznik nr 1). 

                                                
28 W świetle przepisów przejściowych stan taki może utrzymywać się do końca trzeciego roku od dnia 
wejścia w życie ustawy – art. 23 ustawy z 4 lutego 2011 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie 
niektórych innych ustawy. 
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2.5.1.4. Nienauczyciele 

Analiza struktury zatrudnienia nienauczycieli w uczelniach polskich wskazuje na to, że brak 
jest generalnej w tym zakresie reguły. Proporcja pracowników niebędących nauczycielami do 
nauczycieli zatrudnionych w szkolnictwie wyższym w Polsce jest przedstawiona w tabeli poniżej. 

Tabela 6.  Proporcja pracowników nie b ędących nauczycielami do nauczycieli zatrudnionych  
w szkolnictwie wy ższym w Polsce.  

Zatrudnieni na etatach uczelnie publiczne uczelnie niepubliczne  ogółem 

  NA NN NN/NA NA NN NN/NA  NA NN NN/NA 

Ogółem 82691 64115 77,5% 17375 10774 62,0% 100066 74889 74,8% 

uniwersytety 30927 23542 76,1% 1220 920 75,4% 32147 24462 76,1% 

uczelnie techniczne 18077 15679 86,7% 519 404 77,8% 18596 16083 86,5% 

uczelnie rolnicze 4978 4605 92,5% 40 32 80,0% 5018 4637 92,4% 

uczelnie ekonomiczne 3290 2700 82,1% 5879 4176 71,0% 9169 6876 75,0% 

uczelnie pedagogiczne 3588 2210 61,6% 885 566 64,0% 4473 2776 62,1% 

uczelnie medyczne 9980 6536 65,5%       9980 6536 65,5% 

AWF 1740 1620 93,1%       1740 1620 93,1% 

uczelnie artystyczne 3019 1508 50,0% 52 4 7,7% 3071 1512 49,2% 

uczelnie teologiczne 54 27 50,0% 355 145 40,8% 409 172 42,1% 

pozostałe szkoły wyższe 4707 2512 53,4% 8425 4527 53,7% 13132 7039 53,6% 

uczelnie resortowe 2331 3176 136,3%       2331 3176 136,3% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szkoły wyższe i ich finanse w roku 2009, Informacje 
 i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2010. 

Jak widać, pomiędzy poszczególnymi kategoriami uczelni zachodzą zasadnicze różnice  
w relacjach nauczycieli do nienauczycieli. Nie występuje zresztą zbieżność tych relacji nawet  
w obrębie tych samych kategorii. Przykładowo, w 2009 r. na uniwersytetach średnia proporcji 
nauczycieli do nienauczycieli wynosi 100:80, przy czym jest ona bardzo zróżnicowana, wynosząc 
100:88 na UJ, 100:71 UŁ, 100:59 UR (Rzeszów), 100:44 UKSW (Warszawa).29 

Wydaje się, ze nie jest możliwe wskazanie jednej, odpowiedniej dla całego kraju proporcji,  
w szczególności dlatego, że strukturę zatrudnienia determinuje wiele czynników, w tym tradycja, 
baza lokalowa, a także liczba i rodzaj jednostek wyodrębnionych w uczelni.  

W odniesieniu do tej grupy pracowników uczelni aktualne jest zawarte wyżej stwierdzenie, że 
z uwagi na względną stałość dotacji na działalność dydaktyczną, z której również ta kategoria osób 
jest wynagradzana, nie należy zwiększać ilości zatrudnionych (szczególnie, jeśli wpłynie to na 
zwiększenie ogólnego wolumenu wynagrodzeń). 

W związku z tym uważamy, że należy się skoncentrować na uszczelnieniu zasad 
przyznawania nowych etatów (co w tak rozbudowanej organizacji, jaką jest uczelnia jest 
koniecznością).  

Proponujemy uzależnienie przyznania nowego etatu od łącznego spełnienia dwóch 
warunków: 

− Posiadania środków na ten cel, 
− Udokumentowania zwiększenia ilości zadań (lub pojawienia się nowych, np. obsługi systemu 

informatycznego). 

                                                
29 Dane z Raportu sporządzonego dla Uniwersyteckiej Komisji Finansowej (2010). 
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Przykład takiego wniosku o etat stanowi załącznik nr 2. 
Inna sytuacja dotyczy etatów związanych z obsługą projektów. Zatrudnianie do takiej pracy 

nie podlega powyższym ograniczeniom i w zakresie posiadanych środków może względnie 
swobodnie następować. Polityka kadrowa polega tutaj na wyborze któregoś z następujących 
wariantów: 

1. Zatrudnianie nowych pracowników (o czym niżej), 
2. Zwiększenie zadań dotychczasowym pracownikom, połączone ze wzrostem wynagrodzeń  

(o czym niżej), 
3. Model mieszany. 

2.5.1.5. Problem planowania zatrudnienia do realizacji prac badawczych 

W odniesieniu do prac badawczych  nauczycieli akademickich, występuje wspomniana 
wyżej sytuacja szczególna, polegająca na tym, że brak możliwości pokrywania potrzeb etatowych 
z tym związanych z dotacją na działalność dydaktyczną. Stąd też tej kategorii pracowników (tzn. 
pracowników naukowych) nie może dotyczyć etatyzacja w wyżej podanym rozumieniu. 

Ilość etatów, a także kwalifikacja pracowników, zależą w analizowanym przypadku od 
rozmiaru zadań badawczych; nie ma tutaj zatem zależności pomiędzy ilością pracowników 
samodzielnych i niesamodzielnych. Jak wskazano wyżej, finansowanie tych etatów może się 
dokonywać z innych źródeł finansowania, tzn. różnego rodzaju projektów, których naturalną cechą 
jest ich czasowość.  

2.5.1.6. Doświadczenia zagraniczne 

Uczelnie anglosaskie posiadają dużą autonomię w zakresie zatrudniania, awansowania  
i zwalniania kadry. Wynika ona z silnej konkurencji jaką można zaobserwować na tamtym rynku 
edukacyjnym (dotyczy nie tylko studentów, ale również dobrych pracowników naukowych). To 
władze uczelni decydują o: 
− liczbie pracowników akademickich; 
− dostępnych etatach;  
− rozkładzie etatów dla pracowników w zakładach, katedrach, instytutach i na wydziałach.  

 
W przypadku uczelni zagranicznych planowanie zasobów ludzkich rozpoczyna się od analizy 

liczby i rodzaju posiadanych pracowników. Na tym etapie rozważa się możliwość przesunięć 
(wewnętrznego transferu pracowników) i awansów, a także rekrutacji, gdy przy obecnym stanie nie 
ma możliwości realizacji wyznaczonych (priorytetowych) zadań (obszarów aktywności uczelni).  
W ramach specyficznych praktyk: 

− może do tego być wyznaczona osobna jednostka - jak w przypadku University of 
Cambridge (http://www.admin.cam.ac.uk/offices/hr/policy/retirement/academic.html),  

− nadzór nad tym procesem może sprawować Kanclerz (Freie Universität w Berlinie ),  
− decyzję o awansie pracownika stałego na profesora (jeśli spełnia kryteria) podejmuje 

wicekanclerz, decyzja dotycząca awansu na wykładowcę leży natomiast w kompetencjach 
rady jednostki. (Lund University ). 
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2.5.2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy 

2.5.2.1. Nawiązanie stosunku pracy 

2.5.2.1.1. Stan prawny 
Zagadnienie nawiązania stosunku pracy reguluje art. 118-121 znowelizowanej u.p.s.w. 

Generalną zasadę zawiera art. 118 tej ustawy stanowiąc, iż nawiązanie stosunku pracy  
z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Na 
podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł 
naukowy profesora.  

W uczelni publicznej stosunek pracy nawiązuje rektor, natomiast w uczelni niepublicznej  
– organ wskazany w statucie.  

Art. 118 ust. 7 znowelizowanej u.p.s.w. zawiera instrument, przeciwdziałający tzw. 
nepotyzmowi. Wskazano w nim, iż 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 kurateli nie może powstać stosunek 
bezpośredniej podległości służbowej. Nie dotyczy to osób pełniących funkcje organów 
jednoosobowych uczelni, dla których ustawa przewiduje powoływanie ich w drodze wyborów. 

W art. 118 a znowelizowanej u.p.s.w. wprowadzono zasadę zatrudniania nauczycieli  
w drodze otwartego konkursu z jednoczesnym wskazaniem obowiązkowych miejsc zamieszczania 
ogłoszeń o wolnych etatach (w tym na stronach internetowych Komisji Europejskiej). 

Art. 120 znowelizowanej u.p.s.w. zaostrza warunki zatrudnienia asystenta nie posiadającego 
stopnia naukowego doktora oraz adiunkta nie posiadającego stopnia doktora habilitowanego 
określając maksymalny okres zatrudniania na czas 8 lat. 

Wstępnym warunkiem nawiązania stosunku pracy jest oczywiście posiadanie wolnego etatu; 
dopiero potem następuje zatrudnienie. 

2.5.2.1.2. Przyznanie etatu 
Przyjęcie do pracy nauczyciela akademickiego dotąd niezatrudnionego w uczelni zależy  

w pierwszym rzędzie od tego, czy: 
− należy w tym celu stworzyć (przyznać) nowy etat, czy też 
− odpowiedni etat już istnieje (został już uprzednio przyznany). 

W pierwszym przypadku, decyzja o zatrudnieniu musi być poprzedzona procedur ą 
przyznania etatu.  Uczelnia ma w tym zakresie swobodę, przy czym rzadko procedura ta jest 
sformalizowana. Naszym zdaniem przyznanie etatu powinno zależeć od kumulatywnego 
spełnienia dwóch wymogów:  

1) istnienia rzeczywistych potrzeb dydaktycznych (ewentualnie naukowo-dydaktycznych) oraz  
2) posiadania środków finansowych potrzebnych na realizację tego celu.  

Postępowanie w tym względzie kończy się przyznaniem lub odmową przyznania przez 
rektora etatu. W razie przyznania etatu można przystąpić do właściwej procedury zmierzającej do 
zatrudnienia. 

Jeżeli natomiast odpowiedni etat ju ż istnieje  (np. pracownik dotąd go zajmujący 
przeszedł na emeryturę) - bezprzedmiotowy jest etap przyznawania etatu.  

2.5.2.1.3. Zasady zatrudniania nauczycieli akademickich 
W odniesieniu do zasad zatrudniania nauczycieli akademickich Komisja Europejska w swych 

zaleceniach podkreśliła, co następuje: 
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Pracodawcy naukowców odpowiadają, jako osoby rekrutujące, za zapewnienie pracownikom 
naukowym otwartych, przejrzystych oraz porównywalnych na poziomie międzynarodowym 
procedur doboru kadr i rekrutacji30. Ogłoszenia w sprawie zatrudnienia powinny zawierać dokładny 
opis wymaganej wiedzy i kwalifikacji oraz nie być na tyle specjalistyczne, by zniechęcić 
odpowiednich kandydatów. Pracodawcy powinni zamieścić również opis warunków pracy oraz 
uprawnień, w tym opis perspektyw rozwoju zawodowego31.  

Wymagany poziom kwalifikacji powinien odpowiadać potrzebom stanowiska i nie powinien 
stanowić bariery w przyjęciu do pracy. Przy uznawaniu i ocenie kwalifikacji należy skupić się 
bardziej na ocenie osiągnięć kandydata niż jego/jej uwarunkowaniach lub reputacji, jaką zdobył w 
instytucji, w której uzyskał te kwalifikacje. Jako że kwalifikacje zawodowe można osiągnąć na 
wczesnym etapie długiej kariery naukowej, należy także uznawać przebieg trwającego przez całe 
życie rozwoju zawodowego32. 

Wedle art. 118a znowelizowanej u.p.s.w. zatrudnienie nauczyciela akademickiego  w 
uczelni publicznej nast ępuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu . Tryb i warunki 
postępowania konkursowego określa statut33. Informacj ę    o konkursach ogłasza si ę    na 
stronach internetowych uczelni, urz ędu obsługuj ącego ministra wła ściwego do spraw 
szkolnictwa wy ższego oraz ministra nadzoruj ącego uczelni ę, a także na stronach 
internetowych Komisji Europejskiej, w europejskim p ortalu dla mobilnych naukowców, 
przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców 34. 

Podkreślić należy, że zatrudnianie nauczyciela bez konkursu jest możliwe tylko, jeżeli wymiar 
jego etatu nie przekracza połowy.  

Poniższa tabela przedstawia przykładowe porównanie wymaganych dokumentów przy 
staraniu się o pracę na polskich uczelniach: publicznej i niepublicznej w przypadku kierunków 
ekonomicznych. Porównanie zostało dokonane na podstawie 11 komunikatów (5 z uczelni 
publicznych i 6 z uczelni niepublicznych) w 2009 roku, dotyczyły one poszukiwań kandydatów na 
stanowisko adiunkta w różnych zakładach dydaktycznych związanych z realizacją programu 
kształcenia na kierunku ekonomia. 
Tabela 7.  Przykładowe wymagania dotycz ące kandydata na stanowisko adiunkta na kierunku 

ekonomia  

 Uczelnie publiczne  Uczelnie niepubliczne  
Dyplom potwierdzający posiadanie tytułu doktorskiego + + 
Doświadczenie biznesowe +(mile widziane)  +(niezbędne) 
Certyfikat potwierdzający kompetencje pedagogiczne + +(mile widziane) 
Certyfikaty językowe + + 
Lista publikacji +(niezbędna) +(mile widziane) 

Źródło: Opracowanie własne  

 
Chociaż zasada zatrudniania w drodze konkursów obowiązuje od dziesiątków lat, to 

praktyczna ich rola jest znikoma. Mianowicie tylko niewielka ilość etatów jest obsadzana w wyniku 
rzeczywistej konkurencji kandydatów, przejawiającej się w ich większej ilości (to znaczy jeżeli 
przynajmniej 2 osoby przystąpią do konkursu). W większości przypadków jest tak, że do 
konkursu przyst ępuje jedna tylko z góry znana osoba.  Często zresztą wymogi konkursowe są 
tak sformułowane, że właściwie przesądzają o „zwycięzcy”. W tej sytuacji istotne jest, aby 

                                                
30 Karta Naukowca, ZALECENIE KOMISJI z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz 
Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, European Communities, 2006, s. 5. 
31 Karta Naukowca, ZALECENIE KOMISJI s. 26 
32 Karta Naukowca, ZALECENIE KOMISJI s. 27 
33 Art. 118 a ust. 1, Projekt nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
34http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/ lub http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index  
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konkursy zaczęły spełniać swoją rolę, a jednocześnie, aby ocenie podlegał zweryfikowany na tle 
pracowników jednostki ogłaszającej konkurs dorobek naukowy kandydata (a tam, gdzie to jest 
możliwe, równie ż dydaktyczny ). 

Naszym zdaniem należałoby z jednej strony recenzję uprościć, a z drugiej zwiększyć 
faktyczną odpowiedzialność recenzentów. Uważamy, że należy od nich wymagać jednoznacznej 
oceny dorobku kandydata, niekoniecznie poł ączonej z wielostronicowym elaboratem . 

Ocena naukowych dokonań kandydata powinna nastąpić według reguł wskazanych  
w kolejnej części opracowania. W tym miejscu wskazujemy jedynie, że według nas uczelnie 
powinny określić minimalny ilościowy poziom dorobku umożliwiający kandydowanie na dane 
stanowisko (np. średnia wydziału).  

Zarówno ustawa, jak i statuty uczelni określają wymogi, jakie muszą spełnić kandydaci.  
Z uwagi na to, że nie są one identyczne, sugerujemy, aby recenzentom je wskazać, zamieszczając 
stosowne fragmenty statutu uczelni. Od recenzentów powinno się wymagać odpowiedzi na 
pytanie, czy wymienione w statucie wymogi spełnia kandydat. Naszym zdaniem recenzja powinna 
się ograniczyć do tych odpowiedzi, uzupełnionych ogólną oceną. Gdyby recenzent uznał, że jakieś 
szczególne uzasadnienie jest celowe, mógłby to wyrazić w sposób syntetyczny na 0,5-1 stronie. 
Przykład takich recenzji dotyczących oceny kandydata na stanowiska profesora 
zwyczajnego i nadzwyczajnego stanowią załączniki nr 3A i 3B.  

 
Szczególnym przypadkiem konkursu jest zatrudnienie w tym trybie rektora.  

Zagadnieniem tym zajęliśmy się w innej części raportu (Samorządność akademicka 
i menedżerska); tutaj odnosimy się do niego w jednym tylko, pracowniczym kontekście. 
Przypomnijmy, że Rektor uczelni publicznej mo że być    powołany w drodze wyborów albo  
w drodze konkursu .  

Otóż ustawa nie przewiduje szczególnych powodów przyjęcia trybu konkursowego, 
wskazując jedynie, że konkurs na stanowisko rektora ogłasza i wymogi ustala senat. Niemniej 
jednak uważamy, że w praktyce nastąpić to powinno wówczas, gdy istnieją zadania, których 
wykonanie wymaga specyficznych kwalifikacji. Przykładowo, może tu chodzić o zdecydowaną 
poprawę wyniku finansowego uczelni (w sytuacji, gdy jeszcze nie zachodzą przesłanki wszczęcia 
postępowania naprawczego), zwiększenie liczby studentów, czy restrukturyzację zatrudnienia.  

Osoby przystępujące do konkursu powinny przedstawić swoisty „biznesplan ”. Istotą 
takiego konkursu powinna być zatem nie tyle ocena formalnych kwalifikacji (wszyscy potencjalni 
kandydaci muszą je bowiem spełnić), ile założeń i możliwości realizacji „biznesplanu”. 
Jednocześnie kandydat powinien wskazać własne warunki – zwłaszcza dotyczące zakresu 
swobody jego działania przy obsadzie stanowisk kierowniczych w podstawowych jednostkach 
organizacyjnych (w praktyce: dziekanów) oraz w centralnej administracji uczelni osobami 
posiadającymi szczególne, określone przez niego kompetencje. 

2.5.2.1.4. Mianowanie i umowy o pracę jako formy zatrudnienia nauczycieli 
akademickich 

W świetle znowelizowanej ustawy, stosunek mianowania będzie dotyczyć tylko profesorów, 
natomiast pozostałe formy zatrudnienia (w tym opisane niżej) obejmują wszystkich pozostałych 
pracowników uczelni. Do tych form zatrudnienia zalicza się: umowy o pracę, umowy o dzieło oraz 
umowy zlecenia. 
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2.5.2.1.4.1. Umowy o pracę (zawierane na podstawie Kodeksu pracy):  
a. Umowa na czas okre ślony , powinny być zawierane w odniesieniu do wszystkich 

pracowników po okresie próbnym, a także do realizacji grantów. Zwracamy tutaj uwagę na 
niewłaściwą praktykę krótkiego okresu, zwykle 1 roku, zawierania umowy na czas określony. 
Pamiętając o tym, że tylko 2 kolejne umowy mogą być zawierane na czas określony, umowy 
te powinny być zawierane na dłuższe okresy pozwalające na pełne sprawdzenie 
przydatności danej osoby (np. 2-4 lata).  

b. Umowy na czas nieokre ślony , powinny z zasady dotyczyć osób sprawdzonych jako 
pracowników po wykonaniu dwóch umów na czas określony. Wygaśnięcie stosunku pracy 
wskutek osiągnięcia wieku emerytalnego dotyczy tylko nauczycieli akademickich. Oznacza 
to, że wszystkie pozostałe grupy pracowników mog ą pozostawa ć w stosunku pracy  
w sposób nielimitowany wiekiem . Ustanie stosunku pracy z nimi może nastąpić jedynie na 
zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Pracy (np. rozwiązanie za porozumieniem stron 
lub wypowiedzenie). Uczelnie mogą wprowadzić wewnętrzne systemy zachęt ułatwiających 
podjęcie decyzji o rozstaniu się z uczelnią, przy jednoczesnym zwolnieniu etatu. 
Przykładowo, na jednym z uniwersytetów wprowadzono wewnętrzne unormowanie, na mocy 
którego każdy pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, który zwróci się o rozwiązanie 
stosunku pracy za porozumieniem stron z 24-miesięcznym wyprzedzeniem, otrzymuje  
w każdym z tych miesięcy dodatkowe wynagrodzenie równe 20% jego uposażenia 
zasadniczego. 

c. Umowy na czas wykonania okre ślonej pracy , są wprawdzie przewidziane w prawie pracy, 
ale ich zawarcie jest dosyć „kłopotliwe” dla obu stron. Rodzą się bowiem niekiedy problemy  
z określeniem, kiedy dana praca jest „wykonana”. W konsekwencji nie rekomendujemy tej 
postaci nawiązania stosunku pracy. 

d. Umowy na zast ępstwo  w praktyce są zawierane przede wszystkim w odniesieniu do osób 
niebędących nauczycielami akademickimi   na czas uzasadnionej, dłuższej nieobecności 
pracownika (spowodowanej zwłaszcza chorobą).  

2.5.2.1.4.2. Umowy cywilnoprawne 
a) Umowy o dzieło,  mogą być zawierane jedynie wtedy, gdy ich rezultatem jest „dzieło”, 

posiadające samodzielny, niezależny od jego wykonawcy byt. Przykładowo mogą one 
obejmować wygłoszenie cyklu wykładów. 

b) Umowy zlecenia (a ściślej: umowa z art. 750 k.c.), polegają na wykonaniu określonych 
czynności dla uczelni. Jeżeli zleceniobiorca obowiązany jest podporządkować się 
poleceniom zleceniodawcy, a jednocześnie umowa ma być wykonywana w miejscu pracy  
w określonych godzinach, to wtedy niezależnie od nazwy jest to umowa o pracę, o czym  
kadra zarządzająca uczelnią powinna pamiętać. 

2.5.2.1.5. Zasady zatrudniania pracowników przy realizacji projektów 
Specyfika prac dotyczących projektów została wyżej przedstawiona. Ze względu na 

określony czas realizacji projektu trudno jest zapewnić stałe związanie badaczy z uczelnią (biorąc 
pod uwagę przepisy prawa pracy, wykluczające zatrudnianie wielokrotnie tej samej osoby na czas 
określony). Novum w tym zakresie mogłoby stanowić zatrudnianie takich pracowników na 
niespotykanych dotąd zasadach, zamieszczając w umowie o pracę klauzulę, iż do obowiązków 
pracowniczych, których niedopełnienie umożliwia wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku 
pracy, należy pozyskanie grantów zapewniających między innymi pokrycie całości lub części 
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wynagrodzenia. Uważamy jednocześnie, że okres wykonania tego zobowiązania powinien być 
relatywnie długi, np. 1,5 do 3 lat.  

Przy zatrudnianiu do prac badawczych powstaje pytanie, czy ich kierownicy powinni mieć 
swobodę w zatrudnianiu członków zespołu. Z jednej strony uważa się często, że osoba uzyskująca 
grant powinna decydować o doborze współpracowników. Z drugiej jednak strony, projekty 
finansowane z budżetu państwa (polskiego czy UE) należałoby traktować tak samo jak te 
dotyczące statutowych działań uczelni. Generalnie można stwierdzić, że pracodawcą nie jest 
kierownik grantu, lecz uczelnia i dlatego zasady zatrudniania nie powinny odbiegać od 
przewidzianych w prawie obowiązującym. Problem zakresu swobody kierowników grantów dotyczy 
jednak tylko pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Każdy bowiem nauczyciel 
może być zatrudniany w wymiarze przekraczającym połowę etatu jedynie w drodze otwartego 
konkursu (cyt. art. 118a), a zatem o zatrudnieniu decydują kwalifikacje/kompetencje kandydata,  
a nie osobiste preferencje/przekonania kierownika grantu. Zastrzec się należy, że wpływ 
kierownika na skład zespołu pozostać musi istotny, tyle tylko, że obejmuje on określenie 
wymaganych kwalifikacji/kompetencji kandydatów, a więc ma charakter przedmiotowy a nie 
podmiotowy.  Na marginesie dodać należy, że procedura konkursowa może utrudnić terminowe 
przystąpienie do realizacji projektu.  Dlatego też uczelnie powinny przewidzieć, zgodne z ustawą,  
a jednocześnie szybkie ścieżki zatrudnienia. 

2.5.2.2. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy  

2.5.2.2.1. Stan prawny 
Przepisy art. 123-127 znowelizowanej u.p.s.w. określają zasady rozwiązania i wygaśnięcia 

stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim. 
Wedle art. 123 ust. 1 ustawy 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. 

Ponadto w określonych przypadkach wygasa on z mocy prawa. 

2.5.2.2.2. Rrozwiązanie i wygaśnięcia stosunku pracy mianowanego nauczyciela 
akademickiego 

Generalnie biorąc, przyczyny ustania stosunku pracy są zbieżne z powodami dotyczącymi 
wszystkich pracowników. Niemniej jednak istnieje kilka przypadków szczególnych, na które 
zwrócimy uwagę. 

Specyficzną podstawą wypowiedzenia  stosunku pracy jest otrzymanie negatywnej oceny 
okresowej (art. 124 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 w zw. z art. 132 znowelizowanej u.p.s.w.).  

Szczególną z kolei podstawą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym bez 
wypowiedzenia jest naruszenie praw autorskich oraz dopuszczenie się oszustwa naukowego (art. 
126 ust. 3). 

Powodem natomiast wygaśnięcia z mocy prawa stosunku pracy, dotycz ącą tylko 
mianowanych nauczycieli akademickich, jest osi ągni ęcie wieku: 70 lat w przypadku 
profesora tytularnego, a 65 w przypadku pozostałych  nauczycieli . Zauważyć należy, że 
wydłużenie wieku emerytalnego, postrzegane jako przywilej, obecnie w gruncie rzeczy 
dyskryminuje mianowanych nauczycieli akademickich w stosunku do wszystkich innych 
pracowników. W świetle bowiem obecnej interpretacji prawa pracy, wiek emerytalny nie może być 
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samoistną przyczyną ustania a nie rozwiązania stosunku pracy. W konsekwencji np. wykładowca 
będący magistrem może pracować na uczelni dowolnie długo – w przeciwieństwie do profesora 
tytularnego.   

Poza wskazanymi podstawami zwolnienia, rozwiązanie stosunku pracy z mocą 
natychmiastową może nastąpić w razie ciężkiego naruszenia obowi ązków pracowniczych .  
W przypadku nauczycieli akademickich dotyczy to w szczególności nie odbywania zajęć bez 
usprawiedliwienia, bądź też powierzanie prowadzenia zajęć adiunktom i zaliczanie ich na swoje 
konto. W roku 2010 z tej przyczyny na jednym z uniwersytetów polskich zwolniony został jeden  
z profesorów zwyczajnych. Z kolei w 2011 r. rozwiązana została umowa o pracę z profesorem  
– kierownikiem katedry w związku z tym, że negocjował kontrakt z NFZ-em dla kliniki oraz dla 
prywatnego szpitala, w którym również pracował. 

2.5.2.2.3. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem akademickim 
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę 

Ustawa normuje szczegółowo zasady rozwiązania stosunku pracy mianowanym 
nauczycielem akademickim (którym na gruncie znowelizowanej u.p.s.w. jest tylko profesor 
tytularny). Niemniej jednak wskazane w przedstawionych przepisach reguły stanowią pewien 
standard, który powinien znaleźć zastosowanie także do nauczycieli akademickich zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę. W praktyce różnica wyraża się w podstawie prawnej rozwiązania 
stosunku pracy: w przypadku nauczycieli mianowanych będzie to u.p.s.w., a pozostałych 
pracowników – Kodeks pracy. 

2.5.2.3. Problem dyscypliny pracy 

Z kwestią stosunku pracy blisko jest powiązane zagadnienie jej dyscypliny. W pierwszym 
rzędzie istotne jest właściwe prowadzenie zajęć dydaktycznych. Dochodzą sygnały, iż wcale 
nierzadkie są przypadki notorycznego spóźniania się na zajęcia, a także ich skracania. Uczelnie 
powinny podjąć działania mające na celu ustalenie stanu faktycznego i podjęcie ewentualnie 
przeciwdziałań. W szczególności wydaje si ę celowe zawarcie porozumienia z samorz ądem 
studenckim, na mocy którego samorz ąd będzie informował rektora o nieodbytych zaj ęciach. 
W ten sposób sprawa zostanie zinstytucjonalizowana i bezprzedmiotowy stanie się argument  
o donoszeniu na prowadzących.  

Rozwiązania wymaga także sprawa adekwatno ści oświadcze ń o wykonanych zaj ęciach , 
jeżeli z różnych, w tym obiektywnych powodów, nie wszystkie się odbędą. Najczęściej prowadzący 
traktują takie przypadki jako zajęcia odbyte i takie też deklaracje składają. Proponujemy 
poinformowanie przed kolejnym semestrem, iż oświadczenia o wykonanych zajęciach muszą być 
zgodne ze stanem rzeczywistym, bez względu na powód ich nieodbycia. Posiadanie fotografii 
stanu rzeczywistego powinno być w następnym semestrze podstawą takiego ustalenia terminów 
zajęć, aby wszystkie przewidziane godziny mogły być efektywnie przeprowadzone. Przykładowo, 
w razie przyjęcia jako standard trzech godzin zajęć, pozostałby wystarczający margines liczby 
wolnych tygodni do tego, aby wszystkie one mogły się odbyć. 

2.5.2.4. Doświadczenia zagraniczne 

W Unii Europejskiej nauczyciele akademiccy są na ogół pracownikami państwowymi i bardzo 
rzadko pochodzą z zagranicy. We Francji, dla przykładu, tylko 2% pracowników naukowych 
urodziło się poza granicami tego kraju, podczas gdy w Szwajcarii, w której wiele szkół wyższych 
ma renomę międzynarodową odsetek ten wynosi aż 25%.  
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Niezależnie od narodowości pracowników istotne jest ustalenie, w jakim stopniu kariery na 
uczelniach są dostępne dla osób niebędących ich absolwentami. Otóż nie ma w tym zakresie 
jednolitych reguł. I tak, odsetek kadry naukowej wywodzącej się z własnych absolwentów wynosi: 
w Hiszpanii 95%, we Francji – ponad 50%, w USA – zaledwie 7%.35 W Niemczech regułą jest, że 
osoby uzyskujące stopień naukowy doktora nie mogą pojąć pracy na uczelni, która je 
wypromowała.  

2.5.2.4.1. Nawiązywanie stosunku pracy: 
W przypadku Lund University  za zagwarantowanie umiejętności/kompetencji odpowiada 

kierownik danej jednostki. Dotyczy to zarówno zatrudnienia odpowiedniego pracownika, jak  
i kwestii rozwoju całego zespołu. Oferty pracy tworzone są wg kategorii36: 

− doktoranci,  
− doktorzy – stanowiska badawcze,  
− wykładowcy,  
− kadra administracyjno – techniczna.  

Dużo bardziej sformalizowaną postać mają oferty pracy dla pracowników naukowych37. 
Kandydaci odpowiadają na oferty pracy logując się na stronie uniwersytetu, gdzie dokonują 
rejestracji w panelu aplikacyjnym, zakładają konto a następnie zgłaszają swoją aplikację na jedno 
z oferowanych właśnie stanowisk. Możliwa jest aplikacja spontaniczna (bez podania stanowiska)38.  

W przypadku University College Dublin  oferty pracy są bardzo skonkretyzowane. Zarówno 
jeśli chodzi o tworzenie nowego stanowiska pracy, jak i poszukiwanie osoby na istniejące 
stanowisko tworzona jest szczegółowa oferta zawierająca spis dokładnych wymagań oraz zakres 
przyszłych obowiązków. Ogłoszenie oferty na zwolniony etat poprzedza analiza dotychczasowych 
obowiązków pracownika i ewentualne ich zaktualizowanie39. 

Oferty mają dwojakiego rodzaju adresatów: osoby już zatrudnione oraz osoby z zewnątrz. 
Oferty te są ogłaszane poprzez platformę HR (Emplyee Self Service). Po zarejestrowaniu się 
istnieje możliwość aplikacji na stanowisko40.  

W Freie Universität w Berlinie oferty pracy ogłaszane są na stronie internetowej, odrębnie 
dla nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników41. W odniesieniu do poszczególnych grup 
pracowników istnieją osobne jednostki organizacyjne mające za zadanie rekrutację i selekcję 
pracowników. Kandydaci zapraszani są na rozmowę, a następnie podejmowana jest decyzja  
o zatrudnieniu42.  

W Vrije Brussel University  na stronie internetowej znajduje się informacja z ogłoszeniami  
o wakatach. Lista wakatów odnosi się do poszczególnych jednostek, do których osoba zaintereso-
wana jest „przekierowywana”43.  

W University of Goeteborg  przy zatrudnianiu uwzględnia się cel i tematykę pracy na danym 
stanowisku. Zanim zostanie ogłoszona oferta pracy, odpowiednia jednostka ustala zakres 

                                                
35 Thieme J.K., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku Polska Europa USA, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009 s.35 
36 Przykładowa oferta pracy na uniwersytecie w Cambridge: http://www.admin.cam.ac.uk/offices/hr/jobs/, natomiast 
uniwersytecie w Lund: (http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24914&Dnr=375149&Type=EU) 
37 na przykład http://www3.lu.se/info/lediga/admin/document/PA2011-55eng.pdf 
38 http://www.lunduniversity.lu.se/about-lund-university/jobs 
39 http://www.ucd.ie/hr/t4cms/recruitment_and_selection_v2.0.pdf 
40 Przykładowe oferty pracy (akademicka, badawcza) https://hrweb.ucd.ie/pls/corehrrecruit/docs/0000062543.pdf, 
https://hrweb.ucd.ie/pls/corehrrecruit/docs/0000063202.pdf, http://www.ucd.ie/hr/jobvacancies/ 
41 Przykładowa oferta pracy dla profesora: http://www.fu-berlin.de/einrichtungen/media/appointment_require-
ments_professorshipsW2_W3.pdf 
42 http://www.fu-berlin.de/einrichtungen/media/general_information_applicants.pdf 
43 Takie ogłoszenie można obejrzeć w niektórych przypadkach dopiero po rejestracji (Dział B+R). Na tej samej stronie 
znaleźć można formularze aplikacyjne. http://aivpc41.vub.ac.be/DP/wijzervacatures/DPrightvacaturesE.php 
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obowiązków i wymaganych kompetencji. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje dana jednostka 
(wydział). Oferty te nie są podzielone na stanowiska administracyjne, badawcze czy akademickie. 
Aplikować należy przesyłając dokumenty tradycyjną pocztą, więcej informacji można otrzymać 
kontaktując się z wyznaczoną osobą z działu kadrowego (podane nazwisko)44. Po ogłoszeniu 
oferty pracy minimalny czas zbierania odpowiedzi wynosi 3 tygodnie. Uniwersytet prowadzi 
zatrudnienie w czasie pełnym, niepełnym oraz w formach mieszanych (np. część etatu, część 
zlecenia).45 W odniesieniu do profesorów – oferty są szerzej upubliczniane; muszą być one 
ogłaszane również w prasie codziennej.  

2.5.2.4.2. Rozwiązywanie stosunku pracy 
Rozwiązywanie stosunku pracy w większości uniwersytetów następuje dopiero po nieudanej 

próbie przesunięcia pracownika do innego działu o podobnym charakterze pracy. Generalnie 
jednak w uczelniach preferuje się stałe (i długoletnie) zatrudnienie.  

Wypowiedzenie umowy musi pisemnie uzasadnić powód zwolnienia. Takim powodem może 
być nieprzydatność/niedostosowanie pracownika, a także brak pracy dla niego lub brak 
finansowania. Jeżeli przyczyną zwolnienia jest brak środków finansowych lub likwidacja etatu, 
wówczas uniwersytet obowiązany jest zasadniczo do przeniesienia pracownika na inne stanowisko 
z zachowaniem wszelkich dotychczasowych świadczeń.46  

Oczywiście inna jest sytuacja wówczas, gdy pracownik nie przestrzega określonych  
w uczelni zasad. Wówczas dochodzi do jego zwolnienia. Przykładowo w University of Goeteborg 
pracownik zostaje zwolniony, jeśli nie przestrzega reguł ustalonych i zarządzonych przez 
wicekanclerza. Nie odnosi się to do profesorów.47  

2.5.3. Ocena pracy pracowników 

Oceny pracowników są niezbędnym, a zarazem jednym z najbardziej kontrowersyjnych  
i konfliktogennych elementów zarządzania. Dlatego też pracownik powinien mieć jasno określone 
kryteria własnej pracy i wiedzieć czego się od niego oczekuje.48 Podkreślić przy tym należy, że 
przedmiotem oceny nie jest pracownik jako taki, ale  jedynie efekty jego pracy .49 

2.5.3.1. Stan prawny 

Wedle art. 132 ust. 1, wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie  
w zakresie należytego wykonywania obowiązków określonych w cyt. art. 111. 

Zgodnie z art. 132 ust. 2 znowelizowanej u.p.s.w. oceny dokonuje się nie rzadziej niż raz na 
dwa lata, a w odniesieniu do nauczycieli posiadających tytuł naukowy profesora – nie rzadziej niż 
raz na cztery lata. Zasady dokonywania ocen określa statut.  

2.5.3.2. Pracownicy naukowowo–dydaktyczni  

Jak wskazano wyżej pracownik jest obowiązany do trojakiego rodzaju aktywności. Naszym 
zdaniem senaty uczelni powinny w uchwałach jednoznacznie ws kazać, że chocia żby jedna 

                                                
44 przykładowa oferta pracy dla nauczyciela akademickiego znajduje się na stronie: 
http://130.241.151.51/ledig_anstallning/detail.php?lt_id=6705&lang=eng Uczelnia posiada zakładkę badania 
dedykowanej tylko ofertom na stanowiska badawcze. http://www.gu.se/english/research/job-opportunities/ 
45 http://www.pa.adm.gu.se/english/employment/general_regulations/ 
http://www.pa.adm.gu.se/digitalAssets/1210/1210737_Anst_ordning_eng.pdf 
46 Lund University http://www.lunduniversity.lu.se/upload/staff/handbook_employees_2010.pdf 
http://www.lunduniversity.lu.se/current-staff/guidelines-rules-and-policies 
47 http://www.pa.adm.gu.se/digitalAssets/1210/1210737_Anst_ordning_eng.pdf. 
48 Godzwon Z., Refleksje nad oceną pracowników, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” 2007, nr 5, s. 99. 
49 Por. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Kraków 2001, s. 117. 
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negatywna ocena działalno ści naukowej lub dydaktycznej jest to żsama z negatywnym 
wynikiem cało ści dokona ń danej osoby.  Nie widzimy takiej potrzeby w odniesieniu do 
działalności organizacyjnej – w razie ciężkiego naruszenia obowiązków organizacyjnych istnieją 
właściwe instrumenty prawa pracy, a jednocześnie nie sądzimy, aby działalność organizacyjną 
mogły ocenić ciała kolegialne. Właściwej oceny mogą dokonać jedynie przełożeni, podobnie jak 
zdecydować o jej konsekwencjach przy uwzględnieniu prawnej ochrony pracowników 
wynikających z Prawa pracy (np. aktywny udział w związkach zawodowych przy podejmowaniu 
decyzji o zwolnieniu). 

Poniżej przedstawimy zasady oceny naukowej i dydaktycznej. 

2.5.3.2.1. Zasady oceny działalności  naukowej 
Obserwacja sposobu dokonywania ocen przez uczelnię nasuwa wniosek, że jest ona równie 

pracochłonna, co nieefektywna. Odbywa się ona najczęściej dwustopniowo, przez wieloosobowe 
komisje. 

Naszym zdaniem ocena powinna być dwojaka: ilościowa i jakościowa.  
Ocena ilo ściowa powinna by ć dokonywana według jednolitych zasad stosowanych  

w jednorodnej lub porównywalnej grupie pracowników.  Ocena ta służy kilku celom: 
1. Suma punktów wszystkich zatrudnionych umożliwia zbadanie trendów na wydziale w 

kolejnych latach (może się okazać, że wielkość ta jest względnie stała, bądź też że maleje 
lub zwyżkuje); 

2. Zbiorcze zestawienie wszystkich pracowników wydziału pozwala na ustalenie, jaki jest 
odsetek zatrudnionych przyczyniających się do rozwoju wydziału, a jaki ciągnie go „w dół”; 

3. Zestawienie umożliwia określenie miejsca każdego pracownika w stosunku do pozostałych, 
a zwłaszcza w stosunku do średniej lub mediany wydziału; 

4. Zestawienie umożliwia usytuowanie miejsca kandydata zgłaszającego się na konkurs  
w stosunku do średniej wydziału (chociażby nie był jego pracownikiem); 

5. Określenie przez senat minimalnego progu dokonań stosunku do średniej wydziału lub 
mediany wydziału umożliwia określenie w sposób automatyczny negatywnej oceny. 
Sposób dokonywania oceny osiągnięć naukowych powinien obejmować: 

1. Kryteria oceny , które powinny być jednolite dla jednorodnych grup nauczycieli akademickich 
(np. prawników, biotechnologów itd.); 

2. Ankiety  (wzory ankiet) powinny być dostępne przed okresem „rozliczeniowym” i wypełniane 
corocznie, a każdy pracownik powinien być informowany przez dziekana o jego miejscu na 
liście; dzięki temu będzie mógł w ciągu kolejnego roku uzupełnić swój dorobek; 

3. Minimalne progi  (określone Statucie), poniżej których ocena jest automatycznie negatywna 
(np. 5% średniej danego wydziału). Jednocześnie byłoby celowe, aby w Statucie zostały 
wskazane minimalne progi także dla pozostałych ocen: tzn. „pozytywnej” (np. 50% średniej 
wydziału) oraz „wyróżniającej” (np. 200% średniej wydziału); 

4. Uzyskanie minimalnych progów ilo ściowych nie musi oznacza ć, że dany pracownik 
automatycznie osi ągnął pozytywn ą ocenę. W Statucie można bowiem przewidzieć 
również ocenę jakościową dorobku naukowego (vide niżej). 

 
Przykładowo, na jednym z uniwersytetów polskich przyjęto następującą ankietę stanowiącą 

podstawę ilościowej oceny działalności naukowej – załącznik nr 4.  
 
Oprócz oceny ilo ściowej nale ży przeprowadzi ć ocenę jakościow ą. 
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Wyniki oceny ilościowej nie są bowiem wystarczające do stwierdzenia, z jednej strony, że 
osoba która przekroczyła minimalny próg uzyskała automatycznie ocenę pozytywną, ani też, że 
osoba uzyskująca na wydziale maksymalną ilość punktów jest najlepsza. Wobec tego oceny 
ilościowe, chociaż stanowią właściwy wskaźnik aktywności naukowej, nie przesądzają wszakże 
jeszcze o jej jakości. W konsekwencji może się okazać, że osoba np. dziesiąta pod względem 
uzyskanej liczby punktów zostanie uznana za najlepszego w danym okresie naukowca wydziału. 
Zastrzec się jednak pragniemy, że naszym zdaniem niespełnienie minimalnych ilościowych 
wymagań powinno oznaczać, w zasadzie, automatycznie, iż aktywność naukowa pracownika jest 
tak niska, że wręcz zbędna staje się analiza jakościowa.  

2.5.3.2.2. Zasady oceny dydaktycznej 
Zgodnie z artykułem 132 ust. 3 znowelizowanej u.p.sw., przy dokonywaniu oceny 

nauczyciela akademickiego do opinii o wypełnianiu przez niego obowiązków dydaktycznych 
dołącza się ocenę studentów i doktorantów, przedstawianą po zakończeniu każdego cyklu zajęć 
dydaktycznych. Zasady przeprowadzania tej oceny i sposób jej wykorzystania określa statut 
uczelni.  

Sposób przeprowadzenia oceny oraz wszelkie inne szczegóły jej dotyczące powinny być 
bardzo dobrze opracowane, aby można je było powiązać np. z systemem motywacyjnym 
i systemem wynagrodzeń. Szczególnie kryteria dotyczące wag poszczególnych kategorii ocen 
powinny być przemyślane. I tak przy ocenie jakości pracy dydaktyka należy wziąć pod uwagę 
(Millward Brown SMG/KRC, 2010): 

− oceny studentów, dokonywane w sposób anonimowy, przez liczbę oceniających 
zapewniającą redukcję ryzyka przypadkowej wariancji ocen (szczegóły określą statuty 
uczelni, definiując minimalną liczbę oceniających, poniżej której wyniki nie są brane pod 
uwagę); - waga 50%; 

− związek osiągnięć naukowych w postaci prac opublikowanych oraz wystąpień 
konferencyjnych z ostatnich pięciu lat z nauczanym przedmiotem (30% - ocena tak / nie); 

− analizę sylabusów do realizowanych przez nauczyciela akademickiego przedmiotów, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich jakości, zgodności z przyjętą dla kierunku i specjalności 
koncepcją kształcenia i aktualności prezentowanych treści – 10%; 

− udział w promocji studenckiego ruchu naukowego i organizacji studenckich 10%. 
W ten sposób studenci często mają też wpływ na decyzje dotyczące realizacji programów 

studiów, w sprawie wyboru wykładowcy oraz obniżeniu lub dodaniu liczby godzin do przedmiotu, 
który jest dla nich szczególnie interesujący.  

Na wielu uczelniach do oceny wykorzystywany jest jeden z modułów w systemie USOS,  
w którym studenci uczestniczący w zajęciach danego nauczyciela, po ich ukończeniu mogą je 
ocenić.  

 
Przykładowo na jednym z uniwersytetów polskich przyjęto następującą ankietę 

dydaktyczną – załącznik nr 5 
 
Na podstawie ankiet studenckich możliwe jest wyprowadzenie wniosków co do jakości 

nauczania. W praktyce jednak nie jest to proste, gdyż brak jest obowiązku wypełniania ankiet 
przez studentów, stąd ich wyniki nie są reprezentatywne. Radykalna poprawa tego stanu byłaby 
możliwa w szczególności poprzez wpisanie do regulaminu studiów obowiązku wypełniania ankiet. 
Można jednak sądzić, że przymus w tym zakresie spotkałby się z dezaprobatą środowiska. 
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Z kwestią oceny dydaktycznej powiązane jest zagadnienie przygotowania 
pedagogicznego  nauczycieli akademickich. Zauważyć należy, że brak jest w tym zakresie 
obowiązujących (sformalizowanych) wymagań. Doskonalenie kompetencji dydaktycznych 
najczęściej następuje metodą „prób i błędów” zainteresowanych pracowników. Należałoby w 
uczelniach zastanowić się nad celowością powrotu do organizowania obowiązkowych kursów 
rozwijających kompetencje dydaktyczne. 

2.5.3.3. Pracownicy naukowi 

Pracownicy naukowi nie podlegają ocenie dydaktycznej. Ze względu na charakter ich 
obowiązków wymagania ilościowe dotyczące dokonań naukowych mogą (a nawet powinny) zostać 
podwyższone w stosunku do pracowników naukowo-dydaktycznych. 

2.5.3.4. Pracownicy dydaktyczni 

Pracownicy dydaktyczni podlegają ocenie na podstawie ankiet studenckich – według zasad 
wskazanych wyżej. Ponadto do ich obowiązków należy podnoszenie swoich kwalifikacji 
zawodowych, czyli muszą oni sami przejawiać aktywność w tym zakresie (np. proponując nowe 
metody nauczania czy modyfikację programu studiów). 

2.5.3.5. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 

 
Celem doskonalenia kompetencji nienauczycieli akademickich jest zapewnienie uczelni 

takich pracowników, którzy przyczynią się do osiągnięcia celów strategicznych i realizacji misji 
uczelni. Profesjonalizacja nienauczycieli akademickich uniwersytecie wymaga opracowania  
i wdrożenia systemu oceny kadr. Proces ten pozwoli na weryfikację osiągnięć i trudności na 
stanowiskach pracy, opracowanie kierunków przyszłych działań, niezbędnych do wyeliminowania 
błędów, zapewnienia skuteczniejszego funkcjonowania na każdym stanowisku pracy. Program 
oceny pracowników przyczyni się do wspierania personelu w wykorzystaniu pełnego potencjału. 
Podstaw ą oceny nienauczycieli akademickich powinna by ć  samoocena,  opinie wystawiane 
przez współpracowników, przeło żonego, podwładnych oraz klientów  („ocena 360o”). W ten 
sposób uzyska się pełny i obiektywny obraz danego pracownika. Znajomość mocnych i słabych 
stron osób jest punktem wyjścia do podejmowania optymalnych działań z zakresu efektywnego 
zarządzania personelem: rozwijanie kompetencji, dopasowanie predyspozycji oraz warunków na 
zajmowanym stanowisku pracy.  

Naszym zdaniem uczelnia powinna dokonywać oceny w podobnych terminach, jak 
nauczycieli akademickich . Podkreślić należy, że ze względu na różny kontakt z interesariuszami, 
podstawy oceny nie mogą być jednolite.  

Tam, gdzie jest to możliwe, należy do oceny wykorzysta ć równie ż ankiet ę (np.  
w przypadku oceny działalności dziekanatu przez studentów).Ankieta powinna wywierać 
analogiczne skutki jak ankiety wypełniane przez studentów, a dotyczące nauczycieli akademickich. 

2.5.3.6. Doświadczenia zagraniczne 

W przypadku Island University ocena pracowników składa się z dwóch etapów. Pierwszy to 
ocena wykonywania obowiązków pracowniczych przeprowadzona przez uczelnię; następuje ona 
raz na rok. Drugi to ocena studentów odbywająca się dwa razy w roku, po zakończeniu semestru. 
Kwestionariusz oceny studenckiej jest rozbudowany, liczy 38 pytań, w tym o przygotowywanie się 
studentów (!) do zajęć. Wśród studentów, którzy wypełnią ankiety losowana jest nagroda 
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książkowa, odpowiadająca sumie 500 zł. Dostęp do wyników ankiet mają badani nauczyciele 
akademiccy, koordynatorzy kursów, dziekani oraz prorektor ds. dydaktycznych. Organizuje się 
również spotkania, podczas których wyniki tych ankiet są dyskutowane między nauczycielami  
i studentami.  

2.5.4. Rozwój pracowników 

Przez rozwój zawodowy rozumieć należy uzupełnianie przez pracowników wiedzy 
niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań na aktualnym stanowisku oraz rozwijanie 
dodatkowych kompetencji, pod kątem awansu, przesunięcia na inne stanowisko lub zmiany 
organizacyjnej.50 Rozwój zawodowy jest bliski szerszej koncepcji „zarządzania wiedzą”. 
Zarządzanie wiedzą pozytywnie oddziałuje na wartość kapitału intelektualnego, na który składa się 
m.in. kapitał ludzki, kapitał relacji i kapitał strukturalny.51 

We współczesnych organizacjach podkreśla się podmiotowy aspekt rozwoju pracownika , 
który kreuje własną karierę. Ścieżki kariery – to ogólne zasady przemieszczania się pracowników 
w strukturze stanowisk organizacji celem nabywania i rozszerzania ich kompetencji. Planowanie 
karier pracowników jest ściśle powiązane z rozwojem, motywowaniem oraz planowaniem zasobów 
ludzkich.52 

Efektywna realizacja karier zawodowych jest uwarunkowana aktywnym uczestnictwem w tym 
procesie trzech podmiotów: pracownika, bezpośredniego przełożonego i organizacji. Pracownik  
– na podstawie samooceny – planuje swoją karierę zawodową, bezpośredni przełożony wspiera 
go i doradza, natomiast organizacja dostarcza odpowiednich struktur i procedur, dzięki którym 
kariery zawodowe mogą być realizowane.53 

Awans może być trojakiego rodzaju: poziomy, pionowo-poziomy oraz pionowy54; różne mogą 
być także stosowane w organizacjach strategie awansu.55 

Oczywiście rozwój zawodowy pracownika właściwy z punktu widzenia potrzeb organizacji 
niekoniecznie pokrywa się z aspiracjami i wizją rozwoju samych zainteresowanych.56 Niewątpliwie 
większa zbieżność w tym zakresie występuje w odniesieniu do nauczycieli akademickich. 

2.5.4.1. Rozwój nauczycieli akademickich 

Ścieżka kariery akademickiej jest bardzo sformalizowana.  
Uzyskiwanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, a także tytułu profesora 

zależy zasadniczo od predyspozycji intelektualnych i aktywności zainteresowanego. Jednocześnie 
osiąganie coraz wyższych kwalifikacji naukowych nie musi być związane z karierą akademicką. 
Można bowiem uzyskać kolejne stopnie bez związku z zatrudnieniem na uczelni. 

Kariera akademicka wiąże się z uzyskiwaniem przez osoby posiadające wymagane stopnie 
naukowe i tytuł naukowy57 określonych w ustawie stanowisk.  Zasadą jest, że stanowiska te są 
obsadzane w drodze otwartych konkursów. Stąd też nie ma mo żliwo ści wytyczenia sobie 

                                                
50 Z. Ściborek, Dylematy rozwoju zawodowego, Warszawa 2009, s. 66. 
51 M. Fryczyńska, M. Jabłońska-Wołoszyn, Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Warszawa 2008, 
s. 14 oraz wskazana tam literatura. 
52 M. Fryczyńska, M. Jabłońska-Wołoszyn, op. cit., s. 135 i n.  
53 G. Łukasiewicz, Kształtowanie karier zawodowych (w:) Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, pod red. A. 
Szałkowskiego, Warszawa 2002, s. 88 
54 Z. Sekuła, op. cit., s. 94 i n. 
55 Por. Z. Łukasiewicz, op. cit., s. 83 i n. oraz Z. Sekuła, op. cit., s. 92. 
56 Z. Sekuła, op. cit., s. 89. 
57 Zmiany w zakresie stopni naukowych i tytułów naukowych jakie nastąpiły od Dekretu z 1947 r. do Ustawy z 2003 r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki zostały przedstawione przez A. 
Kiebałę, Kariery nauczycieli akademickich (w:) S. Waltoś, op. cit., s. 235. 
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ścieżki kariery od asystenta do profesora zwyczajnego; n a każdym bowiem etapie awansu 
na wyższe stanowisko powinna go uzyska ć osoba o najwy ższych kwalifikacjach spo śród 
osób, które zgłosiły si ę na konkurs . 

Doświadczenia polskie przeczą jednak tej tezie. Mianowicie w znacznej części przypadków 
ogłaszane przez uczelnie konkursy „wygrywają” pracownicy faktycznie z góry do danego 
stanowiska typowani. Widoczne dowody tego, powszechnie zresztą znanego i w gruncie rzeczy 
akceptowanego w środowisku zjawiska, stanowią często już same wnioski o otwarcie konkursu. Po 
pierwsze, zawarta w nich jest często klauzula, iż odbywają się one „w ramach posiadanych 
etatów”. Po drugie, we wniosku niejednokrotnie znajdujemy uwagę, iż „instytut posiada 
odpowiedniego kandydata” albo wręcz – wymieniane jest imię i nazwisko tegoż. Wydaje się, że 
zjawisko to jest przez środowisko akceptowane z tego powodu, że wpisuje się w tradycyjny etos 
mistrza – ucznia, w którym mistrz jest naturalnym promotorem ucznia, doprowadzając byłego 
studenta do najwyższych godności akademickich. Jednocześnie jednak nie ma wątpliwości, że 
ogłaszanie konkursu, którego wynik jest z góry przesądzony, jest sprzeczne zarówno z jego ideą, 
jak  i z wpisaną w karierę akademicką (i przestrzeganą w czołowych uczelniach, zwłaszcza 
amerykańskich) zasadą, iż stanowiska na uczelni są zarezerwowane dla obiektywnie najlepszych. 
Przejawem takiego myślenia jest zresztą funkcjonujący w niektórych krajach zakaz kontynuowania 
zatrudnienia tam, gdzie uzyskało się stopień doktorski. Polska, jako kraj na dorobku, również 
naukowym, powinna przestrzegać ostrzejszych standardów kariery akademickiej, nawet kosztem 
ugruntowanej tradycji. Być może celowe byłoby – przynajmniej w przypadku niektórych  
kluczowych stanowisk – ogłaszanie konkursów z zastr zeżeniem, że będą one rozstrzygane 
jedynie w sytuacji, gdy zgłosi si ę co najmniej dwóch kandydatów spełniaj ących okre ślone  
w ogłoszeniu kryteria . 

 
Związek pomi ędzy stopniami i tytułem naukowym a stanowiskami  jest następujący: 

− asystentem może zostać magister lub doktor,  
− adiunktem – doktor, doktor habilitowany lub nawet profesor,  
− profesorem – doktor habilitowany lub profesor tytularny, a wyjątkowo doktor,  
− profesorem zwyczajnym – tylko profesor tytularny. 

Poza pozytywnym związkiem kolejnych szczebli naukowych z wyższymi stopniami  
w hierarchii akademickiej, istnieje również związek negatywny wyrażający się w tym, że magister 
będący asystentem obowiązany jest w ciągu określonego czasu uzyskać stopień naukowy doktora, 
zaś doktor będący adiunktem stopień naukowy doktora habilitowanego. Skutkiem nieuzyskania 
kolejnego stopnia jest to, że dana osoba musi pożegnać się z uczelnią (a w każdym razie  
z zatrudnieniem na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym). Jeżeli natomiast stopień 
naukowy zostaje osiągnięty, wtedy następuje stabilizacja na danym stanowisku. „Stabilizacja”  
w tym przypadku oznacza jedynie brak niebezpieczeństwa zwolnienia z pracy z tego powodu, iż 
dana osoba posiada zbyt niski stopień naukowy do zajmowania danego stanowiska. Nie chodzi tu 
natomiast o generalne zwolnienie z oceny sposobu wykonywania obowiązków naukowych  
i dydaktycznych. Przedstawiona tu stabilizacja jest o tyle pozorna, że po uzyskaniu stopnia 
naukowego występuje naturalne dążenie do awansu na kolejne stanowisko (odpowiednio: adiunkta 
lub profesora).  

Naszym zdaniem trwałym elementem struktury zatrudnienia powinna być kategoria „post-
docków”. Jest ona powszechna na zagranicznych uczelniach i instytutach badawczych,  
a faktycznie nie funkcjonuje w Polsce. Chodzi o osoby po doktoracie, które byłyby zatrudniane na 
uczelni na kilkuletni okres. Zasadniczo nie powinno dochodzić do przedłużania ustalonego okresu 
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zatrudnienia. W ten sposób młodzi badacze mogliby rozwijać swoje kwalifikacje/kompetencje, 
pozostawiając po kilku latach miejsce dla następnych świeżo upieczonych adeptów nauki.  

Na polskich uczelniach nie ma jednolitych zasad pow iązania stopnia lub tytułu ze 
stanowiskiem . W jednych uczelniach, tak jak to było powszechne w Polsce do początku lat 90-
tych ubiegłego wieku, zależność jest prosta, tj. asystent jest magistrem, adiunkt doktorem, 
profesorem uczelnianym jest doktor habilitowany lub profesor tytularny. Tak więc ścieżka awansu 
jest szybka. W innych natomiast uczelniach panują ostrzejsze kryteria, powodujące jakby 
opóźnienie o jeden stopień w stosunku do wskazanego modelu – magistrów praktycznie nie 
przyjmuje się na etat nauczyciela akademickiego, doktorzy są asystentami, doktorzy habilitowani 
adiunktami, zaś profesorami – profesorowie tytularni (oraz doktorzy habilitowani – ale dopiero po 
spełnieniu surowych kryteriów, które można streścić jako wykazanie wyraźnego rozwoju 
naukowego od czasu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego i realnej perspektywy 
uzyskania tytułu profesora). 

Z uwagi na to, że oba systemy są zgodne z prawem, trudno prawidłowość jednego z nich 
kwestionować. Zwrócić należy jedynie uwagę, że można by postawić zarzut niezgodności  
z prawem takiego systemu przyjętego na uczelni, który całkowicie wykluczyłby możliwość 
uzyskania stanowiska profesora przez doktora habilitowanego.  

Odrębną od stanowisk w strukturze uczelni sprawą jest uzyskiwanie funkcji . Także w tym 
zakresie sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Zasadą jest jednak, że minimalnym wymogiem 
formalnym dla pełnienia funkcji kierownika zakładu czy dyrektora instytutu jest posiadanie stopnia 
naukowego doktora. Jednocześnie funkcje dziekanów i rektorów sprawowane są zasadniczo przez 
osoby o statusie nie niższym niż doktora habilitowanego. 

Jak widać, podstawą kariery akademickiej jest uzyskiwanie stopni bądź tytułów naukowych; 
pochodnymi w stosunku do nich są stanowiska czy funkcje.  

W literaturze zauważa się, że chociaż stopnie i tytuły pełnią zasadniczą rolę w rozwoju 
kompetencji ludzi nauki, to poza tym specyficznym obszarem ich znaczenie jest bardzo 
ograniczone. Bez rzetelnej bowiem praktyki, która weryfikowałaby ich realną wartość, przydatność 
zawodowa tychże (poza „zawodem naukowca”) jest wątpliwa.  Wskazuje się w tym kontekście, że 
zarządzanie na polskich uczelniach jest nieprofesjonalne; większość osób pełniących funkcje 
kierownicze nie ma odpowiedniego przygotowania w zakresie zarządzania. Stąd też postuluje si ę 
– n.zd. trafnie – organizowanie stosownych kursów d la kadry kierowniczej, od kierowników 
zakładów i katedr poczynaj ąc a na rektorach ko ńcząc.58 

Poza wskazanym sformalizowanym systemem nast ępuje te ż rozwój (czy wzrost 
kompetencji) nauczycieli akademickich, nie zwi ązany bezpo średnio z awansem.  Dokonuje 
się on poprzez udział w studiach podyplomowych, wyjazdach szkoleniowych, udziałach  
w konferencjach, seminariach, sympozjach itp. Młodzi pracownicy uczestnicząc w nich 
dokształcają się z różnych dziedzin, poszerzają zainteresowania, wybierają ścieżkę rozwoju 
naukowego, mają kontakt z ekspertami z danej dziedzinie. W trakcie seminariów i konferencji mają 
możliwość szerszej wymiany poglądów i uczestniczenia w dyskusjach.  

Także w zakresie zasygnalizowanego tutaj indywidualnego rozwoju pracowników istotna jest 
rola uczelni, gdyż bez wyasygnowania środków na ten cel, możliwość ich rozwoju jest iluzoryczna.  
Celowe jest zatem wymaganie, aby dysponenci środków, zwłaszcza dziekani, zaplanowali 
właściwe sumy na rozwój pracowników (np. umożliwiając im wyjazd na konferencje).   

Szczególnie istotnym i skutecznym instrumentem wsze chstronnego rozwoju 
pracowników jest ubieganie si ę o granty krajowe i zagraniczne, a nast ępnie ich realizacja  

                                                
58 T. Oleksyn, op. cit., s. 330-331. 
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i rozliczanie si ę z nich (merytoryczne i finansowe) . Uczestniczenie w tym systemie umożliwia 
nie tylko weryfikację i pogłębianie swojej wiedzy oraz uzyskiwanie przydatnych naukowo, a często 
również społecznie i gospodarczo wyników, ale ponadto wymaga umiejętności pracy w zespole  
i łączy się z koniecznością wykazania się  kompetencjami w zakresie organizacji badań 
naukowych. Podkreślić jednak należy, że stroną umów o granty nie jest pracownik lecz uczelnia. 
Stąd też uczelnia powinna opracować przejrzysty system preselekcji wniosków o granty;  
z założenia bowiem nie wszystkim wnioskom uczelnia powinna nadawać bieg. 

Kompetencje nauczyciele akademiccy zdobywaj ą równie ż poza systemem szkolnictwa 
wyższego.  Przykładowo, prawnicy wykonują często zawód np. sędziego, a chemicy są 
konsultantami firm farmaceutycznych. Cechą rozwoju nauczyciela akademickiego jest przede 
wszystkim to, że jest on pochodną w stosunku do własnej aktywności i ambicji. 

W odniesieniu do kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich stwierdzić należy, nie 
zostały one sformalizowane. Tylko w niektórych uczelniach pracownicy są zobowiązani do odbycia 
dłuższego, zakończonego egzaminami, szkolenia pedagogicznego.  

Ścieżka kariery pracowników dydaktycznych jest krótka , gdyż występują tylko dwie ich 
kategorie: wykładowca i starszy wykładowca. Podkreślić należy, że wykładowcy i starsi 
wykładowcy nie są zobowiązani do pracy naukowej. W konsekwencji ich dokonania naukowe nie 
powinny zasadniczo wpływać na ich dobrą czy złą ocenę jako wykładowców. Powinni się oni 
wykazać wzrostem kompetencji dydaktycznych oraz uzyskiwanymi w tym zakresie osiągnięciami. 
W szczególności za ich wysoką oceną może przemawiać opracowanie materiałów dydaktycznych. 
Wskazywane przy okazji oceny okresowej osiągnięcia naukowe z reguły wynikają stąd, że 
wykładowcy rekrutują się często spośród byłych asystentów czy adiunktów (którzy w terminie nie 
ukończyli pracy doktorskiej czy habilitacyjnej).  

Nie posiadając najwyższego cenzusu naukowego, wykładowcy (starsi wykładowcy) nie 
zajmują wysokich stanowisk w hierarchii uczelni. 

Pracownicy dydaktyczni mogą uzupełniać swoje kwalifikacje/kompetencje poprzez udział  
w studiach podyplomowych, szkoleniach czy kursach  (np. e-learning w praktyce, zachowania 
organizacyjne na przykładach relacji: student – nauczyciel; nauczyciel – student, itp.). 

2.5.4.2. Rozwój pozostałych pracowników 

Uczelnia, jak każdy pracodawca, powinna opracować strategię personalną uwzględniającą 
m.in. wizję rozwoju pracowników i związane z tym priorytety, cele które uczelnia ma realizować 
oraz sposób pomiaru efektywności rozwoju personelu.59 Odpowiedzialność za wyniki pracy, 
podejmowanie inicjatyw jakościowych, aktywne uczestnictwo w procesie identyfikacji  
i rozwiązywania problemów - to efekty skutecznego procesu zarządzania kadrami w szkole 
wyższej. Celem przeprowadzanych szkoleń pracowniczych powinien być rozwój posiadanych 
kompetencji prowadzących do poprawy poziomu wykonywanych zadań, zdobycie nowych 
kwalifikacji, zwiększenie zasobu informacyjnego podnoszącego potencjał posiadanej wiedzy  
i zdolności działania. 

Ścieżkę kariery pracowników nie będących nauczycielami akademickimi wyznaczają prawnie 
określone kategorie stanowisk. Również one powiązane są z określonymi kwalifikacjami, przy 
czym najwyższe wymagania co do wykształcenia ograniczają się do dyplomu ukończenia studiów. 
Dalsze wymagania są związane z praktyką zawodową i zajmowanymi stanowiskami.  

Zasadniczo pracodawca powinien ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych. Kwalifikacje te jednak powinny być związane z oczekiwaniami pracodawcy  

                                                
59 M. Fryczyńska, M. Jabłońska-Wołoszyn, op.cit., s. 29-30. 
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w stosunku do pracownika. Powstaje na tym tle pytanie, w jakim stopniu pracodawca obowiązany 
jest pozytywnie reagować na ich aspiracje zawodowe. Problem powstaje wtedy, gdy łączy się to  
z nieobecnością w pracy, bądź też z koniecznością łożenia na wzrost kwalifikacji/kompetencji. 

Praktycznym problemem jest uczestniczenie przez pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi w studiach, zwłaszcza podyplomowych. Standardowo zwracają się oni o zwolnienie 
z opłat i usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu tychże zajęć. Otóż uczelnia powinna 
ten przypadek traktować tak samo, jak wyartykułowany przez pracownika zamiar podnoszenia 
kwalifikacji poza uczelnią. Oznacza to w szczególności, że zgoda jest uzasadniona wtedy, gdy 
podniesienie konkretnych kwalifikacji jest pożądane przez uczelnię. W każdym jednak przypadku 
należy wziąć pod uwagę, że zwalnianie pracownika z opłat jest wtedy uzasadnione, gdy faktycznie 
nie powoduje to niedopuszczenia do studiowania osoby, która efektywnie za studia zapłaci. 
Sposobem na zachowanie w tym zakresie sensownych zasad jest wymóg, aby za studia  
– w ramach wewnętrznego rozrachunku jednostek organizacyjnych uczelni – opłatę ponosiła ta 
jednostka organizacyjna, która skorzysta na wzroście kwalifikacji pracownika. 

Niezależnie od wskazanych tutaj propozycji, sensowne wydaje się często spotykane 
generalne uregulowanie w uczelniach tej kwestii – np. poprzez zadekretowanie 50% redukcji opłat 
dotyczących pracowników uczelni (zarówno nauczycieli, jak i nienauczycieli) - z możliwością 
pełnego sfinansowania studiów w razie szczególnej przydatności dla uczelni wzrostu kompetencji 
danego pracownika. 

Nie wydaje się natomiast prawnie dopuszczalny (i praktycznie spotykany) zwyczaj zwalniania 
z opłat krewnych (dzieci) pracowników (stanowiący w istocie darowiznę uczelni na rzecz osób 
trzecich). 

Ponoszenie kwalifikacji na koszt uczelni należałoby łączyć ze zobowiązaniem się pracownika 
do przepracowania na niej określonej ilości lat, pod rygorem zwrotu poniesionych wydatków.  

Podsumowując, uważamy, że podnoszenie kwalifikacji powinno zostać na uczelniach 
zaplanowane; a inicjatywa własna pracowników powinna być doceniana i popierana – ale w takim 
tylko zakresie, w jakim jest to powiązane ze strategią i celami uczelni. 

2.5.4.3. Doświadczenia zagraniczne 

Perspektywy rozwoju, są jednym ze znaczących motywatorów pracy w danej uczelni.  
W University of Cambridge  istnieje program podnoszący kompetencje aktualnych 

pracowników oraz program planowania ścieżek kariery. W uczelni przewiduje się możliwość 
przerwy w pracy w związku z rozwojem. Pracownicy naukowi  mogą uzyskać urlop naukowy w celu 
wyjazdu do innej jednostki lub zwolnienie z obowiązków dydaktyczno-administracyjnych  
w przypadku pracy nad projektem badawczym. Pracownicy administracyjni natomiast mogą 
uzyskać zwolnienie z pracy w dniach, w których studiują, a także możliwość obniżenia opłat za 
studia.  Uczelnia posiada Centrum Rozwoju Zawodowego i Osobistego, Szkołę Języków i inne60 
oferując  możliwość rozwoju kompetencji pracowników na różnych płaszczyznach, od kompetencji 
językowych, po naukowe i zawodowe. Są one poprzedzone diagnozą potrzeb szkoleniowych61.  

W Lund University możliwości rozwoju dla pracowników rozważane są w kontekście 
korzyści dla całego Uniwersytetu. Rozwój pracowników to rozwój organizacji. Dlatego też przybiera 
on różne formy: od podejmowania nowych zadań przez pracowników, poprzez uczestnictwo  
w szkoleniach i wymianach, projektach badawczych, spotkaniach do udziału w konferencjach i tym 
podobnych. Odpowiedzialność za to leży po stronie działu Zasobów Ludzkich oraz Działu Rozwoju 
Załogi i Rozwoju Edukacyjnego. Aktywność pracowników związana z ich rozwojem nie jest łączy 

                                                
60 http://www.admin.cam.ac.uk/offices/hr/staff/benefits/training.html 
61 http://www.admin.cam.ac.uk/offices/hr/staff/benefits/careers.html http://www.admin.cam.ac.uk/offices/hr/cppd/ 
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się z koniecznością uzyskania urlopów bezpłatnych, a zatem odbywa się w czasie pracy i jest 
finansowana przez uczelnię. W sprawie rozwoju odpowiedzialność dzieli się między pracownika  
i kierownika jednostki – pracownik zgłasza plany, potrzeby i inicjatywy, kierownik odpowiada za 
realizację zgodnie z potrzebami jednostki. Ważnym narzędziem planowania zatrudnienia jest 
roczna ocena pracowników. 

W University College Dublin  rozwój zawodowy wspierany jest przez osobną jednostkę 
organizacyjną wchodzącą w skład działu HR. Pracownik może być kierowany na konkretne 
szkolenia. Na każdy rok przygotowywany jest harmonogram organizowanych szkoleń i kursów. 
Ponadto pracownicy mogą korzystać z coachingu. Funkcjonuje także platforma e-learningowa 
pozwalająca na rozwój w pięciu obszarach, a także możliwe jest uczestnictwo w seminariach 
dotyczących radzenia sobie ze stresem. W odniesieniu do pracowników naukowych z doktoratem, 
istnieje osobna platforma rozwojowa. 

W Vrije Brussel University oferta związana z rozwojem adresowana jest odrębnie do 
nauczycieli i naukowców. W stosunku do pierwszej grupy uczelnia prowadzi szkolenia z narzędzi  
i metod nauczania (metody dydaktyczne, podnoszenie kompetencji andragogicznych), a także 
stałe kursy mające na celu odświeżenie wiedzy. Na uniwersytecie funkcjonuje Interdyscyplinarny 
Wydział Treningu Nauczania. Naukowcy mogą rozwijać się również w ramach współpracy 
zagranicznej. Wprowadzone przez uczelnie standardy pracy gwarantują im ponadto dostęp do 
najnowszych technologii i rozwiązań pozwalających na działalność badawczą.  

University of Goeteborg  posiada liczne kursy, podzielone na kategorie: program rozwoju 
przywództwa, rozwój umiejętności, program menadżerski, środowisko pracy, równouprawnienie, 
kursy komputerowe, kursy bezpieczeństwa (obrony), rozwój pedagogiczny i nauczanie 
interaktywne, systemy administracyjne oraz kursy wstępne i językowe62. Są one przeznaczone 
zarówno dla kadry administracyjnej, jak i akademickiej.  

W Island University  szkolenia dla pracowników są planowane z odpowiednio długim 
wyprzedzeniem (min 1 rok) i zorganizowane w postaci centrów szkoleniowych (np. Teaching 
Center). Każdy pracownik, minimum raz na cztery lata musi tam odbyć szkolenie (nawet dwu 
miesięczne) związane z jego stanowiskiem pracy. Największą popularnością cieszą się szkolenia 
językowe i z obsługi komputerów. 

2.5.5. Motywowanie i wynagradzanie 

2.5.5.1. Postrzeganie pracy na uczelni  
2.5.5.1.1. Nauczyciele akademiccy 

Praca na uczelniach kojarzona jest ze stabilnością zawodową i prestiżem, który dodatkowo 
się wzmaga w przypadku pełnienia funkcji kierowniczych. Możliwość samorozwoju oraz/lub 
możliwość dodatkowego zarobku (drugi etat, godziny zlecone) powodują, że jest ona atrakcyjna, 
choć panuje opinia, że wynagrodzenie jest stosunkowo niskie. Za szczególny atut uważa się 
możliwość organizacji własnego czasu pracy. W praktyce to pracownik ustala, w jakie dni tygodnia 
chce pracować oraz jakie będzie mieć obciążenie godzinowe w ciągu danego dnia. Naszym jednak 
zdaniem jest to sytuacja jedynie przejściowa, będąca wypadkową tradycji, trudności lokalowych 
oraz wieloetatowości. Normalnym bowiem stanem jest świadczenie pracy w miejscu 
przygotowanym przez pracodawc ę. Mówiąc krótko: jeżeli nauczyciel akademicki ma właściwe 
warunki pracy, to nie ma żadnej alternatywy: „pracuję w domu lub w miejscu pracy”; świadczyć  
bowiem pracę winien w swoim gabinecie lub laboratorium. 

                                                
62 http://www.pa.adm.gu.se/english/skillsdevelopment/coursesinenglish/ 
http://www.pa.adm.gu.se/english/skillsdevelopment/ 
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2.5.5.1.2. Pozostali pracownicy 
Pozostali pracownicy mogą się bardziej lub mniej identyfikować z uczelnią, ale nie mają tutaj 

tak bezpośredniego związku z miejscem pracy kwestie prestiżu, wyrównujące niejako mniejsze 
uposażenia. Występują tu natomiast kwestie preferencji co do pracy w jednostkach finansowanych 
z budżetu państwa oraz w innych instytucjach. Często praca „w budżetówce” jest kojarzona jako 
bezpieczniejsza, a stosunki pracy – jako korzystniejsze. Motywacja ta nie dotyczy jednak szkół 
niepublicznych. 

2.5.5.2. Motywowanie pozytywne 
W wyniku spójnych działań systemu motywacyjnego, oceny pracowników oraz systemu 

wynagrodzeń pracownicy identyfikują się ze swoimi obowiązkami i potrafią wskazać, co jest dla 
nich ważne, potrafią także określić możliwą ścieżkę rozwoju, dostosowaną do ich indywidualnych 
kompetencji. 

Elementami metod pozytywnych są motywatory finansowe oraz pozostałe.  

2.5.5.2.1. Motywatory finansowe 
Finansowymi motywatorami są w odniesieniu do wszystkich pracowników są: 

− podwyższenie uposażenia zasadniczego 
− wynagrodzenie dodatkowe na określony czas 
− dodatek specjalnego na określony czas 
− nagrody. 
− ponadto, w odniesieniu do pracowników nie będących nauczycielami - premie 

Generalnie biorąc, o wysoko ści wynagrodzenia decyduje rektor . Jeżeli jednak uczelnia 
działa w systemie zdecentralizowanym wtedy rektor jedynie wyjątkowo powinien przyznać 
wynagrodzenie wyższe niż proponuje dziekan. W uczelniach celowe jest ustalenie widełek 
określających standardowe dopuszczalne podwyżki w poszczególnych grupach stanowisk (np. 
przyjmując, że w przypadku uzyskania tytułu profesora następuje podwyżka w przedziale 400-900 
zł).  

Ze względu na wieloaspektowość działań uczelni również system wynagrodzeń nie jest 
jednorodny. Źródłami wynagrodzeń są zarówno dotacja na działalność dydaktyczną, jak i źródła 
zewnętrzne, a te z kolei można podzielić na środki uzyskane z odpłatnie świadczonej działalności 
dydaktycznej oraz środki uzyskane na realizację szeroko rozumianych projektów i indywidualnych 
zleceń z przemysłu, sądów, ministerstw, innych zleceniodawców.  

W konsekwencji źródła przychodów pracowników s ą różnorodne , a jednocześnie łączna 
kwota środków pieniężnych stanowiących przychód poszczególnych pracowników jest  bardzo 
zróżnicowana. Dopóki podstawą istnienia takich „kominów płacowych” jest zróżnicowany zakres 
obowiązków poszczególnych osób, dopóty nie stanowi to problemu dla polityki kadrowej. Sytuacja 
zmienia się wówczas, gdy realizacja zamówień finansowanych ze środków zewnętrznych dotyczy 
działań rutynowych (np. rozliczanie projektów czy zawieranie aneksów do umów o pracę). W tym 
zakresie powstaje problem, po pierwsze, czy jest zasadne istotne zróżnicowanie płac, oraz, po 
drugie, czy decyzja o powierzeniu konkretnemu pracownikowi dodatkowych zadań należeć 
powinna de facto do kierownika projektu, czy też do Rektora.  

Na pierwsze pytanie należy odpowiedzieć zasadniczo negatywnie. Za podobne zadania 
wynagrodzenie powinno być uiszczane w zbliżonej wysokości. Sam fakt zarezerwowania na ten 
cel środków zewnętrznych nie jest warunkiem istotnego rozwarstwienia płac. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że za zwiększenie zadań czy przyspieszenie ich wykonywania w stosunku do 
ustalonego rytmu pracy gratyfikacja powinna wzrosnąć; nie może jednak prowadzić do zaburzenia 
logiki systemu wynagradzania. W odniesieniu natomiast do kwestii decydenta powierzającego 
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wykonanie dodatkowych zadań wydaje się, że nie powinno być odstępstw od ogólnych zasad 
podejmowania decyzji w przedmiocie wynagradzania. Chodzi bowiem o konieczność zapewnienia 
kontroli stopnia zróżnicowania płac i rozkładu zadań. Od strony technicznej załatwienie tego 
problemu może  wyglądać tak, że faktycznie decyzję w tym względzie podejmuje kierownik 
właściwej jednostki organizacyjnej (np. Kwestor czy kierownik działu kadr). 

Istnieją dwa rodzaje dodatkowych świadczeń pieniężnych dla pracowników uczelni: 
− przyznawane w oparciu o art. 151 ust. 8 ustawy (wynagrodzenie dodatkowe) 
− przewidziane w § 22 Rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę  

i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych  
w uczelni publicznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1852).63 

Sposób określenia wysokości wskazanych świadczeń indywidualnych, a także tryb ich 
przyznawania nie jest określony w przepisach. Zasady przyznania tych świadczeń powinny być 
jednolite, niezwiązane z charakterem zatrudnienia (nauczyciel – nienauczyciel) czy stanowiskiem. 
Powinny zostać one ogłoszone w postaci zarządzenia Rektora czy uchwały Senatu. 
Przykład uregulowania tej kwestii stanowi załącznik nr 6.  

Dobrą praktyką jest ograniczanie ogólnej puli środków przeznaczonych na takie 
wynagrodzenia w wysokości procentowej (np. wskazanie, że na ten cel nie można przeznaczyć 
więcej aniżeli 40% „zysku” netto danej jednostki)64. Chodzi bowiem o to, aby gros przychodów 
pozostała w dyspozycji uczelni (tzn. aby nie było transferowana na konta pracowników).  

Z punktu widzenia ustawy wynagrodzeniami dodatkowymi są także świadczenia wypłacane 
w związku z realizacją projektów. Zwracamy uwagę, iż niektóre kategorie projektów podlegają 
ograniczeniom określonym przez dysponentów środków, o czym świadczą np. wytyczne 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Łączna wielkość przychodów uzyskiwanych za pracę w uczelni jest znacznie wyższa niż 
wynikająca z przedstawionych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Przykładowo średni łączny 
przyrost wynagrodzeń w 2009 roku w uniwersytetach publicznych wyniósł 9,1%. W jednym  
z wiodących uniwersytetów przychody uzyskane w 2009 r. wyniosły 48 957 zł średnio na 
pracownika. 

Innym strumieniem świadczeń pieniężnych motywujących pracowników są nagrody . Środki 
na ich przyznanie są określone w relacji procentowej do wynagrodzeń. Ponadto nagrody są 
przyznawane przez różnych dysponentów za wybitne osiągnięcia naukowe czy techniczne.  
W szczególności za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące 
podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za osiągnięcia naukowe, naukowo-
techniczne lub artystyczne mogą być przyznawane nagrody Prezesa Rady Ministrów, zwane dalej 
„nagrodami”, Prezes Rady Ministrów może przyznać nagrodę specjalną za ważne dla kraju 
osiągnięcia naukowe, Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może przyznawać 
nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej65 

Jak wskazano wyżej, pracowników nie będących nauczycielami akademickimi obejmuje 
system premiowania . Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie uczelnie zobowiązane są do 
wprowadzenia regulaminu premiowania uzgodnionego ze związkami zawodowymi. Problemem 
jest, czy stosowaną powszechnie w określonej wysokości premię (mającą w gruncie rzeczy 
charakter regulaminowy) nie włączyć do podstawy wynagrodzenia. Z pewnością uprościłoby to 

                                                
63 Jak widać, dodatek ten nie został uregulowany w ustawie lecz w rozporządzeniu, które zostanie uchylone. Jego 
analizowanie będzie zasadne, jeżeli normodawca wprowadzi go w rozporządzeniu wykonawczym do znowelizowanej 
ustawy. 
64 W sensie ekonomicznym nadwyżka finansowa jednostki organizacyjnej nie jest zyskiem. 
65 Art 32 ust 1, 3 – 5 Zmiany do Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  
o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Data: 11-01-13; VI kadencja/druk nr 3391 
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system. Przeszkodą w realizacji tego zamierzenia jest jednak przypuszczenie, że wkrótce 
pracownicy zapomnieliby o tej upraszczającej system operacji, uważając że premię im odebrano. 
Jednocześnie stosowana odtąd w sposób wybiórczy premia (dotycząca pracowników, którzy 
dotychczas uzyskiwali premię ponadstandardową) mogłaby wywołać wrażenie istnienia 
sztucznego podziału na pracowników elitarnych uzyskujących premię i pozostałych jej 
pozbawionych. Z tych też powodów proponujemy zachować aktualny system. Jednocześnie 
jednak sądzimy, że system premiowania może ulec uproszczeniu w inny sposób tzn. poprzez 
zniesienie obowiązku wnioskowania o przyznanie premii wówczas, gdy ma ona pozostać 
standardowa (np. 20%). Wnioskowanie pozostałoby aktualne w odniesieniu do premii wyższych 
lub niższych.  

2.5.5.2.2. Motywatory pozafinansowe 
Motywatory pozafinansowe są liczne, obejmując w szczególności awans nie związany  

z podwyżką płac, Przykładowo: kształcenie na koszt pracodawcy, pokrywanie kosztów szkoleń, 
staży, udziałów w konferencjach, seminariach, sympozjach, mieszkania służbowe, pokrywanie 
kosztów zakwaterowania, reprezentowanie uczelni na zewnątrz, możliwość rozwoju zawodowego, 
zaufanie pracodawcy, autonomia, swoboda działania, niezależność, delegowanie uprawnień, 
celebrowanie osiągnięć pracowników, dogodny wymiar pracy itp. 

2.5.5.3. Motywowanie negatywne 
Wszyscy pracownicy uczelni podlegają systemowi sankcji przewidzianych prawem pracy.  

Nauczycieli akademickich obejmuje ponadto wewnątrzuczelniane postępowanie dyscyplinarne.  Ze 
względu na konieczność utrzymywania wysokich wymogów etycznych, celowe jest wydanie 
dokumentu zakreślającego ogólne ramy oczekiwanych (lub nagannych) zachowań.  
W szczególności uczelnia może ogłosić kanon zasad, których naruszenie jest tożsame  
z naruszeniem reguł etyki.  
Przykładowy katalog takich reguł stanowi załącznik nr 7 (Kodeks wartości akademickich). 
Naruszenie zasad tam obowiązujących jest w szczególności podstawą wszczęcia postępowania 
przed Komisją Dyscyplinarną. Orzeczenie Komisji jest dotkliwie, gdyż odpis orzeczenia  
o udzieleniu kary dyscyplinarnej z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela 
akademickiego. Sentencje prawomocnych 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 wyższego, w wydawanym przez niego 
dzienniku urzędowym66. 

2.5.5.4. Doświadczenia zagraniczne  
W Island University  dużo uwagi poświęca się motywowaniu pracowników. System jest 

złożony i zintegrowany z celami strategicznymi całej uczelni. Jednym z takich kluczowych celów 
uczelni jest uzyskanie lepszych wyników w zakresie badań przez zespoły projektowe 
(pracowników naukowych) niż poprzednich latach (są podane wartości procentowe). Stąd przy 
ocenie pracy pracowników szczególnie premiowane są osiągnięcia naukowe (liczba 
zrealizowanych projektów, liczba publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, liczba 
prelekcji, itp.).  

Zasady wynagradzania w uczelniach są z góry ściśle określone, najczęściej ich wielkość 
podawana jest przy formułowaniu zasad konkursowych ogłoszenia o pracę na danym stanowisku. 
W University of Cambridge  pensje naliczane są według zaszeregowania stanowiska (12 
poziomów) oraz posiadania punktów, które występują na każdym poziomie. Zróżnicowanie pensji 
pracowników zależne jest od osiąganych wyników w efekcie przedstawionych w ocen okresowych. 

                                                
66 Art. 140 ust 2, Projekt nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
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W zależności od kategorii pracownika ocena dokonywana jest corocznie, w „rocznicę” powołania 
bądź w jeden z trzech terminów (01.04., 01.07., 01.10).  

W University of Cambridge stanowiska kadry pomocniczej i powiązanej ze stanowiskami 
akademickimi wzrosty płac są skokowe, uzależnione od szczególnych osiągnięć. Uczelnia posiada 
osobne zasady wynagradzania dla profesorów. Dla pracowników naukowych, z wyjątkiem 
profesorów i pracowników badawczych, przyznawane są nagrody. Nagradzanie pracowników 
następuje na podstawie oceny pracowniczej przeprowadzanej w odniesieniu do wymagań 
stanowiskowych (Higher Education Role Analysis)67. 

W Lund University wynagradzanie obejmuje pensje oraz dodatkowe świadczenia w postaci 
opieki medycznej, odpowiednika „wczasów pod gruszą”, przerw świątecznych, wypłaty nadgodzin 
oraz zwrotu niektórych ponoszonych kosztów, np. podróży. Wysokość pensji uzależniona jest od 
negocjacji pomiędzy uczelnią a organizacjami pracowniczymi; wynagrodzenia są także zależne od 
oceny rocznej osiągnięć pracownika68.  

W University College Dublin  wynagradzanie pracowników odbywa się w trybie 
miesięcznym, tygodniowym lub godzinowym. Aktualnie zamrożono awanse pracowników, 
powodem są uwarunkowania krajowe - nie wewnętrzne (są zobligowani ustawą).  

W Freie Universität  w Berlinie wynagrodzenie złożone jest z dwóch komponentów: 
podstawy oraz premii zależnej od osiąganych wyników. Wysokość premii podlega negocjacji,  
a w przypadku przejścia do kolejnego stopnia wynagrodzeń stawka ta może być renegocjowana. 
Wypłata tej części jest zależna od zajmowanego stanowiska, na przykład w wypadku stanowisk 
badawczych może być ona wypłacana po otrzymaniu grantu, a w wypadku nauczycieli 
akademickich w związku z osiągnięciami w sferze edukacji69. Prócz standardowego 
wynagradzania pracownicy uniwersytetu mogą korzystać z dodatkowych pozafinansowych 
korzyści, takich jak uniwersyteckie przedszkole i żłobek. Istnieje także możliwość pobierania 
dodatku do wynagrodzenia na komunikację (związaną z dojazdem do pracy)70.  

W Vrije Brussel University  wynagrodzenie zależy od stażu pracy i poziomu klasyfikacji, do 
którego przynależy stanowisko. Dla każdego przedziału określona jest zarówno minimalna, jak  
i maksymalna płaca, a kwoty pośrednie wynikają z okresowych podwyżek dla poszczególnych 
pracowników (np. związanych ze stażem). Zasady klasyfikacji stanowisk administracyjnych są 
narzucone odgórne wobec uczelni, podobnie jak stanowiska akademickie, zależne od Rządu 
Flamandzkiego71. Dodatkowe, pozapłacowe korzyści z pracy na uniwersytecie to72:  

• większa ilość dni urlopowych (35 dni),  
• dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne – opieka szpitalna,  
• bezpłatne przejazdy komunikacją miejską do pracy,  
• możliwość pracy w trybie bardziej elastycznym (godziny pracy, ale też praca w częściowym 

wymiarze),  
• możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń finansowych zapewnianych przez Dział 

Socjalny. 
W University of Goeteborg sposoby wynagradzania są bardzo zindywidualizowane, 

wypracowywane w drodze negocjacji pracownik – uczelnia. W późniejszym czasie mogą być 

                                                
67 http://www.admin.cam.ac.uk/offices/hr/reward/ http://www.admin.cam.ac.uk/offices/hr/salary/progression.html 
http://www.admin.cam.ac.uk/offices/hr/salary/ 
68 http://www.lunduniversity.lu.se/current-staff/guidelines-rules-and-policies 
http://www.lunduniversity.lu.se/upload/staff/teacher_appointing.pdf 
69 http://www.fu-berlin.de/einrichtungen/media/general_information_applicants.pdf 
70 http://www.fu-berlin.de/service/scoutfu/media/Info_ma_2008_en.pdf 
71 http://www.vub.ac.be/english/infofor/newemployees/career.html 
72 http://www.vub.ac.be/english/infofor/newemployees/fringebenefits.html 
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zmieniane, ale jedynie jeżeli zaszła znacząca zmiana w odniesieniu do pracy (i jej wyników). Taka 
zmiana może być odnotowana w czasie rewizji pensji73. Prócz podstawowego wynagrodzenia są 
tez dodatkowe korzyści podzielone na trzy grupy: sport, ochrona zdrowotna oraz zwroty 
poniesionych kosztów, np. podróży do pracy. 

                                                
73 http://www.pa.adm.gu.se/english/employment/general_regulations/ 
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2.5.6. Załączniki do modułu zarządzania kadrami 

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie nowego etatu naukowo-dydaktycznego/dydaktycznego 
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Załącznik nr 2 Wniosek o przyznanie nowego etatu nienauczyciela  
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Załącznik nr 3 A Opinia recenzenta w konkursie na stanowisko profesora zwyczajnego 
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Załącznik nr 3 B Opinia wkonkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
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Załącznik nr 4 Wyniki działalności naukowej 
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Załącznik nr 5 Pytania z arkusza oceny zajęć dydaktycznych przez studentów 
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Załącznik nr 6 Akademicki Kodeks Wartości 
Załącznik nr 6 

 
AKADEMICKI KODEKS WARTOŚCI 

 
przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r.  
 

PREAMBUŁA  
Nauka i szkolnictwo wyższe przechodzą w Polsce proces głębokiej przebudowy. Nie 

ustępują zjawiska kryzysowe, towarzyszące transformacji ustrojowej i gospodarczej państwa. 
Zmienia się struktura i warunki funkcjonowania uczelni. Obok szkół państwowych rozrosło się 
szkolnictwo prywatne, a obok studiów bezpłatnych – różne formy wysokopłatnych usług 
oświatowych. Współpraca i bezpośrednia rywalizacja z uczelniami zagranicznymi stawia nieznane 
przedtem wyzwania. Naukowcy, zwłaszcza profesorowie, podejmują pracę na kilku etatach, na 
czym może ucierpieć działalność macierzystych placówek, a także poziom badań naukowych. Nie 
wszyscy potrafią oprzeć się pokusie występowania w dziedzinach lub działaniach pozorujących 
naukę (w polityce, w sterowanych ekspertyzach na zamówienia firm, a także w szerzeniu 
paranaukowych poglądów w mediach). Narasta przede wszystkim ilość niekorzystnych zjawisk w 
sferze świadomości uczonych, w motywacji ich aktywności i postawach etycznych. W obliczu 
narastających zagrożeń, konieczne staje się jasne i jednoznaczne przypomnienie podstawowych 
wartości obyczajowych i etycznych, które, ukształtowane przez wielowiekową tradycję, tworzyły 
autorytet nauki, wyrażając siłę moralną akademickiego świata oraz sens posłannictwa uczonych w 
promocji etycznych i obywatelskich cnót. Wartości, zasad i norm jest wiele, wystarczającym wydaje 
się jednak zabiegiem wskazanie ich kanonu w syntetycznym skrócie, obejmującym powinności 
najbardziej podstawowe, reprezentujące pośrednio wszystkie pozostałe.  

1. PRAWDA  
Służba prawdzie jest podstawowym obowiązkiem uczonego. Chodzi zarówno o odkrywanie 

prawdy oraz formułowanie prawdziwych sądów i teorii, jak o głoszenie i wychowywanie w jej duchu 
młodzieży akademickiej. Obowiązek wobec prawdy to zarazem poszukiwanie nowych, 
oryginalnych, wciąż lepszych rozwiązań, to promocja inwencji i autentycznej twórczości. 
Przeciwieństwem prawdy jest nie tylko jawny fałsz, ale wszelkie półprawdy, mniemania i zwykłe 
przesądy, drapujące się w szaty rzekomej pewności, a wyrażające ideologiczne założenia oraz 
koniunkturalne oczekiwania, zgodne ze złożonym zamówieniem spoza nauki. Służebność 
prawdzie winna też kierować sumieniem naukowym w ocenie wszystkich prac i przedsięwzięć 
badawczych – ponad podziałami środowiskowymi, układami koleżeńskimi oraz wszelkimi 
pozanaukowymi uczuciami i sympatiami osobistymi, narodowymi i światopoglądowymi. Stosunek 
do prawdy winien też stać się kryterium osobistej postawy wobec własnych dokonań. Stała, 
odważna i uczciwa weryfikacja musi stać powyżej ambicji, mód i rangi przeszłych sukcesów. 
Prawda jest wartością autoteliczną – sama, będąc celem nauki, nie może być wykorzystywana 
jako środek do innych celów, zwłaszcza z odrzuceniem etycznej zasady bezinteresowności jej 
zdobywania.  

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
Odpowiedzialność dotyczy własnego warsztatu naukowego, całej dyscypliny oraz instytucji i 

środowiska, które się współtworzy. Jest też odpowiedzialnością za wychowanie kolejnych 
generacji oraz za wykorzystanie autorytetu uczonego poza uczelnią i strukturą nauki, w tym 
również w zakresie aplikacji wyników nauki w praktyce. Dotyczy to wszystkich dyscyplin, ale 
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zwłaszcza tych, które na danym szczeblu rozwoju wiedzy dokonują przełomowych odkryć, 
formułując koncepcje prowadzące do radykalnych zmian w ludzkim życiu, ale też stwarzając 
największe potencjalnie niebezpieczeństwo różnych skutków ubocznych. Odpowiedzialność 
oznacza również pełne i aktywne uczestnictwo we wszystkich formach życia akademickiego, tak w 
zakresie podejmowanych funkcji, pracy dydaktycznej, jak i obrony dobrze pojętych interesów 
własnej placówki w ramach konkurencji z innymi. Niechęć do współodpowiedzialnej, solidnej pracy 
na rzecz macierzystej uczelni, lekceważenie podjętych obowiązków, a w szczególności 
bezpośrednie lub pośrednie działanie na jej szkodę – stanowi wykroczenie nie tylko w rozumieniu 
prawnym, ale podważenie uświęconych tradycją zasad formujących wspólnotę uczonych oraz 
naruszenie dobrych obyczajów akademickich.  

3. ŻYCZLIWOŚĆ  
Nauka i życie akademickie to długi łańcuch dziejowy przejmowania efektów pracy naszych 

poprzedników, tworzenia wiedzy oraz przekazywania jej kolejnym generacjom w duchu solenności 
poznawczej i edukacyjnej, nade wszystko jednak w atmosferze najwyższej życzliwości wobec 
następców, zwłaszcza najmłodszych – studentów i adeptów nauki. Powinnością każdego mistrza 
jest wychowanie innych mistrzów oraz poświęcenie się jak najszerszemu, solidnemu i jasnemu 
przekazowi całej posiadanej wiedzy słuchaczom wykładów i czytelnikom publikacji. Życzliwość to 
także bezpośrednia opieka nad rozwijającymi się umysłami, pomoc w budzeniu zainteresowań, 
dyskretne, ale owocne, kierowanie pierwszymi, samodzielnymi krokami seminarzystów, 
magistrantów i doktorantów. To również tworzenie atmosfery dobrej roboty, wyzwalającej energię  
i entuzjazm wszystkich uczestników życia akademickiego, wolnej natomiast od małostkowości, 
zniechęcającego krytykanctwa, rywalizacyjnego pośpiechu i pozoracji merytorycznej działalności. 
Szczególnie ważne przejawy zasady życzliwości dotyczą sfery egzaminów i zaliczeń, niestety, nie 
zawsze wolnej od przypadków bezduszności, złośliwości, a nawet szykan. Są i muszą być one 
obecne również w dziedzinie awansów naukowych i innych formach środowiskowej aprobaty. 
Życzliwa, konstruktywna, pełna wzajemnego zaufania atmosfera twórczej synergii wyzwala wielkie 
moce ludzkiej aktywności, nie tylko dopingując do zwielokrotnionych wysiłków, lecz i wyzwalając 
pełną radość z sukcesów badawczych i dydaktycznych – własnych i cudzych.  

4. SPRAWIEDLIWOŚĆ  
Szkoła wyższa to zarazem wyższa szkoła sprawiedliwości, praktycznej nauki jej 

rozpoznawania, definiowania, stosowania oraz respektu wobec jej zasad Sprawiedliwe powinny 
być, oczywiście, oceny w indeksach i na dyplomach, odzwierciedlające obiektywny stan wiedzy 
studentów, a nie tylko wyroki łaskawego losu lub subiektywną przychylność egzaminatora (co 
gorsza, czasem wywoływaną czynnikami ubocznymi, w tym wysoce nagannymi moralnie, jak 
korupcja, nepotyzm, molestowanie seksualne, płatne korepetycje u wykładowców itp.). 
Sprawiedliwa winna być ocena przyznająca wybranym szanse dalszego rozwoju naukowego lub 
otwierająca wrota do szybkiej, pozaakademickiej kariery.  
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2.6.Moduł zarządzania wiedzą 

2.6.1.Stan prawny 
Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Thomasa H. Davenporta „zarządzanie wiedzą jest 

związane z wykorzystaniem i rozwojem zasobów wiedzy w organizacji, traktowanym jako sposób 
jej wspomagania w realizacji celów. Obejmuje ono zarówno wiedzę jawną, udokumentowaną, jak  
i ukrytą, subiektywną. Procesy zarządzania wiedzą obejmują identyfikację, dzielenie się wiedzą 
oraz jej tworzenie. Wymaga to tworzenia systemów, przy pomocy których można tworzyć  
i utrzymywać repozytoria wiedzy oraz pielęgnować i ułatwiać dzielenie się wiedzą oraz uczenie się 
organizacji. Organizacje, które osiągnęły  powodzenie w zarządzaniu wiedzą będą 
prawdopodobnie skłonne postrzegać wiedzę jako zasób i tworzyć organizacyjne normy i systemy 
wartości sprzyjające tworzeniu wiedzy oraz dzieleniu się nią”74. 

Koncepcje związane z zarządzaniem wiedzą narodziły się w organizacjach o charakterze 
biznesowym. Możliwości ich wykorzystania w uczelniach wzbudzały i wzbudzają wątpliwości.  
Z jednej bowiem strony, jak zauważa D.J. Cranfield [i in.], uniwersytety stanęły w obliczu 
dychotomii priorytetów – zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i badań przy jednoczesnej 
wysokiej skuteczności i wydajności w zarządzaniu i administrowaniu, umożliwiającej utrzymanie 
się na konkurencyjnym rynku75. Z drugiej strony, wedle J. Rowley, procesy zarządzania wiedzą są 
powszechnie stosowane na uniwersytetach i ważne jest, by je rozpoznać i wykorzystać jako 
podstawę do dalszego rozwoju, niż tworzyć nowy paradygmat zarządzania wiedzą na uczelni76. 

W ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym nie ma wyraźnych zapisów odnoszących się do 
wykorzystania procesów zarządzania wiedzą w osiąganiu celów uczelni. Jednakże zarówno  
w samej ustawie, jak i w pokrewnych aktach prawnych odnaleźć można pewne elementy,  
u podstaw których znajdują się rozwiązania właściwe dla systemów zarządzania wiedzą  
i umożliwijące ich funkcjonowanie. 

Wśród podstawowych zadań uczelni wymienia się (art. 13 ust. 1 pkt 5)): „upowszechnianie  
i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie zbiorów 
bibliotecznych i informacyjnych”. Zapis ten nie uległ zmianie w nowelizacji ustawy. Realizacja tego 
zadania wymaga wdrożenia systemów zarządzania wiedzą udokumentowaną, co jest głównie 
zadaniem bibliotek, czy szerzej systemów biblioteczno-informacyjnych uczelni. 

Niezmieniony art. 88 ust. 1 ustawy stanowi, że w uczelni działa system biblioteczno-
informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka. Organizację i funkcjonowanie systemu 
biblioteczno-informacyjnego uczelni określa statut. 

Warto zauważyć, iż działalność bibliotek w Polsce jest regulowania przez odrębne przepisy 
prawa, wśród ktotych do podstawowych (mających szczególne zastosowanie w odniesieniu do 
funkcjonowania bibliotek uczelnianych i występujących w ich działaniu elementów zarządzania 
wiedzą) należą: 
− Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach [Dz.U. 1997 Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 

106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 230, poz. 
2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.] 

                                                
74 T.H. Davenport, D,W. DeLong, M.C. Beers (1998). Successful knowledge management project. “Sloan Management 
Review”, Vol. 39, No. 2, s. 43-57. [cyt. za:] J. Rowley (2000). Is higher education ready for knowledge management? 
“The International Journal of Educational Management”, Vol. 17, No 7, s. 327. 
75 D.J. Cranfield, J. Taylor (2008). Knowledge management and higher education: a UK case study. “The Electronic 
Journal of Knowledge Management”, Vol. 6, Iss. 2, s. 85. Tryb dostępu: http://www.ejkm.com 
76 J. Rowley (2000). Is higher education ready […], s. 329. 
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− Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek 
uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów 
publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania [Dz.U. z 1997 r., Nr 29, poz. 161, z 1999 r., Nr 
50, poz. 513] 

− Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia 
wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji 
tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony [Dz.U. z 1998 r., Nr 146, poz. 955, 
Dz.U. z 2009 r., Nr 44, poz. 356] 

Niezmieniony art. 88 ust. 6 stanowi, że uczelnia prowadzi archiwum, którego działalność 
regulują przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
Działalność archiwów w Polsce jest regulowana odrębnymi aktami prawnymi, do których należą: 
− Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Dz.U. z 1983, 

Nr 38, poz. 173, Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, 
poz. 1600, z 2007 r. Nr 64,  poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 39, poz. 307, 
Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228.] 

− Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania  
z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania 
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych [Dz.U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375] 

− Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Archiwum 
Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej [Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1503] 

a także odnoszące się bezpośrednio do działalności uczelni  
− Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie 

dokumentacji przebiegu studiów [Dz.U. z 2006 r. Nr 224, poz. 1634] 
Zarówno w systemie informacyjno-bibliotecznym uczelni, jak i w archiwum uczelni 

gromadzone są zasoby wiedzy o pracownikach, studentach i absolwentach uczelni, w ujęciu 
historycznym i współczesnym, np. w bibliotekach uczelnianych gromadzone są publikacje 
pracowników, tworzone są bazy danych publikacji pracowników, prac doktorskich, prac 
dyplomowych, w archiwach gromadzone są spuścizny pracowników uczelni, dane osobowe 
dotyczące pracowników i absolwentów uczelni itp. 

Dodany w znowelizowanej ustawie art. 34a ust. 1 ustawy stanowi, że minister właściwy do 
spraw szkolnictwa wyższego prowadzi System Informacji o Szkolnictwie Wyższym obejmujący 
dane, o których mowa w art. 35 ust. 2 (sprawozdanie rektora uczelni z wykonania planu rzeczowo-
finansowego) i ust. 3 pkt 2 i 3 (uruchomienie lub zniesienie kierunku studiów wraz z informacją  
o obsadzie kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów; utworzenie zamiejscowej jednostki 
organizacyjnej wraz z informacja o bazie materialnej i obsadzie kadrowej tej jednostki) oraz 
wykazy, o których mowa w artykule. 129a (centralny wykaz nauczycieli akademickich  
i pracowników naukowych) i art. 170c (wykaz studentów, z wyłączeniem studentów uczelni 
wojskowych, będących żołnierzami). System może być prowadzony w formie elektronicznej. 

W art. 129a ust. 5 zawarta jest delegacja dla ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego do określenia w drodze rozporządzenia sposobu prowadzenia wykazu, terminów,  
w których uczelnie oraz instytuty zobowiązane są przekazywać dane o nauczycielach 
akademickich i pracownikach naukowych (zakres tych danych jest określony w art. 129a ust. 2, 
zaś wymóg przekazywania ich ministrowi przez uczelnie, instytuty naukowe i pomocnicze jednostki 
PAN i inne instytuty badawcze jest określony w art. 129a ust. 3). W art. 129a ust. 5 pojawia się 
sformułowanie, iż centralny wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, obok 
pełnienia funkcji informacyjno-kontrolnych, ma również za zadanie stanowić bazę wiedzy dla 
zapewnienia właściwej polityki kadrowej w uczelniach.  
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W art. 170c ust. 4 zawarta jest delegacja dla ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu danych 
przechowywanych w ogólnopolskim wykazie studentów (art. 170c ust. 2 stanowi, że wykazie tym 
będą zamieszczane informacje uczelni m.in. o: uzyskanych punktach ECTS i zajęciach 
wykorzystanych przez studentów studiów stacjonarnych uczelni publicznych wyrażonych  
w punktach ECTS, w tym bez wnoszenia opłat, przyznaniu świadczeń pomocy materialnej w 
uczelni publicznej i niepublicznej), terminów i form ich przekazywania przez uczelnię. W art. 170c 
ust. 4 pojawia się sformułowanie, iż ogólnopolski wykaz studentów, obok pełnienia funkcji 
informacyjno-kontrolnych, ma również za zadanie stanowić bazę wiedzy dla zapewnienia równego 
dostępu do kształcenia bez wnoszenia opłat i do pomocy materialnej.  

Zatem, zarówno w art. 129a ust. 5, jak i w art. 170c ust. 4, twórcy nowelizacji ustawy 
formułują wyraźny sygnał o konieczności identyfikowania i gromadzenia zasobów wiedzy 
niebędnej do podejmowania decyzji np. dotyczących zapewnienia właściwej polityki kadrowej  
w uczelniach, wskazując przy tym zakres gromadzonych danych. Także u podstaw samej 
koncepcji Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i systematycznego gromadzenia w nim 
informacji o określonym zakresie znajduje się przeświadczenie o konieczności gromadzenia  
i transferu, a także tworzenia nowej wiedzy niezbędnej do wspierania procesu podejmowania 
decyzji i realizacji celów. 

Procedury przekazywania przez uczelnie oraz instytuty badawcze informacji do Systemu 
Informacji o Szkolnictwie Wyższym prowadzonego przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego warto byłoby dostosować dostosowania się do następujących aktów 
prawnych:  
− Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne [Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65, Nr 73, poz. 501, z 2008 r. 
Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 
1131] 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. 
w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych [Dz.U. z 2006 r. Nr 
206, poz. 1517] 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi [Dz.U.  
z 2006 r. Nr 206, poz. 1518]. 

2.6.2. Propozycje rozwiązań modelowych z uzasadnieniem oraz wskazaniem 
dobrych praktyk  

Jak wynika z przeglądu aktów prawnych, zarządzanie wiedzą w uczelniach nie zostało objęte 
przepisami prawa w sposób kompleksowy. Wskazane zostały tradycyjne jednostki organizacyjne 
uczelni, w których odbywają się procesy zarządzania wiedzą (system informacyjno-biblioteczny, 
archiwum), zapowiedziano też utworzenie Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym 
zbierającego w sposób systematyczny pochodzące od uczelni informacje o zakresie ściśle 
określonym w ustawie (i w rozporządzeniach, dla których w ustawie znalazła się delegacja). 

Zarządzanie wiedzą w uczelniach może być wykorzystane w znacznie szerszym zakresie. 
Davenport wyróżnia cztery kategorie celów zarządzania wiedzą  
− Tworzenie i utrzymywanie repozytoriów wiedzy 
− Doskonalenie metod (sposobów) dostępu do wiedzy 
− Poszerzanie środowiska korzystającego z zasobów wiedzy 
− Wartościowanie wiedzy. 
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W tym kontekście, inspirując  się koncepcjami wskazanymi przez J. Kidwell [i in.]77, można 
zaproponować następujące zastosowania zarządzania wiedzą w wybranych obszarach działal-
ności uczelni. 

2.6.2.1. Zarządzania wiedzą w procesie badawczym 

Tabela 8.  Możliwe zastosowania zarz ądzania wiedz ą w procesie badawczym i potencjalne korzy ści  

Zastosowania aplikacji zwi ązanych  
z zarządzaniem wiedz ą 

Korzy ści  

Repozytorium:   1. Podniesienie konkurencyjności, zwiększenie 
odpowiedzialności za planowane i realizowane 
badania oraz komercjalizacje ich wyników 

2. Ułatwienie planowania badań, redukcja dublowania 
się kierunków i problematyki badań, 
identyfikowanie luk w planach badań, możliwość 
tworzenia zespołów interdyscyplinarnych 

3. Ułatwienie poszukiwania partnerów zewnętrznych 
do prowadzenia badań oraz współfinansowania 
badań 

4. Gromadzenie danych pozwalających na określenie 
skuteczności w pozyskiwaniu środków na badania 
(stosunek liczby projektów, które uzyskały 
finansowanie do liczby zgłoszonych projektów), 
możliwość ustalenia przyczyn powodzenia i 
niepowodzenia w pozyskiwaniu środków na 
finansowanie badań, identyfikowanie i promowanie 
dobrych praktyk 

5. Gromadzenie danych pozwalających na określenie 
skuteczności w komercjalizacji wyników badań 

6. Gromadzenie danych dotyczących zakresu 
treściowego publikacji, aktywności publikacyjnej 
pracowników i jej kierunków, stopnia wpływu 
publikacji pracowników uczelni na rozwój dyscyplin 
(wskaźniki bibliometryczne np. H-index), możliwość 
kształtowania polityki publikacyjnej uczelni i 
pożądanych nawyków publikacyjnych pracowników 
naukowych i zespołów badawczych, oceny 
aktywności pracowników, oceny wpływu poszcze-
gólnych pracowników i zespołów badawczych, 
opracowania systemu motywowania pracowników 

− zainteresowań  badawczych pracowników 
naukowych i zespołów badawczych 

− partnerów zewnętrznych biorących udział w 
planowanych, realizowanych i ukończonych 
projektach badawczych 

− partnerów zewnętrznych zamawiających badania 
oraz kupujących wyniki badań 

− projektów badawczych (projekty zgłoszone, 
realizowane oraz ukończone) 

− skomercjonalizowanych wyników badań (patenty, 
licencje, know-how) 

− bibliografia publikacji pracowników oraz indeks 
cytowań publikacji pracowników 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portal uczelniany wspomagający zarządzanie 

procesem badawczym zapewniający spersonalizo-
wany dostęp do: 

− umożliwiający komunikowanie się oraz dzielenie 
się wiedzą wewnątrz społeczności akademickiej 
badaczy oraz z partnerami zewnętrznymi (forum 
dyskusyjne, blogi, platformy dzielenia się wiedzą)78 

1. Zminimalizowanie czasu poświęcanego przez 
pracowników naukowych na czynności admini-

stracyjne związane z procesem badawczym 

− podstawowych dokumentów strategicznych UE i 
krajowych określających politykę naukową i 
priorytety badawcze 

− aktów prawnych dotyczących finansowania nauki i 
organizacji badań naukowych oraz regulacji 
wewnątrzuczelnianych dotyczących procesu 
badawczego 

− kompleksowej informacji o konkursach na granty 

                                                
77 J. J. Kidwell, K.M. Vander Linde, S.L. Johnson (2000). Applying corporate knowledge management practices in higher 
education. “Educause Quaterly”, Nr 4, s. 32-33. 
78 por. np. S. Cisek, Problematyka metodologiczna w internetowych platformach dzielenia się wiedzą (knowledge sharing 
communities, 2008 tryb dostępu: http://www.slideshare.net/sabinacisek/problematyka-metodologiczna-w-internetowych-
platformach-dzielenia-si-wiedz-knowledgesharing-communities-wybrane-aspekty-presentation) 
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badawcze 
− wzorów wniosków o finansowanie projektów 

badawczych, sprawozdań, raportów, umów z 
partnerami zewnętrznymi itp. 

−  

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. J. Kidwell, K.M. Vander Linde, S.L. Johnson (2000). Applying 
corporate knowledge management practices in higher education. “Educause Quaterly”, Nr 4, s. 32-33. 

2.6.2.2. Zarządzania wiedzą w procesie dydaktycznym 

Tabela 9.  Możliwe zastosowania zarz ądzania wiedz ą w procesie dydaktycznym i potencjalne 
korzy ści  

Zastosowania aplikacji zwi ązanych z 
zarządzaniem wiedz ą 

Korzy ści  

Repozytorium:   1. Zwiększenie odpowiedzialności za planowa-nie i 
realizowane programów kształcenia 

2. Ułatwienie planowania kierunków kształcenia, 
redukcja dublowania się kierunków i progra-mów 
kształcenia, identyfikowanie luk  
w obszarze kształcenia możliwość tworzenia 
programów interdyscyplinarnych 

3. Ułatwienie poszukiwania (wewnątrz uczelni oraz w 
jej otoczeniu zewnętrznym) nauczycieli 
akademickich do prowadzenia zajęć  

4. Gromadzenie danych pozwalających na określenie 
popularności programów kształcenia (stosunek 
liczby programów realizowanych do wycofanych), 
możliwość ustalenia przyczyn powodzenia i 
niepowodzenia w, identyfikowanie i promowanie 
dobrych praktyk 

− obszarów i zakresów działalności dydaktycznej 
nauczycieli akademickich oraz osób prowadzących 
zajęcia gościnnie (visitor  professors, Erasmus, 
nauczyciele praktycy i inni) 

− programów kształcenia na wszystkich poziomach i we 
wszystkich formach kształcenia (projektów, 
realizowanych, wycofanych) 

− materiałów i pomocy dydaktycznych i innych zasobów 
wspierających kształcenie 

− publikacji metodycznych wraz z opisem dobrych 
praktyk zidentyfikowanych wewnątrz uczelni oraz w 
innych uczelniach 

− wyników ewaluacji nauczycieli akademickich i zajęć 
dydaktycznych dokonywanej przez studentów po 
zakończeniu każdego semestru 

Portal uczelniany wspomagający zarządzanie procesem 
dydaktycznym zapewniający sperso-nalizowany 
dostęp do: 

1. Zminimalizowanie czasu poświęcanego przez 
pracowników naukowych na czynności 
administracyjne związane z procesem badawczym 

2. Zapewnienie możliwości samokształcenia  
i wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 

− aktów prawnych dotyczących prowadzenia 
działalności dydaktycznej oraz regulacji 
wewnątrzuczelnianych, dotyczących procesu 
dydaktycznego 

− wzorów dokumentów wymaganych przy zgłaszaniu 
projektów programów, opisie programów itp. (np. 
wzór wniosku o uruchomienie nowego programu 
kształcenia, wzór opisu planu i programu studiów, 
wzór sylabusa) oraz instrukcji ich wypełniania 

− instrukcji wprowadzania danych dotyczących 
programów kształcenia do zintegrowanych 
systemów obsługi studiów (tworzenia rekordu opisu 
programu, rekordu opisu przedmiotu itp.) 

− poradników dotyczących zasad projektowania 
programów kształcenia formułowania efektów 
kształcenia, tworzenia sylabusów dla nowoprzyjmo-
wanych nauczycieli akademickich  

− umożliwiający komunikowanie się oraz dzielenie się 
wiedzą wewnątrz społeczności nauczycieli 
akademickich (forum dyskusyjne, blogi, platformy 
dzielenia się wiedzą) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. J. Kidwell, K.M. Vander Linde, S.L. Johnson (2000). Applying 
corporate knowledge management practices in higher education. “Educause Quaterly”, Nr 4, s. 32-33. 
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2.6.2.3. Zarządzania wiedzą w relacjach z kandydatami i absolwentami 

Tabela 10.  Możliwe zastosowania zarz ądzania wiedz ą w relacjach z kandydatami i absolwentami 
oraz potencjalne korzy ści  

Zastosowania aplikacji zwi ązanych  
z zarządzaniem wiedz ą Korzy ści 

Repozytorium: 1. Podwyższenie jakości obsługi kandydatów, 
studentów i absolwentów 

2. Zintegrowanie informacji doradczych i dotyczą-
cych obsługi kandydatów, studentów i absol-
wentów, podniesienie poziomu obsługi 

3. Zapewnienie zintegrowanego i jednolitego 
dostępu do informacji o ofercie edukacyjnej 
uczelni oraz zatrudnialności absolwentów 
kandydatom, studentom, absolwentom i praco-
dawcom w celu wspierania decyzji związanych 
z wyborem ścieżek kształcenia oraz 
zatrudniania absolwentów   

− danych dotyczących kandydatów, studentów i 
absolwentów (profil kandydatów, wskaźniki efekty- 
wności kształcenia, zatrudnialności absolwentów)  

Portal uczelniany wspomagający zarządzanie 
procesem rekrutacji i obsługi studentów 
absolwentów zapewniający spersonalizowany 
dostęp do: 

− kompleksowej informacji o procesie i procedu-
rach rekrutacji na studia 

− kompleksowej informacji o ofercie edukacyjnej 
uczelni opisanej w kategoriach efektów kształcenia 

− kompleksowej informacji o pomocy materialnej dla 
studentów, domach akademickich, stołówkach itp. 

− kompleksowej informacji o opłatach za studia i 
inne usługi edukacyjne 

− kompleksowej informacji o stypendiach 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz procedurach i 
warunkach ubiegania się o stypendia 

− kompleksowej informacji o usługach doradczych 
dla absolwentów; dostęp do bazy pracodawców 

− kompleksowej informacji o zatrudnialności 
absolwentów uczelni 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. J. Kidwell, K.M. Vander Linde, S.L. Johnson (2000). Applying 
corporate knowledge management practices in higher education. “Educause Quaterly”, Nr 4, s. 32-33. 

2.6.2.4. Zarządzania wiedzą w planowaniu strategicznym 

Tabela 11.  Możliwe zastosowania zarz ądzania wiedz ą w planowaniu strategicznym oraz potencjalne 
korzy ści  

Zastosowania aplikacji zwi ązanych z 
zarządzaniem wiedz ą 

Korzy ści  

Repozytorium: 1. Wspieranie decyzji związanych z tworzeniem i 
rewizją strategicznych planów rozwoju uczelni 

2. Uwzględnienie kompleksowych i 
wieloaspektowych informacji w planowaniu 
strategicznym 

3. Oparcie planowania strategicznego na 
wielokierunkowej analizie systematycznie 
gromadzonych i analizowanych informacji o 
wszystkich obszarach działalności uczelni i jej 
relacjach z otoczeniem zewnętrznym 

4. Dzielenie się wiedzą przez jednostki 
organizacyjne uczelni, tworzenie podstaw 
„organizacji uczącej się” 

−  danych – wskaźników osiąganych rezultatów 
(rozliczalność [accountability]) uczelni we wszystkich 
obszarach jej działalności 

Portal uczelniany zapewniający dostęp do: 
− strategii rozwoju uczelni oraz dokumentów z nią 

związanych (strategii rozwoju PJO, raportów 
przygotowanych dla interesariu-szy zewnętrznych np. 
raportów samooceny dla zewnętrznych agencji 
akredytacyjnych, wewnętrznych raportów samo-
oceny poszczególnych pracowników i jednostek 
organizacyjnych, planów naprawczych itp.) 

− raportów sporządzanych periodycznie przez różne 
jednostki organizacyjne uczelni, dotyczących 
wszystkich obszarów działalności (badawczej, 
dydaktycznej, relacji z otoczeniem zewnętrznym) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. J. Kidwell, K.M. Vander Linde, S.L. Johnson (2000). Applying 
corporate knowledge management practices in higher education. “Educause Quaterly”, Nr 4, s. 32-33. 
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2.7. Moduł zarządzania własnością intelektualną 

2.7.1. Opis stanu prawnego 

Podstawowe akty prawne dla zarządzania własnością intelektualną w uczelni:: 
1. Znowelizowana Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (zwłaszcza art. 86 - 86c) 
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
3. Ustawa Prawo własności przemysłowej 

 
Ustawa nie poświęcała wiele miejsca zagadnieniu własności intelektualnej. Nowelizacja 

u.p.s.w. uzupełnia w tym zakresie jej treść o kilka nowych postanowień.    
Podstawowe zasady, które mogą mieć zastosowanie w zarządzaniu własnością intelektualną 

oraz w działaniach związanych z transferem wiedzy przez uczelnie zawiera Zalecenie Komisji  
z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zarz ądzania własno ścią intelektualn ą w ramach działa ń 
związanych z transferem wiedzy oraz Kodeks post ępowania dla uczelni wy ższych i innych 
publicznych instytucji badawczych (Dz.Urz. UE L Nr 146, s. 19). Zalecenie to wskazuje m.in. na 
powinność rozpowszechniania przez uczelnie (publiczne instytucje badawcze) wyników badań 
finansowanych ze środków publicznych oraz skutecznego ich wykorzystywania w celu tworzenia 
nowych produktów lub usług przy zapewnieniu ochrony własności intelektualnej. Sposobem 
osiągnięcia ww. celów powinny być: współpraca między uczelniami a przemysłem (działania 
badawcze realizowane we współpracy lub na zlecenie, prowadzone lub finansowane wspólnie  
z sektorem prywatnym), udzielanie licencji i tworzenie przedsiębiorstw typu spin-off.  
W Zaleceniach sugeruje się, aby własność intelektualną  rozumieć szeroko. Zgodnie z nimi, 
transfer wiedzy powinien być strategiczną misją uczelni wyższych, a tworzenie i upowszechnianie 
strategii politycznych oraz procedur zarządzania własnością intelektualną powinno odbywać się 
zgodnie z Kodeksem praktyk. 

Według art. 4 ust. 2 nowelizacji u.p.s.w. – Uczelnie kierują się zasadami wolności nauczania, 
badań naukowych, twórczości artystycznej oraz poszanowaniem praw chroniących własność 
intelektualną 

Ustawodawca wprowadza zatem nową zasadę, którą powinna kierować się uczelnia  
w swojej działalności, tj. zasadę poszanowania praw chroni ących własno ść intelektualn ą.  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 znowelizowanej u.p.s.w. – 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 i prac rozwojowych, na podstawie porozumień w celu pozyskiwania fundu-
szy z realizacji badań, w tym z ich komercjalizacji oraz wspierania mobilności naukowców; 

3) wspierania badań naukowych prowadzonych przez młodych naukowców, w szczególności 
przez przeprowadzanie konkursów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 18 ust. 
1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. 

Znowelizowany art. 6 ust. 1 pkt 1–3 u.p.s.w. akcentuje autonomię uczelni w określaniu 
kierunków prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, w tym również tych, które mogą 
prowadzić do wytworzenia dóbr niematerialnych. Od polityki uczelni w tym zakresie może więc 
zależeć ilość tworzonych w niej dóbr niematerialnych. Zarządzanie własnością intelektualną 
rozpoczyna się już na etapie podejmowania decyzji co do prowadzonych w uczelni badań 
naukowych i prac rozwojowych oraz współpracy z innymi jednostkami, a także wspierania badań 
naukowych prowadzonych przez młodych naukowców.  
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2.7.2. Zarządzanie własnością intelektualną – doświadczenia zagraniczne 

W doktrynie zagranicznej zwraca się uwagę na niewielką w porównaniu ze USA ilość dóbr 
intelektualnych wytworzonych w uniwersytetach, w tym zwłaszcza wynalazków, które chronione są 
na rzecz europejskich szkół wyższych. Wiąże się z tym również mała w porównaniu ze USA ilość 
praw wyłącznych (np. patentów) posiadanych przez te uniwersytety. W tym zakresie Europa 
pozostaje w tyle za USA79.  

Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje się w wielu czynnikach. Jednym z nich jest brak 
odpowiednich rozwiązań prawnych, które stwarzałyby zachętę do zgłaszania do ochrony dóbr 
intelektualnych wytworzonych w uniwersytecie. Rozwiązania obowiązujące w USA uważa się za 
bardziej skuteczne w tym obszarze, ponieważ lepiej niż rozwiązania europejskie motywują one 
twórcę, a także uniwersytet do podjęcia tych działań.   

Innym czynnikiem jest ciągle niezadowalająca liczba uniwersyteckich dóbr intelektualnych, 
do których uprawnienia przysługują nie twórcy (albo innemu podmiotowi), ale uniwersytetowi. 
Szkoła wyższa jest uprawniona tylko do pewnej części spośród wszystkich dóbr intelektualnych 
stworzonych w tej szkole. Ogranicza to możliwość podjęcia przez nią kroków zmierzających do 
ochrony własności intelektualnej oraz działań mających na celu jej komercjalizację.   

Kolejnym powodem niewielkiej ilości chronionych dóbr intelektualnych na rzecz 
uniwersytetów jest brak w niektórych z nich wyspecjalizowanej jednostki zajmującej się ochroną  
i komercjalizacją dóbr intelektualnych. W literaturze ważną rolę w zakresie polityki ochrony 
własności intelektualnej na uniwersytecie przypisuje się Centrom Transferu Technologii80. Ich 
tworzenie powinno być powszechne. Ważna jest też współpraca pomiędzy naukowcami  
a otoczeniem społeczno-gospodarczym.  

W doktrynie wskazuje się ponadto, że dla wzrostu ilości dóbr intelektualnych chronionych na 
rzecz uniwersytetów konieczne jest odejście od modelu uniwersytetu jako skostniałej publicznej 
organizacji ze sztywnymi zasadami wynagradzania twórców81. Postuluje się przekształcenie 
tradycyjnego uniwersytetu w uniwersytet – przedsiębiorstwo zdolne do konkurowania na rynku 
wiedzy z innymi przedsiębiorstwami. Konieczne jest więc znalezienie takiego sposobu, który 
umożliwi uniwersytetowi włączenie się w obrót gospodarczy i który będzie korespondował  
z podstawowymi zadaniami realizowanymi przez tę jednostkę. Uniwersytet powinien traktować  
i wykorzystywać rezultaty prac badawczych tak, jak każdy przedsiębiorca wykorzystuje swój 
produkt, czyli rezultaty te powinny być obecne na rynku i stać się źródłem dochodów dla 
uniwersytetu82. Dlatego też uniwersytet powinien mieć na względzie, że decyzja w sprawie dobra 
intelektualnego (jego przyjęcia, ochrony, komercjalizacji), bez względu na podmiot, który ją 

                                                
79 Zob. G. A. Crespi, A. Geuna, O. Nomaler, B. Verspagen, University IPRs and Knowledge Transfer. Is university 
ownership more efficient ?, September 2009, artykuł jest dostępny na stronie 
http://www.personalweb.unito.it/aldo.geuna/Publications/Geuna%20et%20al%20UnivOwnedPatentsEINTfinal%20(2010).
pdf 
80 Wszystkie w/w czynniki wskazane zostały w publikacji G. A. Crespi, A. Geuna, O. Nomaler, B. Verspagen, University 
IPRs and Knowledge Transfer. Is university ownership more efficient ?, September 2009, artykuł jest dostępny na stronie 
http://www.personalweb.unito.it/aldo.geuna/Publications /Geuna%20et%20al%20 UnivOwnedPatentsEINT 
final%20(2010).pdf 
81 Zob. G. A. Crespi, A. Geuna, O. Nomaler, B. Verspagen, University IPRs and Knowledge Transfer. Is university 
ownership more efficient ?, September 2009, artykuł jest dostępny na stronie http://www.personalweb.uni 
o.it/aldo.geuna/Publications/Geuna%20et%20al%20UnivOwnedPatentsEINTfinal%20(2010).pdf 
82 Tak G. Boss, L’université et la propriété intellectuelle, Artykuł dostępny jest na stronie 
http://www.gboss.ca/universitepropintel.html. 
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podejmuje, w większości przypadków jest uwarunkowana czynnikami ekonomicznymi, a nie 
prawnymi83.      

Uniwersytet w Heidelbergu – pracownicy naukowi tego Uniwersytetu zgłaszają w ciągu 
roku ok. 50 wynalazków do ochrony i uzyskują ok. 10 patentów. W zakresie zarządzania 
własnością intelektualną Uniwersytet współpracuje z Technologie-Lizenz-Büro Uczelni Badenii 
Wirtenbergii (TLB) – spółką, której Uniwersytet jest udziałowcem, jak również z innymi podmiotami 
zewnętrznymi (m.in. BDC GmbH, Basel, engage AG, Karlsruhe) oraz Informacyjnym Centrum 
Patentowym w Stuttgarcie. Uczelnia udostepnia na swoich stronach internetowych  odpowiednie 
formularze zgłoszeniowe 84.     

University College Cork, Ireland – własność intelektualna odgrywa znaczącą rolę  
w działalności tego Uniwersytetu. Pod pojęciem uniwersyteckiej własności intelektualnej kryją się 
te dobra niematerialne, które zostały stworzone, wymyślone lub wynalezione w trakcie badań lub 
pracy wykonywanej pod kierunkiem Uniwersytetu. Komercjalizacja tych dóbr służy przede 
wszystkim rozpowszechnianiu i promowaniu korzystania z uniwersyteckiej własności intelektualnej. 
Zarówno dla Uniwersytetu, jak i dla twórcy dobra niematerialnego korzystne jest komercyjne ich 
wykorzystanie. Przykładowo twórca może uzyskać nie tylko korzyści finansowe, ale również 
uznanie w środowisku akademickim. Jedną z zasad, którą kieruje się Uniwersytet jako 
pracodawca, który nabywa prawa do dóbr własności intelektualnej, jest zasada sprawiedliwego 
podziału dochodów uzyskanych z wynalazku pomiędzy twórcę, Departament twórców oraz sam 
Uniwersytet. Uniwersytet podejmuje działania zmierzające do promowania przedsiębiorczości 
wśród pracowników oraz studentów, w celu zachęcenia ich do tworzenia dóbr niematerialnych. 
Stara się współpracować z podmiotami zainteresowanymi korzystaniem z uniwersyteckiej 
własności intelektualnej. Zapewnia środki niezbędne w celu tworzenia struktur ekonomicznych, 
które zajmują się m.in. komercjalizacją uniwersyteckiej własności intelektualna, np. licencje, spółki 
joint venture85. 

Uniwersytet Bergen (Norwegia) – W 2004 r. Uniwersytet ten wraz z Haukeland University 
Hospital and Institute of Marine Research and supports 8 research institutions in Bergen in the 
commercialisation of research results utworzył prywatną jednostkę - „Bergen Technology Office” 
(BTO; inna nazwa - TTO (Technology Transfer Office)). Jednostka ta jest centrum specjalistycznej 
wiedzy na temat własności intelektualnej i zajmuje się zarządzaniem tą własnością. Czuwa, aby 
badacze otrzymali sprawiedliwy udział w dochodach uzyskanych z komercjalizacji własności 
intelektualnej (zazwyczaj dzieli się je w sposób następujący: 1/3 dla badacza(-y), 1/3 dla zespołu 
badawczego, 1/3 dla instytucji). BTO nie wskazuje kierunków badań. W 2009 r. BTO oceniało 45 
pomysłów i zarejestrowało 7 patentów na rzecz Uniwersytetu.  

                                                
83 Tak G. A. Crespi, A. Geuna, O. Nomaler, B. Verspagen, University IPRs and Knowledge Transfer. Is 
university ownership more efficient ?, September 2009, artykuł jest dostępny na stronie 
http://www.personalweb.unito.it/aldo.geuna/Publications/Geuna%20et%20al%20UnivOwnedPatentsEINTfina
l%20(2010).pdf 
84 Informacje pochodzą z tekstu Patente und geistiges Eigentum opublikowanego na stronie 
http://www.zuv.uni-heidelberg.de/technologietransfer/patente.html 
85 Informacje pochodzą z danych zamieszczonych na stronie http://www.ucc.ie/en/SupportandAdministration 
/PoliciesandProcedures/Research/PolicyonIntellectualProperty/ 
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2.7.3. Propozycje rozwiązań modelowych z uzasadnieniem oraz wskazaniem 
dobrych praktyk  

2.7.3.1. Regulaminy 

Art. 86c nowelizacji u.p.s.w. stanowi, że– senat uchwala regulamin zarządzania prawami 
własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji 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 komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.   
Cyt. przepis nakłada na każdą uczelnię obowiązek posiadania regulaminu, w którym powinny 

być uregulowane kwestie związane z zarządzaniem prawami własności intelektualnej oraz 
wskazane zasady, na jakich odbywać się będzie komercjalizacja wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych. Na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów uczelnia nie miała takiego 
obowiązku, ale nie było zakazane wprowadzenie przez nią regulaminu określającego sposób 
zarządzania (w tym komercjalizację) prawami własności intelektualnej. Przykładami uczelni, które 
wprowadziły takie regulaminy są: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (zob. Regulamin. Zasady 
dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie 
Jagiellońskim), Warszawski Uniwersytet Medyczny (zob. Regulamin. Zasady dotyczące własności 
intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym), 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (zob. Regulamin własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr 
intelektualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi).     

 
Do zagadnień, które powinny być przedmiotem regulacji zawartej w regulaminie zarządzania 

prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych należą: prawa i obowiązki uczelni oraz jej pracowników, studentów i doktorantów 
odnoszące się do korzystania z praw własności intelektualnej i ich ochrony, zasady wynagradzania 
twórców, sposób w jaki powinna odbywać się komercjalizacja wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych oraz zasady, według których można korzystać z majątku uczelni w celu 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług 
badawczych.   

 
Regulaminy przyjęte we wskazanych trzech uczelniach normują następujące kwestie: 

definicje podstawowych pojęć, postępowanie z dobrami intelektualnymi powstałymi w ramach 
stosunku pracy, postępowanie z dobrami intelektualnymi powstałymi poza stosunkiem pracy, 
umowy dotyczące dóbr intelektualnych, umowy z organizacjami sponsorującymi, postępowanie  
z przedmiotami materialnymi powstałymi w wyniku badań naukowych, podstawowe obowiązki 
związane z ochroną dóbr intelektualnych, postępowanie z utworami stworzonymi w ramach 
obowiązków pracowniczych, prawo publikacji do utworów naukowych, korzystanie z materiału 
naukowego zawartego w utworze, obowiązek ujawnienia wyniku pracy i publikacji, nabycie praw 
własności przemysłowej przez uczelnię, umowy dotyczące dóbr własności przemysłowej, 
postępowanie ze zgłoszonymi dobrami własności intelektualnej, przeniesienie praw na twórcę, 
zasady komercjalizacji, warunki i wysokość wynagrodzenia należnego twórcy, badania sponsor-
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rowane, udział innych uczelni w stworzeniu dobra intelektualnego, organizację oraz kompetencje 
komisji (podkomisji) do spraw własności intelektualnej. Zauważyć przy tym można podobieństwo 
zarówno konstrukcji regulaminów, jak i przyjętych w nich rozwiązań szczegółowych, np.: 
a) szerokie rozumienie pojęcia „dobro intelektualne”,  
b) w odniesieniu do dóbr intelektualnych powstałych w ramach stosunku pracy – przyjęcie reguły, 

że prawa przysługują uczelni,   
c) w odniesieniu do dóbr intelektualnych powstałych poza stosunkiem pracy – przyjęcie reguły, 

że prawa do dóbr intelektualnych przysługują podmiotowi wskazanemu w umowie, 
d) obowiązek zgłoszenia faktu stworzenia dobra intelektualnego, do którego prawa mogą 

przysługiwać uczelni,  
e) procedura postępowania z dobrem intelektualnym po dokonaniu jego zgłoszenia uczelni, 
f) w odniesieniu do podstawowych sposobów komercjalizacji własności intelektualnej (tj. 

udostępnienie własności intelektualnej osobom trzecim za wynagrodzeniem, w szczególności 
przez udzielenie im licencji do korzystania z dobra intelektualnego, przeniesienie praw na 
podmiot trzeci w zamian za zapłatę wynagrodzenia, utworzenie odrębnego podmiotu – spółki 
spin-off - z udziałem uczelni, który zajmować się będzie komercjalizacją dobra). 

Tak więc treść tych regulaminów zasadniczo odpowiada wymogom art.  86c 
znowelizowanej u.p.s.w.              

Znowelizowana u.p.s.w. nie zmienia w stosunku do prawa obowiązującego  podmiotów 
uprawnionych do uzyskania praw własności intelektualnej (gdyż byłoby to sprzeczne  
z obowiązującym prawem). Po jego wejściu w życie pozostaną zatem aktualne  dotychczasowe 
uregulowania zawarte w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej 
(t.jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.; cyt. dalej jako „p.w.p.”) oraz ustawie z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 
ze zm.; cyt. dalej jako „Pr.aut.”). Ze względu na doniosłość tego zagadnienia, warto przytoczyć 
zasady w tym zakresie obowiązujące.  

 
W odniesieniu do wynalazków, wzorów u żytkowych i wzorów przemysłowych 

obowi ązują zasady okre ślone w art. 11 p.w.p.  Wprowadza on regułę, że podmiotem 
uprawnionym do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak 
również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest twórca. W przypadku jednak gdy wynalazek, 
wzór użytkowy albo wzór przemysłowy został dokonany w wyniku wykonywania przez twórcę 
obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, patent, prawo ochronne na wzór 
użytkowy oraz prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, przysługuje pracodawcy lub 
zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. Zatem jedynie wtedy gdy pracownik uczelni 
stworzy wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy, uczelni tej, jeśli nic innego nie wynika  
z umowy, przysługuje prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego oraz prawa z rejestracji 
wskazanych dóbr niematerialnych. W pozostałych przypadkach uczelnia, aby uzyskać w/w prawa 
powinna zawrzeć stosowną umowę (dotyczy to m.in. studentów i doktorantów). Podobne reguły 
znajdują zastosowanie w odniesieniu do topografii układów scalonych. Stosownie do art. 200 
p.w.p. uprawnionym do uzyskania prawa z rejestracji topografii jest twórca, jego następca prawny 
albo osoba, z którą twórca jest związany stosunkiem pracy albo inną umową lub która udzieliła 
twórcy pomocy przy powstaniu topografii.  

Wskazana byłaby więc zmiana statusu studentów oraz doktorantów i wprowadzenie 
przepisu, który zezwalałby na analogiczne ich traktowanie jak pracowników w przypadku 
stworzenia przez nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układów 
scalonych.  
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Zgodnie z art. 8 ust. 1 Pr.aut. podmiotem prawa autorskiego jest twórca. Wyjątek dotyczy 
programu komputerowego, który został stworzony przez pracownika w wykonywaniu obowiązków 
wynikających ze stosunku pracy. W tym przypadku autorskie prawo majątkowe do programu 
komputerowego przysługuje pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej (art. 74 ust. 3 Pr.aut.). 
Pracodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe również wtedy, gdy pracownik stworzył utwór 
w następstwie wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, ale tylko jeżeli przepisy Pr.aut. lub 
umowa o pracę nie stanowią inaczej. Zakres nabytych praw zależy od celu umowy o pracę  
i zgodnego zamiaru stron. Prawa te przysługują pracodawcy od momentu przyjęcia utworu (art. 12 
ust. 1 Pr.aut.).  

Pr.aut. przewiduje szczególne uprawnienia dla instytucji naukowej w odniesieniu do utworów 
naukowych stworzonych przez jej pracowników w wyniku wykonywania obowiązków 
pracowniczych. Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, instytucji naukowej przysługuje 
pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego. Instytucja naukowa może ponadto korzystać  
z materiałów zawartych w utworze oraz udostępniać je osobom trzecim, jeżeli wynika to  
z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub z postanowień umowy o pracę (art. 14 ust. 1 i 2 Pr.aut.).  
Pierwszeństwo opublikowania przysługuje uczelni także w odniesieniu do pracy dyplomowej 
studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała tej pracy w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, 
który ją przygotował, może ją opublikować pod warunkiem, że nie jest ona częścią utworu 
zbiorowego (art. 15a Pr.aut.).  

Jak wskazano wyżej reguły wynikające z p.w.p. oraz Pr.aut. muszą być uwzględnione przy 
kształtowaniu treści regulaminów, o których mowa w art. 86c znowelizowanej u.p.s.w.    

2.7.3.2. Komercjalizacja 

Komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych dotyczą poniżej zacytowane 
przepisy znowelizowanej u.p.s.w.  

Art. 86a ust. 1 znowelizowanej u.p.s.w.: 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 prowadzonych w uczelni.  

Ust. 2: Rektor, w drodze umowy, może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami 
własności przemysłowej uczelni w zakresie jej komercjalizacji.  

Ust. 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. 

Ust. 4 – Wypłaconą dywidendę spółki celowej uczelnia przeznacza na działalność statutową 
uczelni. 

Art. 86b ust. 1 znowelizowanej u.p.s.w. wg projektu – Spółka celowa może zostać utworzona 
przez kilka uczelni publicznych albo kilka uczelni niepublicznych. 

Ust. 2 – W przypadku, o którym mowa w ust. 1, każda z uczelni może powierzyć spółce 
celowej zadania określone w art. 86a ust. 1 i 2 w drodze odrębnej umowy, zawartej między 
rektorem uczelni a spółką celową.      

Znowelizowana u.p.s.w. nie wprowadza zróżnicowanych zasad dotyczących komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zależności od charakteru uczelni (publiczna, 
niepubliczna) oraz jej profilu (np. artystyczna, techniczna). Zasady te są jednakowe dla wszystkich 
uczelni. 

Cytowany przepis ust. 1 znowelizowanej u.p.s.w. przewiduje, że uczelnia w celu 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych tworzy spółkę celową. Treść tego 
przepisu nie jest jasna i może być on interpretowany na dwa sposoby.  
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Po pierwsze , jako przepis, który dozwala uczelni korzystać z jednego tylko sposobu 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a mianowicie poprzez  utworzoną 
przez nią w tym celu spółkę celową. Uczelnia nie mogłaby zatem w inny sposób dokonywać 
transferu wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych, np. samodzielnie ich sprzedać bądź 
udzielić licencji określonemu podmiotowi. Mogłaby to czynić poprzez wyodrębniony od uczelni 
podmiot, tj. spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną.  

Po drugie , przepis ten można też odczytać w ten sposób, że – chociaż wprost przewidzianą, 
a nawet przez ustawodawcę preferowaną formą komercjalizacji jest utworzenie w tym celu spółki 
celowej, to jednak nie wyklucza to możliwości ich bezpośredniej komercjalizacji przez uczelnię.  
W tym ujęciu uczelnia mogłaby być licencjodawcą, który zawarłby umowę z przedsiębiorstwem  
o korzystanie z wynalazku opatentowanego na rzecz uczelni.  

Dla interpretacji tego przepisu znaczenie ma art. 86 ustawy przewidujący tworzenie  
w uczelniach akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii.  
W szczególności zgodnie z art. 86 ust. 4 centrum transferu technologii tworzy się w celu sprzedaży 
lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki. Przy czym 
może ono działać alternatywnie w formie jednostki ogólnouczelnianej bądź też w formie spółki 
handlowej lub fundacji. Możliwość działania na uczelni centrów transferu technologii przesądza  
o tym, że spółka celowa nie jest jedyną jednostką organizacyjną, która zajmować się może 
zagadnieniami ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej. 

Analizowany przepis nowelizacji (art. 86a ust. 1) może być więc rozumiany dwojako, 
implikując dwa warianty komercjalizacji wyników badań przez uczelnię (zob. rysunek poniżej), przy 
czym nie jest jasne, który z tych wariantów jest zamierzony przez ustawodawcę. 

W pierwszym przypadku uczelnia sama nie zajmuje się komercjalizacją, lecz czyni to 
wyłącznie spółka celowa. Powstaje wówczas pytanie o rolę i zadania istniejących już przy 
uczelniach jednostek zajmujących się komercjalizacją wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych (np. CITTRU przy UJ w Krakowie, Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu).  

W drugim przypadku zadania w zakresie komercjalizacji są dzielone pomiędzy uczelnię  
a spółkę celową, przy czym szczegóły z tym związane powinny zostać określone w umowie  
(o której  mowa w art. 86b ust. 2 znowelizowanej u.p.s.w.), a także w regulaminie. 

Przepis art. 86a ust. 1 znowelizowanej u.p.s.w. nie daje też jasnej odpowiedzi na pytanie, 
czy uczelnia może założyć jedną czy też kilka spółek celowych, a jeśli tak, to czy powinny to być 
spółki tego samego typu czy też różnych typów. Wykładnia tego przepisu przemawia za 
możliwością tworzenia wielu spółek celowych, w tym nawet różnego typu (tj. zarówno spółek  
z o.o., jak i spółek akcyjnych).         
Rysunek 8. Wyniki bada ń naukowych i prac rozwojowych  

 
Źródło: Opracowanie własne 

Spółka celowa mo że być utworzona tylko w formie handlowej spółki kapitało wej, tj. 
spółki z o.o. lub spółki akcyjnej.  Komercjalizacja wyników badań i prac rozwojowych nie może 
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odbywać się poprzez utworzenie podmiotu o innej formie organizacyjno-prawnej (np. spółki 
cywilnej, spółki jawnej, spółdzielni).  

Spółki celowe mogą być zakładane jako spółki jednoosobowe, których założycielem jest 
jedna, konkretna uczelnia lub jako spółki wieloosobowe. Te ostatnie mogą być tworzone przez 
kilka uczelni. Przy czym – zgodnie z projektem – jedynie albo kilka uczelni publicznych albo kilka 
uczelni niepublicznych, niezależnie od ich profilu (a więc np. uczelnia techniczna z uczelnią 
artystyczną), ma możliwość utworzenia spółki celowej. Przepis art. 86b ust. 1 znowelizowanej 
u.p.s.w. nie daje możliwości utworzenia spółki celowej przez kilka uczelni o różnym statusie, tj. 
przez uczelnie publiczne wraz z uczelniami niepublicznymi. Przepis ten posługuje się bowiem 
alternatywą rozłączną („albo”).  

W przypadku zakładania spółki z o.o. pierwszym wspólnikiem (spółka jednoosobowa) albo 
wspólnikami (spółka wieloosobowa) tejże spółki jest w każdym przypadku uczelnia albo uczelnie 
(zob. rysunek niżej). Natomiast jeśli zostanie podjęta decyzja o utworzeniu spółki akcyjnej, 
akcjonariuszem takiej spółki celowej mogą być różne podmioty; niekoniecznie musi to być tylko 
uczelnia (zob. rysunek niżej). W myśl przepisów KSH nie tylko założyciel spółki akcyjnej może być 
(i w praktyce nie zawsze jest) jej pierwszym po utworzeniu akcjonariuszem (zob. art. 301 § 3 KSH 
oraz art. 310 § 1 KSH).   
Rysunek 9. Spółka celowa – spółka z o.o.l  

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek 10. Spółka celowa – spółka akcyjna  

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Utworzenie spółki celowej nale ży do kompetencji rektora , który nie może jednak podjąć 

samodzielnie decyzji w tej kwestii. Wymagana jest bowiem zgoda senatu lub innego organu 
kolegialnego uczelni. Przykładowo organami tymi mogą być rady wydziałów, kolegium uczelni. 
Treść art. 86a ust. 1 znowelizowanej u.p.s.w. nie wyklucza możliwości uzależnienia założenia 
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przez rektora spółki celowej od zgody kilku organów kolegialnych, a to ze względu na zastosowaną 
w tym przepisie alternatywę łączną („lub”). 

 
Rysunek 11. Tworzenie spółki celowej  

 

Źródło: Opracowanie własne  

Uczelnia tworząc spółkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych oraz zarządzania prawami własności przemysłowej, jest - na podstawie 
projektowanego art. 86a ust. 3 znowelizowanej u.p.s.w. - zobligowana do wniesienia aportem do 
spółki wyników badań naukowych i prac rozwojowych. W szczególności aportem mają być 
uzyskane prawa własności przemysłowej (patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji). Z uwagi 
na to, iż treść cyt. art. 86a ust. 1 nie jest jednoznaczna, wątpliwości powstają również na tle 
postanowienia cyt. art. 86a ust. 3. Wiążą się one z tym, czy uczelnia powinna wnie ść aportem 
do spółki wszystkie wyniki bada ń naukowych i prac rozwojowych przeznaczonych do 
komercjalizacji , czy też może ograniczyć się do wniesienia tylko ich części. Zauważyć przy tym 
należy, że przepisy projektu zezwalają uczelni na przekazywanie spółce wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych w jeden sposób, a mianowicie na wnoszenie ich aportem, co może 
nastąpić przy zakładaniu spółki albo wtedy gdy następuje podwyższenie jej kapitału zakładowego. 
Na gruncie postanowień projektu wątpliwe jest, aby uczelnia mogła wyniki te spółce np. sprzedać 
bądź udzielić licencji.     

Ustawa nie zawiera zamkni ętego katalogu zada ń, dla których realizacji powoływana 
jest spółka celowa.  Cyt. art. 86a przykładowo wskazuje, że należą do nich: obejmowanie 
udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu 
wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni. Spółka 
celowa utworzona przez uczelni ę może zatem komercjalizowa ć wyniki bada ń lub prac 
rozwojowych samodzielnie lub czyni ć to po średnio, tj. poprzez udział w innych spółkach 
kapitałowych lub tworzenie spółek córek , które również muszą być spółkami kapitałowymi. Nie 
jest też wykluczone korzystanie z tych dwóch sposobów (bezpośredniego i pośredniego) 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez spółkę celową.  

Do zadań spółki celowej mo że równie ż należeć zarządzanie prawami własno ści 
przemysłowej w zakresie ich komercjalizacji . Jednakże w tym celu konieczne jest zawarcie 
przez spółkę umowy z rektorem o  powierzeniu jej zarządu prawami własności przemysłowej. 
Możliwe są zatem dwa warianty. Pierwszy, gdy zarząd prawami własności przemysłowej 
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wykonywany jest przez uczelnię (a więc wspólnika spółki celowej) oraz drugi, gdy zarząd ten 
należy do spółki celowej.     

Jeżeli spółka celowa tworzona jest przez kilka uczelni, każda z uczelni może powierzyć 
spółce celowej zadania, o których mowa wyżej w drodze odrębnej umowy, zawartej między 
rektorem uczelni a spółką celową. Możliwość taką przewiduje cyt. art. 86b ust. 2. 
Rysunek 12. Spółka celowa  

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Przepisy ustawy ograniczają możliwość dysponowania przez uczelnię zyskiem wypłaconym 

jej przez spółkę celową wskazując jego przeznaczenie. Zgodnie z cyt. art. 86a ust., jeżeli  
w danym roku obrotowym na rzecz uczelni zostanie wy płacona nale żna jej dywidenda, musi 
być ona przeznaczona na realizacj ę celów statutowych uczelni . Podstawowe zadania uczelni 
wymienia art. 13 ustawy.   
Rysunek 13. Zarz ąd prawami własno ści intelektualnej  

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Przepisy ustawy ograniczają możliwość dysponowania przez uczelnię zyskiem wypłaconym 

jej przez spółkę celową wskazując jego przeznaczenie. Zgodnie z cyt. art. 86a ust., jeżeli  
w danym roku obrotowym na rzecz uczelni zostanie wy płacona nale żna jej dywidenda, musi 
być ona przeznaczona na realizacj ę celów statutowych uczelni . Podstawowe zadania uczelni 
wymienia art. 13 ustawy.   

Decyzję o sposobie komercjalizacji wyników bada ń i prac rozwojowych implikuj ą 
równie ż  przepisy podatkowe.  Mianowicie jeżeli uczelnia przekaże spółce celowej jako aport 
wynik badań wyceniony na np. 1 mln zł, a spółka celowa następnie dokona komercjalizacji tych 
wyników (np. udzielając licencji) przedsiębiorstwu „A”, to wtedy uczelnia – która powinna uiścić 
podatek CIT (19 %)– faktycznie żadnych kwot nie zapłaci z tego tytułu, gdyż jest od tego 
obowiązku zwolniona. Jeżeli natomiast wartość aportu zostałaby określona nisko (np. 1 tys. zł), to 
wówczas udzielając w opisanym stanie faktycznym licencji, których wartość prawa wynosiła 1 mln 
zł, spółka celowa byłaby obowiązana podatek CIT uiścić. W tym kontekście należałoby 
postulować, aby wartość wyniku badań była określana w czasie uzgadniania transakcji  
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z przedsiębiorstwem „A”. Konsekwencją tego jest wątpliwość co do ekonomicznej celowości 
przekazania spółce celowej do załatwiania wszystkich spraw związanych z przyjmowaniem, 
ochroną prawną i komercjalizacją takich wyników. 

Na zakończenie tego fragmentu raportu należy wskazać, że analiza przepisów k.s.h. 
prowadzi do wniosku, że w przypadku, gdy jedynym udziałowcem spółki celow ej jest 
uczelnia, nale żałoby utworzy ć spółk ę z o.o., a nie spółk ę akcyjn ą.  Po pierwsze, koszty 
założenia spółki z o.o. są tańsze niż utworzenia spółki akcyjnej. Po drugie, przepisy k.s.h. 
przewidują sformalizowany sposób wyceny aportów wnoszonych do spółki akcyjnej. Wyceny musi 
dokonać biegły – z czym łączą się określone wydatki. W przypadku gdy jedynym udziałowcem 
spółki celowej byłaby uczelnia, należałoby sugerować utworzenie spółki z o.o. Potani to bowiem 
koszty komercjalizacji przedmiotów własności intelektualnej bez ryzyka naruszenia interesów 
uczelni.          

2.7.3.3. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

Art. 4 ust. 4 znowelizowanej u.p.s.w.: Uczelnie współpracują z otoczeniem społeczno-
gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań 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 także przez udział przedstawicieli pracodawców  
w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym.   

Uczelnia samodzielnie określa, w jaki sposób będzie zarządzać własnością intelektualną. 
Jednakże wpływ na jej decyzje w tym zakresie może mieć otoczenie społeczno-gospodarcze, 
ponieważ zgodnie z art. 4 ust. 4 znowelizowanej u.p.s.w. otoczenie to ma możliwość wskazywania 
pożądanych w praktyce kierunków badań i prac rozwojowych. 
Rysunek 14. Okre ślanie kierunków bada ń naukowych oraz prac rozwojowych  

 
Źródło: Opracowanie własne  

2.7.3.4. Centra naukowe  

Art. 31 ust. 1 znowelizowanej u.p.s.w.: uczelnia może na podstawie umowy utworzyć 
centrum naukowe z innymi uczelniami, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz 
instytutami badawczymi, w tym również z zagranicznymi jednostkami naukowymi. Centrum 
naukowe tworzy rektor, wskazując podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, która wchodzi  
w skład centrum. 

Art. 31 ust. 3 znowelizowanej u.p.s.w.: Umowa, o której mowa w ust. 1, określa: 
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1) organizację, sposób funkcjonowania i finansowania centrum naukowego, w tym własność 
aparatury badawczej, praw własności intelektualnej, własność patentów i praw ochronnych na 
wzór użytkowy, a także podział środków uzyskanych w wyniku komercjalizacji badań; 

2) sposób wykorzystania infrastruktury centrum naukowego oraz zasobów naukowych do 
prowadzenia wspólnych studiów doktoranckich  

 
Znowelizowana u.p.s.w. przewiduje możliwość tworzenia przez uczelnię centrów naukowych. 

Działają one na podstawie umowy, która powinna regulować również kwestie związane  
z własnością intelektualną, co ma związek ze sposobem zarządzania tą własnością przez uczelnię. 
Umowa ta powinna wskazywać podmiot, któremu przysługują prawa własności intelektualnej,  
w tym patenty oraz prawa ochronne na wzór użytkowy oraz określać sposób podziału środków 
uzyskanych w wyniku komercjalizacji badań.  

2.7.3.5. Obowiązki pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych oraz 
dydaktyk-cznych 

Następujące przepisy określające obowiązki nauczycieli akademickich mają znaczenie  
z punktu widzenia analizy zawartej w tej części raportu:   

Art. 111 Ustawy PoSW określa: 
1. Obowiązkiem nauczycieli akademickich jest przestrzeganie prawa własności intelektualnej. 
2. 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 naukową albo 
artystyczną; 

3 Pracownicy naukowi mają obowiązki określone w ust. 2 pkt 2. 
4 Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego należy również kształcenie kadry naukowej. 
5 [Ust. 1] Pracownicy dydaktyczni są obowiązani kształcić i wychowywać studentów, w tym 

nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, 
dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym; 

Znowelizowana u.p.s.w. wyraźnie akcentuje konieczność przestrzegania prawa własności 
intelektualnej. Wymienienie na pierwszym miejscu tego obowiązku należy rozumieć również w ten 
sposób, że ma on być realizowany przy wykonywaniu innych zadań pracowników – w tym przy 
nadzorowaniu prac studenckich.  
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Rysunek 15. Regulamin zarz ądzania prawami własno ści intelektualnej oraz zasad komercjalizacji 
wyników bada ń naukowych i prac rozwojowych  

 

Źródło Opracowanie własne 

Rysunek 16.  Dokonanie dobra intelektualnego  

 
Źródło Opracowanie własne 

Strategia rozwoju uczelni  
(art. 66 ust. 1a u.p.s.w) 

Regulamin zarządzania prawami własności 
intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych (art. 86c 

u.p.s.w) 

Jednostka  
załatwiająca sprawy IP uczelni 

Jednostka  
wewn ętrzna uczelni 

Jednostka zewn ętrzna 
uczelni 

CTT Inna jednostka AIP CTT AIP Spółka celowa 

fundacja 

Spółka 
handlowa 

fundacja 

Spółka 
handlowa 

Spółka z o.o. 

Spółka akcyjna 

Dokonanie dobra 
intelektualnego 

Uprawniona uczelnia Uprawniony twórca 

Samodzielnie decyduje Jako przedsiębiorca 
(AIP) 

Decyzja w sprawie 
komercjalizacji 

Negatywna  
(możliwość publikacji) 

pozytywna 

IP chronione bez procedury IP chronione formalnie 

Tajemnica Zgłoszenie w UP 
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2.7.4. Wnioski z przeprowadzonych badań 

Tabele obrazujące wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli publicznych oraz 
niepublicznych szkół wyższych w zakresie „Zarządzania własnością intelektualną”  

Tabela 12.  Pytania ankietowe do przedstawicieli polskich ucze lni publicznych i niepublicznych  

PYTANIE ANKIETOWE 
TAK 
w % 

NIE 
w % 

NIE 
WIEM 
w % 

Brak 
odpowiedzi 

w % 

Czy w uczelni został wprowadzony system ochrony 
własności intelektualnej ? 

36 44 20 0 

Czy w uczelni zostały wprowadzone zasady komercja-
lizacji badań naukowych ? 

36 36 24 4 

Czy w uczelni sprawy własności intelektualnej oraz 
komercjalizacji badań zostały powierzone wyodręb-
nionej jednostce np. centrum transferu technologii ? 

44 52 4 0 

Czy uczelnia posiada wynalazki, które chroni patentami, 
udzielonymi przez Urząd Patentowy ? 

64 24 12 0 

Czy uczelnia utworzyła spółkę celową (spin-off) aby 
komercjalizować konkretny wynik prac badawczych (np. 
nowe lekarstwo) ?  

28 52 20 0 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Rysunek 17. Liczba wynalazków zgłaszanych rocznie d o opatentowania przy pozytywnej 

odpowiedzi na pytanie „Czy uczelnia posiada wynalaz ki, które chroni patentami, 
udzielonymi przez Urz ąd Patentowy ?”z  64% ankietowanych uczelni  

18,75%

25,00%

6,25%

50,00%

poniżej 5 wynalazków

powyżej 5 wynalazków

poniżej 10 wynalazków

brak odpowiedzi

 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Wnioski z przeprowadzonej ankiety: 
 

1. Wiele polskich szkół wyższych posiada system ochrony własności intelektualnej, jednakże 
większość stanowią te uczelnie, w których system taki nie został jeszcze wprowadzony. 

2. W niewielu uczelniach zostały wprowadzone zasady komercjalizacji badań naukowych. 
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3. W większości polskich uczelni brak jest wyodrębnionej i wyspecjalizowanej jednostki 
zajmującej się sprawami własności intelektualnej oraz komercjalizacją wyników badań.  

4. W tych uczelniach, w których działają wyodrębnione jednostki zajmujące się sprawami 
własności intelektualnej oraz jej komercjalizacją, jednostki te noszą różne nazwy: CTT, 
Centrum Transferu Technologii, Zespół do spraw nauki, Biuro rzecznika patentowego, 
CITTRU.   

5. W mniejszości znajdują się te uczelnie, które utworzyły spółkę celową (spin-off), aby 
komercjalizować wyniki prac badawczych. 

6. Ponad połowa polskich uczelni posiada wynalazki chronione patentami udzielonymi przez 
Urząd Patentowy.  

7. W większości uczelni liczba zgłaszanych przez nie wynalazków do opatentowania w ciągu 
roku nie przekracza pięciu.    
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2.7.5. Załączniki do zarządzania własnością intelektualną 

Załącznik nr 1  Zasady tworzenia spółek spin-off w UJ 
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Załącznik nr 2 Regulamin Zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr 
intelektualnych w UJ 

 
REGULAMIN 

Zasady dotycz ące własno ści intelektualnej i ochrony prawnej 
dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiello ńskim 

ROZDZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

§ 1. Pojęcia 
Używane w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 
1. „Dobra intelektualne” – podlegające ochronie prawnej: wynalazki, wzory użytkowe, wzory 
przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, odmiany roślin oraz knowhow,  
a także utwory prawa autorskiego, przedmioty praw pokrewnych oraz bazy danych. 
2. „Zasady” – niniejszy regulamin dotyczący praw do Dóbr intelektualnych, obowiązków 
Pracownika związanych z tworzeniem i ochroną Dóbr intelektualnych. 
3. „Uniwersytet” – Uniwersytet Jagielloński. 
4. „Jednostka macierzysta” – wydział lub międzywydziałowa jednostka, w której zatrudniony jest 
Twórca. 
5. „Pracownik” – osoba pozostającą w stosunku pracy z Uniwersytetem. 
6. „Twórca” – osoba, która stworzyła Dobro intelektualne. 
7. „Kierownik jednostki” – dziekan wydziału lub kierownik jednostki w przypadku jednostek poza  
- i międzywydziałowych. 
8. „Komisja” – Uniwersytecka Komisja ds. Własności Intelektualnej. 
9. „CITTRU” – Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu. 
10. „Spółka spin-off” – spółka, powołana w celu rozwijania i komercjalizacji Dóbr intelektualnych 
należących do Uniwersytetu. 
11. „Sponsor” – osoba lub organizacja zewnętrzna w stosunku do Uniwersytetu, wspierająca 
działalność Pracowników wykonywaną w ramach zatrudnienia w Uniwersytecie,  
w szczególności przez dostarczenie środków finansowych na badania lub inne działania mogące 
skutkować powstaniem Dóbr intelektualnych. 
 
§ 2. Dobra intelektualne powstałe w ramach stosunku  pracy 
1. Zasady określone w niniejszym regulaminie mają zastosowanie do Dóbr intelektualnych 
stworzonych przez Pracownika Uniwersytetu w wyniku wykonywania obowiązków wynikających ze 
stosunku pracy, a ich przestrzeganie należy do obowiązków pracowniczych. 
2. Dobra intelektualne będą uznawane za stworzone w wyniku wykonywania obowiązków ze 
stosunku pracy, jeżeli: 
a. zostają stworzone przez osobę pozostającą z Uniwersytetem w stosunku pracy w czasie trwania 
tego stosunku, 
b. zakres obowiązków Pracownika obejmuje działania, w wyniku których może dojść do stworzenia 
Dóbr intelektualnych, 
c. dobro intelektualne zostaje stworzone w związku z wykonywaniem tych obowiązków. 
3. Uznaniu Dobra intelektualnego za stworzone w wyniku wykonywania obowiązków 
pracowniczych nie stoi na przeszkodzie stworzenie tego dobra w czasie trwania stypendium 
naukowego, grantu uczelnianego lub urlopu naukowego. 
4. Umowy o pracę zawarte z pracownikami Uniwersytetu winny zawierać postanowienie, zgodnie  
z którym pracownik oświadcza, iż zna i akceptuje treść niniejszych Zasad. W takim przypadku 
stają się one integralną częścią umowy o pracę i określają sposób i zasady nabycia przez 
Uniwersytet praw do Dóbr intelektualnych oraz obowiązki pracownicze z tym związane. Dotyczy to 
w szczególności nabycia praw do dóbr intelektualnych zgodnie z § 8 ust. 1 i 3 oraz § 14. 
5. W przypadku zaistnienia sporu co do tego czy Dobro intelektualne zostało stworzone w wyniku 
wykonywania obowiązków pracowniczych, spór rozstrzyga Komisja. Postanowienie to nie stoi na 
przeszkodzie dochodzeniu praw w postępowaniu przed sądem powszechnym. 
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6. Przez stworzenie Dobra intelektualnego rozumie się także modyfikację Dobra już istniejącego, 
jeśli modyfikacja ta jest na tyle istotna, że prowadzi do powstania nowego Dobra intelektualnego 
podlegającego ochronie na gruncie obowiązujących przepisów prawa. 7. Zawarcie umowy 
dotyczącej Dóbr intelektualnych powstałych w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych, 
która przewiduje odstępstwa od stosowania niniejszych Zasad, wymaga akceptacji Rektora lub 
osoby przez niego wyznaczonej, jeśli nie jest przez te osoby zawierana.. 
8. Zawarcie umowy, na mocy której prawa do Dóbr intelektualnych stworzonych przez Pracownika 
delegowanego do innej szkoły wyższej, placówki naukowej lub badawczej w Polsce lub zagranicą 
miałyby przysługiwać takiej jednostce, wymaga zgody Rektora lub osoby przez niego 
wyznaczonej. 
 
§ 3. Dobra intelektualne powstałe poza stosunkiem p racy 
1. W odniesieniu do osób nie będących Pracownikami Uniwersytetu Zasady będą miały 
zastosowanie w przypadku, gdy będzie to wynikało z umów zawartych z tymi osobami.  
2. W odniesieniu do Dóbr intelektualnych stworzonych przez Pracownika poza zakresem 
obowiązków wynikających ze stosunku pracy niniejsze Zasady będą miały zastosowanie tylko, jeśli 
wyraźnie tak stanowią lub jeśli strony tak postanowią w umowie. 
 
§ 4. Umowy dotycz ące dóbr intelektualnych 
1. Zawierając umowy z osobami, które wykonują lub mają wykonywać na rzecz Uniwersytetu 
określone czynności na podstawie innej niż stosunek pracy, w szczególności na podstawie  umowy 
o dzieło, umowy zlecenia lub umowy podobnej do zlecenia, Uniwersytet uwzględni w takiej umowie 
kwestię praw do Dóbr intelektualnych, jakie powstały lub mogą powstać w związku z jej 
wykonywaniem. Strony mogą przewidzieć odpowiednie stosowanie niniejszych Zasad. 
2. Umowy zawierane przez Uniwersytet, w związku z którymi powstały lub mogą powstać Dobra 
intelektualne, powinny przewidywać zapewnienie Uniwersytetowi odpowiednich praw do takich 
Dóbr w każdym przypadku, w którym Dobro intelektualne powstało dzięki istotnej pomocy 
Uniwersytetu, w szczególności w wyniku: 
a. finansowania lub sponsorowania przez Uniwersytet, 
b. wykorzystania zasobów Uniwersytetu. 
3. Uniwersytet powinien zawrzeć umowę dotyczącą Dóbr intelektualnych i przyznającą 
odpowiednie prawa Uniwersytetowi w każdym przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że 
osoba nie będąca Pracownikiem, korzystając z zasobów Uniwersytetu, może stworzyć takie 
Dobro. Postanowienie to dotyczy m.in. studentów, doktorantów, stypendystów  
i stażystów.Umowę zawiera kierownik jednostki, w której może dojść do stworzenia Dobra 
intelektualnego. 
4. Pracownik może zaproponować Uniwersytetowi nabycie praw do Dóbr intelektualnych nie 
podlegających niniejszym zasadom. Zakres przeniesienia praw oraz zasady podziału korzyści 
majątkowych wynikających z komercjalizacji takich Dóbr zostaną określone  
w umowie. Strony mogą przewidzieć odpowiednie stosowanie niniejszych Zasad. 
5. Osoba zawierająca w imieniu Uniwersytetu umowę dotyczącą Dóbr intelektualnych zapewnia 
zamieszczenie w niej postanowień dotyczących Dóbr intelektualnych, które będą zgodne  
z niniejszymi Zasadami. 
6. Umowy zawierane przez Uniwersytet zapewniają poszanowanie praw osobistych Twórcy, w tym 
zwłaszcza zawierają informacje o autorstwie Dobra intelektualnego. 
7. Jeśli niniejsze Zasady nie stanowią inaczej, umowy dotyczące Dóbr intelektualnych zawiera 
Rektor lub osoba przez niego wyznaczona. 
 
§ 5. Umowy z organizacjami sponsoruj ącymi 
1. Umowa ze Sponsorem określa uprawnienia Sponsora do korzystania z Dóbr intelektualnych lub 
innych wyników badań przez niego wspieranych. 
2. Kierownik jednostki Uniwersytetu przedstawia do akceptacji Rektorowi lub osobie przez niego 
wskazanej założenia umowy ze Sponsorem. Założenia winny zawierać uzasadnienie zakresu 
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przyznawanych Sponsorowi praw do Dóbr intelektualnych. Jeżeli zakres ten wynika  
z obowiązujących regulacji krajowych lub wspólnotowych, uzasadnienie ogranicza się do 
wskazania na powyższe regulacje. 
3. W uzasadnionym przypadku, w szczególności jeśli przemawia za tym wartość dóbr 
intelektualnych lub ich znaczenie dla interesu Uniwersytetu lub interesu publicznego, dalsze 
negocjacje ze Sponsorem prowadzić będzie osoba upoważniona przez Rektora. 
4. Jeśli w terminie 14 dni od zawiadomienia Rektor lub osoba upoważniona nie sprzeciwi się 
założeniom planowanej umowy, ani nie skorzysta z uprawnienia przewidzianego w ust. 3, umowa 
ze Sponsorem może zostać zawarta. 
5. Pracownik nie może bez zgody Rektora lub osoby przez niego wyznaczonej zawrzeć umowy  
z organizacją sponsorującą, która przewiduje przeniesienie praw do Dóbr intelektualnych na rzecz 
takiej organizacji. 
 
§ 6. Przedmioty materialne powstałe w wyniku bada ń naukowych 
1. Uniwersytet nabywa prawa do przedmiotów materialnych powstałych w wyniku badań 
naukowych dokonanych w zakresie obowiązków Pracownika wynikających ze stosunku pracy. 
Uniwersytet nabywa także prawa do przedmiotów powstałych w wyniku badań dokonanych przy 
pomocy Uniwersytetu, jeśli pomoc ta przyczyniła się istotnie do powstania takiego przedmiotu. 
2. Dla celów zarządzania prawami do przedmiotów, o których mowa w ust. 1, postanowienia Zasad 
stosuje się odpowiednio. 
 
§ 7. Podstawowe obowi ązki zwi ązane z ochron ą Dóbr intelektualnych 
1. Pracownik oraz każdy, w stosunku do kogo znajdują zastosowanie Zasady, ma obowiązek 
zgłosić stworzenie Dobra intelektualnego, do którego prawa może nabyć Uniwersytet, a także ma 
obowiązek podjęcia wszelkich rozsądnych czynności dla umożliwienia Uniwersytetowi korzystania 
z tych praw. Dotyczy to w szczególności obowiązku zachowania poufności oraz obowiązku 
współdziałania w przypadkach, gdy jest ono konieczne w celu uzyskania ochrony. 
2. Szczegółowe zasady wykonywania obowiązków określonych w ust. 1 przewidziane zostały 
poniżej. 
3. Pracownik nie może w zakresie swej działalności poza Uniwersytetem czynić użytku  
z Dóbr intelektualnych, do których prawa przysługują Uniwersytetowi, bez uprzedniej zgody 
Kierownika jednostki. 
4. Pracownik, który ma dostęp do informacji poufnych dotyczących Dóbr intelektualnych, 
zobowiązany jest do nieujawniania tych informacji osobom trzecim, z zastrzeżeniem postanowień 
poniższych. 
5. Przez informacje poufne dotyczące Dóbr intelektualnych rozumie się nieujawnione do  
wiadomości publicznej informacje, które mogą mieć wartość rynkową, a ich ujawnienie wiązałoby 
się z ryzykiem pozbawienia ochrony prawnej lub niweczyłoby możliwość uzyskania ochrony 
prawnej. 
6. Ujawnienie informacji poufnych dotyczących Dóbr intelektualnych, do których prawa przysługują 
lub mogą przysługiwać Uniwersytetowi, może nastąpić wyłącznie za zgodą Uniwersytetu. 
7. W umowach zawieranych przez Uniwersytet, dotyczących Dóbr intelektualnych należy 
przewidzieć obowiązek zachowania przez strony poufności, w szczególności w przypadku gdy 
ujawnienie wyników badań utrudniałoby uzyskanie ich ochrony prawnej oraz dalszą 
komercjalizację. 
 
ROZDZIAŁ II 
Prawa autorskie i pokrewne oraz prawa sui generis do baz danych 
§ 8. Utwory stworzone w ramach obowi ązków pracowniczych 
1. Umowa o pracę wiążąca Uniwersytet i pracownika stanowi, że Uniwersytet nabywa z chwilą 
przyjęcia utworu na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale, prawa autorskie do utworów 
wykonanych przez Pracownika w wyniku wykonywania obowiązków  pracowniczych na wszystkich 
znanych w chwili stworzenia utworu polach eksploatacji. Uniwersytet nie nabywa praw do utworów 
naukowych z zastrzeżeniem ust. 3.  
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2. Jeśli umowa o pracę nie zawiera postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Uniwersytet nabywa  
z chwilą przyjęcia utworu, nie będącego utworem naukowym, autorskie prawa majątkowe w 
granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. 
3. Za utwory, do których prawa może nabyć Uniwersytet zgodnie z ust. 1, uważa się  
w szczególności: 
a. programy komputerowe, 
b. bazy danych, 
c. materiały e-learningowe, 
d. dzienniki prac badawczych, 
także wtedy, gdy mają charakter utworów naukowych. 
 
§ 9. Utwory naukowe (prawo publikacji) 
1. Pracownik może opublikować utwór naukowy na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią lub 
w inny sposób go rozpowszechnić, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 
2. Jednakże w stosunku do utworów wymienionych w § 8 ust. 3 przysługuje Uniwersytetowi 
pierwszeństwo publikacji. Pierwszeństwo opublikowania wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy 
od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie dwóch 
lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany. Umowa określa należne twórcy 
wynagrodzenie. 
3. Pracownik nie może ujawnić informacji zawartych w utworze (w szczególności w formie 
publikacji lub publicznej prezentacji) w przypadku, gdy takie ujawnienie wiązałoby się z ryzykiem 
pozbawienia ochrony prawnej wyników naukowych lub niweczyłoby możliwość uzyskania takiej 
ochrony, jeśli prawa wynikające z takiej ochrony przysługiwać mogłyby Uniwersytetowi na mocy 
niniejszych zasad lub odrębnej umowy. 
4. Pracownik zobowiązany jest stosować się do obowiązujących w Uniwersytecie zasad  
finansowania publikacji oraz trybu zlecania usług wydawniczych przez jednostki organizacyjne 
Uniwersytetu Jagiellońskiego zawartych w Zarządzeniu nr 71 Rektora UJ z dnia 23 listopada 2005 
roku. 
 
§ 10. Korzystanie z materiału zawartego w utworze n aukowym 
1. Uniwersytet może korzystać z wyników badań naukowych uzyskanych przez Pracownika. 
2. Umowy zawierane przez Pracownika dotyczące utworu naukowego winny o ile to możliwe 
przyznawać Uniwersytetowi prawo do korzystania z utworu naukowego bez odrębnego 
wynagrodzenia dla celów badawczych lub dydaktycznych. 
3. W przypadku, gdy Uniwersytet umożliwia podmiotom trzecim odpłatne korzystanie z utworu, 
Twórcy należy się wynagrodzenie zgodnie z zasadami określonymi w Zasadach. 
 
§ 11. Prawa pokrewne i prawa sui generis do baz danych 
1. W przypadku stworzenia w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przedmiotów 
podlegających ochronie za pomocą praw pokrewnych, stosuje się zasady przewidziane dla praw 
autorskich. 
2. W przypadku stworzenia w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy bazy danych  
w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, prawa do tej bazy przysługują 
Uniwersytetowi jako podmiotowi, który poniósł ryzyko nakładu inwestycyjnego przy jej tworzeniu. 
Postanowienia dotyczące utworów stosuje się odpowiednio. 
 
§ 12. Obowi ązek zawiadomienia i zgłoszenia 
1. Obowiązek zgłoszenia stworzenia utworu oraz pozostałe obowiązki określone poniżej dotyczą 
utworów będących programami komputerowymi lub bazami danych. Obowiązki te spoczywają 
także na osobach, które stworzyły utwory, do których na mocy odrębnych umów prawa autorskie 
przysługują lub mogą przysługiwać Uniwersytetowi lub jeśli Uniwersytetowi przysługuje 
pierwszeństwo publikacji. 
2. Obowiązek zgłoszenia stworzenia utworu innego niż określone w ust. 1 oraz pozostałe 
obowiązki określone poniżej, związane ze stworzeniem takiego utworu, dotyczą Pracownika wtedy, 
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gdy kierownik jednostki lub Rektor oświadczy zamiar korzystania z uprawnień Uniwersytetu  
w stosunku do danego Twórcy, kategorii twórców lub jednostki Uniwersytetu. 
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Pracownik ma obowiązek powiadomić kierownika 
jednostki o stworzeniu w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych utworu mogącego 
posiadać istotną zdolność do komercjalizacji w terminie 14 dni od stworzenia takiego utworu, jeśli 
na mocy Zasad i obowiązujących przepisów prawa do utworu przysługują lub mogą przysługiwać 
Uniwersytetowi. 
4. Zgłoszenie winno być dokonane na właściwym formularzu oraz zawierać dane osobowe Twórcy 
utworu oraz opis utworu. Jeśli utwór został stworzony przez kilka osób, zgłoszenie winno być 
podpisane przez wszystkie te osoby. 
5. Na prośbę kierownika jednostki Pracownik dostarcza mu niezwłocznie zgłoszony utwór. 
Pracownik winien również przekazać dodatkowe informacje oraz wykonać stosowną dokumentację 
wymaganą przez Uniwersytet. 
6. Dokonując zgłoszenia utworu, Pracownik oświadczy, że utwór nie narusza żadnych istniejących 
praw autorskich ani innych praw, że fragmenty nie wskazane jako cytaty są oryginalnym dziełem 
autora oraz że zezwolenie konieczne do wykorzystania utworów osób trzecich zostało uzyskane. 
7. Oświadczenie dotyczące przyjęcia utworu powinno być złożone w terminie 6 miesięcy od 
dostarczenia utworu. 
8. W uzasadnionym przypadku, zwłaszcza gdy będzie to zgodne z interesem obu stron, zamiast 
oświadczenia o przyjęciu utworu można zawrzeć z Pracownikiem umowę regulującą kwestię praw 
do utworu oraz praw do korzystania z niego. 
 
§ 13. Obowi ązek ujawnienia wyniku pracy i publikacji 
1. Twórca decyduje o terminie i sposobie publicznego ujawnienia wyniku swej pracy,  
w szczególności o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. 
2. Jednakże, jeśli utwór powstał na zamówienie Uniwersytetu lub powstał na potrzeby projektu 
badawczego lub dla potrzeb określonego zespołu, a Twórca sprzeciwia się udostępnieniu utworu, 
Uniwersytet może wykorzystać informacje i wyniki badań zawarte w utworze, a także może 
powierzyć opracowanie utworu na bazie tych informacji i wyników innej osobie. 
ROZDZIAŁ III 
Prawa własno ści przemysłowej 
 
§ 14. Nabycie praw przez Uniwersytet 
1. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu 
scalonego oraz uzyskania nowej odmiany rośliny, określanych dalej łącznie „Dobrami własności 
przemysłowej”, w wyniku wykonywania przez Twórcę obowiązków ze stosunku pracy, prawo do 
uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa  
z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub prawo do odmian roślin 
przysługują Uniwersytetowi. 
2. Ust. 1 ma zastosowanie także w przypadku stworzenia Dobra własności przemysłowej w wyniku 
realizacji innej umowy zawartej przez Twórcę z Uniwersytetem. 
3. Na zasadach określonych w ust. 1 i 2 Uniwersytetowi przysługują prawa do know-how, w tym  
w szczególności do niejawnych i poufnych informacji, uzyskanych w ramach wykonywania 
obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia lub w związku z realizacją umowy o dzieło lub 
innej umowy, której realizacja prowadzi do powstania know-how. 
4. W razie stworzenia Dóbr własności przemysłowej przy pomocy Uniwersytetu, Uniwersytet ma 
prawo korzystać z tych Dóbr we własnym zakresie, jeżeli pomoc Uniwersytetu stanowiła istotny  
i bezpośredni warunek dokonania wynalazku, a korzystanie z niej nie jest powszechnie dostępne. 
Pomocą w rozumieniu niniejszych zasad może być w szczególności poniesienie nakładów 
finansowych, technicznych, marketingowych lub udzielanie wskazówek merytorycznych. 
5. Zyski z wykorzystania Dóbr własności przemysłowej będą dzielone między Uniwersytet i Twórcę 
zgodnie z postanowieniami Zasad. 
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§ 15. Umowy dotycz ące Dóbr własno ści przemysłowej 
1. Każda umowa, w związku z realizacją której może dojść do stworzenia Dobra własności 
przemysłowej, zawierać będzie postanowienia dotyczące praw do tego dobra. 
2. Jeśli Dobro ma zostać stworzone na zamówienie Uniwersytetu lub przy jego pomocy rozumianej 
zgodnie z § 14 ust. 4, zasadą winno być przyznanie praw w całości Uniwersytetowi. Postanowienie 
to nie wyklucza innych rozwiązań, które w danym przypadku okażą się bardziej właściwe, takich 
jak np. przyznanie Uniwersytetowi licencji na korzystanie z Dobra w zakresie odpowiadającym jego 
interesom. 
3. Jeśli Dobro ma zostać stworzone na zamówienie osoby trzeciej przez Pracownika Uniwersytetu 
lub przy pomocy Uniwersytetu w rozumieniu § 14 ust. 4, zasadą winno być przyznanie 
Uniwersytetowi praw wyłącznych do stworzonego Dobra, z możliwością  udzielenia 
zamawiającemu odpowiednich uprawnień do korzystania z niego. Postanowienie to nie wyklucza 
innych rozwiązań, które w danym przypadku uznane będą za właściwsze.  
4. Pracownik może przenieść na Uniwersytet za jego zgodą prawa do Dóbr własności 
przemysłowej, w stosunku do których Uniwersytet nie nabył praw na podstawie ustawy lub umowy. 
W takim przypadku Dobra te będą komercjalizowane zgodnie z niniejszymi zasadami, o ile strony 
nie postanowią inaczej. 
 
§ 16. Zgłoszenie Dóbr własno ści przemysłowej 
1. Pracownik oraz każdy kto stworzył lub może stworzyć Dobro własności przemysłowej, do 
którego prawa nabędzie Uniwersytet, zobowiązany jest do prowadzenia dziennika prac 
badawczych. 
2. Osoby te mają obowiązek zgłoszenia do CITTRU, z powiadomieniem Kierownika jednostki, 
wszystkich stworzonych przez siebie Dóbr własności przemysłowej. Jeśli w stworzeniu Dobra 
własności przemysłowej uczestniczyło więcej osób, wszystkie one winny podpisać zgłoszenie. 
3. Zgłoszenie powinno zostać dokonane na przewidzianym do tego celu formularzu. Ma ono w 
szczególności zawierać opis Dobra własności przemysłowej oraz dane osobowe wszystkich 
uczestników. 
4. Osoby, o których mowa w ust. 1, współpracują z Uniwersytetem w celu uzyskania ochrony praw 
do Dóbr własności przemysłowej oraz zobowiązane są przekazać wszelkie dodatkowe informacje, 
jak też wykonać i przekazać stosowną dokumentację wymaganą przez Uniwersytet 
(dokumentacja, instrukcja, opis). 
5. Osoby, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek powstrzymania się od wszelkich działań, które 
mogłyby stanowić przeszkodę w uzyskaniu praw wyłącznych przez Uniwersytet. W szczególności 
dotyczy to obowiązku zachowania rozwiązania stanowiącego Dobro własności przemysłowej w 
tajemnicy. 
 
ROZDZIAŁ IV 
Post ępowanie ze zgłoszonymi dobrami własno ści intelektualnej, 
ich komercjalizacja i podział zysków 
§ 17. Zasady ogólne 
1. Uniwersytet uważa za słuszne i pozostające w interesie publicznym wspieranie innowacyjności i 
kreatywności swoich Pracowników przez przekazanie im części korzyści finansowych uzyskanych 
z praw przysługujących Uniwersytetowi do stworzonych przez nich Dóbr intelektualnych. Zasady 
ogólne dotyczące podziału zysków z tych praw mogą być zmienione i nie stanowią podstawy dla 
roszczeń Pracowników wobec Uniwersytetu. Podstawą takich roszczeń mogą być jedynie pisemne 
umowy między Uniwersytetem a Pracownikiem lub Pracownikami. 
2. Uniwersytet uważa za słuszne służyć w uzasadnionych przypadkach pomocą swym 
Pracownikom, jeśli wyrażą oni taką potrzebę, w komercjalizacji Dóbr intelektualnych także  wtedy, 
gdy prawa do nich nie przysługują na mocy przepisów prawa i niniejszych zasad  Uniwersytetowi. 
Dzięki takiej pomocy komercjalizacja Dobra intelektualnego może być  bardziej efektywna, 
przynosząc korzyści zarówno Twórcy, jak i Uniwersytetowi. 
3. Dla zapewnienia większej skuteczności działań mających na celu komercjalizację Dóbr 
intelektualnych Uniwersytet może przenieść przysługujące mu prawa, oddać je w zarząd 
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powierniczy, lub udzielić innych uprawnień do korzystania z nich na przeznaczoną do tego  celu 
spółkę Uniwersytetu. W takim przypadku decyzje dotyczące sposobu komercjalizacji Dobra 
intelektualnego, zgodne z niniejszymi Zasadami, podejmować będzie spółka. Decyzje dotyczące 
zasad podziału wynagrodzenia wymagają zgody Komisji. 
 
§ 18. Decyzja dotycz ąca ochrony własno ści intelektualnej 
Po dokonaniu zgłoszenia Dobra własności intelektualnej podlegającego zgłoszeniu Uniwersytet 
podejmuje decyzję co do jego dalszych losów zgodnie z następującymi zasadami: 
1. W przypadku Dobra intelektualnego, określonego w Rozdziale II Zasad, podejmuje się decyzję o 
przyjęciu, uzależnieniu przyjęcia od dokonania poprawek lub nie przyjęciu Dobra, jak też decyzję o 
skorzystaniu z prawa pierwszeństwa publikacji. 
2. W przypadku Dobra własności przemysłowej, określonego w Rozdziale III podejmuje się decyzję 
w sprawie zgłoszenia Dobra w celu uzyskania prawa wyłącznego, podjęcia innych kroków 
koniecznych dla ochrony Dobra lub decyzję o przeniesieniu praw na Twórcę. 
3. W przypadku zgłoszenia rozwiązania, które nie podlega ochronie za pomocą praw wyłącznych 
(know-how), podejmuje się decyzję o objęciu rozwiązania tajemnicą. 
4. Decyzję, o której mowa w ust. 1 podejmuje Kierownik jednostki, natomiast decyzję o której 
mowa w ust. 2 i 3, podejmuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona, po konsultacji z Twórcą. 
Przed podjęciem decyzji Rektor lub osoba przez niego upoważniona może zwrócić się o wydanie 
opinii do Komisji. 
5. W przypadku Dobra własności przemysłowej ustala się także zakres przedmiotowy i terytorialny 
zgłoszenia. 
6. Decyzja o przyjęciu Dobra lub o wystąpieniu o udzielenie prawa wyłącznego powinna zostać 
podjęta w terminie 30 dni. 
7. W przypadku, gdy podjęta zostanie decyzja o nie zgłaszaniu Dobra w celu uzyskania ochrony, 
Uniwersytet zobowiązany jest na żądanie Twórcy do nieodpłatnego przeniesienia praw na jego 
rzecz. 
8. Rektor lub osoba przez niego upoważniona po rozpoznaniu zgłoszenia podejmuje decyzję o 
przeznaczeniu środków na uzyskanie patentu, prawa ochronnego oraz prawa z rejestracji lub o 
wyszukaniu jednego lub więcej Sponsorów, którzy poniosą te koszty oraz informuje Twórcę o 
swojej decyzji. 
 
§ 19. Przeniesienie praw na Twórc ę 
W wypadku, gdy w myśl Zasad prawa do Dóbr intelektualnych przysługują Uniwersytetowi, Twórca 
Dóbr intelektualnych może zwrócić się do Rektora o przekazanie mu tych praw. Przekazanie to 
może nastąpić po zaopiniowaniu przez Komisję, jeżeli: 
1. przekazanie praw nie narusza żadnych zobowiązań ani uprawnień Uniwersytetu; 
2. przekazanie praw nie ogranicza możliwości Uniwersytetu do korzystania z Dóbr intelektualnych; 
3. przekazanie praw nie powoduje niemożliwego do zażegnania konfliktu interesów dla Twórcy lub 
niebezpieczeństwa takiego konfliktu; 
4. prawa do Dóbr intelektualnych nie stanowią znacznej wartości rynkowej lub publicznej, która 
może być najlepiej wykorzystana przez Uniwersytet; 
5. przekazanie praw w żaden inny sposób nie koliduje z zasadami i celami Uniwersytetu. 
 
§ 20. Zasady komercjalizacji 
1. Własność intelektualna stanowiąca przedmiot praw Uniwersytetu może być komercjalizowana. 
2. Podstawowymi sposobami komercjalizacji są: 
a. udostępnienie własności intelektualnej osobom trzecim za wynagrodzeniem, w szczególności 
przez udzielenie im licencji do korzystania z Dobra intelektualnego, 
b. przeniesienie praw na podmiot trzeci w zamian za zapłatę wynagrodzenia, 
c. utworzenie odrębnego podmiotu (Spółki spin-off) z udziałem Uniwersytetu, który zajmować się 
będzie komercjalizacją Dobra. 
3. Decyzja o wyborze sposobu komercjalizacji podejmowana jest przez Uniwersytet i może być 
zmieniana stosownie do okoliczności. 
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4. Tworzenie Spółek spin-off odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym 
regulaminie. 
5. Umowy o przyznanie praw do używania, rozwinięcia lub innego wprowadzenia na rynek Dobra 
własności przemysłowej, do którego prawa przysługują Uniwersytetowi, muszą być 
zaakceptowane przez Rektora lub osobę przez niego wyznaczoną. 
6. Pracownik zobowiązany jest do współdziałania z Uniwersytetem, aby umożliwić maksymalnie 
efektywną komercjalizację Dobra. Wynikające stąd koszty ponosi Uniwersytet, chyba że odrębna 
umowa z Pracownikiem stanowi inaczej. 
7. Decyzje dotyczące komercjalizacji Dóbr intelektualnych podejmowane są w sposób 
zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. W szczególności w podejmowaniu tych decyzji nie 
mogą uczestniczyć osoby powiązane osobiście lub majątkowo z podmiotami zewnętrznymi w 
stosunku do Uniwersytetu, uczestniczącymi w procesie komercjalizacji Dobra, takimi jak 
licencjobiorcy lub nabywcy praw. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Twórcy w zakresie, w jakim 
współdecyduje on o utworzeniu Spółki spin-off ze swoim udziałem lub wyraża opinię w sprawie 
sposobu komercjalizacji Dobra intelektualnego.  
8. Spory związane z konfliktem interesów, o którym mowa w ust. 7, rozstrzyga Komisja. 
 
§ 21. Logo  
1. Zawierając umowę o komercjalizacji Dobra intelektualnego, a także podejmując decyzję  
o utworzeniu Spółki spin-off Uniwersytet może przyznać drugiej stronie umowy lub spółce prawo 
do posługiwania się logo Uniwersytetu w ramach działalności związanej z wykorzystywaniem 
Dobra Intelektualnego. Warunkiem używania logo Uniwersytetu musi być informacja o związku 
Dobra Intelektualnego z Uniwersytetem. 
2. Uniwersytet może zezwolić drugiej stronie umowy, o której mowa w ust. 1 lub Spółce spin-off na 
posługiwanie się w odniesieniu do produktów związanych z przekazanym Dobrem określeniem 
„stworzony w wyniku prac badawczych w Uniwersytecie Jagiellońskim” lub określeniem 
równoznacznym. 
3. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wypowiedziane przez Uniwersytet ze skutkiem 
natychmiastowym w razie nieprzestrzegania ustalonych warunków używania logo lub określeń 
wskazujących na związek z Uniwersytetem. 
 
§ 22. Infrastruktura Uniwersytetu 
1. Uniwersytet może w związku z komercjalizacją Dobra intelektualnego zezwolić na korzystanie  
z infrastruktury Uniwersytetu takiej jak pomieszczenia lub aparatura badawcza. 
2. Co do zasady wynagrodzenie za korzystanie winno uwzględniać ceny rynkowe, chyba że 
uzasadnione będzie przyznanie na określony okres czasu warunków preferencyjnych. 
 
§ 23. Ustalenie warunków i wysoko ści wynagrodzenia 
1. Ustalanie warunków i wysokości wynagrodzenia należnego Twórcy należy do Rektora lub osoby 
przez niego wyznaczonej. Jeśli jednak warunki podziału wynagrodzenia miałyby być odmienne od 
przewidzianych niniejszymi zasadami, w szczególności zaś inne niż w ust. 2, wymagana jest 
pozytywna opinia Komisji. 
2. Zasadą jest przyznanie połowy zysku z Dóbr intelektualnych Uniwersytetowi, zaś połowy ich 
Twórcy. 
3. Zasada określona w ust. 1 dotyczy Dóbr intelektualnych, do których prawa przysługują 
Uniwersytetowi i nie obejmuje Dóbr intelektualnych stworzonych przez Pracowników poza 
obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy oraz Dóbr intelektualnych nabytych od osoby 
trzeciej. Nie wyklucza to odwołania się przez strony umowy w takich wypadkach do Zasad. 
4. Komisja może zaproponować inny sposób podziału zysków, jeśli uzna to za właściwe w 
konkretnym przypadku, a także uchylić w części lub całości prawa Uniwersytetu, jeśli uzna to za 
właściwe. Uchwała taka wymaga uzasadnienia. 
5. Twórcy, który zostaje zatrudniony w Spółce spin-off lub staje się jej udziałowcem, nie 
przysługuje co do zasady prawo do jakichkolwiek korzyści uzyskanych z komercjalizacji Dobra 
poza prawem do części zysku spółki i wynagrodzeniem, jakie w niej otrzymuje. 
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6. Twórcy nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z Dobra intelektualnego przez 
Uniwersytet do celów naukowo-badawczych lub dydaktycznych. 
7. Zasady podziału zysków znajdują zastosowanie także po ustaniu stosunku pracy, chyba że  
z uwagi na szczególne okoliczności Komisja postanowi inaczej. 
 
§ 24. Podział zysków pomi ędzy uprawnionych 
1. Jeżeli udział w zysku z Dobra intelektualnego przypada więcej niż jednej osobie, Komisja 
rekomenduje Rektorowi lub osobie wyznaczonej ustalenie udziałów poszczególnych uprawnionych 
zgodnie z ich wkładem w stworzenie Dobra. Jeśli jednak osoby te zawarły uprzednio umowę 
regulującą tę kwestię, umowa ta będzie wiążąca. Jeżeli nie zawarto umowy, a ustalenie wkładu w 
stworzenie Dobra jest nadmiernie utrudnione, wynagrodzenie należy się w częściach równych. 
2. Pracownik nie będzie miał żadnych praw do udziału w zysku z Dóbr intelektualnych będących 
własnością Uniwersytetu do momentu podpisania w tym zakresie umowy między Uniwersytetem,  
a Pracownikiem, zgodnej z ustaleniami Komisji w danej sprawie. 
3. Z przypadającej Uniwersytetowi części zysków 30% przypada wydziałowi, z którego pochodzą 
autorzy Dóbr intelektualnych, zaś 20% kierowane jest na Fundusz wspomagający rozwój Dóbr 
intelektualnych. Pozostała część zasila bezpośrednio budżet centralny Uniwersytetu. 
4. Zyski pochodzące z Dóbr intelektualnych powstają z różnicy między całkowitymi przychodami 
netto z Dóbr intelektualnych, np. z licencji lub przeniesienia praw, a wszystkimi kosztami lub 
stratami poniesionymi przez Uniwersytet z tego tytułu, w szczególności kosztami bezpośrednimi, 
kosztami uzyskania patentu oraz obsługi prawnej. 
5. Przychody pochodzące z komercjalizacji Dóbr intelektualnych przeznacza się w pierwszej 
kolejności na pokrycie kosztów uzyskania i utrzymania ich ochrony. 
6. Zasady podziału zysków uzyskanych przez odrębny podmiot powołany w celu komercjalizacji 
Dobra (Spółkę spin-off) wynikają z umowy spółki lub odrębnej umowy między Twórcą,  
a Uniwersytetem. 
7. Fundusz wspomagający rozwój Dóbr intelektualnych, o którym mowa w ust. 3, zostanie 
utworzony przez Uniwersytet w odrębnym akcie prawnym. 
 
§ 25. Badania sponsorowane 
W przypadku Dóbr intelektualnych powstałych lub rozwiniętych w wyniku badań sponsorowanych, 
Komisja będzie w swoich decyzjach związana postanowieniami umowy między Sponsorem,  
a Uniwersytetem lub między Sponsorem, a Pracownikiem, pod warunkiem że umowa taka 
zostanie zatwierdzona w trybie określonym Zasadami. 
 
§ 26. Udział innych uczelni 
W przypadku Dóbr intelektualnych powstałych lub rozwiniętych w wyniku badań, w których udział 
wzięli inni partnerzy krajowi lub zagraniczni, Komisja będzie w swoich decyzjach związana 
postanowieniami umowy między partnerem a Uniwersytetem lub między partnerem  
a Pracownikiem pod warunkiem, że umowa taka zostanie zatwierdzona w trybie określonym 
Zasadami. 
 
§ 27. Audyt 
1. CITTRU dokonuje cyklicznego audytu Dóbr intelektualnych, do których prawa przysługują  
Uniwersytetowi. Celem audytu jest w szczególności ustalenie, jakie dochody czerpie z nich 
Uniwersytet i czy utrzymywanie ochrony jest opłacalne, a także, jakie działania należy podjąć, by 
ułatwić efektywną eksploatację tych Dóbr. 
2. Jeśli w wyniku audytu podjęta zostanie decyzja o rezygnacji z komercyjnego wykorzystywania 
Dobra, Uniwersytet może na wniosek Twórcy i na jego koszt przenieść na niego prawa do Dobra. 
3. Na zasadach określonych w ust. 1 CITTRU dokonuje cyklicznego audytu Spółek spin-off.  
W wyniku audytu może zostać podjęta decyzja o podjęciu działań mających na celu poprawę 
efektywności eksploatacji Dóbr, jak również decyzja o wycofaniu się Uniwersytetu z udziału  
w spółce w sposób zgodny z przepisami prawa. 
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ROZDZIAŁ V 
Wewnętrzne wykorzystanie Dóbr intelektualnych 
 
§ 28. Wewnętrzne wykorzystywanie Dóbr intelektualnych 
1. Wykorzystanie Dóbr intelektualnych przez inną niż macierzysta jednostkę Uniwersytetu 
wymaga każdorazowo zgody Kierownika jednostki, w której powstały Dobra intelektualne. 
2. Za wewnętrzne wykorzystanie Dóbr intelektualnych, do których prawa posiada Uniwersytet, 
autor nie będzie otrzymywał żadnego wynagrodzenia. 
 
ROZDZIAŁ VI 
Uniwersytecka Komisja ds. Własno ści Intelektualnej 
§ 29. Organizacja pracy Komisji 
1. Komisja składa się z co najmniej 7 członków. W Komisji zasiadają z urzędu Prorektor UJ ds. 
Rozwoju, Prorektor UJ ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej, Rzecznik Patentowy 
Uniwersytetu oraz Kierownik CITTRU lub osoba przez niego delegowana. Pozostałych członków 
Komisji mianuje Rektor Uniwersytetu na trzyletnią kadencję. 
2. Komisja jest stałą komisją rektorską. 
3. Przewodniczącym Komisji jest Prorektor UJ ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej. Jeden 
z członków Komisji wyznaczonych przez Rektora Uniwersytetu jest mianowany Sekretarzem 
Komisji oraz jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji pracy Komisji. Obsługę 
administracyjną Komisji zapewnia CITTRU. 
4. Komisja podejmuje decyzje i wyraża opinie w formie uchwał. Przyjęcie uchwały wymaga 
bezwzględnej większości głosów. 
5. Jeśli Komisja podejmuje decyzję lub wyraża opinię w sprawie, w której jej członek ma interes 
osobisty lub majątkowy, członek nie bierze udziału w głosowaniu. 
6. Członek Komisji powstrzymuje się od głosowania także wówczas, gdy Komisja rozpatruje 
odwołanie lub wydaje opinię w sprawie, w której członek ten uczestniczył w podejmowaniu 
rozstrzygnięcia. 
 
§ 30. Kompetencje 
Do kompetencji Komisji należy: 
1. Proponowanie rozstrzygnięć przewidzianych w Zasadach. 
2. Tworzenie podkomisji i powoływanie ekspertów oraz prowadzenie konsultacji z Pracownikami 
Uniwersytetu, w szczególności w zakresie badania potencjału rynkowego Dóbr własności 
intelektualnej. 
3. Tworzenie regulaminów wewnętrznych dotyczących spraw z zakresu jej kompetencji, nie 
naruszających postanowień Zasad. 
4. Proponowanie rozstrzygnięć dotyczących ewentualnych konfliktów interesów powstałych 
podczas zarządzania własnością intelektualną Uniwersytetu, w tym przy tworzeniu Spółek spin-off. 
5. Dokonywanie przeglądu regulacji wyznaczonej Zasadami oraz proponowanie Rektorowi 
Uniwersytetu poprawek do Zasad. 
6. Wyrażanie opinii dotyczących polityki Uniwersytetu w sprawach związanych z ochroną  
i komercjalizacją Dóbr intelektualnych. 
7. Przyjmowanie corocznego sprawozdania CITTRU dotyczącego ochrony i komercjalizacji Dóbr 
intelektualnych w Uniwersytecie. 
8. Podejmowanie innych czynności w stosunku do Dóbr intelektualnych, które są lub mogą być 
przedmiotem praw Uniwersytetu, zleconych lub zaakceptowanych przez Rektora Uniwersytetu. 
 
§ 31. Post ępowanie Komisji 
Komisja bezzwłocznie rozpoznaje wszelkie zgłoszenia Dóbr intelektualnych oraz podejmuje 
rozstrzygnięcia przewidziane w Rozdziale IV Zasad. Pracownicy Uniwersytetu zaangażowani w 
stworzenie Dóbr intelektualnych mają prawo do spotkania z Komisją w celu prezentacji 
dodatkowych materiałów dotyczących zgłoszenia. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia na piśmie z 
podaniem stwierdzonych faktów oraz uzasadnieniem. 
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§ 32. Inne postanowienia 
1. Zasady oraz kompetencje Komisji podlegają zatwierdzeniu przez Senat. Senat lub Rektor za 
zgodą Senatu mogą w każdej chwili zmienić lub uchylić Zasady w całości lub części.  
2. Uniwersytet może wyznaczyć osobę prawną do prowadzenia w jego imieniu działań 
przewidzianych niniejszym regulaminem. 
3. Wzory umów oraz innych dokumentów mających zastosowanie w obrocie prawami do dóbr 
intelektualnych należącymi do Uniwersytetu, dostępne są w CITTRU. 
4. Dla pomocy w interpretacji i wyjaśnienia reguł zawartych w Zasadach CITTRU opracuje 
„Przewodnik” dotyczący ochrony i komercjalizacji Dóbr intelektualnych. 
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2.8.Moduł zarządzania jakością kształcenia i pracy uczelni 

2.8.1. Istniejący stan prawny i jego konsekwencje dla zarządzania jakością  
w uczelniach  

W konsekwencji obowiązującego w Polsce stanu prawnego współistnieją dwie kategorie 
systemów zapewnienia jakości: wewnętrzne systemy zapewnienia jakości (wprowadzane  
w poszczególnych uczelniach), zewnętrzny system zapewnienia jakości (z wiodącą rolą PKA)86.  

Wymaganie utworzenia w uczelniach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości określono 
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie 
standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu 
tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz 
makrokierunki. Z treści Rozporządzenia (§ 3.1) jasno wynika, że jedynym celem istnienia systemu 
zapewnienia jakości powinno być zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. Przywołane, „wątłe” 
stwierdzenie na temat systemu zapewnienia jakości nie jest bezpośrednio ani dopełnione ani 
rozwinięte w innych, spośród obowiązujących aktualnie przepisów prawa.  

Wymóg sformułowany w Rozporządzeniu z dnia 12 lipca 2007 został istotnie wzmocniony  
w nowelizowanym prawie o szkolnictwie wyższym. Po pierwsze w projekcie nowelizacji ustawy 
rektorowi uczelni został  dodany obowiązek sprawowania nadzoru nad wdrożeniem  
i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia (art. 66 ust. 2 pkt 3a)). Po 
drugie uczelniane systemy zapewnienia jakości kształcenia, ich funkcjonowanie i doskonalenie 
znajdą się wśród określanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego ogólnych kryteriów 
oceny programowej i instytucjonalnej, dokonywanej przez PKA (art. 9 ust. 3 pkt 3)). Także wysoka 
ocena jakości kształcenia staje się warunkiem m.in. ubiegania się o status KNOW oraz  
o dofinansowanie z dotacji przedmiotowej w budżecie państwa na dofinansowanie zadań 
projakościowych (Art. 94b ).  

Wciąż jednak odwołania w ustawie odnoszące się do zapewnienia jakości są związane  
z obszarem działalności dydaktycznej, nie ma też określonych ram i wymagań dotyczących 
uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia.  Uczelnie, poza wyraźnym  wskazaniem 
rektora jako osoby  sprawującej nadzór nad procesami wdrożenia i doskonalenia systemu 
zapewnienia jakości kształcenia, posiadają autonomię w zakresie określenia celów, funkcji i zadań 
systemu oraz wyboru procedur i narzędzi umożliwiających ich wypełnianie. Dodatkowym 
czynnikiem wzmacniającym jest uzależnienie możliwości uzyskania pozytywnej oceny 
programowej i instytucjonalnej dokonywanej przez PKA od funkcjonowania i doskonalenia systemu 
zapewnienia jakości kształcenia, a możliwości np. dofinansowania działań projakościowych  
z dotacji przedmiotowej od wysokiej jakości kształcenia.  

Analiza doświadczeń zagranicznych wskazuje, że większość systemów obejmuje 
zapewnienie jakości kształcenia (prawie 100% badanych uczelni) oraz zapewnienie jakości badań 
(80%). Respondenci wskazywali też takie obszary jak kontakty z otoczeniem zewnętrznym (50%), 
zasoby wspierające kształcenie i środki wsparcia dla studentów (75%), zarządzanie  
i administrowanie uczelnią (66%). Tia Loukkola  zauważa, że uzyskane wyniki badań wskazują na 
to, że rozwiązania uwzględniające kompleksowe podejście do budowania systemu zapewnienia 
jakości nie są powszechne, a w wielu uczelniach niektórych obszarów działalności  nie postrzega 
się jako podlegających procesom zapewnienia jakości. Zatem proponowanie modelu 

                                                
86 Polska nie jest tu przypadkiem odosobnionym. Podobną sytuację spotkamy w innych krajach Europy. Zob. Analiza 
opisująca systemy zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Raport Centrum 
Badań na Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. 
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kompleksowego jest odpowiedzią na wynikający z badań Loukkoli postulat objęcia procesami 
zapewnienia jakości wszystkich obszarów działalności uczelni wskazuje, że proponowane  
w modelu podejście jest uzasadnione także dotychczasowymi praktykami w tworzeniu systemów 
zapewnienia jakości w uczelniach. 

Badania Loukkoli wskazują na to, że w większości badanych uczelni (2/3) stosowane 
systemy zapewnienia jakości są specyficzne dla uczelni, podporządkowane są jednak ramowym 
systemom budowanym na poziomie krajowym, w 1/4 badanych uczelni stosowane są systemy, 
dostosowane do ich potrzeb, bez wykorzystywania  gotowych modeli zarządzania jakością,  
w niewielkiej grupie badanych uczelni (mniej niż 10%)  zaadaptowane zostały gotowe modele 
zarządzania jakością, jak ISO, EFQM, CAF. 

Ponieważ w Polsce nie został stworzony krajowy model zapewnienia jakości w uczelniach  
(z wyłączeniem, w odniesieniu do kształcenia, pewnych wytycznych, które można inferować  
z stosownych uchwał Prezydium PKA), możliwe jest przy tworzeniu systemów zapewnienia jakości 
w uczelniach wybranie dwóch dróg postępowania: 

− stworzenia własnego systemu dostosowanego do specyfiki uczelni i jej potrzeb 
− zaadaptowania gotowych modeli zarządzania jakością 

W odniesieniu do systemów zapewnienia jakości kształcenia obie te ścieżki są jednakowo 
uprawnione i podjęcie decyzji należy w tym zakresie do uczelni pod warunkiem odniesienia się do 
aktualnych wytycznych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. 

Istniejący w Polsce stan prawny odnoszący się do zarządzania jakością w uczelniach 
cechuje zatem:  
− brak ramowego choćby określenia wymagań dla wewnętrznych systemów zapewnienia 

jakości; można powiedzieć o braku sformułowanego lub wskazanego przepisami modelu-
wzorca dla budowy tych systemów,  

− pominięcie w zakresie wewnętrznych systemów zapewnienia jakości – poprzez zawężenie 
celu ich istnienia – innych dziedzin działalności uczelni poza kształceniem, 

− rozproszenie szczegółowych wymagań związanych z zarządzaniem jakością w uczelni  
w wielu przepisach, wśród których można wymienić w szczególności: Ustawę z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, towarzyszące 
wymienionym ustawom rozporządzenia, Statut i uchwały Prezydium PKA oraz wynikające  
z nich procedury 

− przymusowa akredytacja kierunków studiów realizowana przez PKA, będąca – w zdecydo-
wanej większości przypadków87 -  jedyną sformalizowaną postacią zewnętrznej oceny 
wewnętrznych systemów zapewnienia jakości uczelni.  

Następstwami takiego stanu prawnego są między innymi: 
− pokusa minimalizmu, związana z projektowaniem „wycinkowych” systemów zapewnienia 

jakości, ograniczonych – w sensie formalizacji zasad postępowania – wyłącznie do obszaru 
kształcenia i ukierunkowanych głównie na spełnienie wymagań PKA88; 

− skazanie uczelni wyższych na domyślne (metodą prób i błędów) poszukiwanie wymagań 
odnoszących się do ich wewnętrznych systemów zapewnienia jakości.  Należy w tym miejscu 

                                                
87 Wyjątkiem od tej reguły są między innymi przypadki dobrowolnej, zewnętrznej certyfikacji systemów zarządzania 
jakością uczelni wyższych lub ich jednostek wewnętrznych, realizowane przez krajowe lub zagraniczne jednostki 
certyfikacyjne. 
88 Nawiązując do art. 13 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wskazującego osiem podstawowych zadań uczelni, 
wydaje się że systemy zapewnienia jakości odnoszą się wyłącznie do pierwszego spośród tych zadań, tj. „kształcenia 
studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej”.   
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zaznaczyć, iż również Statut PKA i obowiązujące w tej organizacji procedury postępowania nie 
określają w pełni jasno wymagań, jakie z perspektywy akredytacji powinny spełniać 
wewnętrzne systemy zapewnienia jakości;    

− w zdecydowanej większości przypadków – wyraźny prymat zewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości nad wewnętrznymi systemami zapewnienia jakości89. Chociaż po części 
sytuację tę można tłumaczyć fazą ewolucji podejścia do zarządzania jakością w polskim 
szkolnictwie wyższym, to jednak trudno obecną relację pomiędzy obydwiema kategoriami 
systemów uznać za korzystną, szczególnie zważywszy na częstotliwość i czas trwania 
procesu akredytacji; 

− zróżnicowany stopień formalizacji działań projakościowych w różnych obszarach działalności 
uczelni, zazwyczaj wyższy w obszarze kształcenia na studiach I i II stopnia oraz jednolitych 
magisterskich a niższy w pozostałych obszarach działalności, w tym w przypadku studiów III 
stopnia oraz studiów podyplomowych; 

− ciągle wiodąca rola w wewnętrznych systemach zapewnienia jakości „tradycyjnych” regulacji 
wewnątrzuczelnianych, takich jak statut, regulamin studiów, uchwały senatu, zarządzenia 
rektora, uchwały podstawowych jednostek organizacyjnych, przy jednoczesnym braku 
faktycznych procedur pracy, podpowiadających prawidłowe wzorce zachowań pracownikom 
uczelni; 

− nader rzadkie przypadki certyfikowania w uczelniach systemów zarządzania jakością na 
zgodność z międzynarodowym standardem ISO 9001. W wymienionych nielicznych 
przypadkach certyfikowane systemy zarządzania jakością są wprowadzone nie w całym 
obszarze działalności uczelni lecz wyłącznie jednym wydziale czy instytucie.    

− relatywnie niewielki stopień „penetracji” przez dokumentację wewnętrznych systemów 
zapewnienia jakości niższych szczebli hierarchicznych uczelni.    

2.8.2. Pojmowanie jakości w uczelniach 

W dyskursie na temat działań projakościowych w uczelniach pojawia się szereg pojęć, 
częstokroć używanych zamiennie mimo że ich znaczenie nie jest tożsame. Ustosunkowanie się do 
tej kwestii i ustalenie relacji znaczeniowych pomiędzy wymienionymi pojęciami wydaje się 
konieczne z uwagi na to, że poprzez poszczególne pojęcia definiujemy w istocie zakres funkcji 
jakości w uczelniach. I tak90: 

− przez system oceny jako ści kształcenia  powinniśmy rozumieć ten zbiór struktur, procesów 
i narzędzi, który jest zaangażowany w diagnozowanie stanu istniejącego jakości kształcenia, 

− przez system zapewnienia jako ści kształcenia  należy rozumieć ten zbiór struktur, 
procesów i narzędzi, który jest ukierunkowany na zapewnienie prawdopodobieństwa 
spełnienia bieżących wymagań dotyczących jakości kształcenia, 

− przez system doskonalenia jako ści kształcenia  należy rozumieć ten zbiór struktur, 
procesów i narzędzi, którego stosowanie – w powtarzający się sposób – skutkuje 
zwiększeniem zdolności uczelni do spełnienia wymagań dotyczących jakości kształcenia.  
Wyżej zdefiniowane systemy powinny być podsystemami w systemach zarz ądzania 

jakością uczelni, które w zasadniczy sposób wiążą prawie wszystkie dziedziny ich działalności, 

                                                
89  Uwagę tę formułujemy na podstawie analizy rozwiązań w zakresie zewnętrznego i wewnętrznych systemów 
zapewnienia jakości w innych krajach europejskich. Zob. Analiza opisująca systemy zapewnienia jakości kształcenia w 
Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Raport Centrum Badań na Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2010. 
90 Formułując niniejsze definicje skorzystano z propozycji podanej w normie terminologicznej ISO 9000:2005. Systemy 
zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. 
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obejmując zarówno ocenianie, jak i zapewnienie oraz doskonalenie jakości i to w wymiarze 
wykraczającym poza obszar kształcenia (patrz rysunek 1).   

Rysunek 18. Relacje pomi ędzy systemami jako ści spotykanymi w uczelniach   

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Dopiero bowiem takie podejście będzie zgodne z „duchem” systemowym, oznaczającym 

zarządzanie holistyczne, pozwalające osiągać efekty synergii w kierowaniu uczelniami91.   
Nie mniej ważną kwestią od relacji systemów jakości jest to, jak w uczelniach może  

i powinna być pojmowana sama jakość.  W tabeli 1 ujęto podstawowe współczesne ujęcia 
definicyjne jakości, mające zastosowanie w uczelniach. 
Tabela 13.  Wybrane definicje jako ści w uczelniach  

Wyszczególnienie  Objaśnienie  

Jakość zgodności 
Stopień zgodności z modelem – wzorcem lub określonymi wymaganiami 
Jakość oznacza w tym kontekście np.: stopień spełnienia prze uczelnię 
przepisów prawa, stopień spełnienia standardów kształcenia 

Jakość preferencji 

Stopień, w jakim określona usługa znajdzie u klienta pierwszeństwo przed 
inną usługą, w wyniku przeprowadzonych badań porównawczych 
Jakość w tym kontekście przejawia się np. wyborem uczelni jako miejsca 
studiowania, wyborem usług świadczonych przez uczelnię w zakresie badań 
naukowych  

Jakość rynkowa 

Stopień, w jakim określona usługa zaspokaja potrzeby i oczekiwania stron 
zainteresowanych 
Jakość w tym kontekście przejawia się np. w wyniku okresowych, 
cząstkowych lub całościowych ocen jakości kształcenia przez studentów, 
opiniach pracodawców 

Charakterystyka 
jakości 

Cecha lub zespół cech usługi dających się wyodrębnić 

Jakość w tym kontekście przejawia się np. jakością bazy dydaktycznej, 
jakością zasobów bibliotecznych, jakością kadry naukowej, jakością 
programu nauczania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac J. Jurana 

Jak widać, podane definicje jakości w przypadku szkół wyższych mają charakter komple-
mentarny. W niniejszym opracowaniu proponuje się przyjąć następujące poglądy na temat jakości 
w uczelniach: 

                                                
91 Podobne stwierdzenie znajdziemy w propozycji strategii rozwoju szkolnictwa wyższego autorstwa KRASP, wedle 
której uczelniane systemy zapewnienia jakości kształcenia są traktowane jako jeden z elementów kompleksowego 
zarządzania jakością.   



Modele zarządzania uczelniami w Polsce 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

169 
Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego 

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 

 

− Jakość ma ścisły związek z usługą. Przyjmując, że usługa to wynik procesu, możemy 
stwierdzić, iż jakość odnosi się zarówno do usług, które uczelnie świadczą klientom 
zewnętrznym (studentom, pracodawcom, innym), jak i klientom wewnętrznym (jakość  
w relacjach wewnętrznych). Uwzględnienie koncepcji klienta wewnętrznego pozwala w sposób 
pełny określić personalny wymiar systemu zarządzania jakością uczelni, poprzez 
uwzględnienie tych czynności i grup pracowników, które są związane ze świadczeniem usług 
wewnątrz uczelni (np. ogólnie rozumiana sfera administracji); 

− Jakość może i powinna być wykorzystywana w procesie konkurowania przez uczelnię z innymi 
uczelniami. W myśl podejścia zasobowego, właściwego dla zarządzania strategicznego, 
jakość stanowi o potencjale konkurencyjności i kompetencjach uczelni wyższych.    

2.8.3. Model zarządzania jakością kształcenia i pracy w uczelniach 

2.8.3.1. Cele istnienia systemu zarządzania jakością w uczelniach92  

Jako podstawowy cel funkcjonowania systemu zarządzania jakością w uczelniach przyjmuje 
się w niniejszym opracowaniu wspieranie rozwoju tych uczelni, szczególnie poprze z 
wzmacnianie ich potencjału zasobowego, wykorzystywa nego dla realizacji zada ń 
przewidzianych przepisami prawa oraz regulacjami we wnętrznymi . 

W ramach tak określonego celu ogólnego, można wskazać następujące cele szczegółowe: 
− zapewnianie spełnienia przez uczelnie obowiązujących je wymagań prawnych, szczególnie 

odnoszących się do usług edukacyjnych oraz innych świadczonych w tych uczelniach, np. 
wymagań dotyczących prowadzenia studiów na określonych kierunkach i poziomach 
kształcenia93, 

− wspieranie implementacji strategii rozwoju przyjętych przez władze uczelni, 
− poprawę sprawności realizacji procesów wewnętrznych w uczelniach, poprzez dostarczanie 

zapisanych wzorców działań dla pracowników, 
− poprawę ogólnej efektywności działania uczelni oraz efektywności poszczególnych procesów, 

dzięki ich monitorowaniu, 
− przeciwdziałanie zagrożeniom ciągłości działania uczelni wyższych (np. związanych z wystą-

pieniem przesłanek do ograniczenia ich uprawnień czy likwidacji), 
− rozszerzanie zakresu autonomii uczelni, np. w drodze poprawy statusu podstawowych 

jednostek organizacyjnych uczelni (dotyczy to posiadanych uprawnień czy też oceny 
parametrycznej), zwiększenia swobody kształtowania programów studiów94, 

− zapewnienie osiągania oczekiwanych efektów w różnych obszarach działalności, w tym 
szczególnie efektów kształcenia określonych zgodnie z filozofią Krajowych Ram Kwalifikacji95. 
Rola zarządzania jakością na poziomie uczelni wyższych będzie się odnosić przede 

                                                
92 Cele te są definiowane z uwzględnieniem przedstawionych projektów zmian w przepisach prawnych dotyczących 
szkolnictwa wyższego. Co do systemu zapewnienia jakości kształcenia, to w projekcie zmiany ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym proponuje się rozszerzyć art. 66 obowiązującej ustawy o pkt. 3a), który rozszerza zakres 
odpowiedzialności rektora o „sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu 
zapewnienia jakości kształcenia”.   
93 Patrz np. treść projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszę 
spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia. 
94 Wzrost swobody uczelni wyższych w zakresie tworzenia programów studiów skutkuje jednocześnie wzrostem 
wymagań w stosunku do wewnętrznych systemów zapewnienia jakości. Zob. Autonomia programowa uczelni. Ramy 
kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, s. 135. Zwiększanie zakresu autonomii uczelni jest wskazywane jako podstawowa 
szansa szkolnictwa wyższego w Polsce w obydwu projektach strategii (autorstwa KRASP oraz Ernst & Young).  
95 Nacisk na efekty kształcenia powinien być charakterystyczny zarówno dla samych uczelni wyższych (między innymi 
poprzez właściwe projektowanie programów studiów) jak dla procesów oceny jakości kształcenia prowadzonych przez 
PKA (patrz art. 48.a projektu zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).  
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wszystkim do efektów kształcenia definiowanych w odniesieniu do konkretnych programów 
studiów,  

− poprawę wyników oceny programowej i instytucjonalnej (funkcjonowanie i doskonalenie 
systemów zapewnienia jakości jest jednym podstawowych kryteriów tej oceny),96 

− pozytywny wpływ na zakres uprawnień jednostek organizacyjnych uczelni wyższych 
związanych z nadawaniem stopni naukowych97, 

− wzmacnianie szans uzyskania i utrzymania przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni 
wyższych statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (kryteriami decydującymi są w 
tym przypadku jakość badań naukowych, jakość prowadzonych studiów doktoranckich, jakość 
kształcenia studentów)98, 

− w przypadku uczelni publicznych – umożliwianie wzrostu limitu przyjęć na studia 
stacjonarne99, 

− poprawa wyników finansowych uczelni wyższych np. poprzez pozytywny wpływ na wysokość 
dotacji z budżetu państwa100, 

− kształtowanie wizerunku uczelni wyższych poprzez działania na rzecz osiągania wysokich 
wyników ocen (akredytacja, oceny parametryczne) oraz miejsc w rankingach, 

− stymulowanie pozytywnych zmian w kulturze organizacyjnej uczelni wyższych, 
przejawiających się powszechną wśród pracowników orientacją na jakość101 oraz zwiększanie 
prawdopodobieństwa rzeczywistego wprowadzenia w uczelniach zasad koncepcji TQM. 

2.8.3.2. Poziomy całościowego podejścia do zarządzania jakością  
w uczelniach  

Całościowe podejście do zarządzania jakością w uczelniach powinno obejmować trzy 
zasadnicze poziomy: 
− Poziom przyj ętej koncepcji zarz ądzania jako ścią. Jest to poziom najogólniejszy i najważ-

niejszy zarazem. Dedukcyjny charakter koncepcji zarządzania jakością w uczelniach przejawia 
się między innymi panującymi w nich poglądami władz uczelni oraz pracowników wszystkich 
szczebli hierarchicznych na temat roli i znaczenia jakości. Przyjęte koncepcje zarządzania 
jakością są rezultatem tradycji uczelni oraz cechujących je kultur organizacyjnych. 
Zewnętrznym przejawem koncepcji zarządzania jakością może być np. stopień 
„zakorzenienia” kwestii jakościowych w kluczowych dokumentach uczelni: statucie, misji, wizji, 
regulaminie studiów.  

                                                
96 Patrz np. art. 9 w projekcie zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  
97  W projekcie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o 
przyznanie uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego opinia PKA o jakości kształcenia jest 
jednym z załączników do wniosku. 
98 Patrz art. 84 a w projekcie zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu ubiegania się przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, 
przez centrum naukowe i przez konsorcjum naukowo-przemysłowe o uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka 
Wiodącego. 
99 Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu podejmowania decyzji o 
zwiększeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów 
studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim, pozytywna decyzja w tej sprawie jest uzależniona 
między innymi od jakości studiów określonej na podstawie opinii PKA. 
100 W projekcie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu 
państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, szczególnie wysoki poziom prowadzenia kierunku, potwierdzony przez 
PKA, skutkuje zwiększeniem wskaźnika kosztochłonności. 
101 W wielu opracowaniach można spotkać rekomendacje tworzenia „kultury jakości”. Pojęcie to wydaje się jednak 
dyskusyjne z uwagi na istotną trudność w określeniu relacji pomiędzy jego znaczeniem a znaczeniem kultury 
organizacyjnej. Kultura jakości nie jest bowiem ani nie powinna być subkulturą w ramach kultury organizacyjnej, nie jest 
też jej typem. Stąd bardziej trafne wydaje się być posługiwanie pojęciem kultury organizacyjnej zorientowanej na jakość.    
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− Poziom stosowanych modeli zarz ądzania jako ścią. Jest to poziom bardziej 
zoperacjonalizowany, obejmujący ramowe rozwiązania kwestii jakościowych, wypracowane  
w uczelniach lub zapożyczone. Poziom modeli zarządzania jakością cechują między innymi: 
podział odpowiedzialności i uprawnień za kwestie jakościowe wewnątrz uczelni, procesy 
informacyjno-decyzyjne dotyczące kwestii jakościowych, zakres realizacji funkcji jakości, 
wykorzystanie modeli referencyjnych. Zewnętrznym przejawem modeli zarządzania jakością 
jest dokumentacja jakościowa uczelni. 

− Poziom metod zarz ądzania jako ścią. Jest to najniższy, operacyjny poziom zarządzania 
jakością w uczelniach. Poziom ten wypełnia całość narzędzi własnych lub zapożyczonych, 
wspierających procesy zarządcze, analityczno-diagnostyczne, realizacyjne i doskonalące  
w ramach funkcji zarządzania jakością.    

Wydaje się, że warunkiem efektywnego systemowego zarządzania jakością w uczelniach 
jest zgodność i konsensus pomiędzy wyżej wymienionymi poziomami, przy czym stosowana 
koncepcja zarządzania jakością determinuje możliwość efektywnego zastosowania modeli 
(stosowany model nie może być skutecznie zaimplementowany jeśli nie „przystaje” do 
podstawowych założeń cechujących koncepcję zarządzania jakością), z kolei stosowane modele 
zarządzania jakością tworzą zapotrzebowanie na różne metody zarządzania jakością.      

2.8.3.3. Zasady zarządzania jakością w uczelniach  

W niniejszym opracowaniu proponuje się następujące kluczowe zasady zarządzania jakością 
w uczelniach, określające pożądaną koncepcję zarządzania jakością102: 
− Orientacja na klienta . Uczelnie są zależne od swoich klientów, dlatego powinny spełniać ich 

wymagania i oczekiwania. Tworzenie wartości dla uczących się powoduje, że odczuwają oni 
satysfakcję z tytułu wzrostu własnych kompetencji. 

− Podejście procesowe .  Pożądany w uczelniach wynik można osiągać z większą 
efektywnością, jeśli działania i związane z nimi zasoby są zarządzane jako proces.  
W uczelniach powinno się identyfikować stopień, w jakim wszystkie procesy operacyjne 
tworzą wartość dla uczących się i innych klientów. Z kolei zrozumienie interakcji zachodzących 
pomiędzy procesami jest istotne w celu ich holistycznego doskonalenia w ramach systemu 
zarządzania jakością. 

− Kompleksowo ść. Inaczej systemowe podejście do zarządzania. Zidentyfikowanie, 
zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami jako systemem przyczyni się do 
zwiększenia skuteczności i efektywności uczelni wyższych w osiąganiu celów. 

− Wizjonerskie przywództwo . Jest związane z ustanawianiem wizji, kreowaniem polityki oraz 
prowadzeniem uczelni wyższych w sposób odpowiadający wyzwaniom współczesnego 
otoczenia. 

− Zaangażowanie personelu . Pracownicy są najcenniejszym zasobem uczelni wyższych. 
Działania władz uczelni wyższych na wszystkich poziomach zarządzania powinny zmierzać  
w kierunku ułatwiania i umożliwiania zaangażowania i maksymalizacji użyteczności ludzkich 
kompetencji, umiejętności i kreatywności. 

− Identyfikacja i wykorzystanie kluczowych kompetencj i. Ma na celu wykorzystanie różnych 
zasobów w celu zapewnienia przewagi konkurencyjnej uczelniom wyższym. Zasoby te 

                                                
102 W tworzeniu kompozycji zasad zarządzania jakością w uczelniach wyższych wykorzystano podpowiedzi zawarte w: 
1) Standardach i wskazówkach dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa 
Wyższego, sformułowanych przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym, 
2) normach z rodziny ISO 9000, 3) standardzie IWA 2: Quality management systems – Guidelines for the application of 
ISO 9001:2000 in education.  
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zawierają systemy i metody zarządzania, umiejętności, kulturę organizacyjną. Mocne strony, 
specyficzne dla uczelni wyższych powinny partycypować w tworzeniu wartości dla uczących 
się i innych klientów. Kluczowe kompetencje powinny wspierać innowacje w celu adaptacji 
uczelni do zmian w otoczeniu. 

− Podejmowanie decyzji na podstawie faktów . Skuteczne decyzje opierają się na analizie 
danych i informacji. W związku z tym uczelnie powinny, w ramach własnych systemów 
informacyjnych, gromadzić, analizować i wykorzystywać informacje potrzebne do skutecznego 
zarządzania. 

− Współpraca z partnerami . Partnerzy uczelni wyższych mogą istotnie podwyższać ich 
zdolność do tworzenia wartości dla klientów. 

− Publikowanie informacji . Uczelnie powinny – w regularnych odstępach czasu – publikować 
aktualne, bezstronne i obiektywne informacje, w tym dotyczące oferowanych przez siebie 
studiów i programów oraz ich efektów. 

− Ciągłe doskonalenie . Umożliwia utrzymywanie trwałego rozwoju uczelni wyższych  
w otoczeniu. Procesy ciągłego doskonalenia wzmagają rozwój ludzi i organizacji uczelni  
w formule innowacji i konstruktywnego rozwiązywania problemów.  

− Elastyczno ść. Cecha elastyczności jest kluczowa dla trwałego rozwoju uczelni w sytuacji  
dramatycznie burzliwego otoczenia edukacyjnego i pozwala wykorzystywać pojawiające się 
szanse w działalności. 

− Autonomia . Jest oparta na analizie uwarunkowań i istotnym znaczeniu samooceny. Uczelnie 
powinny się kierować własnymi kryteriami decyzyjnymi i podejmować działania wolne od 
stereotypów. 

2.8.3.4.Podstawy budowy systemów zarządzania jakością w uczelniach  

Lektura piśmiennictwa w zakresie zarządzania jakością, zarządzania w szkolnictwie 
wyższym, a także przegląd rozwiązań stosowanych w praktyce funkcjonowania uczelni wyższych 
pozwala wyróżnić cztery rodzaje standardów, w oparciu o które można budować systemy 
zarządzania jakością. 

2.8.3.4.1. Rozwiązania własne uczelni  
Te standardy zarządzania jakością były dotąd najczęściej wynikiem prób spełnienia przez 

uczelnie wymogu związanego z tworzeniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia. Rozwiązania własne uczelni wyższych cechuje między innymi103: 
− formalne powołanie jednostek organizacyjnych tworzących strukturę uczelnianych systemów 

doskonalenia jakości kształcenia; co ciekawe – obok działów nauczania – strukturę tę tworzą 
zwykle komisje i zespoły, usytuowane na poziomie uczelni lub podstawowych jednostek 
organizacyjnych,  

− określenie zasad partycypacji studentów w działalności wyżej wymienionych zespołów, 
− tworzone, w oparciu o własne wzorce, dokumenty zapewnienia jakości kształcenia; należy 

jednak zwrócić uwagę na to, że typologia i strona formalna tej dokumentacji rzadko ma postać 
procedur,   

− traktowanie w kategoriach priorytetów i określenie zasad: zatwierdzania programów 
nauczania, oceny zajęć dydaktycznych przez studentów w formie ankiety, oceny jakości kadry 
dydaktycznej w celu zapewnienia właściwych kompetencji nauczycieli akademickich, oceny  

                                                
103 Por. Jedynak P., System zarządzania jakością w jednostce edukacyjnej, artykuł na konferencję Wybory strategiczne 
w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania i rezultaty, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011 (w druku) 
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i podwyższania poziomu infrastruktury wykorzystywanej w procesie kształcenia, komuniko-
wania wyników uzyskanych ocen stronom zainteresowanym,  

− istotne znaczenie zewnętrznych przepisów, które są stosowane wprost bądź transformowane 
do postaci wewnętrznych przepisów uczelni wyższych.   

2.8.3.4.2. Dobre praktyki zarządzania jakością  
Dobre praktyki stanowią przykład rozwiązań uznanych za wzorcowe, które mają jednak 

zazwyczaj wycinkowy charakter, dotycząc wybranych kwestii zarządzania jakością. Z punktu 
widzenia rozwoju uczelni wyższych interesujące jest pytanie o sposób, w jaki takie wzorcowe 
rozwiązania mogą być identyfikowane, a następnie twórczo wykorzystane. Istnienie dobrych 
praktyk stwarza przede wszystkim możliwość zastosowania w zarządzaniu jakością uczelni 
metody benchmarkingu. Jeśli dobrych praktyk poszukujemy wewnątrz uczelni, mówimy  
o benchmarkingu wewnętrznym. Ich rozpoznanie jest możliwe między innymi dzięki: porównywaniu 
osiągnięć poszczególnych osób i jednostek w oparciu o mierzalne kryteria, postępowaniom 
konkursowym w ramach różnego rodzaju nagród i funduszy dydaktycznych jednostek, wymianom 
poglądów i porównywaniu rozwiązań w ramach różnego rodzaju komisji i zespołów. Dobre praktyki 
identyfikowane wewnątrz uczelni dotyczą np.104: sposobów konstruowania programów i planów 
studiów, sposobów hospitowania zajęć dydaktycznych, efektywności nauczania. Miejscem 
poszukiwania dobrych praktyk może być także otoczenie uczelni; mówimy tu o benchmarkingu 
zewnętrznym. Rozpoznawanie dobrych praktyk w innych organizacjach odbywa się poprzez wizyty 
studyjne lub programy badawcze. Dobre praktyki zidentyfikowane podczas programów 
badawczych są zazwyczaj dostępne w raportach z badań. Istnieją dwie podstawowe formy dyfuzji 
dobrych praktyk w uczelni. Pierwszą jest ich komunikowanie pracownikom uczelni i zachęcanie do 
stosowania. Narzędziami takiej komunikacji mogą być wewnętrzne konferencje i seminaria, 
posiedzenia komisji, fora intranetowe, wewnętrzne publikacje. W tym przypadku wykorzystanie 
dobrych praktyk jest fakultatywne. Bardziej dojrzałą formą dyfuzji dobrych praktyk jest ich 
kodyfikacja w ramach wewnętrznych regulacji i upowszechnienie jako obowiązujących wzorców 
postępowania. Takie podejście świadczy o realizacji w uczelni funkcji zarządzania wiedzą.     

2.8.3.4.3. Norma ISO 9001:2008105 
Systemy zarządzania jakością budowane w oparciu o tę normę, występują już od 1987 roku. 

Norma ISO 9001:2008 może być traktowana jako bardzo uniwersalny model referencyjny 
systemów zarządzania jakością, który znajdzie zastosowanie w każdej organizacji, która zdoła 
zdefiniować klienta zewnętrznego, a więc także w uczelniach. Przechodząc do opisu funkcji 
systemu zarządzania jakością zgodnie z wspomnianą normą, warto krótko odnieść się do jej 
genezy. Otóż norma, o której mowa, powstawała pierwotnie z myślą o jej zastosowaniu w 
przedsiębiorstwach produkcyjnych, dopiero później wprowadzono zmiany, pozwalające na jej 
adaptację w organizacjach innych typów. Z dzisiejszej perspektywy uczelni wyższych wartościowe 
wydaje się to, iż w normie ISO 9001:2008 dominuje punkt widzenia, wedle którego rynkowy sukces 
organizacji jest uzależniony głównie od percepcji jej usług lub wyrobów przez klientów. W związku 
z tym uczelnie, korzystające z wspomnianej normy jako wzorca dla systemu zarządzania jakością, 
wyraźnie wzmacniają własną orientację marketingową. 

                                                
104 Zob np. Dobre praktyki w zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim, 2010, 
http://www.bjk.uw.edu.pl/index.php?display=08_dobre_praktyki [data odczytu: 27.11.2010]. 
105 Zob. ISO 9001:2008 – Quality management systems – Requirements, Selection and use of the ISO 9000 family of 
standards, 2009, International Organization for Standarization, http://www.iso.org/iso_9000_sele ction_and_use-2009 
[data odczytu: 27.11.2010]. 



Modele zarządzania uczelniami w Polsce 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

174 
Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego 

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 

 

Walory typowej formuły wprowadzania systemu zarządzania jakością w oparciu o tę normę 
są następujące: 
− Może być stosowana z powodzeniem w przypadku istniejących szkół wyższych, które zdążyły 

wykształcić własne praktyki działania; implementacja wymagań normy ISO 9001 będzie w tym 
przypadku oznaczać korektę, uzupełnienie i poprawę tychże praktyk (mówimy tu o 
diagnostycznej metodzie projektowania systemu zarządzania, która za punkt wyjścia 
przyjmuje już istniejące rozwiązanie). Ta metodyka wydaje się szczególnie trafna dla uczelni 
wyższych, które są zwykle wysoce sformalizowane i oznacza relatywnie neutralny proces 
zmian. 

− Wprowadzenie sytemu zarządzania jakością uwzględnia nie tylko refleksję nad przyczynami 
wprowadzenia normy ISO, etapy analizy istniejących rozwiązań i ich ewentualne poprawianie 
lub dopełnianie, ale także dalsze etapy postępowania po implementacji systemu zarządzania 
jakością, czyli jego ciągłe doskonalenie oraz – w dalszej kolejności – przejście na wyższy 
poziom dojrzałości, którym jest wdrożenie modelu doskonałości organizacyjnej (business 
excellence model).   

Normę ISO 9001:2008 jako wzorzec systemu zarządzania jakością cechuje między innymi: 
− silny nacisk na respektowanie zasad stanowiących rdzeń koncepcji kompleksowego 

zarządzania jakością (TQM), 
− oparcie konstrukcji systemu zarządzania na podejściu procesowym,  
− zapożyczenie modelu PDCA jako spoiwa szczegółowych funkcji systemu zarządzania 

jakością,  
− elastyczny, pozostawiony do decyzji kierownictwa uczelni, stopień formalizacji w postaci 

zapisanych wzorców działań (jedynie sześć działań musi być określonych w postaci 
udokumentowanej procedury). 

2.8.3.4.4. Standard IWA 2106 
Z formalnego punktu widzenia standard IWA 2 jest poradnikiem zastosowania normy ISO 

9001 w edukacji107. Oprócz statusu formalnego różni się od normy ISO 9001 tym, że: 
− zawiera terminy i definicje właściwe tylko uczelniom wyższym i innym jednostkom 

edukacyjnym, 
− zawiera treść wymagań normy ISO 9001 ale nie w brzmieniu oryginalnym lecz w formie 

interpretacji tych wymagań odpowiadającej specyfice jednostek edukacyjnych, 
− zawiera wytyczne dotyczące doskonalenia istniejących rozwiązań w systemie zarządzania 

jakością jednostki edukacyjnej. 
Standard ten może być wykorzystany jako uzupełnienie normy ISO 9001 lub samoistny, 

jednak jego wytyczne odnoszą się wyłącznie do sfery kształcenia. 
Podsumowując, uczelnie mogą wykorzystać wszystkie spośród wyżej wymienionych 

standardów zarządzania jakością, z tymże najbardziej kompletnego zakresu wymagań dostarcza 
norma ISO 9001. 

2.8.3.5. Postulowane cechy systemów zarządzania jakością uczelni  

Do najistotniejszych, postulowanych cech systemów zarządzania jakością polskich uczelni 
należy zaliczyć: 

                                                
106 IWA 2: Quality management systems – Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education. 
107 Oznacza to między innymi, że standard ten nie może stanowić podstawy certyfikacji systemu zarządzania jakością. 
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− Orientacj ę na cele . System zarządzania jakością uczelni powinien być zorientowany celowo, 
zgodnie z zasadami proponowanymi w technice zarządzania przez cele (management by 
objectives) oraz międzynarodowych standardach systemów zarządzania jakością. Mierzalne  
i spójne z wizją, misją oraz strategią uczelni cele powinny być ustanawiane na wszystkich 
szczeblach zarządzania i dotyczyć wszystkich obszarów działalności uczelni. 

− Oparty na zarz ądzaniu przez procesy . Zarządzanie przez procesy jest antidotum na 
słabości podejścia strukturalnego do zarządzania, takie jak: izolację poszczególnych jednostek 
organizacyjnych i wewnętrzną konkurencję, brak utożsamiania się jednostek organizacyjnych 
ze sobą, utrudnienia w przepływie informacji. Zarządzanie przez procesy, dzięki ich 
identyfikacji, określeniu i monitorowaniu pozwala znacznie przybliżać prawdopodobieństwo 
osiągania zaplanowanych wyników oraz eliminować obszary szczególnie niskiej efektywności.  

− Zakres . Zakres systemu zarządzania jakością powinien dotyczyć wszystkich lub zasadniczej 
większości podstawowych i pomocniczych obszarów działalności uczelni (kształcenie, badania 
naukowe, inne usługi skierowane na zewnętrz, biblioteki, czynności i zadania sfery 
administracji), zarówno w lokalizacji głównej, jak i ewentualnych lokalizacjach zamiejscowych. 
Odrębnym problemem jest podjęcie decyzji o objęciu systemem zarządzania jakością 
jednostek wewnątrzuczelnianych, prowadzących względnie samodzielną działalność (np. 
inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii). Najlepszym rozwiązaniem dla 
tych jednostek wydaje się tworzenie odrębnych od ogólnouczelnianego systemów zarządzania 
jakością.   

− Rozpi ętość. System zarządzania jakością uczelni powinien być wielopoziomowy i obejmować 
wszystkie szczeble zarządzania i pracy uczelni, tj. od poziomu najwyższych władz uczelni, 
poprzez poziom podstawowych jednostek organizacyjnych, aż po poziom zakładów i katedr. 
Tylko takie rozwiązanie daje szansę powszechnego zaangażowania w problemy jakości 
uczelni wśród jej pracowników. 

− Optymalizacj ę stopnia formalizacji . Stopień formalizacji będący następstwem dokumentacji 
systemu zarządzania jakością powinien zależeć od wielkości i rodzaju uczelni, wielości  
i złożoności realizowanych w niej procesów, kompetencji pracowników. System zarządzania 
jakością, poprzez nadmiar formalizacji, nie powinien: nadmiernie ograniczać elastyczności, 
przeszkadzać w dokonywaniu zmian organizacyjnych, degradować roli pracowników jako 
aktywnych i twórczych uczestników procesów zachodzących w uczelniach.  

− Dostosowanie do ustroju uczelni . System zarządzania jakością, w zakresie stosowanych 
zasad postępowania oraz odpowiedzialności i uprawnień, powinien uwzględniać następujące 
determinanty wewnętrzne: uprawnienia organów uczelni, typ i smukłość struktury 
organizacyjnej, profil działalności uczelni (podobieństwo/różnorodność podstawowych 
jednostek organizacyjnych), sposób prowadzenia kształcenia, ewentualny udział uczelni  
w związku uczelni, liczbę lokalizacji prowadzonej działalności. W rezultacie uwzględnienia 
powyższych determinantów system zarządzania jakością może być:  
a) fraktalny  (identyczne rozwiązania dotyczące zarządzania jakością we wszystkich 

podstawowych jednostkach organizacyjnych; takie rozwiązanie wydaje się korzystne  
w uczelniach o względnie jednolitym profilu: techniczne, ekonomiczne, rolnicze, 
pedagogiczne),  

b) różnorodny  („szyte na miarę” rozwiązania dotyczące zarządzania jakością są opracowane 
dla każdej z podstawowych jednostek organizacyjnych lub grup tych jednostek z osobna; 
jest to rozwiązanie możliwe do wprowadzenia w uniwersytetach złożonych ze 
zróżnicowanych podstawowych jednostek organizacyjnych), 
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c) mieszany  (część zasad dotyczących zarządzania jakością jest jednolita dla wszystkich 
podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, część natomiast powstaje w wyniku 
uwzględnienia unikatowych potrzeb poszczególnych jednostek; jest to rozwiązanie 
uniwersalne, możliwe do wprowadzenia w każdej uczelni).  

Niezależnie od ustroju panującego w uczelni, wydaje się, że system zarządzania 
jakością powinna cechować decentralizacja .       

− Kompatybilno ść z zewnętrznym systemem zapewnienia jako ści kształcenia oraz 
przepisami prawa . Ponieważ funkcjonowanie wewnętrznych systemów zapewnienia jakości 
będzie przedmiotem oceny w procesie zewnętrznego zapewnienia jakości, systemy 
wewnętrzne powinny być dostosowane do kryteriów zewnętrznej oceny. W perspektywie 
zmian związanych z KRK i prawdopodobnym przesunięciem punktu ciężkości procesu 
akredytacji w kierunku oceny efektów kształcenia, wewnętrzne systemy zapewnienia jakości 
będą musiały z jednej strony być rozszerzone o pomiar kompetencji i umiejętności 
uzyskiwanych przez absolwentów, a z drugiej strony – powinny jeszcze silniej niż dotąd 
obejmować te procesy i kwestie wewnętrzne, których prawidłowe funkcjonowanie determinuje 
uzyskiwanie zakładanych efektów kształcenia108.    

2.8.3.6. Ramowy zakres funkcji zarządzania jakością w uczelniach  

Odpowiedzialność kierownictwa uczelni wyższych, w obszarze systemu zarządzania 
jakością, winna się przejawiać wypełnianiem poszczególnych funkcji zarządzania, tj.109: 
− Planowania . Dotyczy ono ustanawiania, a następnie przeglądu i nowelizowania celów 

dotyczących jakości dla odpowiednich obszarów i szczebli działalności uczelni. Obejmuje 
także planowanie potrzebnych do realizacji celów i wymagań: kompetencji pracowników, 
zasobów, uprawnień, dokumentów. 

− Organizowania . W skład tej funkcji wchodzi identyfikacja procesów potrzebnych w systemie 
zarządzania jakością, ustanawianie formalnych dokumentów, określanie i komunikowanie 
odpowiedzialności i uprawnień personelu, wyznaczenie osób lub zespołów pełniących funkcję 
przedstawiciela władz uczelni (pełnomocnika) ds. zarządzania jakością. 

− Przewodzenia . Powinno to być przewodzenie w taki sposób, aby zbudować zaufanie 
pomiędzy pracownikami w uczelniach. W ramach tej funkcji mieści się także komunikowanie 
wartości dotyczących jakości i systemu zarządzania jakością oraz  aktywne uczestnictwo w 
przedsięwzięciach projakościowych i dawanie przykładu podległym pracownikom. 

− Kontrolowania . Najważniejszymi elementami kontroli w systemie zarządzania jakością są: 
przeprowadzanie przeglądów zarządzania jako formy kompleksowej kontroli skuteczności 
systemu zarządzania jakością uczelni, zarządzanie auditami wewnętrznymi, bieżący nadzór i 
monitorowanie procesów. 

                                                
108 Zob. Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Warszawa, 2010,  aneks nr 5. 
109 Zob. Jedynak P., Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Instrumenty i uwarunkowania wartości, 
Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, s. 33. 
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Rysunek 19. Ogólny model systemowego zarz ądzania jako ścią w uczelniach  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Selection and use of the ISO 9000 family of standards, 2009, s. 6 

 
Uzupełnieniem funkcji zarządzania w systemie zarządzania jakością uczelni, są tzw. funkcje 

rzeczowe. Do podstawowych funkcji rzeczowych należeć powinny: 
− Prowadzenie działa ń marketingowych , w tym: określanie wymagań dotyczących 

świadczonych usług edukacyjnych i innych (również pochodzących od klientów), przegląd 
wymagań dotyczących usług, mający na celu zapewnienie, że uczelnia będzie zdolna te 
wymagania spełnić, przedstawianie klientom oferty usług edukacyjnych i innych, prowadzenie 
rekrutacji i podpisywanie umów, komunikacja z klientami dotycząca informacji o usługach oraz 
ich zapytań. 

− Projektowanie i rozwój usług edukacyjnych i innych , a w tym: planowanie prac 
projektowania i rozwoju, gromadzenie danych wejściowych do projektowania i rozwoju, 
dokonywanie bieżących przeglądów projektowania i rozwoju usług w celu oceny uzyskiwanych 
wyników (np. rekrutacji) oraz identyfikacji występujących problemów, weryfikacja i walidacja 
projektowania i rozwoju usług, nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju. 

− Świadczenie (realizacja) usług edukacyjnych i innych  obejmujące: planowanie procesów 
świadczenia usług (np. procesu dydaktycznego), zapewnianie nadzorowanych warunków 
świadczenia usług, w tym: dostępności informacji i dokumentacji, stosowania właściwego 
wyposażenia, wdrożenia monitorowania i pomiarów procesów świadczenia usług, walidacji 
procesów świadczenia usług, zabezpieczenia własności klientów (np. danych osobowych). 

− Współpraca z dostawcami , obejmująca proces zakupu materiałów i usług oraz proces 
wyboru i ponownej oceny dostawców (np. wykładowców pochodzących spoza uczelni).  

Pomocniczymi funkcjami rzeczowymi systemu zarządzania jakością uczelni wyższych mogą 
być: 
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− Zarządzanie zasobami ludzkimi , w tym: określenie niezbędnych kompetencji pracowników 
uczelni mających wpływ na jakość, zapewnienie potrzebnych szkoleń, ocenianie skuteczności 
podejmowanych działań, zapewnienie świadomości personelu co do ważności i wpływu jego 
działań na osiąganie celów dotyczących jakości. 

− Nadzór nad infrastruktur ą polegający na: określeniu, zapewnieniu i utrzymywaniu 
infrastruktury potrzebnej do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi świadczonych 
usług. W działalności uczelni najważniejszymi elementami infrastruktury wydają się być: 
posiadane budynki, sale dydaktyczne i ich wyposażenie, stosowane systemy informatyczne  
i oprogramowanie, wyposażenie bibliotek.  

 
Oprócz wymienionych wyżej funkcji podstawowych i pomocniczych, w systemie zarządzania 

jakością uczelni nieodzowne są także specyficzne funkcje analityczno-doskonalące, które 
odpowiadają potrzebie prowadzenia pomiarów, analiz i doskonalenia (patrz rys.2). Powinny to być: 
− Audity wewn ętrzne  – procesy i działania oceniające zgodność systemu zarządzania jakością 

z wymaganiami oraz skuteczność jego wdrożenia i utrzymywania. Działania te powinny być 
prowadzone, zgodnie z ustalonym planem, przez przeszkolonych pracowników uczelni 
wyższych, przy zachowaniu wymogu ich bezstronności i niezależności wobec obszaru auditu 
(nie można auditować własnej pracy); 

− Monitorowanie i pomiary procesów – służące wykazaniu zdolności procesów do osiągania 
zaplanowanych wyników; 

− Monitorowanie i pomiary usług  – w celu weryfikacji, czy zostały spełnione wymagania 
odnoszące się do usług świadczonych przez uczelnie; 

− Nadzór nad usługami niezgodnymi z wymaganiami  - obejmujący identyfikację 
zachodzących niezgodności i podjęcie działań naprawczych; 

− Pomiar satysfakcji klientów  – obejmujący pozyskiwanie informacji zwrotnych dotyczącej 
percepcji klientów uczelni (studentów oraz innych) co do tego, czy uczelnia spełnia/spełniła ich 
wymagania; 

− Analiza danych  – w celu wykazania przydatności i skuteczności systemu zarządzania 
jakością uczelni oraz wskazania możliwości jego doskonalenia; 

− Działania koryguj ące – mające na celu eliminowanie przyczyn niezgodności, aby zapobiec 
ich powtórnemu wystąpieniu; 

− Działania zapobiegawcze – eliminujące przyczyny potencjalnych niezgodności w celu 
zapobieżenia ich wystąpieniu.    

Dopełnieniem przedstawionych wyżej funkcji analityczno-doskonalących w systemach 
zarządzania jakością uczelni wyższych, mogą być inne, fakultatywne formy oceny tych systemów, 
w tym między innymi: ocena kosztów jakości w uczelni, ocena satysfakcji pracowników 
rozumianych jako klienci wewnętrzni, samoocena uczelni w oparciu o własny lub referencyjny 
model (np. Polskiej Nagrody Jakości), benchmarking. 

Ważną funkcją systemów zarządzania jakością uczelni wyższych powinno być także 
nadzorowanie powstających zapisów, które są traktowane przede wszystkim jako dowód 
zgodności z wymaganiami oraz skuteczności działania tychże systemów. Nadzór nad zapisami 
powinien obejmować ich: identyfikowanie, zabezpieczanie, wyszukiwanie, archiwizację oraz 
dysponowanie nimi.  
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2.8.3.7. Procedury wdrażania systemu zarządzania jakością w uczelniach 

Ogólny opis poszczególnych kroków procesu wdrażania systemu zarządzania jakością w 
uczelniach podano w tabeli … 

W opisie tym uwzględniono następujące, kluczowe wytyczne: 
− Proces projektowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością powinien przebiegać 

wielopoziomowo. Dlatego też pośród podmiotów biorących udział w realizacji procedury 
wymieniono strony reprezentujące wszystkie szczeble hierarchiczne uczelni. 

− Proces projektowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością należy traktować jako 
przedsięwzięcie. Tym samym powinien być on regulowany narzędziami typowymi dla 
zarządzania przedsięwzięciami, jak np. harmonogram oraz – z uwagi na jego złożoność i 
szeroki zakres prac – w strukturze zadaniowej tego przedsięwzięcia trzeba uwzględnić udział 
zespołu lub zespołów, których skład osobowy wykracza poza ramy funkcjonowania 
poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni. 

− Istotny udział w procesie projektowania i wdrożenia systemu zapewnienia jakości powinny 
mieć wyspecjalizowane stanowiska lub jednostki organizacyjne uczelni, takie jak 
pełnomocnicy ds. SZJ oraz stanowiska/działy ds. jakości.  

− Pełne i skuteczne wdrożenie systemu zarządzania jakością w uczelni może powodować 
konieczność profesjonalnego wyszkolenia osób, realizujących funkcje auditorów 
wewnętrznych.  

 
 
 



Modele zarządzania uczelniami w Polsce 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

180 
Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego 

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 

S
tr

on
a 

  1
80

 

Tabela 14.  Ramowa procedura wdra żania systemu zarz ądzania jako ścią w uczelni  
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1. Zainicjowanie procesu projektowania SZJ 
2. Określenie odpowiedzialności i uprawnień uczestników procesu 

projektowania i wdrożenia SZJ 
3. Określenie ogólnouczelnianego harmonogramu projektowania i 

wdrożenia SZJ 
4. Komunikowanie ustaleń w zakresie projektowania i wdrożenia SZJ 

pracownikom uczelni  
5. Określenie wydziałowych harmonogramów projektowania i 

wdrożenia SZJ 
6. Diagnoza treści misji, wizji i strategii rozwoju uczelni w aspekcie 

projakościowym 
7. Określenie polityki jakości i celów dotyczących jakości w uczelni 
8. Opracowanie dokumentacji SZJ (Księgi jakości, procedur, innych) 
9. Zatwierdzenie dokumentacji SZJ do stosowania 
10. Szkolenie pracowników w zakresie stosowania dokumentacji SZJ 
11. Szkolenie auditorów wewnętrznych SZJ 
12. Stosowanie pierwszych wersji dokumentacji SZJ 
13. Przeprowadzenie auditów wewnętrznych 
14. Zastosowanie innych instrumentów oceny SZJ (np. badania 

satysfakcji klientów, przegląd SZJ przez kierownictwo uczelni) 
15. Wprowadzenie działań korekcyjnych, korygujących i 

zapobiegawczych 

Źródło: Opracowanie własne 
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2.8.3.8. Dojrzałość i ciągłe doskonalenie zarządzania jakością w uczelni  

Wprowadzenie systemu zarządzania jakością w uczelniach nie powinno być traktowane jako 
zwieńczenie, lecz początek drogi w zakresie kształtowania podejścia projakościowego.  

W związku z tym uczelnie powinny okresowo, w formule samooceny, prowadzić diagnozę 
aktualnej dojrzałości własnych rozwiązań projakościowych. W tym celu można zastosować 
ramową propozycję modelu samooceny jednostki edukacyjnej ujętą w standardzie IWA 2, 
zapożyczoną z normy ISO 9004. Samoocena w proponowanym ujęciu pozwala ocenić stopień 
dojrzałości rozwiązań obecnych w istniejącym systemie zarządzania jakością. Wyróżnia się pięć 
poziomów tej dojrzałości110: 
− poziom 1 – brak formalnego podej ścia . Zarządzanie jakością cechuje brak podejścia 

systemowego. Wyniki działalności są słabe lub nieprzewidywalne. Dane są dostępne ale nie 
wykorzystywane dla doskonalenia działań; 

− poziom 2 – podej ście reaktywne . Podejście bazuje na problemach. Uczelnia reaguje na 
reklamacje i negatywne uwagi. Dane są przeglądane jeśli jest to wymagane. Nieliczne dane 
na temat wyników są dostępne; 

− poziom 3 – podej ście stabilne . Szczegółowe i czasowo dostępne dane są wykorzystywane 
w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami. Występują ustanowione metodyki 
postępowania albo podejścia. Można dostrzec troskę o doskonalenie;    

− poziom 4 – podej ście systematyczne . Systematyczne sterowanie procesami daje dobre 
rezultaty i pozytywne trendy. Dane są efektywnie wykorzystywane a procesy dydaktyczne 
ciągle doskonalone. Wymagania przepisów są konsekwentnie spełniane. 

− poziom 5 – istotne ci ągłe doskonalenie . Silnie zintegrowany system zarządzania  
z instytucjonalnymi udoskonaleniami. Uczący się studenci są kompetentni w pełni zgodnie  
z kryteriami przyjętymi w uczelni. 

Dzięki tak dużej rozpiętości poziomów, ocenie według omówionego modelu mogą podlegać 
uczelnie, których systemy zarządzania jakością znajdują się w bardzo różnych stadiach 
dojrzałości. 

Rozwój dojrzałości działań w zakresie zarządzania jakością powinien w rezultacie prowadzić 
do wprowadzenia zasad koncepcji TQM oraz prób osiągania doskonałości organizacyjnej. 
Uczelnie mogą obiektywnie potwierdzić skutki własnych starań w tym zakresie poprzez 
uczestnictwo w konkursach nagród jakościowych, np. Polskiej Nagrody Jakości. Regulamin PNJ,  
w ramach kategorii tej nagrody, przewiduje podgrupę organizacji edukacyjnych, do których 
zaliczają się uczelnie. Nagroda jest przyznawana tym organizacjom, które poprzez wdrożenie TQM 
doprowadziły do wzrostu satysfakcji klientów, własnych pracowników oraz innych osób związanych 
z organizacją przez ostatnie lata. Osiągnęły też w ten sposób znaczącą poprawę jakości pracy, 
procesów, systemów, usług oraz sukces rynkowy111.     

2.8.3.9. Zarządzania jakością kształcenia w uczelni 

Zarówno w obowiązującym  prawie o szkolnictwie wyższym oraz związanych z nim aktach 
wykonawczych, jak i w projekcie nowelizacji ustawy nie zostały określone ramowe wymagania 
stawiane uczelnianym systemom zapewnienia jakości kształcenia. Jedynie w rozporządzeniu  
o standardach kształcenia znajduje się jednozdaniowy zapis, dotyczący konieczności wdrożenia  

                                                
110 Por. IWA 2: Quality management systems – Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education, s. 15 – 17. 
111  Zob. Regulamin przyznawania Polskiej Nagrody Jakości, http://www.pnj.pl/Regulamin.htm [data odczytu: 
19.01.2011].   
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i utrzymania przez uczelnię wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia112.  
W projekcie nowelizacji ustawy jednoznacznie określony został jedynie spoczywający na rektorze 
obowiązek  sprawowania nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu 
zapewnienia jakości kształcenia (Art. 66 ust 2 pkt 3a), zaś w art. 9 ust 3 pkt 3 b)) wprowadzony 
został wymóg uwzględnienia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
funkcjonowania i doskonalenia systemów zapewnienia jakości kształcenia w uczelni jako jednego  
z ogólnych kryteriów oceny programowej i oceny instytucjonalnej dokonywanej przez PKA. Jako 
pewną, dość ogólną i w wysokim stopniu niepełną wytyczną dla projektowania wewnętrznych 
systemów zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach możemy potraktować art. 11a ust. 2 
nowelizacji ustawy PSW, który głosi, że PKA ocenia efekty kształcenia na danym kierunku studiów, 
posiadanie minimum kadrowego, spełnianie ogólnych kryteriów oceny programowej i oceny 
instytucjonalnej, w tym funkcjonowanie i doskonalenie w uczelni wewnętrznych systemów 
zapewnienia jakości kształcenia, spełnianie standardów kształcenia przez uczelnie kształcące na 
kierunkach regulowanych (art. 9b). Nie można jednak traktować ogólnych kryteriów oceny 
programowej i oceny instytucjonalnej zawartych w nowelizacji ustawy jako wystarczającej 
podstawy w tworzeniu modelu zarządzania jakością kształcenia w uczelni. Jednocześnie warto 
podkreślić, iż zadaniem PKA jest ocena efektów kształcenia, zaś rolą uczelni jest takie zarządzanie 
procesem kształcenia i zapewnienie w nim jakości, by zakładane efekty kształcenia były osiągane. 

Warto zauważyć, że nie we wszystkich krajach mamy do czynienia z tak znaczną 
samodzielnością uczelni w projektowaniu wewnętrznych systemów zapewnienia jakości 
kształcenia. W Austrii, wedle raportu Analiza opisująca systemy zapewnienia jakości kształcenia w 
Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego113, „Ustawa o Uniwersytetach z roku 2002, […]  
(art.14) w odniesieniu do tworzenia wewnętrznych systemów zarządzania jakością, wymienia kilka 
form działania tych systemów: 
− ciągłą ocenę wewnętrzną, 
− ocenę działań i pracy uczelnianej kadry dydaktycznej, 
− ocenę zewnętrzną przeprowadzaną z inicjatywy rady uniwersytetu, rektora lub Federalnego 

Ministerstwa Edukacji Nauki i Kultury”114. 
W Danii w wyniku przeprowadzonej w 1999 roku nowelizacji prawa dotyczącego 

uniwersytetów (Danish University Act) zostały wprowadzone kontrakty (University Performance 
Contracts) między władzami uniwersytetu a Ministerstwem Edukacji, obligujące władze uczelni do 
zorganizowania systemu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości. W kontraktach tych 
określane są ramowe wymagania stawiane systemom związane np. z koniecznością 
przeprowadzenia samooceny czy podnoszenia kwalifikacji kadry akademickiej115.   

Poszukując dokumentów dostarczających wskazówek odnoszących się do celów, zakresu 
działania i wymagań związanych z wewnętrznymi systemami zapewnienia jakości kształcenia, 
można odnieść się do opublikowanych w 2005 roku przez Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (European Association for Quality Assurance 
ENQA), a wypracowanych w ramach Procesu Bolońskiego Standardów i wskazówkek dotyczących 

                                                
112 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla 
poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, 
by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki § 3 
113 Raport końcowy. Analiza opisująca systemy zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa 
Wyższego. Oprac. zespół M. Frankowicz (kierownik projektu) [i in.]. Kraków: CBSW, 2009. 
114Tamże. 
115 Tamże. 
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zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (ESG)116. 
Dokument ten zawiera zestawienie i ogólny opis siedmiu standardów, które mogą stać się 
podstawą budowania wzorca (modelu) wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia  
w uczelni, poprzez wskazanie podstawowych obszarów działalności dydaktycznej objętych 
systemem oraz sformułowanie fundamentalnych oczekiwań związanych z zapewnieniem jakości  
w tych obszarach. W dokumencie tym nie znajdziemy natomiast propozycji procedur czy też 
narzędzi wykorzystywanych w zapewnianiu jakości. Określa on bowiem cechy i zakres działania 
systemu, nie dostarcza jednak informacji o sposobach jego projektowania i wdrażania. Standardy 
zdefiniowane w cytowanym dokumencie zostały wyszczególnione poniżej: 
1. Polityka oraz procedury zapewnienia jako ści : Instytucje powinny posiadać politykę oraz 

związane z nią procedury w zakresie jakości oraz standardy oferowanych przez siebie 
programów i ich efektów. Powinny także przyjąć na siebie wyraźne zobowiązanie do rozwoju 
kultury, która uznaje znaczenie jakości oraz jej zapewnienia w ich funkcjonowaniu. W tym 
celu, instytucje powinny opracować i wprowadzić w życie strategię na rzecz ciągłej poprawy 
jakości. Strategia, polityka oraz procedury powinny posiadać formalny status i być 
powszechnie dostępne. Powinny równie przewidywać określone funkcje dla studentów oraz 
innych zainteresowanych stron. 

2. Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegl ąd programów oraz  ich efektów: 
Instytucje powinny dysponować oficjalnymi mechanizmami zatwierdzania, okresowego 
przeglądu oraz monitorowania swoich programów oraz ich efektów. 

3. Ocenianie studentów: Studenci powinni być oceniani według opublikowanych oraz 
konsekwentnie stosowanych kryteriów, przepisów i procedur. 

4. Zapewnienie jako ści kadry dydaktycznej: Instytucje powinny posiadać metody 
gwarantujące, że kadra prowadząca zajęcia dla studentów dysponuje odpowiednimi   
kwalifikacjami i kompetencjami. Powyższe metody powinny być dostępne dla osób 
prowadzących zewnętrzne przeglądy i stanowić przedmiot komentarza w raportach. 

5. Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów: Instytucje winny zagwarantować, 
by zasoby wspomagające naukę studentów były wystarczające i odpowiednie dla każdego  
z oferowanych programów. 

6. Systemy informacyjne: Instytucje powinny gromadzić, analizować i wykorzystywać 
stosowne informacje dotyczące skutecznego zarządzania oferowanymi programami studiów 
oraz innymi działaniami. 

7. Publikowanie informacji: Instytucje powinny w regularnych odstępach czasu publikować 
aktualne, bezstronne i obiektywne informacje – zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakoś-
ciowym – na temat oferowanych przez siebie programów oraz ich efektów”. [Przypis 
Standardy i wskazówki, s. 6] 

Inne podejście do zdefiniowania kompleksowego charakteru wewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości kształcenia odnaleźć można w koncepcji jakości, będącej podstawą systemu 
stworzonego w Copenhagen Business School (Dania), który został opisany w  raporcie Analiza 
opisująca systemy zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa 
Wyższego117. O ile kompleksowość opisana w ESG wyraża się poprzez objęcie systemem 
zapewnienia jakości zasobów ludzkich, materialnych, intelektualnych i informacyjnych 
stanowiących podstawę prowadzenia procesu kształcenia, o tyle kompleksowość będąca 

                                                
116 Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. 
Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym. Warszawa: MEN, 2005. 
117 Raport końcowy. Analiza opisująca systemy zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa 
Wyższego op. cit. 
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fundamentem systemu w CBS odzwierciedla najważniejsze podejścia do jakości, które w tym 
systemie stały się podstawą do wyodrębnienia „pakietów działań” tworzących „krąg jakości” 
(quality circle)118: 
− Jakość jako wyjątkowo ść – w tym podejściu szczególny nacisk jest położony na działania 

projakościowe powiązanie z realizacją celów strategicznych uczelni, wiążących się często  
z dążeniem do budowania jej szczególnej, wyróżniającej pozycji np. jako jednej z najlepszych 
uczelni w regionie, kraju, Europie.  

− Jakość jako doskonało ść – w tym, podejściu szczególny nacisk jest położony na działania 
projakościowe powiązane z podnoszeniem kwalifikacji kadry dydaktycznej, doskonaleniem 
metod nauczania, środków dydaktycznych i oceny, unowocześnianiem programów,  rozwojem 
zasobów wspierających kształcenie.  

− Jakość jako spełnianie przypisanych funkcji  (fitness for purpose) – w tym podejściu 
szczególny nacisk jest położony na działania projakościowe powiązane z zaspokojeniem 
potrzeb zewnętrznych interesariuszy  

− Jakość jako korzystny stosunek efektów do nakładów – w tym podejściu szczególny nacisk 
jest położony jest na działania projakościowe powiązane z racjonalnym gospodarowaniem 
nakładami materialnymi (zwłaszcza w przypadku uczelni publicznych) 

− Jakość jako transformacja – w tym podejściu szczególny nacisk jest położony na działania 
projakościowe powiązane z zarządzaniem zmianami przyczyniającymi się do ciągłej poprawy 
jakości.  

Celem określenia standardów zapewnienia jakości kształcenia, opublikowanych  
w dokumencie Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie 
Wyższym nie była próba narzucenia uczelniom działającym w Europejskim Obszarze Szkolnictwa 
Wyższego zunifikowanych modeli zapewnienia jakości. Chodziło przede wszystkim o stworzenie 
układu odniesienia dla różnorodnych systemów i sformułowania fundamentalnych oczekiwań 
związanych z tworzeniem systemów zapewnienia jakości kształcenia. 

W 2010 roku, a więc pięć lat po opublikowaniu ESG odbyło się w Lyonie 5th European 
Quality Assurance Forum, którego organizatorem były cztery europejskie organizacje European 
University Association (EUA), European Association for Quality Assurance (ENQA), European 
Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) oraz European Students’ Union (ESU). 

Celem Forum było poszukiwanie związków między narzędziami i procesami zapewniania 
jakości, wdrożonymi na poziomie instytucji szkolnictwa wyższego, a dyskusjami prowadzonymi na 
poziomie europejskim (które zaowocowały między innymi powstaniem ESG) i krajowym oraz 
podejmowanymi na tych poziomach decyzjami, dotyczącymi sposobów działania, a także 
określenie ich wpływu na programy zapewnienia jakości oraz kulturę jakości. 

W trakcie konferencji zaprezentowany został przez Tię Loukkolę referat Quality Assurance 
Processes in European HEIs [przypis], w którym zostały omówione  wstępne wyniki projektu EQC 
(Examining Quality Culture in European Higher Education Institutions), którego realizacja zakończy 
się w 2011 roku. Celem tego projektu jest  zidentyfikowanie procesów związanych z zapewnieniem 
jakości wdrożonych w instytucjach szkolnictwa wyższego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
implementację ESG w tworzeniu wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia, 
obserwowanie tendencji związanych z rozwojem kultury jakości oraz wyodrębnienie  
i rozpowszechnienie dobrych praktyk związanych z zapewnieniem jakości. W realizacji projektu 
wykorzystano zróżnicowane narzędzia zbierania danych – kwestionariusz ankiety oraz wywiad. Tia 
Loukkola omówiła wyniki badań przeprowadzonych z zastosowaniem kwestionariusza ankiety. 

                                                
118 Tamże. 
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Wyniki te dostarczają diagnozy wewnętrznych systemów zapewnienia jakości w europejskich 
instytucjach szkolnictwa wyższego w odniesieniu do okresu ich wdrożenia, istnienia dokumentów 
strategicznych określających politykę zapewnienia jakości, form organizacyjnych wewnętrznych 
systemów zapewnienia jakości, obszarów działania poddawanych kontroli przez system 
zapewnienia jakości, rozwiązań dotyczących zapewnienia jakości kształcenia, reaktywności 
wewnętrznych systemów zapewnienia jakości. Tia Loukkola, podsumowując wyniki diagnozy, 
zwróciła uwagę na ujawniające się cechy charakterystyczne wewnętrznych systemów zapewnienia 
jakości – gromadzą one więcej danych o wejściu, niż o wyjściu procesu kształcenia oraz  
w niedostatecznym stopniu zostały w nich wypracowane metody pozwalające na efektywne 
wykorzystanie zgromadzonych w nich informacji do podejmowania decyzji związanych  
z  doskonaleniem kształcenia. Postulowała zatem, co wydaje mi się niezwykle istotne, większe 
skoncentrowanie uwagi na wykorzystaniu mechanizmów sprzężenia zwrotnego w funkcjonowaniu 
systemów zapewnienia jakości oraz bardziej kompleksowe podejście do ich projektowania. 

2.8.3.9.1. Filozofia wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia 
Do fundamentalnych przesłanek, które powinny być brane pod uwagę w projektowaniu 

wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym można 
zaliczyć:119 

1. Pojmowanie jakości jako właściwości społeczności akademickiej 
2. Zrozumienie dla potrzeby ciągłego monitorowania jakości 
3. Oparcie systemu w większym stopniu na zachowaniach się ludzi niż systemach 

operacyjnych 
4. Jasne sprecyzowanie celów 
5. Umiejscowienie studentów w centrum systemu 
6. Partnerstwo i współpraca wszystkich interesariuszy systemu 
7. Symbioza pomiędzy indywidualną osobą a społecznością 
8. Rola przywódców inspirująca raczej niż dyktatorska 
9. Otwartość na ocenę zewnętrzną 
10. Wzmacnianie samo-refleksji oraz inicjatyw doskonalących 

Podstawą filozofii funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości jest 
postawienie na indywidualne i organizacyjne doskonalenie, a nie tylko na dostarczanie danych do 
podejmowania decyzji o charakterze opresywnym i penalizującym. Stąd podstawowymi 
mechanizmami działania systemów muszą być: samoocena, ciągłe doskonalenie i budowanie 
kultury organizacyjnej zorientowanej na jakość (kultury jakości). 

Cechami charakterystycznymi tak zorganizowanych systemów są: 
− przejrzystość 
− kompleksowość 
− jawność procedur 
− promowanie dobrych praktyk 

2.8.3.9.2. Procesy związane z zapewnieniem jakości kształcenia 
Opracowanie dokumentu strategicznego dotycz ącego polityki jako ści, w tym jako ści 
kształcenia  

                                                
119 J. Mirecka (z wykorzystaniem materiałów opracowanych wspólnie z Markiem Frankowiczem), Kultura jakości w 
świetle postulatów Procesu Bolońskiego. Tryb dostępu: http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/18/188/Kul 
tura_jakosci.ppt [odczyt: 17.10.2010] 
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Strategia dotycząca polityki jakości, w tym jakości kształcenia może być odrębnym 
dokumentem lub częścią strategii rozwoju uczelni.  Z badań Loukkoli wynika, że 90% badanych 
uczelni posiada dokument opisujący strategię rozwoju, przy czym większość z nich (2/3) posiada 
odrębny dokument opisujący politykę jakości. Na przykład na  Uniwersytecie Aarhus, Dania 
(Aarhus Universitet AU) „Strategia Quality and diversity120 jest kluczowym dokumentem działań 
strategicznych przyjętym przez Radę AU na kolejne lata. […] W realizacji strategii zapewniania 
jakości na Uniwersytecie w Aarhus skupiono się na następujących działaniach: ustanowieniu 
jakości kształcenia zasadniczym elementem zarządzania strategicznego, rozwijaniu efektywnych 
wewnętrznych systemów monitorowania jakości kształcenia, włączeniu jakości we wszystkie 
obszary działalności naukowej i dydaktycznej, dokumentowaniu standardów i systemów 
zapewniania jakości, rozwijaniu systemu jakości jako systemu wsparcia procesu podejmowania 
decyzji na Uniwersytecie”121. Z kolei na  Uniwersytecie Jyväskylä, Finlandia (Jyväskylän Yliopisto) 
odrębna Uczelniana Polityka Jakości ustalana jest przez Senat Uczelni122. Przykładem odrębnego 
dokumentu opisującego politykę jakości jest Quality Policy and Principles 
<http://www.city.ac.uk/adu/dps/quality_policy_and_princi ples.pdf> (City University London). 

W pracy Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie. Strategie, struktury, finansowanie  
i kadra akademicka123 znajdujemy informację, iż jedynie w kilku krajach europejskich uczelnie nie 
są zobowiązane do przygotowania strategicznego planu. Do tych krajów należy obecnie Polska. 
Sytuacja ta ulegnie zmianie po wejściu w życie znowelizowanej ustawy PSW. Opracowanie  
i realizacja strategii rozwoju uczelni należy do obowiązków rektora, zgodnie z projektem 
nowelizacji ustawy PSW (art. 66 ust. 1a). Na poziomie PJO uczelni tworzone są przez ich 
kierowników strategie rozwoju jednostki zgodne ze strategią rozwoju uczelni.  
Projektowanie nowych programów kształcenia  
− procedury określania zgodności programu kształcenia z polityką edukacyjną uczelni oraz jego 

spójności z aktualną ofertą (unikanie dublowania się programów, wypełnianie luk, w ofercie 
edukacyjnej, tworzenie komplementarnych programów kształcenia i ścieżek edukacyjnych) 

− procedury określania zgodności efektów kształcenia zdefiniowanych dla programu z efektami 
zdefiniowanymi dla obszaru, poziomu kształcenia oraz profilu kształcenia, z wzorcowymi 
efektami kształcenia lub ze standardami kształcenia w odniesieniu do kierunków 
regulowanych oraz kształcenia nauczycieli 

− procedury określania zgodności programu kształcenia z warunkami określonymi przez ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (art. 9, ust. 3) 

− procedury określania nakładu pracy studenta niezbędnego do osiągnięcia zakładanych 
efektów kształcenia 

− kryteria i procedury oceny projektów programów kształcenia 
− Procedury zatwierdzania programów kształcenia oraz wymagania dotyczące dokumentacji 

wniosku o utworzenie nowego programu kształcenia  
Periodyczne monitorowanie programów kształcenia , zatwierdzonych i realizowanych w 
uczelni, w celu zapewnienia aktualności programów, sprawdzenia, czy osiągane są zakładane 
efekty kształcenia oraz ustalenia przyczyn powodzenia i niepowodzenia programów 
− badania pracodawców 
− badania absolwentów 

                                                
120 [dokument ten jest dostępny pod adresem http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/3/ MP] 
121 Raport końcowy. Analiza opisująca systemy zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa 
Wyższego op. cit. 
122 Tamże. 
123 FRSE, Warszawa 2009, s. 12 [tryb dostępu: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/docu ments/thema 
tic_reports/091PL.pdf] 
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− badanie satysfakcji studentów,  
− analiza wyników kształcenia (terminowość ukończenia studiów, zaliczania przedmiotów, oceny 

uzyskiwane przez studentów na egzaminach oraz z prac dyplomowych) 
− analiza uzyskiwania przez studentów zakładanych efektów kształcenia (sprawdzanie 

poprawności stosowanych metod kształcenia oraz weryfikacji i uznawania uzyskiwanych 
efektów) 

Wprowadzanie zmian do programów kształcenia oraz wy cofywanie programów  
− tryb zgłaszania i zatwierdzania zmian w programach kształcenia 
− analiza przyczyn niepowodzenia programu 
− zasady zapewnienia studentom możliwości kontynuowania kształcenia w przypadku istotnej 

zmiany lub wycofania programu 
Procesy monitorowania i doskonalenia kompetencji na uczycieli akademickich  
− procedury oceny nauczycieli akademickich i zajęć przez studentów, doktorantów i słuchaczy 

studiów podyplomowych oraz uczestników wszelkich innych form kształcenia realizowanych w 
uczelni ; warto zauważyć, iż jednym z przejawów poprawnego funkcjonowania wewnętrznego 
systemu zapewnienia jakości jest zwiększający się udział studentów, doktorantów, słuchaczy 
studiów podyplomowych w ocenie nauczycieli akademickich. Należy zatem prowadzić 
monitoring udziału studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych w ocenie 
nauczycieli akademickich oraz podejmować działania mające na celu zapewnienie wzrostu 
odsetka wypełnionych ankiet. procedury oceny kompetencji opiekunów naukowych/ 
promotorów 

− zasady i procedury prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych 
− periodyczne monitorowanie kompletności i aktualności sylabusów  
− systemy motywowania nauczycieli akademickich, w zakresie podnoszenia kompetencji 

dydaktycznych oraz doskonalenia i unowocześniania procesów dydaktycznych, poprzez 
wprowadzanie innowacyjnych metod kształcenia i oceny 

− formy doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasady udziału 
w nich pracowników naukowo-dydaktycznych 

− sposoby zapewnienia mobilności krajowej i zagranicznej nauczycieli akademickich 
− mechanizmy promowania i rozpowszechniania dobrych praktyk związanych z nauczaniem  

i uczeniem się, stosowaniem innowacyjnych metod kształcenia i sposobów oceny 
Ocenianie studentów (weryfikacja i uznawanie efektó w kształcenia)  
− adekwatność form, sposobów i technik oceny do zakładanych efektów kształcenia; 
− stosowanie technik umożliwiających porównywanie efektów kształcenia osiąganych w różnych 

uczelniach – jest to kwestia niezwykle istotna w kontekście wprowadzania KRK 
− przejrzystość kryteriów i sposobów oceny  
− publikowanie kryteriów, sposobów oceny oraz wymagań pozwalających na uzyskanie 

określonej oceny  
− uniezależnienie oceny ciągłej od sumującej (wprowadzenie mechanizmów oceny zewnętrznej 

osiągania efektów kształcenia; nie tylko jako jedna z procedur PKA, ale jako procedura 
stosowana w sposób systematyczny przez niezależną instytucję na wzór Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej; także zapraszanie zewnętrznych egzaminatorów na przykład w trakcie 
przeprowadzania egzaminu dyplomowego),  

Kształtowania i uzupełniania zasobów wspieraj ących kształcenie  
− monitorowanie potrzeb wszystkich interesariuszy, w tym szczególnie studentów i doktorantów 

w zakresie zasobów wspierających kształcenie 
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− szerokie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w udostępnianiu zasobów 
wspierających kształcenie, składaniu wniosków itp., zasady racjonalnego wykorzystania 
zasobów (np. godziny otwarcia bibliotek uczelnianych niekolidujące z zajęciami dydaktycznymi 

− Monitorowania zasobów wspierających kształcenie, w celu ich uzupełnienia, aktualizacji, 
unowocześnienia (opracowanie procedur okresowej aktualizacji zbiorów bibliotecznych i ich 
digitalizacji, wymiany sprzętu komputerowego i aktualizacji oprogramowania, unowocześnienia 
wyposażenia laboratoriów i sprzętu laboratoryjnego) 

− Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki (wyposażenie budynków  
i pomieszczeń uczelni, w tym laboratoriów, warsztatów, pracowni specjalistycznych oraz 
domów studenckich, tak aby zapewnić bezpieczeństwo ich użytkownikom) – art. 228 (bez 
zmian). 

Gromadzenie, opracowanie, przetwarzanie, interpreto wanie i udost ępnianie informacji  
Podstawą funkcjonowania wewnętrznego system zapewnienia jakości kształcenia w uczelni 

oraz podejmowania kluczowych decyzji dotyczących poszczególnych etapów i aspektów procesu 
dydaktycznego powinna być baza gromadząca w sposób kompleksowy i ciągły informacje  
o ofercie edukacyjnej uczelni i zakładanych efektach kształcenia, osiąganych przez absolwentów 
kwalifikacjach,  profilu populacji kandydatów, profilu populacji studentów, wynikach i osiągnieciach 
studentów, zadowoleniu studentów z oferty edukacyjnej i studiowania, zadowoleniu pracowników, 
ocenie nauczycieli akademickich przez studentów, ocenie pracowników administracyjnych przez 
studentów, zatrudnialności absolwentów,  zadowoleniu absolwentów, oczekiwaniach pracoda-
wców, ocenie zasobów naukowych, dydaktycznych i efektywności ich wykorzystania. 
Systematycznie gromadzone informacje tworzą bazę wiedzy dla interesariuszy uczelni, stano-
wiącej wsparcie dla podejmowania przez interesariuszy wewnętrznych decyzji dotyczących np.: 
− kierunków działalności promocyjnej uczelni w celu pozyskiwania nowych grup kandydatów (na 

podstawie analizy danych dotyczących profilu kandydatów) 
− kierunków zmian w ofercie dydaktycznej (na podstawie analizy oczekiwań pracodawców, 

badań absolwentów) 
− kierunków zmian w szkoleniu kadry dydaktycznej (na podstawie oceny nauczycieli 

akademickich przez studentów oraz wyników hospitacji)  
przez interesariuszy zewnętrznych decyzji dotyczących np. 
− wyboru uczelni i programu kształcenia 
− wyboru uczelni jako partnera wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych  

Publikowanie informacji  
Jako wzór opracowania i opublikowania „Uczelnianego przewodnika jakości” może posłużyć 

przewodnik jakości Uniwersytetu w Oxfordzie, dostępny pod adresem: http://www.admin.ox.ac.uk/ 
epsc/handbook/handbook.pdf.  

2.8.3.9.3. Role pełnione w wewnętrznym systemie zapewnienia jakości kształcenia 
Rektor opracowuje polityk ę jakości  jako element strategii rozwoju uczelni oraz na 

poziomie PJO ich kierownicy, przy uwzględnieniu założenia, że strategia PJO jest zgodna z 
uczelnianą, co wynika z przepisów ustawy. Działanie rektora może być realizowane za pomocą 
ciał doradczych (np. komisje rektorskie, senackie, uczelniane), co jest rekomendowane ze względu 
na powiązanie z organem kolegialnym uchwalającym strategię rozwoju uczelni. Na poziomie PJO 
w opracowaniu strategii rozwoju, a w tym polityki jakości, mogą kierownika PJO wspierać 
odpowiednie komisje wydziałowe. W organach doradczych rektora i dziekana powinni być 
reprezentowani wszystkie grupy interesariuszy wewnętrznych uczelni oraz przedstawiciele 
pracodawców zgodnie z wymagania ustawy art. 4.4. 
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Proces projektowania programów  powinien odbywać się na poziomie PJO. Wyniki badań 
T. Loukkoli wskazują na stosowanie dwóch modeli związanych z tworzeniem programów 
kształcenia: 
a) stałe komisje lub  
b) grupy robocze powoływane do stworzenia nowego programu. 

To drugie rozwiązanie należy uznać za bardziej efektywne, gdyż w przypadku powoływania 
grup roboczych łatwiej jest zapewnić adekwatność składu grupy roboczej do celu, zakresu i profilu 
programu kształcenia (należy także pamiętać o tym, że w składzie zespołu roboczego powinni się 
znajdować przedstawiciele pracodawców, studentów/doktorantów), niż w przypadku stałych 
komisji dydaktycznych, które zresztą mogą i powinny istnieć jako ciała doradcze prodziekana i 
prorektora ds. dydaktyki, lecz ich zadaniem ma być raczej czuwanie nad realizacją polityki 
dydaktycznej uczelni/PJO oraz wyciąganiem wniosków z oceny jej efektów. Powoływanie grup 
roboczych przyczynia się też do większego zaangażowania kadry naukowo-dydaktycznej w proces 
tworzenia programów kształcenia, co przekłada się na osobiste zainteresowanie rozwijaniem oferty 
dydaktycznej uczelni. Należy także pamiętać o tym, że w składzie zespołu roboczego powinni się 
znajdować przedstawiciele pracodawców oraz studentów/doktorantów. 

W niektórych zagranicznych uczelniach (CBS) wymagane jest przedstawienie 
udokumentowanej analizy zapotrzebowania na absolwentów w przypadku planowania 
uruchomienia nowego kierunku, potwierdzenie udziału pracodawców w projektowaniu i ocenie 
programów kształcenia (ich efektów) oraz publikowanie informacji o zatrudnieniu absolwentów. 

Ocena projektów programów kształcenia  jest zadaniem złożonym. Zgodnie z nowelizacją 
ustawy PSW nie jest możliwe dokonywanie oceny projektów wyłącznie przez interesariuszy 
wewnętrznych uczelni (art. 4.4.). Oprócz interesariuszy wewnętrznych uczelni (akredytacja 
wewnętrzna programu przeprowadzana przez reprezentantów wszystkich grup interesariuszy), 
należy zaangażować w ocenę projektów recenzentów zewnętrznych, w tym zagranicznych oraz 
zastosować metodę benchmarkingu. (Porównywanie programów kształcenia w obrębie 
określonego kierunku z pokrewnymi programami kształcenia w uczelniach o wysokiej jakości 
kształcenia – w Polsce posiadających dla kierunku, w obrębie którego mieści się program ocenę 
wyróżniającą lub posiadających akredytację międzynarodową, za granicą w uczelniach 
posiadających akredytację międzynarodową lub wysokie oceny własnych krajowych agencji 
akredytacyjnych.) 

Wśród kryteriów oceny oprócz wymienionych w części Projektowanie nowych programów 
kształcenia – powinny być brane pod uwagę: 
a) na poziomie lokalnym uczelni – komplementarność i spójność projektowanego programu  

z dotychczasową ofertą w celu uniknięcia dublowania programów studiów oraz innowacyjność 
programu umożliwiająca tworzenie nowych ścieżek edukacyjnych; 

b) w odniesieniu do otoczenia zewnętrznego – zgodność z potrzebami i oczekiwaniami 
społecznymi oraz zadbanie, by projekt programu był konkurencyjny z punktu widzenia efektów 
oraz jakości kształcenia wobec oferty wiodących uczelni. 

Kierownik PJO jest odpowiedzialny za periodyczne mo nitorowanie  zatwierdzonych  
i realizowanych w jednostce programów kształcenia . Korzysta on w tym zakresie z pomocy 
omówionego powyżej organu doradczego. W ocenie wykorzystywane są dane gromadzone  
w bazie wiedzy omówionej w  punkcie Gromadzenie, opracowanie, przetwarzanie, interpretowanie 
i udostępnianie informacji. Wynikiem monitorowania może być podjęcie decyzji o zmianie 
programu lub o jego zamknięciu.  

Za monitorowanie i opracowanie programu doskonalenia k ompetencji nauczycieli 
akademickich jest odpowiedzialny rektor uczelni . Rektor może korzystać w tym zakresie  
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z działań naprawczych proponowanych przez kierowników PJO albo członków powołanej do 
realizacji tego celu komisji (rektorskiej, senackiej czy uczelnianej). Możliwe jest także utworzenie 
za pomocą odpowiedniego zapisu w statucie uczelni innego ciała/organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie jakości kształcenia. 

Za opracowanie procedur wymienionych w punkcie Kształtowania i uzupełniania zasobów 
wspierających kształcenie – jest odpowiedzialny rektor oraz kierownicy PJO . Zaś realizacją 
przyjętych procedur zajmują się osoby kierujące systemem biblioteczno-informacyjnym (jego 
działanie jest określone w art. 88.1) uczelni oraz kierownicy wewnętrznych jednostek 
organizacyjnych PJO. Zgodnie z wymogiem ustawy konieczne jest działanie rady bibliotecznej (art. 
88.3) jako organu opiniodawczego rektora. Jej skład kompetencje oraz tryb powoływania określa 
statut uczelni (art. 88.3). Radzie bibliotecznej można powierzyć odpowiedzialność za politykę 
kształtowania i monitorowania systemu biblioteczno-informacyjnego oraz wdrożenie wynikających 
z niej zadań. Na wzór takiej rady w uczelni powinno być powołane analogiczne ciało 
odpowiedzialne za kształtowanie polityki w zakresie tworzenia i monitorowania zasobów innych niż 
biblioteczno-informacyjne. Dotyczy to na przykład: wyposażenia laboratoriów; sprzętu 
komputerowego i oprogramowania. 

2.8.3.9.4. Struktura organizacyjna wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia 

Badania prowadzone w zagranicznych ośrodkach wykazują ogromną różnorodność struktur 
organizacyjnych, niemożność wskazania rozwiązań typowych, przy jednoczesnym 
zdecentralizowaniu systemów w poszczególnych uczelniach. 
Przykład Uniwersytetu Helsi ńskiego 

Za jakość na Uniwersytecie odpowiada Rektor. Natomiast wszelkie działania w zakresie 
systemu zapewnienia jakości na Uniwersytecie są prowadzone przez grupę ds. zapewnienia 
jakości. Grupa, powołana przez Rektora, składa się z przedstawicieli środowiska naukowego 
uczelni, ekspertów wykładowców, przedstawicieli administracji i studentów. Nadzoruje ona  
i koordynuje proces zapewnienia jakości przez współpracę z konkretnymi jednostkami uczelni oraz 
przygotowuje dokumentację i opracowania dotyczące jakości. Osobą bezpośrednio 
odpowiedzialną za wdrażanie systemu zapewnienia jakości w każdej jednostce jest Quality 
Manager. Współpracuje on z uniwersyteckim ekspertem ds. jakości oraz innymi ekspertami  
i osobami afiliowanymi na wydziałach lub w instytutach.  Wydziały, instytuty prowadzą cykliczną  
i regularną ocenę procesu nauczania z uwzględnieniem celów i planów rozwojowych społeczności 
uniwersyteckiej. Uczelnia dysponuje własnym, wypracowanym na bazie Uniwersyteckiego Planu 
Strategicznego i Programu Rozwoju Kształcenia i Studiów, wszechstronnym narzędziem 
samooceny tzw. Teaching Evaluation Matrix. Każdy wydział, instytut podejmuje niezależne 
działania w zakresie samooceny, a ocenie podlega każdy wymiar kształcenia w danej jednostce. 
Wspomniane narzędzie samooceny może być również wykorzystane w wyborze centrów 
doskonałości w nauczaniu na Uniwersytecie. W procesie samooceny czynny udział biorą studenci, 
którzy oprócz oceny dydaktyki mogą wnosić swój wkład w poprawę procedur ewaluacyjnych na 
wydziale lub w instytucie. 

Rozwiązaniem wartym zarekomendowania jest powołanie na wzór Szkoły Biznesu  
w Kopenhadze  specjalnej jednostki badawczo-doradczej zajmującej się rozwojem kompetencji 
nauczycieli akademickich i pracowników administracji.  

Przewidziana w ustawie autonomiczność uczelni nie sugeruje jednego rozwiązania. Może to 
się dokonać na drodze powoływania ciał kolegialnych (np. komisje), co wydaje się szczególnie 
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wskazane w dużych uczelniach. W mniejszych uczelniach monitorowanie i zapewnianie jakości 
może być powierzone jednostce administracyjnej uczelni. 

Przy tworzeniu struktury organizacyjnej wewnętrznego systemu zapewniania jakości 
kształcenia należało by wziąć pod uwagę to, że jednym z podstawowych celów jest kształtowanie 
kultury organizacyjnej opartej na jakości. To oznacza konieczność zaangażowania wszystkich 
członków społeczności akademickiej oraz tworzenie postaw projakościowych.  

2.8.3.9.5. Przykłady dobrych praktyk jako rekomendowane formy działania 
systemu  
Academic Infrastructure 124   

Jest to zbiór przewodników (poradników) wspomagających uczelnie w projektowaniu  
i utrzymywaniu wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia, przygotowanych przez 
Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) (GB), we współpracy z przedstawicielami 
środowiska akademickiego Wielkiej Brytanii. Zbiór ten ma charakter kompleksowy, obejmuje 
wszystkie obszary działalności dydaktycznej. Jednocześnie przygotowane w jego obrębie 
poradniki stanowią wspólny dla brytyjskich uczelni punkt wyjściowy dla tworzenia indywidualnych 
rozwiązań w obrębie poszczególnych instytucji. 

Na Academic Infrastructure   składają się cztery podstawowe elementy: 
1. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (The framework for higher education 

qualifications in England, Wales and Northern Irela nd (FHEQ) oraz The framework for 
qualifications of higher education institutions in Scotland )  

2. Kodeks praktyk (The Code of practice for the assurance of academic quality and standards 
in higher education) obejmujący m.in. poradniki dotyczące sposobów i form oceny 
studentów, projektowania, zatwierdzania, monitorowania i oceny programów studiów, 
innowacyjnych metod kształcenia 

3. Wzorcowe opisy efektów kształcenia dla kierunków studiów (tematycznych zakresów 
kształcenia) (Subject Benchmark Statements). Zawierają one charakterystykę 
konstytutywnych cech kierunku (dyscypliny) studiów oraz oczekiwanych efektów kształcenia, 
metod nauczania i uczenia się, oceny studentów 

4. Zasady opisu programu kształcenia (Programme specifications ). Charakteryzuj ą one 
metodyk ę tworzenia opisu ró żnych rodzajów programów kształcenia oferowanych 
przez uczelni ę. Opisy te s ą wykorzystywane m.in. do publikowania informacji o ofercie 
edukacyjnej uczelni.  

Academic Quality Handbook/Quality Assurance Handboo k 
Kompleksowy, dobrze ustrukturowany poradnik dotycz ący wszystkich obszarów 

działalno ści dydaktycznej uczelni umieszczony na portalu ucze lnianym.  
University of Oxford http://www.admin.ox.ac.uk/epsc/handbook/handbook.shtml 
University of Aberdeen http://www.abdn.ac.uk/registry/quality/ 
Dublin Institute of Technology http://www.dit.ie/services/academicregistrar/quality/handbook/ 
University of Vienna http://ctl.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/elearning/Handbuch_Lehrende.pdf 
Strategia/polityka jako ści  
Strategia Quality and diversity (Uniwersytet Aarhus, Dania) http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/3/ 

Quality Policy and Principles  (City University London) http://www.city.ac.uk/adu/dps/quali 
ty_policy_and_principles.pdf 
Teaching Evaluation Matrix (Uniwersytet w Helsinkach)  

                                                
124 http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/default.asp 
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Wieloaspektowe narzędzie służące do samooceny jednostek organizacyjnych uczelni 
prowadzących kształcenie oraz umożlwiające ocenę poziomu ich doskonałości w kształceniu oraz 
wybranie „centrów doskonałości w nauczaniu” (centres of excellence in teaching) 
http://www.helsinki.fi/arviointi/koulutuksen_laadunvarmistus/PDF/Evaluation%20Matrix_080107.pdf 
CBS (Copenhagen Business School, Dania) Learning Lab 
Wewnętrzna jednostka CBS, której zadaniem jest wspieranie pracowników uczelni w rozwijaniu 
kompetencji dydaktycznych, wdrażaniu innowacyjnych metod kształcenia, w tym wykorzystaniu 
technologii informacyjnej , pomoc w projektowaniu programów kształcenia 
http://uk.cbs.dk/about_cbs_campus/organisation/cbs_learning_lab 

„Gniazda dobrej praktyki”125 (Copenhagen Business School): Lokalne przykłady dobrej 
praktyki pielęgnowane przy wsparciu uczelni i stopniowo rozpowszechniane w uczelni 
Programy pilota żowe126 (Copenhagen Business School )  

Realizowanie projektów pilotażowych w wybranych jednostkach CBS, a następnie wdrażanie 
sprawdzonych rozwiązań w szerszej skali; jest to szczególnie zalecane w początkowej fazie 
wdrażania KRK dla szkolnictwa wyższego.  
Wybieranie centrów doskonało ści w nauczaniu  (centres of excellence in teaching) 

 Co trzy lata Uniwersytet w Helsinkach dokonuje wyboru najlepszych wydziałów lub 
instytutów nagradzanych za wysoką jakość kształcenia., które otrzymują nie tylko tytuł „centrum 
doskonałości w nauczaniu” ale również wsparcie finansowe127. 

Sporządzanie Planów Poprawy Jakości (Quality Improvement Plan) (University College 
Cork): Forma umowy między rektorem a kierownikiem PJO, określający jakie działania i w jakim 
czasie należy podjąć w celu poprawy jakości kształcenia128.  
Wprowadzenie systemu motywuj ących nagród   

Nagrody dla studentów (lub grup studentów) przyczyniających się do podniesienia jakości 
kształcenia (rozwiązanie fińskie, Uniwersytet w Oulu129); nagrody dla wyróżniających się 
nauczycieli, wybieranych przez społeczność akademicką; nagrody dla nauczycieli stosujących 
innowacyjne metody nauczania, zwłaszcza z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, 
innowacyjne metody i techniki oceny osiągnięć studenta; nagroda dla zespołów lub instytutów, na 
podstawie współzawodnictwa między projektami, które stanowią pozytywny przykład dla innych; 
nagrody dla pracowników administracyjnych. Celem stosowania tych nagród jest przede wszystkim 
wzmocnienie kultury jakości i zaangażowania wszystkich interesariuszy w działania projakościowe. 

                                                
125 Raport końcowy. Analiza opisująca systemy zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa 
Wyższego op. cit. 
126 Tamże. 
127 Tamże. 
128 Tamże. 
129 Tamże. 
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2.9.Moduł zarządzania zasobami materialnymi 

2.9.1 Stan prawny 
W zakresie zarządzania zasobami materialnymi uczelni akademickiej i zawodowej 

obowiązują następujące podstawowe przepisy prawne: 
− Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, 
− Ustawa o finansach publicznych, 
− Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
− Ustawa  o zasadach finansowania nauki 
− Ustawa Prawo zamówień publicznych, 
− przepisy wewnętrzne obowiązujące w uczelni, np.: statut uczelni, uchwały senatu, decyzje  

i zarządzenia władz rektorskich, dziekańskich, kanclerza i kwestora. 
 
Tworzenie, utrzymanie i dysponowanie zasobami materialnymi przez uczelnię regulują  

w szczególności następujące akty prawne: 
Ustawy i rozporz ądzenia dotycz ące inwestycji, remontów , gospodarki nieruchomo ściami 
oraz zasad eksploatacji nieruchomo ści i budynków  
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmian  Dz. U. Nr 156 poz. 1118 
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
5. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, 
6. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.  o własności lokali, 
7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 
8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz. U. z 8 czerwca 2004 Nr 

130 poz. 1389 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz. U. z  2004 Nr 202  poz. 
2072 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego, 

11. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r.  Dz. U. Nr 120 poz. 1133 oraz rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Dz. U. z  2008 Nr 201 poz. 1239 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego, 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 3 lipca 2006 r. Dz. U. Nr 120 poz. 831 w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 2 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1579 w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dziennik Ustaw nr 239, 

15. Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
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16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października  
2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji  
niektórych urządzeń transportu bliskiego, 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r.  
w   sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 
urządzeń ciśnieniowych, 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 31 stycznia 2002, 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne 
na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej, 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. 
w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego 
lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.(dz. u. z dnia 30 grudnia 
1996 r, 

21. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów  (dz. u. z 
dnia 10 października 2003 r 
 

Ustawy i rozporz ądzenia dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy w budynkach, w których 
znajduj ą się pomieszczenia pracy . 
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 zm: Dz.U. 
2003 nr 169 poz. 1650, Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330, Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690). 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897). 

3. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 
1623) – Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych ( od Art. 61). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 
690. zm. Dz.U. 2003 nr 33 poz., Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238, 
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461, Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597). 

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1134). 

6. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 nr 10 poz. 55, z 1997 nr 88 poz. 554, nr 121 poz. 770, z 
1999 nr 96 poz. 1107, z 2003 nr 229 poz. 2274, z 2010 nr 81 poz. 529). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596, zm: Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna (Dz.U. 2000 nr 36 poz. 409). 

9. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021,  
zm: Dz.U. 2003 nr 28 poz. 240). 
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10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.  
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych  
w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833 z późn. zm.). 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy a dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas  
i drgania mechaniczne (Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318). 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826). 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, 
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w 
środowisku pracy (Dz.U. 2004 nr 280 poz. 2771 z późn. zm.). 

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 
2005 nr 11 poz. 86 z późn. zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania 
miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub 
zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.U. 2010 nr 125 poz. 
851). 

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników 
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo 
narażonych na te czynniki (Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 z późn. zm.). 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz. U. nr 20 poz. 122). 

18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 
1998 nr 148 poz. 973). 

19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 
313 z późn. zm.). 

20. .Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w 
miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931). 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). 

 
Ustawy i rozporz ądzenia dotycz ące ochrony środowiska (odpady, emisja, GMO)  
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. Dz.U. 

2004.121.1263.  
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2008 ze zm.). 
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 

189, poz. 1495, ze zm.).  
4. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 

25, poz. 202 ze zm.) 
5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, 

poz. 638, ze zm.) 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, ze zm.) 
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7. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639, 
ze zm.) 

8. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. 2001 
nr 76 poz. 811 ze zm.)  

9. Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. Nr 126, poz. 1384 
ze zm.). 

10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666 ze zm.). 
11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo o ochronie środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze 

zm.) 
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z odpadami medycznymi ( Dz.U. Nr 198, poz.1318) 
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie dopuszczalnych 

sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. NR 
8, poz. 104 ze zm.).  

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników 
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo 
narażonych na te czynniki (Dz.U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716) 

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2010 r. w sprawie trybu wycofania 
substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu z obrotu i sposobu ich 
przechowywania (Dz.U. Nr 164.poz.1115) 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu przeprowadzania oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska w 
związku z podjęciem działań polegających na zamkniętym użyciu GMO, zamierzonym 
uwolnieniu GMO do środowiska, w tym wprowadzeniu do obrotu produktów GMO, oraz 
wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja zawierająca ustalenia takiej ceny. (Dz.U. 
2002 nr 107 poz. 944) 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. nr 249.poz, 1673) 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 
danych o odpadach(Dz.U. nr 249.poz, 1673) 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie określenia wzorów 
wniosków dotyczących zgód i zezwoleń na działania w zakresie organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych. (Dz.U. 2002 nr 87 poz. 797) 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie listy organizmów 
patogennych oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla poszczególnych stopni 
hermetyczności. (Dz.U. 2002 nr 212 poz. 1798) 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. Nr 112. poz.1206).  

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. Nr 49 poz.356 ze zm.)  

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 
(Dz.U. Nr 75. Poz.527 ze zm.) 
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24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku 
R10 (Dz.U. Nr228.poz.1685 ze zm.) 

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów 
lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii 
małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów ( 
Dz.U. Nr 152.poz. 1734 ze zm.) 

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191.poz.1599 ze 
zm.). 

27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru karty 
urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane. (Dz.U.2004.184.1903) 

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu 
działalności związanej z substancjami kontrolowanymi. (Dz.U.2004.202.2071) 

29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 
oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także 
pojemników zawierających te substancje. (Dz.U.2004.195.2007).  

30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie kontroli 
szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane. 
(Dz.U.2004.195.2008).  

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów 
kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie 
substancji kontrolowanych. (Dz.U.2004.195.2009).  

32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji 
substancji kontrolowanych. (Dz.U.2004.185.191).  

33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest ( Dz.U. Nr 71, poz.649) 

34. Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji 
zubożających warstwę ozonową. Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000.  

35. Rozporządzenie (WE) nr 1494/2007 z dnia 17 grudnia2007r. w sprawie etykietowania 
produktów i urządzeń zawierające niektóre gazy cieplarniane (Dz.U. EU L 332/25 z 18 grudnia 
2007 r.). 

36. Rozporządzenie (W)E nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych 
gazów cieplarnianych (Dz.U. EU L161 z 14 czerwca 2006 r. ze zm.). 

 
W ustawie nowelizującej przepisy, związane z zarządzaniem szkolnictwem wyższym, nie 

dokonano zmian wpływających na zarządzanie zasobami materialnymi uczelni.  

2.9.2.Propozycje rozwiązań modelowych z uzasadnieniem oraz wskazaniem 
dobrych praktyk  

Zasoby materialne uczelni można podzielić na trzy podstawowe rodzaje: 
− grunty, 
− budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 
− wszelkie wyposażenie ruchome, jak meble, sprzęt, aparatura naukowo badawcza, materiały  

itp. 
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2.9.2.1. Model zarządzania inwestycjami dla nowych obiektów, obiektów 
modernizo-wanych i adaptowanych  do nowych potrzeb i celów 

2.9.2.1.1.Planowanie 
− analiza potrzeb czyli rozpoznanie i krytyczna analiza potrzeb lokalowych dla realizacji zadań 

edukacyjnych, badawczych i logistycznych aktualnie realizowanych i planowanych do 
realizacji w perspektywie 5 do/i 10 lat, 

− analiza zgodności z planami rozwojowymi uczelni, regionu i strategią państwa, 
− oszacowanie liczby kontaktowych godzin dydaktycznych na studiach stacjonarnych różnych 

stopni. Studia niestacjonarne i podyplomowe mogą bezkolizyjnie korzystać z tych samych 
zasobów co studia stacjonarne, 

− ocena wykorzystania sal dydaktycznych różnego typu, 
− oszacowanie przyszłej liczby studentów na studiach różnych stopni i typów, liczby 

pracowników  oraz typów przyszłych technologii badawczych; 
Efektem planowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla każdego z zadań 

inwestycyjnych, który określa wielkość poszczególnych zespołów dydaktyczno-naukowych. 
Wynika ona z liczby kształconych osób i zakresu oraz typu prowadzonych prac naukowo-

badawczych. Miernikami są tu: 
− dla funkcji dydaktycznych: obliczona wielkość tygodniowej liczby godzin kontaktowych 

studentów (TLGKS) studiów stacjonarnych, 
− dla funkcji pracy personelu naukowo-badawczego: liczba pracowników naukowo-badawczych, 

technicznych oraz pomocniczych, 
− dla funkcji naukowo-badawczych:  liczba pracowników naukowych i doktorantów, 
− dla bibliotek: liczba osób korzystających z biblioteki i czytelni, liczba woluminów w maga-

zynach książek, 
− dla funkcji administracyjnych: liczba pracowników administracyjnych i obsługi. 

Podstawowe dane wejściowe, niezbędne do opracowania programu funkcjonalno-
użytkowego powinny uwzględniać: 
− planowany aktualnie oraz prognozowany za 5 i 10 lat nabór studentów na I rok studiów  

z podziałem na wydziały, kierunki, specjalności oraz rodzaje studiów, 
− przypuszczalną liczbę studentów na poszczególnych latach studiów (jako materiał pomocniczy 

mogą służyć dane statystyczne za okres ostatnich 8 – 10 lat) 
− plany studiów dla poszczególnych kierunków i specjalności dla semestrów zimowego  

i letniego. 
Powierzchnie części dydaktycznej są obliczane dla studiów prowadzonych przez daną 

jednostkę organizacyjną (np. instytut), jak również dla zajęć (w tym również laboratoryjnych) 
prowadzonych studentów innych jednostek. 

Model opracowywania programów użytkowych i założeń technologicznych przedstawia 
następujący schemat: 
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Rysunek 20. Metodologia opracowywania programów  u żytkowych i zało żeń technologicznych  

 

  
Źródło:Opracowanie własne 
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2.9.2.1.2.Organizowanie 
− pozyskanie terenów budowlanych, 
− współdziałanie przy tworzeniu planów miejscowych, 
− uzyskanie WZiZT lub ULICP, 
− przygotowanie montażu finansowego 
− przygotowanie i przeprowadzenie przetargów 

Aktualnie spotykamy się z szeregiem systemów realizacji inwestycji budowlanych. Wybór 
konkretnego typu realizacji przedsięwzięcia przez uczelnię jest konsekwencją wielu czynników, 
wśród których do najważniejszych należą: 
− rodzaj posiadanych środków finansowych i montażu finansowego (środki publiczne i prywatne) 
− rodzaj prowadzonej działalności badawczo-naukowej (uczelnie techniczne, medyczne i posia-

dające wydziały przyrodnicze oraz uczelnie humanistyczne) 
− zakres doświadczenia w prowadzeniu inwestycji budowlanych (uczelnie doświadczone, 

tj.często i wielokrotnie dokonujące zakupu usług budowlanych, oraz niedoświadczone) 
 
Wyró żniamy nast ępujące główne typy realizacji inwestycji 130: 
1. System tradycyjny (generalnego wykonawcy):  

− uczelnia dokonuje wyboru uczestników procesu budowlanego (projektantów, generalnego 
− wykonawcy oraz innych osób) 
− uczelnia samodzielnie prowadzi większą część procesu budowlanego lub jego całość 
− wybór wykonawcy dokonywany jest po zakończeniu prac projektowych 
− wykonawca dokonuje wyboru podwykonawców niezależnie 
− wykonawca odpowiada przed uczelnią za całą część wykonawczą procesu budowlanego 
− większe ryzyko zwiększenia kosztu i czasu realizacji inwestycji na skutek możliwości 
− występowania konfliktów wewnętrznych 
− ograniczony wpływ uczelni na firmy podwykonawcze 
− dodatkowe wynagrodzenie generalnego wykonawcy 

2. System Design & Build (zaprojektuj i wykonaj) / Turn Key (pod klucz), zwany też czasem 
systemem Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) :  

− wykonawca odpowiada przed uczelnią za cała inwestycję 
− ścisła współpraca pomiędzy zespołem projektowym i wykonawczym 
− konsekwencje błędów projektowych ponosi wykonawca 
− możliwe jest ustalenie stałej ceny oraz czasu realizacji 
− możliwość rozszerzenia zakresu prac o dostawy uczelni typu Turn Key (pod klucz) 
− brak możliwości bezpośredniego nadzorowania przez uczelnię efektów finansowych 

związanych z realizowaną inwestycją 
3. System Construction Management (zarządzanie wykonawstwem):  

− inwestycja jest zarządzana przez wyspecjalizowaną firmę doradczą 
− inwestycja jest podzielona na szereg pakietów (zakresów robót) wzajemnie 

skoordynowanych ze sobą 
− umowy są zawierane bezpośrednio przez uczelnię z wykonawcą każdego z pakietów 
− pozyskiwanie wykonawców odbywa się sukcesywnie z otrzymywaniem dokumentacji 

technicznej 

                                                
130 Opracowanie własne na podstawie: Kierowanie budową i projektem budowlanym. Poradnik dla inżynierów  
i menedżerów budowlanych. Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA Sp. z o.o., Warszawa 2002  
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− uczelnia monitoruje proces poprzez podejmowanie ostatecznych decyzji odnośnie 
wszystkich zdarzeń realizacyjnych w oparciu o rekomendacje Construction Managera na 
podstawie przeprowadzonych analiz 

− możliwość szybkiego reagowania na potencjalne nieprawidłowości, co minimalizuje poziom 
− ryzyka inwestycyjnego 
− możliwe jest równoległe projektowanie i realizacja inwestycji, co w efekcie przyspiesza cały 
− proces inwestycyjny 

4. System Project Management (zarządzanie projektem budowlanym):  
− uczelnia jest reprezentowany bezpośrednio przez Project Managera (zarządzającego 

projektem) 
− inwestycja jest zarządzana kompleksowo przez wyspecjalizowaną firmę doradczą 
− inwestycja jest podzielona na szereg pakietów (zakresów robót) wzajemnie 

skoordynowanych ze sobą 
− umowy są zawierane bezpośrednio przez uczelnię reprezentowaną przez Project 

Managera z wykonawcą każdego z pakietów 
− pozyskiwanie wykonawców odbywa się sukcesywnie ze spływem dokumentacji technicznej 
− Project Manager monitoruje proces poprzez podejmowanie ostatecznych decyzji odnośnie 

wszelkich zdarzeń realizacyjnych 
− możliwość szybkiego reagowania na potencjalne nieprawidłowości, co minimalizuje poziom 

ryzyka inwestycyjnego 
− możliwe jest równoległe projektowanie i realizacja inwestycji, co w efekcie przyspiesza cały 

proces inwestycyjny 

2.9.2.1.3.Motywowanie/przewodzenie 
− realizacja inwestycji ( dwa podstawowe modele: generalny realizator oraz generalny 

wykonawca) 
− ustanowienie pełnomocnika rektora, dziekana i przyszłego użytkownika obiektu, 
− nadzór inwestorski (własne służby lub zewnętrzny realizator) 
− zasady motywacji (dodatki zadaniowe, premie itp.) 

2.9.2.1.4.Kontrola 
− ustanowienie systemu obiegu i przechowywania dokumentów 
− stworzenie i wdrożenie procedur kontroli technicznej i finansowej realizacji inwestycji, 
− realizacja audytu jakościowego 
− rozliczenie i zamknięcie inwestycji 

 
Zarządzanie nieruchomościami w uczelni ma celu zapewnienie odpowiednich warunków 

fizycznych i organizacyjnych dla sprawnej realizacji procesów dydaktycznych, badawczych  
i logistycznych. Realizowane jest  to poprzez: 
− zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i właściwą eksploatację obiektów, 
− zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w obiektach uczelni w rozumieniu przepisów 

Prawa energetycznego, 
− bieżące utrzymanie obiektów uczelni zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymywanie ich  

w stanie niepogorszonym 
− zapewnienie odpowiedniej gospodarki ekonomiczno-finansowej obiektów uczelni 
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− przygotowywanie odpowiednich opracowań, analiz i ekspertyz w zakresie utrzymywania 
nieruchomości uczelni. 

Głównym instrumentem organizującym zarządzanie nieruchomościami, który łączy ze sobą 
szeroki wachlarz działań operacyjnych, taktycznych i strategicznych jest  plan zarz ądzania 
nieruchomo ścią (PZN) , łącząc ocenę i diagnozę stanu obecnego z prognozą dalszego rozwoju 
oraz celami i oczekiwanymi wynikami, zawiera strategię  postępowania z nieruchomością i ułatwia 
władzom uczelni oraz zarządzającemu spójne współdziałanie. 
Funkcje planu zarz ądzania : 
− funkcja informacyjna – (diagnostyczna) – daje uczelni pełną wiedzę na temat stanu prawnego, 

technicznego, finansowego nieruchomości oraz daje informacje na temat ewentualnej pozycji 
rynkowej nieruchomości, 

− funkcja prognostyczna – na podstawie dotychczasowych trendów użytkowania oraz analizy 
rynku pokazuje możliwości funkcjonowania nieruchomości w przyszłości, 

− funkcja doradcza – analizuje różne warianty wykorzystania nieruchomości oraz profity i koszty 
w poszczególnych rozwiązaniach, rekomendując najkorzystniejsze rozwiązanie, 

− funkcja strategiczna – jest „przewodnikiem” dla zarządzającego, wyznacza jego kierunki 
działania, oprócz zastosowania planu podstawowego pozwala zastosować wariant awaryjny. 

− PZN pełni również funkcję kontrolną oraz rozliczeniową. 
 
Przygotowanie PZN powinno być realizowane w następujących etapach: 

− Pełna identyfikacja podstaw prawnych oraz zebranie wszelkich informacji (dokumentacji) 
dotyczących nieruchomości. 

− Analiza i diagnoza obecnego stanu nieruchomości. 
− Analiza otoczenia rynkowego nieruchomości. 
− Analiza dotychczasowych wyników finansowych oraz sporządzenie prognozy uwzględniającej 

pozyskaną wiedzę o otoczeniu rynkowym nieruchomości, przy założeniu zastanej struktury 
funkcjonalnej oraz funkcji użytkowania. 

− Analiza strategiczna oraz określenie możliwych wariantów strategii dalszego działania. 
− Ocena wariantów strategicznych i wskazanie na zalecany wybór strategiczny. 
− Przygotowanie planu realizacji zalecanego wariantu z uwzględnieniem zagrożeń. 
− Podsumowanie planu i przedstawienie wniosków końcowych. 
− Zestawienie załączników. 

 
Każdy PZN  jest inny, ponieważ każda nieruchomość jest inna. Zawartość planu zależy m.in. 

od: rodzaju nieruchomości, otoczenia nieruchomości (rynkowe, prawne, instytucjonalne, itp.) 
− celów uczelni, oczekiwań użytkowników. 
− W praktyce, plany zarządzania składają się z następujących elementów: 
− Strona tytułowa 
− Spis treści 
− Wstęp (wprowadzenie) 
− Podstawowe informacje o nieruchomości  
− Analiza rynku nieruchomości 
− Bieżąca analiza finansowa 
− Analiza strategiczna 
− Ocena wariantów postępowania 
− Plan realizacji wskazanego wariantu (z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń) 
− Podsumowanie planu i wnioski końcowe 
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− Załączniki 
  
Wprowadzenie do planu zarządzania zawiera podsumowanie dla uczelni – pełna wersja 

planu w „pigułce”, zawiera najistotniejsze informacje na temat nieruchomości, zalecany przez 
autora planu sposób postępowania oraz jego uzasadnienie. Powstaje w momencie, gdy cały plan 
jest już gotowy; sygnalizuje, jakie elementy zostały szczegółowo opracowane w planie, ułatwia 
korzystanie z planu. Przedstawienie celów planu – wynika z celów uczelni np. polepszenie 
standardu nieruchomości, zmniejszenie kosztów utrzymania, zwiększenie dochodów  
z nieruchomości, podniesienie wartości rynkowej nieruchomości, przygotowanie nieruchomości do 
sprzedaży. 

 
Na podstawowe informacje  o nieruchomo ści składaj ą się: 

Opis stanu prawnego nieruchomości – to głównie informacje z ksiąg wieczystych na temat 
statusu prawnego nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa), 
identyfikacja praw do nieruchomości, obciążenia, służebności, hipoteki, egzekucje. 

Opis gruntu i naniesień to oznaczenie geodezyjne działki - wypis z ewidencji gruntów, 
informacje z mapy zasadniczej (powierzchnia działki, usytuowanie w terenie, np. względem działek 
sąsiednich, uzbrojenie), funkcje nieruchomości (sposób jej wykorzystania), przeznaczenie 
nieruchomości (wskazanie przeznaczenia nieruchomości, ocena zgodności wykorzystania 
nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania). 

Lokalizacja nieruchomości  - ogólna obejmuje ogólne geograficzne położenie (np  
w północnej czy wschodniej części miasta, regionu) położenie obiektu oraz odniesienie np. do 
położenia względem centralnej części uczelni czy drogi wyjazdowej z miasta itp., natomiast 
szczegółowa obejmuje szczegóły dotyczące miejsca, gdzie znajduje się nieruchomość: 
ukształtowanie terenu, nawierzchnia, ogrodzenie czy jego brak, opis dostępu do nieruchomości, 
połączenia komunikacyjne z innymi  obiektami wydziału czy uczelni, natężenie ruchu 
komunikacyjnego obok nieruchomości. 

Charakterystyka nieruchomości  obejmuje jej dane techniczne i funkcjonalne. Należy tu 
podać takie parametry budynku jak powierzchnia zabudowy, powierzchnia całkowita, powierzchnia 
użytkowa, powierzchnia użytkowa wspólna,  powierzchnia gospodarcza i techniczna, kubatura, 
liczba sal dydaktycznych różnych typów wraz z ich powierzchnią użytkową, liczba kondygnacji 
naziemnych i podziemnych  itp. Znajduje się tu również opis konstrukcji i technologii wykonania 
(fundamenty, piwnice,  stropy piwniczne, ściany nadziemia, ściany nośne i działowe, stropy 
międzykondygnacyjne, dach – konstrukcja i pokrycie, klatki schodowe, posadzki i podłogi, dźwigi 
osobowe, ułatwienia dla osób niepełnosprawnych) oraz opis instalacji (wodociągowa, 
kanalizacyjna,  gazowa, elektryczna, słaboprądowa/ teletechniczna, CO, wentylacyjna, telewizji 
kablowej, klimatyzacyjna, telefoniczna, okablowanie strukturalne, instalacja odgromowa). Znajdują 
się tu również opisy budowli oraz ich wpływu na ewentualne dodatkowe wykorzystanie gruntu, 
sieci technicznego uzbrojenia terenu, małej architektury i zieleni. 

Ocena stanu technicznego obiektu – w tym podrozdziale oceniamy i komentujemy stopień 
zużycia całego budynku, zgodnie z klasyfikacją stanu technicznego elementu budynku. Na 
podstawie dotychczas zebranych informacji i dokumentów oraz przeglądu nieruchomości i wiedzy 
na temat planów uczelni, w tej części opracowania określamy potrzeby remontowe  
i modernizacyjne, uwzględniając wcześniej określone cele i warianty działań.  

Analiza użytkowników nieruchomości daje odpowiedź na pytania jaka część nieruchomości 
wykorzystywana jest przez uczelnię a jaka część nieruchomości i na jakich warunkach jest 
udostępniana najemcom/dzierżawcom; czy i w jakiej części korzystają z niej odpłatnie/nieodpłatnie 
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i na podstawie jakich tytułów prawnych inne podmioty, jak pomieszczenia są wykorzystywane  
i z jakim współczynnikiem obłożenia zajęciami dydaktycznymi, jakie są alternatywne sposoby 
wykorzystania pomieszczeń nieruchomości. 

Aktualny sposób zarządzania jest przedstawiany w formie opisu aktualnego zarządzającego 
(nazwa, forma organizacyjno-prawna, adres jednostki),analizę obowiązków nałożonych na 
zarządzającego , analizę personelu bezpośrednio obsługującego nieruchomość (liczba osób, 
obowiązki, wymiar czasu pracy, podległość funkcjonalna i organizacyjna) ,analizę stosowanych 
procedur zarządzania. 

 
 Analiza rynku nieruchomości – zależy od rodzaju nieruchomości i zawiera analizę makro- 

 i mezoekonomiczną. Analiza makroekonomiczna to poziom i perspektywy rozwoju gospodarki, 
stabilność rynku kapitałowego, poziom inflacji, sytuacja demograficzna, stan rynku pracy. Analiza 
regionu to ocena stanu i perspektyw rozwoju miasta, struktura społeczno-gospodarcza, specyfika 
miasta, znaczenie uczelni w regionie , współpraca międzynarodowa, promocja.  

Bieżąca analiza ekonomiczno - finansowa 
Bez względu na rodzaj nieruchomości zarządca każdej z nich tworzy roczny budżet, 

składający się z przychodów i kosztów, który jest podstawą działania zarządcy oraz narzędziem 
dla uczelni do oceny pracy zarządzającego. Plan finansowy jest akceptowany przez 
użytkownika(wydział-dziekan) i uczelnię (kanclerz, kwestor).  

Nieruchomości są utrzymywane przez uczelnię a koszty pokrywane w formie dotacji, 
ukazane po stronie przychodów w budżecie operacyjnym. W pozycji przychodów znajdą się 
zaliczki wpłacane przez wydziały w wysokości pozwalającej pokryć koszty utrzymania 
nieruchomości, sama nieruchomość wypracowuje niekiedy tzw. pożytki, które w niewielkim 
zazwyczaj stopniu wspomagają utrzymanie nieruchomości. 

Budżet nieruchomości to szczegółowy roczny plan finansowy nieruchomości stanowiący 
prognozę przyszłych działań. Jest jednym z najważniejszych instrumentów planowania  
i kierowania, stanowi element sprawozdawczości z działań zarządzającego i zawiera informacje 
dotyczące kondycji finansowej i technicznej nieruchomości.  

Przy sporządzaniu budżetu należy uwzględnić: wartość rynkową powierzchni do wynajęcia 
(na podstawie rynkowych stawek czynszowych); prognozę strat (pustostany), sezonowość 
wykorzystania  powierzchni; prognozę dochodów z innych źródeł (parking, automaty, reklama); 
prognozę wydatków operacyjnych; prognozę wydatków remontowych; potencjał rozwojowy, 
szanse, zagrożenia, uwarunkowania makroekonomiczne (np. inflacja, stopy procentowe, itp.) 

Rodzaje budżetów: 
− - operacyjny (roczny) 
− - kapitałowy (remontowy) 
− - długoterminowy 
− - pro forma 

Budżet operacyjny (roczny) to podstawowy rodzaj budżetu sporządzany na okres 12 
miesięcy (najczęściej dla roku kalendarzowego), powinien uwzględniać wielkości planowane  
i faktyczne oraz odchylenia wielkości faktycznych od planowanych. 
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Tabela 15.  Przykładowy układ bud żetu operacyjnego dla nieruchomo ści:  

Lp. Pozycja Plan Wykonanie Odchylenie 
Odchylenie w 
% 

I. Przychody     
 Przychód  z  tytułu opłaty eksploatacyjnej     
 Przychód z tytułu czynszu najmu     
 Przychód z tytułu opłaty parkingowej     
 Inne przychody     
II. Całkowity przychód     
III. Straty w płatach ekspolatacyjnych i 

pustostany  
    

IV. Przychód efektywny brutto   (II – III)     
V. Koszty operacyjne     
 Koszty zarządzania     
 Energia elektryczna     
 Woda i odprowadzanie ścieków     
 Wywóz śmieci     
 Ogrzewanie     
 Ochrona obiektu     
 Utrzymanie czystości     
 Konserwacja dźwigów     
 Obsługa techniczna i naprawy     
 Opłata z tytułu użytkowania wieczystego     
 Podatek od nieruchomości     
 Ubezpieczenie budynku     
 Inne koszty     
VI. Dochód operacyjny netto  (IV – V)     

Budżet kapitałowy (remontowy) jest przygotowywany przed dokonaniem dużych napraw, 
modernizacji, itp.. Określa roczne wielkości wydatków na remonty kapitalne i rezerwy na ten cel 
(udział w funduszu  remontowym uczelni, kredyty, subwencje i dotacje itp.). Wymaga określenia: 
− potrzeb remontowych,  
− zakresu wykonywanych prac,  
− czasu trwania prac remontowych, 
− wysokości kosztów prac remontowych, 
− sposobu finansowania prac remontowych. 

Budżet długoterminowy jest przygotowywany, gdy uczelnia  rozważa możliwość sprzedania 
obiektu, zwykle jest on opracowywany na okres kilkuletni (max. 5 lat). 

Budżet pro forma ustalany jest dla projektowanych inwestycji w nieruchomości lub nowych 
budynków. 

Ponadto w tej części opracowania należy uwzględnić: 
− możliwości zmniejszenia kosztów , np. poprzez negocjacje umów z dostawcami czy 

wprowadzenie nowych technologii (wymiana okien, montaż podzielników ciepła, modernizacja 
instalacji grzewczej , wprowadzenie energooszczędnych źródeł światła, automatyzację funkcji 
dozoru - likwidacja nocnych portierni itp)  

− potencjalne źródła finansowania - należy wskazać z jakich środków finansowana jest 
działalność nieruchomości. Czy są to użytkownicy dokonujący wpłat zaliczek na poczet 
kosztów utrzymania, czy może nieruchomość sama generuje dochód i z niego pokrywane są 
częściowo koszty albo występuje finansowanie zewnętrzne w postaci dotacji czy kredytu. 
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− określenie wartości nieruchomości - zarządzający nieruchomością, tworząc plan zarządzania, 
musi posiadać wiedzę na temat wartości nieruchomości, jednakże nie mając uprawnień 
rzeczoznawcy majątkowego, może wspomagać się aktualnym operatem szacunkowym 
(ważnym 6 miesięcy), jeśli taki dana nieruchomość posiada, a jeśli nie - wystarczy orientacja w 
cenach nieruchomości na danym rynku nieruchomości aktualizowana za pośrednictwem prasy 
fachowej oraz kontaktów z pośrednikami w obrocie nieruchomościami. 

Analiza strategiczna  
Analizę strategiczną sporządzamy w oparciu o analizę SWOT, określając mocne i słabe 

strony nieruchomości oraz przyszłe szanse i zagrożenia dla nieruchomości. 
W oparciu o przeprowadzona analizę SWOT, uwzględniając podstawowe cele uczelni należy 

zaproponować warianty dalszego zarządzania nieruchomością. W praktyce sprowadza się to do 
minimum dwóch wariantów: wariant zachowawczy lub wariant rozwojowy. 

Wariant zachowawczy uwzględnia dotychczasowy sposób zarządzania. 
Wariant rozwojowy powinien uwzględniać usprawnienia obiektu i sposobu zarządzania, np. 

przez racjonalizację kosztów utrzymania obiektu, poprawę sposobu zarządzania, celem poprawy 
sprawności zarządzania, obniżenia kosztów eksploatacyjnych, modernizację lub remont budynku 
lub jego części. 
Ocena wariantów post ępowania  

Dla każdego z wariantów usprawnienia nieruchomości należy sporządzić w zarysie opis 
techniczno-organizacyjny realizacji propozycji zmian i przeprowadzić odpowiednią analizę 
ekonomiczno-finansową, przedstawiającą efektywność ich wprowadzenia. 

W celu kompleksowego przeanalizowania skutków proponowanych zmian w nieruchomości 
należy sporządzić np. :  

− budżet nieruchomości na najbliższy rok i jego prognozę na najbliższe 2-3 lata, 
− zestawienie przepływów finansowych na najbliższy rok i ich prognozę na kolejne 2-3 lata. 
− Nie zawsze usprawnienia nieruchomości przyniosą wymierne korzyści finansowe ale  mogą 

np. podnieść walory użytkowe nieruchomości. Należy wtedy opracować odpowiednie kryteria 
oceny porównania zaproponowanych wariantów.  
Do wyboru właściwego wariantu można zastosować metody oceny efektywności inwestycji, 

np. czas zwrotu, stopy zwrotu (odwrotność czasu zwrotu), zaktualizowaną wartość inwestycji 
(NPV), próg rentowności.  

Zarządzający dokonuje analizy porównawczej wariantów i wskazuje wariant optymalny do 
zastosowania. Do tej pory w PZN zostały  przedstawione wszelkie możliwe informacje dotyczące 
nieruchomości, teraz jest miejsce na przedstawienie końcowych wniosków popartych argumentami 
świadczącymi na korzyść wariantu rekomendowanego przez zarządzającego.  

Dla wybranego wariantu należy przedstawić harmonogram realizacji, z uwzględnieniem 
ewentualnych zagrożeń i propozycją zapobiegania im.  
Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzgl ędnieniem ewentualnych zagro żeń 

Plan realizacji wskazanego wariantu to harmonogram realizacji prac remontowo- 
-inwestycyjnych ukazujący terminowe wykonanie planowanych założeń znajdujący swoje 
uzasadnienie w środkach finansowych zgromadzonych na ten cel. W podsumowaniu planu należy 
ocenić wybór postępowania i zawiązany z tym wyborem stopień ryzyka. 
Załączniki  

Do PZN można dołączyć zdjęcia nieruchomości, kopie dokumentów, np. wypis z rejestru 
gruntów, wypis z księgi wieczystej, mapkę ukazującą lokalizację nieruchomości. 
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2.10.Moduł zarządzania finansami 

2.10.1. Aktualny stan prawny zarządzania finansami uczelni 

W zakresie zarz ądzania finansami publicznej uczelni publicznej obow iązują 
nast ępujące podstawowe przepisy prawne: 
− Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym, 
− Ustawa o finansach publicznych, 
− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
− Ustawa o rachunkowości, 
− Ustawa o podatku VAT, 
− Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
− Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, 
− Ustawa prawo zamówień publicznych, 
− Kodeks pracy, 
− ustawa z 19 grudnia 2008 r. o Partnerstwie publiczno-prywatnym. 
− przepisy prawa unijnego obowiązujące w Polsce, 
− przepisy wewnętrzne obowiązujące w uczelni. 

Dysponowanie  środkami finansowymi przez uczelni ę publiczn ą  reguluj ą nast ępujące 
akty prawne: 
1)  ustawa prawo o szkolnictwie wyższym, 
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. Nr 246, poz. 1796), 
3)  ustawa o finansach publicznych,  zawierająca następujące ograniczenia: 

a) art. 45 wprowadza zakaz tworzenia ze środków publicznych fundacji na podstawie ustawy  
z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.), 

b)  art. 46 ust. 1 u.f.p. wskazuje górną granicę zobowiązań jednostki sektora finansów 
publicznych do sfinansowania w danym roku. Zgodnie z nim uczelnie publiczne mogą 
zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu 
wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, 
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne 
oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich,  
z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4 i art.153, 

c) uczelnie publiczne nie dysponują całkowitą swobodą w dokonywaniu lokat wolnych 
środków,  zgodnie z  art. 48 u.f.p,  zakazane jest dokonywanie lokat wolnych środków 
pochodzących z dotacji z budżetu w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach 
emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach bankowych w 
bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  jednostki sektora finansów publicznych nie mogą posiadać, obejmować lub nabywać 
udziałów lub akcji w spółkach ani nabywać obligacji emitowanych przez podmioty inne niż 
Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także udziałów w spółdzielniach  
( art. 49 ust.1 u.f.p.). 

Co do zasady, jednostki sektora finansów publicznych (z wyjątkiem Skarbu Państwa) nie 
mogą zaciągać pożyczek lub kredytów, emitować papierów wartościowych oraz udzielać poręczeń 
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i gwarancji, których wartość nominalna należna do zapłaty w dniu wymagalności, wyrażona 
w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji (zob. art. 91 ust. 3 u.f.p.)131. 
Proponowane zmiany prawa  

W uchwalonej przez Sejm ustawie o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, 
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz 
niektórych innych ustaw wprowadzono  zapisy, które zmieniają zarządzanie finansami  
w uczelniach publicznych w następujących kwestiach: 
1) tworzenia oraz zmian stanu funduszy; 
2) rozliczeń, 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) w ramach działalności dydaktycznej rozliczanie kosztów w podziale na koszty kształcenia 
na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych; 

3) sposobu dostosowania dotychczasowych zasad gospodarki finansowej szkół wyższych do 
postanowień ustawy; 

4) komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych z możliwością tworzenia spółek 
kapitałowych; 

5) obligatoryjności tworzenia regulaminów zarządzania prawami własności intelektualnej oraz 
zasad komercjalizacji wyników badan naukowych i prac rozwojowych; 

6) programów naprawczych prowadzących do uzyskania równowagi finansowej, uwzględniając 
poziom zadłużenia i specyfikę uczelni. 

Najważniejsze konsekwencje proponowanych zmian prawnych  
1. Konieczno ść prowadzenia oddzielnej ewidencji kosztów  z wyodrębnieniem 

finansowania z dotacji z budżetu państwa i z przychodów własnych oraz w podziale na 
studia stacjonarne i niestacjonarne (art. 105 oraz art. 92.2), z poniższymi konsekwencjami: 
prowadzenie rozłącznej ewidencji wpływów i wydatków dokonywanych wyłącznie z dotacji- 
co będzie warunkiem wydzielania środków nie podlegających lokowaniu-a także 
prowadzenie wydzielonej ewidencji kosztów studiów niestacjonarnych, będzie pociągać  
konieczność  wysokich nakładów pracy (generujących dodatkowe koszty), a także 
dokonania zmian w zakresie ustawowego określenia czasu pracy nauczycieli 
akademickich według poszczególnych rodzajów działalności  oraz wprowadzenia zmian  
w terminach wypłat  wynagrodzeń.  Powinny one być rozliczane kartami czasu pracy, 
podobnie jak ma to miejsce w projektach unijnych i być wypłacane z dołu a nie jak 
dotychczas z góry. 

2. Obowi ązek (a nie mo żliwo ść) utworzenia spółki uczelnianej dla obejmowania 
udziałów z tytułu komercjalizacji wiedzy. 

3. W związku z tym, że w nowelizowanej ustawie nie znalazły si ę zapisy działaj ące na 
zasadzie lex specialis, środki dotacyjne  mog ą być przechowywane  w bankach 
komercyjnych obsługuj ących uczelnie jedynie na rachunkach bie żących (z ni ższym 
oprocentowaniem) a nie terminowych. Pozostaje m.in. do rozstrzygnięcia kwestia, jak 
należy postępować w przypadku gdy dotacja nie wpłynie w umownych terminach 
regulowania zobowiązań z tytułu ponoszenia pokrywanych z dotacji  kosztów. 

 

                                                
131 Analiza porównawcza modeli zarządzania finansami w polskich uczelniach na tle modeli zagranicznych, Umowa nr 
25/DS/2010 zawarta w Warszawie w dniu 5 marca 2010 r 
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2.10.2 Analiza wybranych aspektów zarządzania finansami na uczelniach 
zagranicznych 

Badaniem objęto następujące uczelnie europejskie: 
• Austria (Graz, Uniwersytet Wiedeński, Politechnika Wiedeńska)  
• Belgia (University College Gent)  
• Estonia (Tartu)  
• Finlandia (Helsinki, Turku)  
• Francja (Poitiers, Paris Descartes)  
• Islandia (Reykjavik)  
• Niemcy (Jena, Heidelberg)  
• Norwegia (Bergen, Oslo, Norwegian University of Life Sciences)  
• Szwecja (Goteborg, Kalmar)  
• Włochy (Bolonia) 
• Wielka Brytania (Newcastle, Glasgow, Edinburgh) 

W uczelniach zagranicznych zwraca uwagę dużo wyższy udział środków na badania  
w ogólnej sumie przychodów, nawet do 50 % wszystkich przychodów, dodatkowo w krajach 
opartych na systemie powszechnej odpłatności za studia-dużo wyższy udział przychodów z tytułu 
czesnego a także przychody z tytułu różnych form współpracy z otoczeniem. Wiele uczelni 
odnotowuje już znaczne przychody z tytułu komercjalizacji wiedzy (sprzedaż praw do patentów, 
sprzedaż licencji czy udziały w spółkach spin-off), choć generalnie z uwagi na wcześniejsze 
nakłady i wspieranie procesów transferu technologii (np. prowadzenie inkubatorów), okresy zwrotu 
nakładów wydłużają się nawet do 5-6 lat. 

Praktyka używania zintegrowanych narzędzi informatycznych w uczelniach zagranicznych 
jest znacznie szersza. W wielu uczelniach wdrażany jest system SAP.  W niektórych krajach, jak 
np.  w Austrii, jednolite systemy informatyczne wdrożone zostały we wszystkich uczelniach  
i używane są jednocześnie jako system sprawozdawczo-monitorujący dla ministerstwa. W Austrii 
istnieje międzyuczelniany system wsparcia technicznego dla SAP. Inne kraje, jak np. Francja, 
wdrażają systemy informatyczne klasy ERP (CIFAC- wersja SAP) jako narzędzie ewidencyjno-
kontrolne w związku z wprowadzaną reformą i zmianami w systemie finansowania uczelni. 

W Finlandii  również rozpoczęto  wdrażanie SAP, ale w chwili obecnej tylko Uniwersytet 
Helsinki jest w fazie zaawansowanej; w Turku system jeszcze nie działa zadowalająco.  
W Niemczech i w Belgii niektóre uniwersytety wdrażają SAP „na własną rękę”; można się 
spodziewać, że po przekroczeniu „masy krytycznej” SAP może stać się standardem krajowym. 

2.10.3. Analiza wybranych aspektów zarządzania finansami na uczelniach 
krajowych 

Dla zrealizowania celów badawczych, wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, wydawało się być istotnym postawienie poniższych pytań i znalezienie na nie 
odpowiedzi w trakcie badań, jakie   zostały przeprowadzone w uczelniach polskich.  
Obszar I - Źródła finansowania działalno ści: 
1. Czy można zmienić ukształtowaną strukturę przychodów (źródeł finansowania działalności)  

w efekcie realizowania przemyślanej strategii uczelni w tym zakresie. 
2. Jakie są przyczyny dużej rozbieżności w strukturze przychodów poszczególnych uczelni tego 

samego typu (np. w grupie uniwersytetów)?  
3. Czy uczelnia może zakładać znaczące przychody z tytułu komercjalizacji wiedzy (to badanie 

prowadzone było głównie na uczelniach zagranicznych). 
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Obszar II - Zarz ądzanie finansami przy u życiu narz ędzi informatycznych:  
1. Czy wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego usprawnia procesy zarządzania 

finansami uczelni, w szczególności pod kątem przestrzegania dyscypliny budżetowej oraz 
zarządzania płynnością finansami uczelni. 

2. Czy zauważa się bezpośredni wpływ informatycznego systemu zintegrowanego zarządzania 
uczelnią na osiągany wynik finansowy, np. poprzez ustawienie w systemie informatycznym 
automatycznego blokowania wydatków ponad wielkości założone w planowanym budżecie, 
bądź procesy kontrolingowe? 

Oba powyższe zadania badawcze prowadzone były przy zastosowaniu metod 
analizy finansowej uczelni krajowych, studiów przypadków, ankiety oraz wywiadów 
bezpośrednich. 
Dodatkowo Obszar III  -  Zarządzanie ryzykiem a finanse uczelni:  
1. Czy zauważa się związek skutecznego realizowania polityki zarządzania ryzykiem  

w uczelni (bądź jej braku) z poziomem i strukturą kosztów uczelni? 
 
Na przebadanej grupie 84 przedstawicieli różnych uczelni (publicznych i niepublicznych, 

uzyskano następujące wyniki badań: 

Tabela 16.  Badanie wybranych aspektów zarz ądzania finansami-pytania ankietowe  

 
Tak 
w% 

Nie 
w% 

Nie 
wiem 
w % 

Czy Państwa zdaniem można zmienić ukształtowaną strukturę 
przychodów (źródeł finansowania działalności) w Państwa uczelni w 
wyniku procesu realizacji przemyślanej strategii uczelni w tym zakresie? 

90 3 7 

Czy widzicie Państwo możliwość znalezienia tzw. wewnętrznych źródeł 
przychodów poprzez wprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych, a 
przynajmniej w efekcie bardziej racjonalnej gospodarki zasobami ludzkimi 
i rzeczowymi? 

70 5 25 

Czy Państwa uczelnia posiada przychody z tytułu komercjalizacji wiedzy 
(sprzedaży praw do patentu, sprzedaży licencji, udziałów w spółkach 
spin-off, itp.)? 

8 80 12 

Czy posiadacie Państwo system informatyczny klasy ERP usprawniający 
procesy zarządzania finansami uczelni? 

6 81 13 

Czy Państwa uczelnia prowadzi kontroling, tj. bieżące monitorowanie 
planowanych kosztów i przychodów i dokonuje analizy odchyleń? 75 15 10 

Czy zauważacie Państwo  związek skutecznego realizowania polityki 
zarządzania ryzykiem w uczelni (bądź jej braku) z poziomem i strukturą 
kosztów uczelni? 

50 35 15 

 
Z przeprowadzonych badań  wynika, że  90% ankietowanych uczelni uważa, że można 

zmienić strukturę ich przychodów w wyniku realizacji przemyślanej strategii w tym zakresie, choć 
równocześnie stwierdza, że są to procesy niełatwe, wymagające przełamywania przyzwyczajeń do 
starych, tradycyjnych rozwiązań poprzez wprowadzanie narzędzi stymulacyjnych i aktywizujących. 
Wysoki odsetek badanych uczelni (70 %)uważa również, że możliwe jest przeprowadzenie działań 
restrukturyzacyjnych, mogących spowodować bardziej efektywne zarządzanie zasobami uczelni. 
Jedynie nieliczne uczelnie odnotowują wpływy z komercjalizacji wiedzy. Tylko trzy uczelnie polskie 
wdrażają wielomodułowe zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP (rozwiązania SAP), 
jednak w wywiadach uzupełniających stwierdza się kilkanaście wdrożeń na uczelniach polskich 
innych rozbudowanych programów komputerowych, zawierających  kontroling, również 
opisywanych jako klasy ERP  (Enterprise Resorce Plannining), nie zawierających jednak 
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wszystkich funkcjonalności procesów logistycznych i ze znacznie mniejszą ilością modułów. Jak 
wynika z badań, ok. 75 % badanych uczelni prowadzi budżetowanie i monitorowanie kosztów, 
choć często przy użyciu prostych narzędzi kontrolnych a jedynie nieliczne  wprowadziły kontroling 
(rozumiany jako wydzielone centra kosztów; miejsca powstawania kosztów i zlecenia).  Wiele 
uczelni zdaje się nie zauważać związku jakości systemu informatycznego z kontrolowaniem  
i wpływem na wynik finansowy, jednak te uczelnie, które wdro żyły zintegrowane systemy 
komputerowe, prawidłowo ść taką potwierdzaj ą. 

Połowa badanych  uczelni potwierdza  zauważalne powiązanie wyniku finansowego ze 
sposobem i jakością zarządzania ryzykiem. Z wywiadów wynika, że najczęściej ta świadomość 
powstaje wskutek negatywnych doświadczeń, kiedy to wskutek braku identyfikacji i zabezpieczania 
ryzyk uczelnie ponosiły dodatkowe koszty lub straty. 

Interesującą kwestią w prowadzonych  badaniach (przy pomocy analizy finansowej 
rachunku zysków i strat oraz wywiadów bezpośrednich)stała się analiza dużej rozbieżności  
w strukturze przychodów poszczególnych uczelni tego samego typu, badania prowadzono w 
grupie uniwersytetów. W pierwszej kolejności  zwraca tu uwagę duże zróżnicowanie udziału 
dotacji dydaktycznej w przychodach ogółem uczelni, od 42% do 70%. Różni się również  
w uniwersytetach zasadniczo relacja wpływów z opłat z tytułu czesnego do dotacji (26% -52%).  
W grupie uniwersytetów udział przychodów związanych z dydaktyką wynosi 84% − 94%  ogółu 
przychodów podstawowej działalności operacyjnej a w działalności badawczej  6% - 16%  
(w grupie uczelni politechnicznych udział przychodów z działalności badawczej jest zdecydowanie 
wyższy i wynosi 24−30 %). Ponadto w różnych wysokościach uniwersytety osiągają przychody  
z tzw. pozostałej działalności operacyjnej, w tym w wyniku sprzedaży lub zamiany składników 
majątku. W części wynikają one z prowadzonych procesów restrukturyzacyjnych w celu 
wygenerowania środków na działania prorozwojowe lecz w niektórych przypadkach są konieczne 
aby „domknąć” budżet działalności bieżącej. Różny jest też wynik poszczególnych uniwersytetów 
w obszarze operacji finansowych, od generowania znaczących przychodów poprzez 
inwestowanie wolnych środków finansowych aż do nieraz wysokich kosztów finansowych obsługi 
zadłużenia. 

Niewiele  uczelni w Polsce (najczęściej techniczne)  odnotowuje  przychody z tytułu 
transferowania wiedzy i technologii. Warte podkreślenia jest jednak to, że utrzymuje się stały trend 
wzrostowy w tym zakresie. 

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich, przyczyn tak dużych 
rozbieżności jest wiele. W wielu przypadkach, istnieje spory opór środowisk akademickich 
przeciwko zmianom idącym w kierunku przekształcania się w uniwersytety przedsiębiorcze czy 
innowacyjne. Nierzadko to problem braku właściwej kadry menadżerskiej, również w pionie 
finansów a czasami nawet  nie rozumienia   potrzeby profesjonalnego zarządzania finansami. 
Często jest to kwestia braku świadomości konieczności podjęcia aktywnych działań w kierunku 
przebudowy struktury przychodów i znajdowania dodatkowych źródeł finansowania swojej 
działalności.  

Sama dotacja w wartościach bezwzględnych oraz dynamika  jej zmian zostały mocno 
zróżnicowane po wprowadzeniu w życie w 2006 r. zasad algorytmicznych rozdziału środków 
pomiędzy poszczególne uczelnie. W 2007 r. w grupie samych tylko 18 uniwersytetów różnice we 
wzroście dotacji wyniosły prawie 16 proc . Najwi ększe zró żnicowanie wyst ąpiło przy 
składniku uwzgl ędniaj ącym liczb ę projektów badawczych (sze ściokrotne) i składniku 
wymiany (skrajne wielko ści ró żniły si ę siedemnastokrotnie).  To rozwarstwienie pomiędzy 
uczelniami w finansowaniu z dotacji dydaktycznej utrzymuje się. Wielkość środków jaka wpływa na 
uczelnię w istotnej mierze zależy od poziomu dotacji ministerialnej, a ta z kolei zdeterminowana 
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jest wydzieleniem środków z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe (na co uczelnie nie mają 
wpływu) oraz algorytmem podziału środków dotacyjnych pomiędzy poszczególne uczelnie. Na ten 
drugi element uczelnie mogą  już  mieć wpływ znaczny,  poprzez świadome zachowania 
oddziaływując na kształtowanie się czynników algorytmicznych. Niektóre uczelnie wciąż jakby 
wydają się nie zdawać sobie sprawy z tego i nie podejmują żadnych działań w tym kierunku. 
Konieczność uświadomienia sobie tej możliwości jest istotna zwłaszcza w kontekście 
prowadzonych  rozważań wokół implikacji przewidywanego wdrożenia krajowych ram kwalifikacji,  
bowiem wzorem niektórych krajów mógłby być wprowadzony do algorytmu czynnik premii za liczba 
zatrudnionych absolwentów. A to przecie ż może być jedna z miar efektywno ści wdro żenia 
przez uczelni ę krajowych ram kwalifikacji . 

2.10.4. Proponowany model z uzasadnieniem oraz wskazaniem dobrych 
praktyk  

Podstaw ą prowadzenia ka żdej aktywno ści uczelni, w tym bada ń naukowych  
i dydaktyki, a m.in. zada ń określonych przez krajowe ramy kwalifikacji ,  jest bezpiecze ństwo 
finansowe , tj. odpowiedni poziom przychodów i płynność finansowa. W dobie uniwersytetu 
innowacyjnego, wzrasta również  znaczenie obszaru komercjalizacji wiedzy . Oznacza to 
konieczność prowadzenia spójnej polityki zarządzania wiedzą i własnością intelektualną, a także 
rozwijania przez uczelnie również działalności biznesowej, która może stawać się źródłem 
generowania dodatkowych środków z przeznaczeniem na finansowanie transferu technologii. 
Wszystko to powoduje, że zarządzanie finansami uczelni prowadzących różnorodne, przenikające 
się formy aktywności,  o budżetach wielokrotnie kilkusetmilionowych, musi być prowadzone  
w sposób profesjonalny , przy użyciu nowoczesnych narz ędzi, w tym zintegrowanych 
systemów informatycznych, z uwzględnieniem elementów ryzyka . 

Kondycja finansowa  uczelni (podobnie jak każdego innego podmiotu gospodarczego)jest 
wypadkową wielu czynników: wielkości generowanych przychodów, ponoszonych kosztów, 
rozwijania strategii rozwoju, prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, jakości zarządzania 
finansami, w tym prowadzenia budżetowania i kontrolingu, stosowania decyzyjnego rachunku 
kosztów oraz prawidłowego zarządzania ryzykiem. 

      Niewątpliwie w pierwszej kolejności o sytuacji finansowej uczelni decyduje wielkość  
kreowanych przez nią przychodów. Analizując strukturę przychodów wybranych uczelni krajowych  
zauważa się duże zróżnicowanie pomiędzy  jej poszczególnymi elementami. Różnią się także 
znacznie źródła przychodów uczelni polskich i zagranicznych. Świadczy to (przynajmniej 
teoretycznie ) o potencjalnych możliwościach tkwiących w świadomym oddziaływaniu w kierunku 
zwiększania przychodów i przebudowywania ich struktury. 

Badania wykazały także praktyczną możliwość oddziaływania na wielkość i strukturę 
przychodów i kosztów. 

Na podstawie analizy  sytuacji finansowej kilku wybranych uczelni w Polsce na przestrzeni 
ostatnich lat, można potwierdzić tezę, że świadoma polityka i determinacja uczelni  
w zmierzaniu do przebudowy struktury przychodów i k osztów przynosi efekty . Ma to wyraz 
przede wszystkim w oddziaływaniu na kształtowanie czynników projakościowych uwzględnianych 
w algorytmie a poprzez to na zwiększanie dotacji dydaktycznej, w zwiększaniu przychodów 
własnych, większej dbałości o efektywne wykorzystanie majątku i restrukturyzacji kosztów. 
Niezależnie bowiem od formy działania uczelni oraz wielkości i źródeł pochodzenia funduszy, 
wszelkie środki muszą być wydatkowane w sposób efektywny i racjonalny. Właściwe zarządzanie 
dwoma podstawowymi „generatorami kosztów”, tj. kosztami osobowymi i optymalnym 
wykorzystaniem zasobów materialnych, postrzegane jest w całym świecie jako dodatkowe 
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/wewnętrzne źródło pozyskiwania środków132. Konieczność szukania wewnętrznych źródeł 
przychodów jest coraz bardziej aktualna w naszych warunkach. Realizuje się w ten sposób 
również wymóg właściwych zachowań w środowisku konkurencyjnym. 

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że mogą istnieć takie rezerwy. Świadczą o tym 
chociażby zróżnicowane, jednostkowe koszty kształcenia na podobnych kierunkach, w grupach 
uczelni zbliżonych do siebie, niekoniecznie wynikające z różnego poziomu jakości nauczania. 
Spowodowane jest to nierzadko brakiem profesjonalnego zarządu tak dużymi podmiotami, jakimi 
są uczelnie oraz zarządzania finansami (barierą w pozyskaniu odpowiednich kadr na najwyższe 
miejsca w administracji są m.in. duże dysproporcje pomiędzy płacami na analogicznych pozycjach 
w uczelni i w biznesie), brakiem właściwych procedur kontrolnych czy monitorujących koszty,  
a czasem także nie przejawianiem determinacji w kierunku zapanowania nad kosztami. 

 
Zintegrowane informatyczne systemy zarz ądzania  

Istotnie wspomagają proces zarządzania finansami, w kontrolę kosztów, narzędzia informa-
tyczne w postaci rozbudowanych/zintegrowanych programów komputerowych.  

Podstawowe zalety wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych: 
1. Zoptymalizowanie procesów decyzyjnych na podstawie precyzyjnej informacji generowanej z 

systemów kontrolingowych, wynikającej z analizy poniesionych kosztów i zrealizowanych 
przychodów na każdym rodzaju działalności oraz wydzielonych zleceniach.  

2. Możliwość monitorowania realizacji budżetów poprzez porównywanie z planem i analizę 
odchyleń a często wr ęcz automatyczne ustawienie w systemie informatyczny m blokady 
wydatków ponad wielko ści zało żone w planie. 

3. Oszczędności czasowe i kosztowe w efekcie jednokrotnego wprowadzania danych do 
systemu informatycznego (wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych do różnych, 
nie zintegrowanych ze sobą programów komputerowych). 

4. Uszczelnianie bezpieczeństwa wszystkich procesów zachodzących na uczelniach (informacje, 
które wprowadzane są wielokrotnie, nie przenikające się automatycznie w różnych 
programach i modułach, mogą być modyfikowane i manipulowane). 

5. Zautomatyzowanie systemu zakupów, obligowanie/rezerwowanie środków, automatyczne 
uzgadnianie realizacji zakupów i płatności z zamówieniem. 

Pomocne w tych zadaniach są w szczególności narzędzia ICT, szczególnie np. systemy 
klasy ERP (Enterprise Resorce Plannining), bowiem można je ściśle powiązać z wprowadzaniem, 
autoryzacją, przetwarzaniem i raportowaniem danych księgowych133.  

Należy jednak przy tej okazji podkreślić wymóg systemowych zabezpieczeń i osobistej 
odpowiedzialności osób zarządzających systemem informatycznym za jego bezpieczeństwo  
i niezawodność. 

Osią każdego zintegrowanego/rozbudowanego systemu informatycznego jest system 
finansowo księgowy, który  musi ujmować przenikające się obszary aktywności i wielorakie źródła 
ich finansowania, co niezwykle komplikuje inżynierię finansową wielu przedsięwzięć. Musi on być 
pojemny i elastyczny, jednocześnie bezpieczny i w miarę przyjazny w użytkowaniu aby móc 
realizować oczekiwane funkcjonalności. Dla przykładu, szczególna rola narzędzia, jakim jest 
informatyczny system finansowo-księgowy może być realizowana w następujących obszarach: 
− budżetowanie i kontroling, 

                                                
132 Bikas C. Sanyal, Michaela Martin, Financig Higher Education:International Perspectives, GUNI Conference, The 
Financig of Universities, Barcelona, 2006 
133 Maria Hulicka, Oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Wpływ rzetelnej rewizji księgowej na efektywność nadzoru 
korporacyjnego i ograniczanie asymetrii informacji na rynku kapitałowym., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2008, s.94 
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− planowanie i monitorowanie cash flow, 
− analiza rachunku kosztów, 
− zarządzanie płynnością, 
− planowanie strategiczne przy użyciu np. balanced scorecard.  

Niestety, jak wykazały przeprowadzone badania, niewiele uczelni, zwłaszcza w porównaniu  
z uczelniami zagranicznymi, korzysta z takich narzędzi, głównie ze względu na długotrwały, 
kosztowny i skomplikowany proces wdrażania. 

Praktyka używania zintegrowanych narzędzi informatycznych w uczelniach zagranicznych 
jest znacznie szersza. W niektórych krajach, jak np.  w Austrii, jednolite systemy informatyczne 
wdrożone zostały we wszystkich uczelniach i używane są jednocześnie jako system sprawozda-
wczo -monitorujący dla ministerstwa, a w innych jak np. we Francji,  systemy informatyczne klasy 
ERP są wdrażane jako narzędzie ewidencyjno-kontrolne w związku z wprowadzaną reformą oraz 
zmianami w systemie finansowania uczelni. 

W przypadku uczelni polskich, wdrożenie jednolitego  zintegrowanego systemu informaty-
cznego ułatwiłoby zarządzanie finansami i wszystkimi zasobami uczelni, istotnie wspomogłoby 
procesy decyzyjne, ewidencyjne, rozrachunkowe a także sprawozdawczo-kontrolne pomiędzy 
uczelniami i ministerstwem/ministerstwami. Doświadczenie przy wdrażaniu zintegrowanych 
systemów komputerowych na uczelniach wskazuje na jeszcze jeden istotny element; proces 
wdrożenia stanowi przyśpieszoną i skokową edukację całej społeczności uczelnianej dotyczącą 
konieczności stosowania rachunku ekonomicznego i świadomości racjonalnego wydatkowania 
pieniędzy publicznych. 

Istnieje równie ż konieczno ść wdro żenia w uczelniach polskich procesów zarz ądzania 
ryzykiem z uwagi na bezpo średni zwi ązek jako ści zarz ądzania ryzykiem z osi ąganym 
wynikiem finansowym 134. Uczelnie muszą opracować politykę zarządzania ryzykiem: 
systematycznie weryfikowany i aktualizowany rejestr ryzyka, opis procedur analityczno-kontrolnych 
(identyfikacja, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko) oraz zabezpieczających. 

 

                                                
134 Szerzej ten temat zostanie rozwinięty w części dotyczącej zarządzania ryzykiem 
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2.10.5 Graficzne przedstawienie modułu zarządzania finansami uczelni 

Rysunek 21.  Model zintegrowanego zarz ądzania finansami I - jako element zarz ądzania uczelni ą. 

 
Źródło: Opracowanie własne: Analiza porównawcza modeli zarządzania finansami w polskich uczelniach na tle modeli zagranicznych  

Szczegółowy opis elementów zarządzania finansami uczelni zawiera załącznik nr 1 
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Tabela 17.  Obszary zarz ądzania finansami w uczelni  

Zarządzanie przychodami 
- optymalizacja 

Optymalizacja podatkowa 

Zarządzanie kosztami 
- racjonalizacja 

Zarządzanie własno ścią 
intelektualn ą 

Inwestycje finansowe 

Inwestycje w infrastruktur ę 

STRATEGIA ROZWOJU UCZELNI 

DZIAŁALNO ŚĆ BIEŻĄCA UCZELNI    (KOSZTY  ≤ PRZYCHODY) 

STRATEGIA ROZWOJU UCZELNI    (PRZYCHODY > KOSZTY) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek 22. Model zarz ądzania finansami I – Zasoby i narz ędzia 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

2.10.6.Wnioski i rekomendacje: 

1. Zarządzanie finansami tak dużych podmiotów, jakimi są uczelnie publiczne, dysponujących 
wysokimi  budżetami i prowadzącymi różnorodną działalność,  musi być prowadzone w 
sposób profesjonalny, przy u życiu wszelkich dost ępnych narz ędzi in żynierii finansowej. 

2. Należy skutecznie wpływać na wielkość i strukturę  przychodów i kosztów uczelni poprzez 
realizację starannie zaplanowanych działań w tym zakresie. Możliwość takiego świadomego 
oddziaływania  potwierdzają badania wybranych uczelni w kraju i za granicą. Nie wolno 
zapominać o konieczności szukania tzw. przychodów wewn ętrznych, b ędących efektem 
racjonalizacji zarz ądzania zasobami uczelni. 

3. Funkcjonowanie uczelni w środowisku konkurencji wymusza  podejmowanie ka żdej decyzji 
rodzącej skutki finansowe, a w szczególno ści prowadzenie  ka żdej  działalno ści,  
w oparciu o rachunek ekonomiczny . Powoduje to konieczność wprowadzenia rachunku 
kosztów działań (projektów, zleceń) oraz budżetowania na poziomie miejsc powstawania 
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kosztów (MPK). Wiąże się z tym ściśle potrzeba wdrażania kontrolingu, tj. bieżącego 
monitorowania kosztów i przychodów oraz prowadzenia analizy ich odchyleń od planu.  

4. Warunkiem podstawowym funkcjonowania każdej uczelni w sposób niezakłócony jest 
utrzymywanie płynności finansowej, co wymaga dodatkowo zarządzania kapitałem 
pieniężnym, a także należnościami i zobowiązaniami. Koniecznym zatem staje si ę 
planowanie przepływów pieni ężnych w rozbiciu na obszary aktywno ści, źródła ich 
finansowania oraz odcinki czasu. W szczególności nabiera to znaczenia w kontekście 
realizowanych dużych wieloletnich projektów unijnych, wymagających kredytowania 
pomostowego.  

5. Strategia rozwoju ka żdej uczelni , zarówno rozwoju infrastrukturalnego, jak również   
jakościowego  w sferze dydaktyki oraz badań naukowych, w tym w szczególności w obszarze 
transferu technologii, musi by ć oparta o analiz ę  możliwo ści finansowej uczelni. Musi ona 
posiadać kapitał pracuj ący, tj. nadwy żkę aktywów obrotowych ponad zobowi ązaniami 
bieżącymi. Oznacza to z jednej strony konieczność mocnego wpisywania się bieżących 
działań w przedsięwzięcia rozwojowe, a z drugiej  strony potrzebę planowania cash flow  
w ujęciu wieloletnim. Oznacza to równie ż wymóg zarz ądzania wszystkimi aktywami 
uczelni, materialnymi i niematerialnymi, z uwzgl ędnieniem mo żliwo ści zamiany 
składników maj ątku , tj. planowanego upłynniania określonych aktywów  w celu nabycia/ 
sfinansowania  innych preferowanych. 

6. Wszystkie elementy zarz ądzania finansami istotnie wspieraj ą zintegrowane systemy 
informatyczne.  Należy dążyć do wdrażania wielomodułowych programów komputerowych, 
dostosowanych do potrzeb i specyfiki uczelni. 

7. Niezależnie od wprowadzonych narzędzi kontrolingowych, uczelnie powinny dokonywać przy 
użyciu analizy wska źnikowej okresowych ocen zagro żeń finansowych, w tym zagro żenia 
niewypłacalno ścią(przynajmniej w okresach rocznych, np. przy okazji sporządzania 
sprawozdań finansowych). Proponowany zestaw wskaźników monitorujących zawiera zał. 2. 

8. Uczelnie muszą prowadzić skuteczną polityk ę zarządzania ryzykiem .  Doświadczenie 
pokazuje, że w uczelniach zarządzanych bez uwzględniania elementów ryzyka, dużo częściej  
dochodzi do nie zrealizowania celów i poniesienia strat finansowych. 

9. Istotnym staje się wybór optymalnej struktury zarz ądzania finansami uczelni oraz dobór 
osób  odpowiedzialnych za  operacyjne działania w s ferze finansów , w szczególności w 
obszarze zadań wyżej rekomendowanych. W szczególności dużą rolę i odpowiedzialność 
przypisują  w tym względzie ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym i ustawa o finansach 
publicznych, kwestorowi, który oprócz tradycyjnej funkcji głównego księgowego realizuje 
również zadania przypisywane dyrektorowi finansowemu, np.  związane z utrzymywaniem 
płynności czy przypisywaniem źródeł płatności (w niektórych uczelniach europejskich, np. we 
Francji, kwestor otrzymuje dwie nominacje; na głównego księgowego uczelni i na dyrektora 
finansowego). Oznacza to automatycznie konieczność bardzo starannego doboru osób 
przewidzianych na to stanowisko a także inne kierownicze stanowiska w pionie finansów, pod 
względem posiadanej wiedzy, uprawnień i kompetencji oraz doświadczeń menadżerskich. 

10. Katalog przeprowadzanych w uczelniach operacji gospodarczych i finansowych wymusza 
potrzebę wprowadzenia modelu organizacji i zarządzania finansami, analogicznego do 
stosowanego w sektorze prywatnym. 
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2.10.7 Załączniki do modułu zarządzanie finansami uczelni 

Załącznik nr 1:  Opis elementów zarządzania finansami 

Opis elementów zarz ądzania finansami do rysunku Zintegrowany model zarz ądzania 
finansami I  

1. System finansowo - księgowy 
System finansowo księgowy  jest osią zintegrowanego systemu zarządzania i musi ujmować 

przenikające się obszary aktywności i wielorakie źródła ich finansowania, a w części biznesowej 
skomplikowaną  inżynierię finansową wielu przedsięwzięć. Musi on być pojemny i elastyczny, 
jednocześnie bezpieczny i w miarę przyjazny w użytkowaniu aby móc realizować oczekiwane 
funkcjonalności.  

2. Zarządzanie przepływami finansowymi w uczelniach publicznych 
Zarządzanie przepływami finansowymi winno być prowadzone w następujących układach: 

− planowanie rachunku przepływów pieniężnych rozumianego jako elementu sprawozdania 
finansowego. 

− planowania zapotrzebowania na środki pieniężne a także dopływu środków pieniężnych,  
w konsekwencji planowania wielkości środków per saldo, tj.: wielkości zapotrzebowania na 
środki, bądź nadwyżki wolnych środków do inwestowania, w rozbiciu na kolejne okresy, np. 
miesiące lub kwartały. 
W pierwszym układzie można zaplanować przepływy środków pieniężnych w obrębie 

jednego roku w obszarach: działalności operacyjnej (w uczelniach: działalności dydaktycznej, 
naukowo-badawczej i gospodarczej), działalności inwestycyjnej (nabywania, wytwarzania  
i upłynniania składników aktywów trwałych) i finansowej. W rezultacie da się określić stan środków 
pieniężnych na koniec planowanego okresu, z uwzględnieniem m.in. zakładanego na koniec roku 
wyniku finansowego, amortyzacji, zmiany stanu rozrachunków i rezerw oraz nakładów 
inwestycyjnych.  

W drugim układzie przewidzieć można stan środków względnie niedobór środków 
pieniężnych na koniec okresów w trakcie roku obrotowego (miesięcy, kwartałów), zakładając 
wielkości zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne w przypadku niedoborów lub ustalając 
harmonogramy inwestowania nadwyżek środków pieniężnych. Ze specyfiki uczelni jako jednostki 
sektora finansów publicznych wynika ponadto konieczność uwzględniania w wielu przypadkach 
wyodrębniania źródeł płatności. Przykładowo: z dotacji bieżącej podmiotowej nie można 
dokonywać nakładów inwestycyjnych a z dotacji celowej pokrywać bieżących kosztów 
eksploatacyjnych. W zasadzie powoduje to potrzebę zarządzania płynnością finansową  
w układzie: koszty/nakłady inwestycyjne w korespondencji ze źródłami płatności. Właśnie tu 
narzędzia komputerowe są niezwykle pomocne bo są zdolne obsługiwać funkcjonalność 
zarządzania płynnością finansową. Niezbędne jest jednak tworzenie długoterminowych planów 
przepływów pieniężnych, a więc planów uwzględniających realizację założeń strategicznego 
rozwoju uczelni. Nie jest to jednak działanie powszechne.  

3. Zarządzanie kapitałem i planowanie finansowe w uczelniach publicznych. 
Każda uczelnia prowadząc działalność w oparciu o plan rozwoju całej uczelni oraz 

poszczególnych jej jednostek, winna opierać się na planie finansowym, przewidującym przyszłe 
przychody i koszty oraz wskazującym źródła sfinansowania planowanych inwestycji. 

Zarządzanie kapitałem  w uczelni publicznej jest ograniczone z uwagi na narzucone 
odrębnymi regulacjami, źródła zwiększania funduszu zasadniczego i tytuły jego zmniejszenia. 
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Wbrew ustawie o rachunkowo ści,  w uczelniach amortyzacja budynków i budowli nie jest  
składnikiem kosztów a ich umorzenie odnoszone jest wprost na obniżenie funduszu zasadniczego 
uczelni. Skutkuje to zawy żaniem wyników finansowych uczelni  o nie liczoną amortyzację  
a dotacja dydaktyczna nie obejmuje sfinansowania amortyzacji nieruchomości budowlanych. Ma to 
równie ż negatywne skutki  przy wyliczaniu kosztów pośrednich/narzutów na koszty pośrednie  
w projektach strukturalnych i ramowych, które są niższe w porównaniu z uczelniami europejskimi 
właśnie o nieuwzgl ędnian ą amortyzacj ę, co wymaga zmiany.   

Fundusze zasadnicze uczelni stanowią wartość aktywów netto czyli wartość majątku uczelni 
pomniejszonego o zobowiązania (wewnętrzne i zewnętrzne). Określają one poziom aktywów 
trwałych i obrotowych uczelni, nie finansowanych zobowiązaniami, czyli tzw. wartość księgową 
uczelni. W uczelniach nie tworzy się, jak to ma miejsce w podmiotach komercyjnych, kapitałów 
zapasowych i rezerwowych, będących w pierwszej kolejności źródłem pokrycia strat.  

W sposób aktywny mogą natomiast uczelnie zarządzać kapitałem pracuj ącym , tj. nadwyż-
ką aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi, podlegającymi spłacie do 
jednego roku.   

Właściwe zarządzanie kapitałem pracującym w podmiocie komercyjnym musi balansować 
pomiędzy utrzymaniem płynności finansowej a nadmiernym zamrażaniem środków płynnych, które 
mogłyby pracować z większym zyskiem w przedsięwzięciach biznesowych, w uczelniach nie ma 
takiej możliwości. 

Aktywne zarządzanie kapitałem pracującym oznacza zarządzanie gotówką, zapasami, 
należnościami i zobowiązaniami. Konieczne jest szerokie badanie wskaźników płynności: bieżącej, 
przyśpieszonej i gotówkowej, bo pomogłoby to wyznaczyć stosowny poziom płynności finansowej. 
Zarządzanie każdą z wskazanych grup aktywów i pasywów oznacza konieczność opracowania  
i stosowania świadomej i skutecznej polityki finansowej, co nie jest powszechne w uczelniach 
publicznych ale ujęte jest w modelu zintegrowanego zarządzania finansami. Przykładowo 
ograniczanie do minimum wielkości zapasów jest działaniem, które przynosi bezpośrednie 
korzyści. W uczelniach, nadwyżka pieniądza, której posiadanie, niezależnie od prowadzonych 
rozważań warunkuje prowadzenie polityki prorozwojowej, nie może być lokowana w przedsię-
wzięcia obarczone ryzykiem. Może być natomiast przedmiotem bezpiecznego inwestowania  
w bankach z możliwością wykorzystania gry podaży i popytu tych instytucji. 

Warto jednak podkreślić, że od 1 stycznia 2010 r., ustawa o finansach publicznych 
wprowadziła ograniczenie w lokowaniu środków dotacyjnych. Zapis ten jest wysoce szkodliwy dla 
uczelni pozbawiając ich samodzielności w działaniu i pozbawiając wyższych przychodów 
finansowych. Beneficjentem tego zapisu s ą banki komercyjne.   

Ujemne wielko ści kapitału pracuj ącego s ą pierwszym z objawów tracenia płynno ści 
finansowej przez uczelnie.  

4.Forecast i foresight 
Ze względu na dwubiegunowe cechy działalności uczelni, jak również dużą zmienność  

w otoczeniu (analiza PEST) nie jest wystarczające planowanie średniookresowe, jak wymaga tego 
tryb planowania budżetu państwa (np. 3 letni plan finansowy) czy też ustawowe roczne 
sprawozdania), ale opracowywanie długookresowych wizji rozwoju uczelni w zmieniających się 
warunkach otoczenia. Szczególnie przydatnym narzędziem są tu prognozowanie oraz badania 
foresightowe formułujące różne wizje „przyszłości” w zależności od zmieniających się 
uwarunkować czy wewnętrznej koncepcji rozwoju danej uczelni. Wynikiem badań foresightowych 
są m.in. scenariusze pokazujące konieczne procesy i zachowania w danej sytuacji. Wykorzystanie 
tego narzędzia pozwoliłoby uczelniom ze znacznym wyprzedzeniem dokonać zmian w ofercie 
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kształcenia, priorytetach badawczych, współpracy z otoczeniem, czy strategii finansowej. Niestety 
takich badań się nie prowadzi powszechnie w polskich uczelniach. 

5. Centrum analiz finansowych i kontrolingu. 
Centrum takie musi pełnić w uczelni taką samą rolę jak w każdym podmiocie gospodarczym, 

ponieważ uczelnie: 
− są w przeważającej większości podmiotami dużymi, zatrudniającymi od kilkaset do kilku 

tysięcy pracowników, posiadającymi od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy „klientów”, jakimi 
są studenci, i licznych kontrahentów, 

− prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność edukacyjną i naukowo-badawczą, które muszą  
opierać się na pełnym rachunku ekonomicznym, 

− w celu pozyskania dodatkowych źródeł dochodu na sfinansowanie swoich celów statutowych 
i misji, prowadzą również działalność gospodarczą, która musi opierać się na modelu 
biznesowym, 

− na styku nauki i biznesu, czyli w obszarze transferu technologii, powstaje specyficzna 
materia finansowa (wycena własności intelektualnej, zarządzanie portfelem IP, spółki spin-
off, itp.), 

− powstaje w nich wiele projektów, wymagających indywidualnego oglądu i kontroli (utworzenia 
budżetu i monitorowania), np. projekty finansowane ze środków europejskich, granty 
badawcze, organizacja kongresów, promocja, upowszechnianie wyników badań, itd. 
Wszystko to, wymusza wręcz planowanie, budżetowanie, nieustanne kontrolowanie  

i analizowanie odchyleń od założonych planów. Obszarami zainteresowań Centrum Budżetowania 
i Analiz powinny więc być: 

1.Kontroling i budżetowanie. 
2.Planowanie Cash Flow. 
3.Analizy finansowe. 
Kontroling i bud żetowanie  są niezbędnymi elementami składowymi procesu zarządzania 

finansami uczelni publicznych, zarówno w modelu scentralizowanym , jak i zdecentralizowanym, 
choć w modelu proponowanym preferuje si ę proces zdecentralizowany.  

W modelu scentralizowanym zarządzania finansami uczelni, gdzie decyzje o wszystkich 
kosztach, bądź ich części, zapadają na szczeblu centralnym, służy on do kontroli decyzji własnych 
decydentów i do analizowania kosztów pogrupowanych według różnych kategorii.  

Natomiast w modelu zdecentralizowanym (lub mieszanym) wykorzystywany on jest przez 
wszystkich dysponentów środków finansowych, poczynając od najmniejszych miejsc powstawania 
kosztów a równocześnie służy do kontroli i analiz na szczeblu centralnym. Każdy z dysponentów 
środków, odpowiedzialny za konkretne miejsce powstawania kosztów, ma uprawnienia do 
śledzenia w systemie swoich budżetów, ich zaangażowania i dostępności. Ma również obowiązek 
sprawdzania poziomu realizacji założonych budżetów po stronie wpływów, bowiem ujemny wynik 
końcowy może mieć miejsce nawet przy nie przekroczeniu (pilnowanych przez system) 
limitowanych wydatków w sytuacji gdy nie zrealizowane będą założone przychody. 

Planowanie Cash flow.  
Dbałość o płynno ść finansow ą jest konieczna we wszystkich komórkach organizacyjnych 

uczelni publicznych nie tylko w kontekście niezbędnego zabezpieczenia zapotrzebowania na 
środki pieniężne w poszczególnych okresach i konkretnych terminach ale również w perspektywie 
zarządzania ewentualnymi nadwyżkami, czyli projektowania wielkości i okresów inwestycji 
finansowych. Planowanie Cash flow jest ułatwione przez zastosowanie narzędzi informatycznych. 
Sprawne planowanie przepływów pieniężnych umożliwia prowadzenie racjonalnej i optymalnej 
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polityki zarządzania finansami uczelni publicznej, zarówno w obszarze minimalizowania kosztów 
finansowych i zabezpieczenia środków na wszystkie aktywności, jak również i maksymalizowania 
zysków z operacji finansowych. 

Analizy finansowe. 
Można je prowadzić na podstawie dwóch podejść:  

− zasobowego,  
− strumieniowego135, 

wykorzystując dwa elementy sprawozdania finansowego: bilans i rachunek przepływów 
pieniężnych.  

W podejściu zasobowym  wychodzi się od analizy obu stron bilansu, porównując 
finansowanie zewnętrzne z możliwościami jego spłaty majątkiem, przy okazji sprawdzając czy 
zachowane są standardowe reguły bilansowe (w tym: Złota reguła bilansowa - fundusze własne 
są co najmniej równe aktywom stałym, tj. aktywom trwałym i należnościom długoterminowym, 
Srebrna reguła bilansowa - fundusze stałe, tj. fundusze własne i zobowiązania długoterminowe 
są co najmniej równe aktywom stałym). 

Aby stosować tę metodę, w uczelniach musi być znajomość rynkowej wartości swoich 
aktywów, przede wszystkim majątku trwałego (uwaga ta odnosi się również do całości działań, 
które \wydają się być niezbędne do wprowadzenia do szkół wyższych). Wiąże się to  
z koniecznością wyceny rynkowej majątku136. Fakt, iż ustawa o rachunkowości określa wycenę 
środków trwałych po tzw. koszcie historycznym, jak również stosunkowo drogie wyceny 
rzeczoznawców, powodują, że uczelnie prezentują swój majątek trwały według wartości księgowej 
(o ile oczywiście nie nastąpiła tzw. trwała utrata wartości) i najczęściej nie znają jego wartości 
rynkowej/godziwej137, co w modelu zarządzania finansami opartym na modelu biznesowym, jak się 
proponuje nie może mieć miejsca. 

W podejściu strumieniowym  bada się przepływy strumieni pieniężnych (porównanie 
przepływów z założonym planem, planowanie przyszłych przepływów). Właściwości podejścia 
strumieniowego są istotne w szkołach wyższych, ponieważ często część wydatków i wpływów (np. 
wpływy z tytułu odpłatności za studia, rozliczenie nadgodzin ponad pensum i umów 
cywilnoprawnych) ma miejsce w różnych momentach roku i mogą wystąpić chwilowo pozory utraty 
płynności. A w związku z realizacją często dużych projektów ze środków europejskich, gdzie 
zjawiska przesunięcia w czasie mają miejsce pojawiają się dodatkowe wyzwania, jak konieczność 
kredytowania pomostowego (ze środków własnych lub zewnętrznych). 

Narzędziem istotnym w prowadzeniu analizy finansowej w uczelni publicznej może być 
analiza wska źnikowa, wykorzystująca cztery grupy wskaźników, jak: 

− płynności finansowej, 
− zadłużenia, 
− rentowności, 
− sprawność działania (funkcjonowania) jednostki,  gospodarowania zasobami138. 

                                                
135 Por. Piotr Szczepankowski, Ocena ryzyka działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych 
(Metoda amerykańska, Unii Europejskiej i polska), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona 
Koźmińskiego, www.studenci.pl/ekonomia/finanseprzds/semeko_85.html (13.09.2009). 
136 Ustawa o rachunkowości z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm., art.28.1.1 
137 Inaczej to zagadnienie regulują Międzynarodowe Standardy Rachunkowości ( MSR nr 16 - "Rzeczowe aktywa 
trwałe"). W myśl standardu jednostka powinna dokonać wyboru zasady (polityki) rachunkowości dotyczącej sposobu 
wyceny opartego albo na koszcie historycznym, albo na wartości przeszacowanej. Wybraną zasadę stosuje się do całej 
grupy rzeczowych aktywów trwałych. 
138 M.in. Michael R. Tyran, Wskaźniki finansowe, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000. 
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6. Optymalizacja podatkowa.  
Uczelnie publiczne są płatnikiem trzech rodzajów podatków: od osób prawnych, od osób 

fizycznych oraz podatku od towarów i usług (VAT). Z art.17 ustawy o podatku od osób prawnych, 
wynika zwolnienie przedmiotowe dla szkół wyższych, o ile swoje przychody dochody przeznaczą 
na cele statutowe (w przypadku uczelni jest to kształcenie studentów i badania naukowe). Również 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej uczelni publicznej, zawiera zapis 
o zwolnieniu z płacenia podatku od osób prawnych nawet z wyodrębnionej działalności 
gospodarczej jeśli osiągnięty na tej działalności dochód będzie dedykowany celom statutowym. 
Jednakże w związku z tym, że zwolnienie to jest przedmiotowe a nie podmiotowe, należy 
dochować staranności we właściwym adresowaniu przeznaczenia wypracowanych środków. 
Opodatkowaniu podlegają koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu. Polityka 
optymalizowania podatku od osób prawnych powinna dotyczyć: 

− konieczności posiadania wiedzy i umiejętności powiązania osiąganych dochodów z różnych 
działalności, w tym wyodrębnionych gospodarczo, z dedykowaniem ich celom statutowym, 

− potrzeby identyfikacji występowania w uczelni publicznej kosztów, enumeratywnie 
wymienionych w ustawie o podatku od osób prawnych, jako koszty nie stanowiące uzyskania 
przychodów i ustalenia procedur ich eliminowania (a przynajmniej świadomego 
ograniczania). Należy przy tym pamiętać, że opodatkowane muszą być jedynie te koszty, 
które są jednocześnie wydatkami. Przykładowo nie podlega opodatkowaniu (w sprzeciwień-
stwie do innych podmiotów) amortyzacja środków trwałych powyżej określonych przez 
Ministra Finansów podatkowych stawek amortyzacyjnych. 
Właściwej perspektywy i ostrożności wymagają też wszystkie kwestie związane z płaceniem 

przez szkoły wyższe podatku od osób fizycznych, a w szczególności ryzyk, dotyczących: kosztów 
uzyskania przychodów (m.in. wynagrodzeń, do których przysługują prawa autorskie), zwolnień 
podatkowych, np. za wynagrodzenia opłacane ze środków unijnych, itp. 

Szkoły wyższe będąc płatnikiem podatku VAT, w wielu przypadkach muszą odprowadzać do 
budżetu podatek VAT należny. W zamian posiadają uprawnienie do odliczenia podatku VAT 
naliczonego (w całości, gdy zakupy dotyczą sprzedaży opodatkowanej lub w sytuacji gdy dotyczą 
sprzedaży mieszanej, tj. zarówno opodatkowanej, jak i zwolnionej od podatku VAT a wielkość tzw. 
wskaźnika struktury, tj. proporcji obliczonej zgodnie z art.90, ust. 2 - 8 ustawy o podatku od 
towarów i usług), przekracza 2%, uczelnia ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT). 
Optymalizacja podatkowa w tym zakresie to minimalizowanie ryzyk związanych z brakiem 
prawidłowej ewidencji warunkującej możliwość odliczania podatku VAT a jednocześnie 
wykorzystania wszelkich przysługujących ustawowo uprawnień, przeliczonych na bardzo wymierne 
korzyści finansowe. Sprawą szczególnie uciążliwą jest określanie kwalifikowalności (bądź nie) 
podatku VAT w projektach realizowanych ze środków unijnych, bo zaniedbania w tym zakresie 
mogą przekładać się na wysokie straty dla uczelni. 

7. Zarządzanie ryzykiem finansowym. 
Problem podejścia do ryzyka i zarządzanie nim w wielu uczelniach problem ten nie jest 

jeszcze wystarczająco rozpoznany choć obowiązek identyfikacji ryzyk przewiduje znowelizowana 
ustawa o finansach publicznych, obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. (zob.art.68). Uczelnia jest 
wyeksponowana na ryzyko tak jak inne podmioty. Stąd rozważania dotyczące zarządzania 
ryzykiem zawarte są w oddzielnym rozdziale. 

Załącznik nr 2: Proponowany zestaw wskaźników monitorujących 

Wskaźniki rentowno ści:  
zyskowno ść sprzeda ży = wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży  
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zyskowno ść działalno ści gospodarczej = wynik na działalności gospodarczej/przychody  
ogółem 
zyskowno ść netto  = wynik netto / przychody ogółem 
zyskowno ść aktywów  = wynik netto / aktywa 
 
Wskaźniki płynno ści:  
wska źnik płynno ści bie żącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 139  
wska źnik płynno ści szybkiej  = należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe / 
obowiązania krótkoterminowe 
wska źnik płynno ści gotówkowej  = środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe  
 
Wskaźniki zadłu żenia:  
wska źnik pokrycia aktywów funduszem zasadniczym =fundusz zasadniczy / aktywa 
wska źnik zadłu żenia ogółem = zobowiązania ogółem / pasywa 
 
Wskaźniki produktywno ści ( sprawno ści działania):  
wska źnik produktywno ści aktywów  = przychody ogółem / aktywa 
wska źnik produktywno ści rzeczowych aktywów trwałych   
= przychody ze sprzedaży / rzeczowe aktywa trwałe  

Prezentacja wskaźników powinna zostać przedstawiona w perspektywie  2-3  ostatnich lat, 
tak aby uchwycić dynamikę wskaźników. Sama analiza trendów jest ważna do prognozowania 
przyszłej sytuacji finansowej.  

Na specjalną uwagę zasługuje podkreślenie konieczności badania zobowiązań 
przeterminowanych140. Jeśli pojawiaj ą się wśród nich takie, które wynikaj ą z niemo żliwo ści 
ich uregulowania w terminie, zawsze świadcz ą o powa żnych problemach finansowych. 

Ponadto: 
Badanie trendów spadku (lub wzrostu)studentów ogółe m, studentów I, II, III stopnia 

oraz liczby studentów nowoprzyj ętych. Wska źnik spadku  liczby studentów wy ższy ni ż 
średnia ogólnokrajowa mo że być sygnałem do wyst ąpienia powa żnych problemów 
finansowych w przyszło ści. W skrajnym przypadku zagro żona jest kontynuacja działalno ści 
uczelni 141. 

 

                                                
139 Do zobowiązań krótkoterminowych w przypadku uczelni, ze względu na specyfikę, należy dodać tę część rozliczeń 
międzyokresowych przychodów, która dotyczy otrzymanych zaliczek i nie wydatkowanych dotacji. 
140 Zobowiązania przeterminowane są raportowane do MNiSW w sprawozdaniu  Rb- Z Dług publiczny. 
141 Ekspertyza dotycząca upadłości szkół wyższych, Umowa nr 76/DS./2009, M. duVall, M.Hulicka, I. Mika, T.Skarbek 
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2.11.Moduł zarządzania ryzykiem 

2.11.1 Stan prawny 

Obowiązek identyfikacji ryzyk i ich zabezpieczania przez uczelnie wynika wprost ze   
znowelizowanej Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., obowiązującej jednostki 
sektora finansów publicznych  od 1 stycznia 2010 r.. Zarządzanie ryzykiem stanowi bowiem 
element kontroli zarządczej, której wdrożenie zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozdziale  
nr 6 Ustawy Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora 
finansów publicznych /art.68-69/,jest bezwzględnym obowiązkiem każdej uczelni. Za zapewnienie 
funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, a więc i za zarządzanie 
ryzykiem, odpowiada rektor jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych. 
Art. 68. 1. Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań 
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, 
oszczędny i terminowy. 

2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 
2) skuteczności i efektywności działania; 
3) wiarygodności sprawozdań; 
4) ochrony zasobów; 
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 
7) zarządzania ryzykiem. 
Dodatkowo, kierując się delegacją zapisaną w art.69 Ustawy, Minister Finansów ogłosił  

w formie komunikatu standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zgodne  
z międzynarodowymi standardami, które stanowią wytyczne dla prowadzenia kontroli zarządczej.  

Kolejna nowelizacja ustawy, ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2011 r., nie 
wprowadziła zmian w tym zakresie. 

2.11.2.Problematyka zarządzania ryzykiem na uczelniach zagranicznych 

Badaniem dotyczącym zarządzania ryzykiem objęto 22 uczelnie zagraniczne:   
− Belgia (University College Gent)  
− Estonia (Tartu) 
− Austria (Graz, Uniwersytet Wiedeński, Politechnika Wiedeńska)  
− Finlandia (Helsinki, Turku) 
− Wielka Brytania (Newcastle, Glasgow, Edinburgh) 
− Irlandia (Trinity College) 
− Francja (Poitiers, Paris Descartes))  
− Islandia (Reykjavik)  
− Niemcy (Jena, Heidelberg)  
− Norwegia (Bergen, Oslo, Norwegian University of Life Sciences)  
− Szwecja (Goteborg, Kalmar)  
− Włochy (Bolonia) 

Systemy zarządzania ryzykiem najczęściej są dostosowane do struktury i potrzeb uczelni  
i połączone z wewnętrznymi systemami zarządzania jakością i/lub systemami kontroli 
wewnętrznej. 
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Z udzielonych odpowiedzi wynika, że około połowy uczelni –choć nie wszystkie z nich 
opracowały spójne zasady polityki w tym zakresie - identyfikuje ryzyka i stara się je zabezpieczyć, 
wprowadzając stosowne procedury i ustanawiając osoby odpowiedzialne za ich przestrzeganie. 
Ciekawe, że niektórzy respondenci (zwłaszcza będący głównymi użytkownikami systemów 
informatycznych), zwracają uwagę na brak polityki bezpieczeństwa informatycznego. Pozostała 
część badanych uczelni odpowiedziała, że zaczyna się w ich uczelniach poważnie myśleć  
o zarządzaniu ryzykiem i będzie to przedmiotem ich zainteresowań w najbliższej przyszłości142.  

2.11.3. Aktualna praktyka krajowa 

Pomimo ustawowego obowiązku, problem podejścia do ryzyka i zarządzania nim, w szeregu 
uczelni  nie jest  jeszcze wystarczająco rozpoznany, choć świadomość takiej potrzeby  jest obecna 
w zarządzaniu polską uczelnią. Przeprowadzone badanie ankietowe z września 2010 r., 
potwierdza tę tezę. Spośród przebadanych uczelni, 40% respondentów daje dowód tej 
świadomości; w 20% są wdrożone procedury raportowania i kontroli ryzyka. Do głównych 
obszarów ryzyka działalności uczelni w Polsce respondenci zaliczyli: 

− nadmierną liczbę realizowanych inwestycji infrastrukturalnych (ryzyko finansowe, ryzyko 
dotyczące zasadności realizowanej strategii rozwojowej, ryzyko operacyjne); 

− słabą transparentność oraz wysoką zmienność infrastruktury prawnej krajowego systemu 
wdrażania celów polityki spójności i polityki strukturalnej UE (ryzyko prawne, ryzyko 
finansowe, ryzyko kwalifikowalności kosztów);  

− działalność dydaktyczna (trendy demograficzne, wzrastająca konkurencyjność między 
uczelniami w kraju i w UE); 

− działalność naukowo-badawcza, współpraca zagraniczna, wydawnicza (problem 
zaangażowania wkładu własnego w realizowanych projektach, ryzyko płynności finansowej); 

− bezpieczeństwo, ochrona socjalna, gospodarka mieniem, systemy informatyczne (ryzyko 
operacyjne); 

− system finansowo-księgowy, system planowania finansowego, system rozrachunków oraz 
rozliczeń, zamówienia publiczne (ryzyko operacyjne);  

− zasoby ludzkie143. 
W połowie przypadków (uczelni) ryzyko nie jest jednak brane pod uwagę w bieżącej 

działalności uczelni a głównymi narzędziami neutralizacji negatywnych skutków ryzyka, na które 
stają się one wyeksponowane,  są polisy ubezpieczeniowe. Oznacza to jedynie minimalistyczne 
podejście do problemów ryzyka. 

 

                                                
142 (przykładowy komentarz;  Uniwersytet w Bergen) “Yes, we do risk management in several processes.  Amongst 
others, risk  management is linked to the purchasing system, administration of users of the administrative information 
system relating t o the   financial services .   They are also linked to payments.  In addition we have reporting routines 
concerning the control- and deviation systems linked to the economical check systems” . 
143 Raport  końcowy. Umowa nr 25/DS/2010, zawarta w Warszawie w dniu 5 marca 2010 r. Analiza porównawcza 
modeli zarządzania finansami w polskich uczelniach na tle modeli zagranicznych 
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Rysunek 23. Metody identyfikacji ryzyka wykorzystyw ane przez uczelnie  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 

 
Spośród uczelni, w których są wdrożone procedury zarządzania ryzykiem, na etapie 

identyfikacji ryzyka wykorzystywane są następujące metody: analiza dokumentów (44,44%), lista 
potencjalnych zagrożeń (37,04%), analiza SWOT (14,81%), graficzne analizy procesów oraz 
przepływów (7,41%), burza mózgów (3,33%).  

Rysunek 24. Metody analizy i oceny ryzyka wykorzyst ywane przez uczelnie  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 

Z kolei na etapie analizy i oceny potencjalnych zagrożeń wykorzystywane są najbardziej 
preferowane metody opisowe (44 %), natomiast po 11 % uczelni udzielających odpowiedzi 
wskazało: metody analityczne (m. probabilistyczne, a. Pareto, a. VaR); metody symulacyjne (m. 
Monte Carlo); oraz metody graficzne (mapa ryzyka, wykres Ishikavy, drzewo błędów, drzewo 
zdarzeń, Bow - Tie)144    

Badania przeprowadzone w styczniu 2011 r. potwierdziły poprzednie wyniki analiz. Spora 
część uczelni (60%),identyfikuje zagrożenia, stara się wprowadzać stosowne zabezpieczenia  
a przynajmniej ograniczać występowanie negatywnych skutków błędnych decyzji. Jednak jedynie 
połowa z tej grupy respondentów zauważa związek skutecznego realizowania polityki zarządzania 
ryzykiem  z poziomem i strukturą kosztów uczelni. Na pytanie: Czy Państwa uczelnia dokonuje 
analizy przyczyn zaistniałych niepowodzeń i podjęcia błędnych decyzji, co stanowi podstawę 
wdrożenia procedur kontrolnych, eliminujących przyczyny ich wystąpienia w przyszłości, 
pozytywnie odpowiedziało 55 % badanych uczelni. 

                                                
144 ibidem 
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Tabela 18.  Badanie zarz ądzania ryzykiem. Pytania ankietowe skierowane do pu blicznych oraz  
niepublicznych uczelni polskich.  

Pytanie ankietowe 
Tak 
w % 

Nie 
w % 

Nie wiem 
w % 

Czy Państwa uczelnia posiada opracowaną politykę zarządzania 
ryzykiem (procedury postępowania, procedury kontrolno-analityczne, 
zabezpieczanie ryzyk, itp.)? 

60∗∗∗∗ 30 10 

Czy zauważacie Państwo związek skutecznego realizowania polityki 
zarządzania ryzykiem (bądź jej braku) w Państwa uczelni z poziomem i 
strukturą kosztów uczelni? 

50 35 15 

Czy Państwa uczelnia dokonuje analizy przyczyn zaistniałych 
niepowodzeń i podjęcia błędnych decyzji? 

55 25 20 

Jeśli tak, to czy ustalane są procedury kontrolne, eliminujące przyczyny 
ich wystąpienia w przyszłości? 

45 35 20 

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych 
 
Generalnie, uczelnie są na początkowym etapie prowadzącym do stworzenia i zatwierdzenia  

dokumentu dotyczącego zasad polityki zarządzania ryzykiem. Większość uczelni jest już jednak 
świadoma własnej ekspozycji na ryzyko i posiada lub tworzy pojedyncze procedury 
zabezpieczające ryzyka biznesowe i podstawowej działalności. 

2.11.4. Proponowane warianty modeli z uzasadnieniem oraz wskazaniem 
dobrych praktyk  

Uczelnie publiczne obowiązuje  wymóg - wynikający z ustawy o finansach publicznych  
- zakazujący szkołom wyższym wchodzenia w przedsięwzięcia, które co do zasady  swojego 
działania opierają się na ryzyku. Tak więc, uczelnie nie mogą np. inwestować na rynku 
kapitałowym czy wchodzić kapitałowo w projekty biznesowe, które zagrażają przepadkiem 
środków publicznych. 

Jednakże nawet bez angażowania się w ryzykowne przedsięwzięcia, ryzyko jest 
nieodłącznym elementem każdej aktywności. Konieczność jego uwzględniania stanowi szansę 
uruchomienia wyobraźni i wieloaspektowej analizy w procesach decyzyjnych. Obszarów ryzyka  
w uczelni publicznej jest wiele, poczynając od  podstawowej działalności dydaktycznej (np. spadek 
liczby przyjmowanych studentów, „wykruszanie” się liczby studentów w trakcie roku 
akademickiego, przy rachunku kosztów zakładającym liczbę przyjętych studentów, oraz 
następujący za tym spadek wielkości dotacji wynikającej z algorytmicznego rozdziału), kończąc na  
przedsięwzięciach biznesowych. Czasami wystarczy źle spisana umowa czy nie ubezpieczenie 
składnika majątku i straty dla uczelni są istotne.  

Nowym obszarem ryzyka jest cała sfera realizacji projektów płatnych ze środków unijnych. 
Należy tu przede wszystkim wspomnieć o ryzyku utraty statusu kwalifikowalności pewnych 
kosztów czy niezrealizowania tzw. wskaźnika produktu, założonego w umowie o dofinansowanie, 
które mogą skutkować koniecznością zwrotu środków uznanych za niekwalifikowane, w sytuacji 
skrajnej, w wysokości całej wartości projektu. Można też wpaść w pułapkę utraty płynności 
finansowej wskutek konieczności kredytowania pomostowego. Podejmując decyzje o rozwoju 
infrastruktury ze środków unijnych należy szacować możliwości utrzymania jej w przyszłości. 
Przykłady można mnożyć. 

                                                
∗ odpowiedzi pozytywne potwierdzały jedynie posiadanie częściowych procedur postępowania i kontrolnych w kierunku 
ograniczania ryzyka a nie opracowanej polityki zarządzania ryzykiem jako pełnego dokumentu 
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Należy bardzo mocno podkre ślić, że podstawowym ryzykiem jest niezrealizowanie 
celów wyznaczonych przez uczelni ę pomimo zaanga żowania środków publicznych. 

Wszystko to przemawia za koniecznością identyfikacji ryzyk oraz opracowania polityki 
zarządzania ryzykiem m. in. poprzez działania prewencyjne i procedury uszczelniające ryzyko.  

Cały proces zarz ądzania ryzykiem powinien obejmowa ć kilka etapów, tworz ąc system 
zwiększający prawdopodobie ństwo osi ągni ęcia celów i realizacji zada ń. Proces ten 
powinien by ć dokumentowany i odwoływa ć się do wzorca – polityki zarz ądzania ryzykiem.  

2.11.4.1.Określenie misji 

Na tym etapie należy określić podstawowy cel/cele istnienia (działania)uczelni w postaci 
syntetycznego opisu misji. Z jasno określonej misji musi wynikać hierarchia celów i zadań uczelni. 

2.11.4.2.  Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji 

Podstaw ą działania uczelni musi by ć jej plan rozwoju z jasno okre ślonymi celami i 
wyznaczonymi zadaniami. Wszystkie podejmowane działania i plany roczne muszą być 
zakorzenione w strategicznym planie rozwoju, obejmującym okres co najmniej 5 lat.  

W związku z tym, należy najpierw sformułować i przyjąć do realizacji cele, które uczelnia 
powinna osiągać w danym okresie  oraz powiązane z nimi cele szczegółowe poszczególnych 
komórek organizacyjnych (np. wydziały, jednostki poza – i międzywydziałowe, administracja, inne 
jednostki powiązane z uczelnią). 

Należy określić zasoby przeznaczone do  realizacji celów i zadań oraz wskazać  jednostki, 
komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne bezpośrednio za ich wykonanie. 

Realizacja celów i zadań musi być monitorowana przy pomocy wyznaczonych mierników  
i oceniana z  uwzględnieniem kryterium oszcz ędności, efektywno ści i skuteczno ści.  

2.11.4.3. Identyfikacja ryzyka 

Przed podjęciem decyzji o realizacji celów i zadań należy dokonać identyfikacji ryzyka,  
a następnie weryfikować przyjęte założenia nie rzadziej niż raz w roku. W szczególności ponowną 
identyfikacji ryzyka należy przeprowadzić w  przypadku istotnej zmiany warunków, w których 
funkcjonuje uczelnia. W celu przeprowadzenia identyfikacji ryzyka każda uczelnia winna 
przygotować zestaw pytań wraz z odpowiednio opracowanymi wskaźnikami, które pozwolą na 
określenie możliwości wystąpienia ryzyka i jego opis. 

2.11.4.4. Analiza ryzyka 

Po zidentyfikowaniu ryzyka należy dokonać analizy, która ma na celu opisanie charakteru 
ryzyka, określenie prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz wpływ na realizację zadań  poprzez 
wykazanie możliwych jego skutków.  Analizując ryzyko powinno się również przeprowadzić ocenę 
punktową ryzyka. Umożliwia to dokonanie hierarchizacji, tj. uporządkowanie ryzyka według ich 
wagi lub kryterium punktowej oceny ryzyka, a to z kolei umożliwia hierarchizację działań 
podejmowanych w celu wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka. Należy okre ślić akceptowany 
poziom ryzyka. 

2.11.4.5.  Reakcja na ryzyko  

W stosunku do każdego istotnego ryzyka, wynikającego z listy hierarchii, winno się określić 
sposób reakcji, tj. jego akceptację/tolerowanie bądź wycofanie się, przeanalizowanie możliwości 
jego obniżenia a następnie zaplanowanie działań zapobiegawczych i podjęcie konkretnych działań, 
które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. 
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Ważną rolę w  procesie zarządzania ryzykiem  odgrywa rejestr ryzyka , dokument 
systematycznie weryfikowany i aktualizowany, który wraz z procedurami zabezpieczającymi  
i kontrolnymi tworzy polityk ę zarządzania ryzykiem. Dokumentację uzupełnia raport z kontroli 
ryzyka, który winien być przeprowadzany okresowo, a zgodnie ze standardami kontroli zarządczej 
winien być dokonywany raz w roku. 

Zarządzanie ryzykiem powinno być solidnym wsparciem codziennej pracy jednostek 
organizacyjnych uczelni. Sektor prywatny, b ędący wzorem do na śladowania pod wzgl ędem 
efektywno ści  zarz ądzania, wykorzystuje  te procesy od dawna, co dodat kowo dowodzi, że  
nie tylko z obowi ązku warto wdro żyć zarządzanie ryzykiem w sektorze szkolnictwa 
wyższego. 

Przedstawiony proces/model zarządzania ryzykiem obniża istotnie ryzyko działania każdej, 
zarówno publicznej, jak i niepublicznej uczelni polskiej. 

Na koniec należy bardzo mocno podkreślić, że  najważniejszym ogniwem w zarządzaniu 
ryzykiem są ludzie. Na nic zdadzą się najlepsze procedury, jeśli nie będzie kompetentnej, 
wysokokwalifikowanej kadry na każdym etapie podejmowania decyzji, nadzoru i kontroli. 
Warunkiem zatem powodzenia skutecznego wdrożenia zarządzania ryzykiem jest dobór 
profesjonalnej kadry (zatrudnianie poprzez konkursy, szkolenia, motywowanie). 

2.11.5. Synteza propozycji modelu uniwersalnego 

Rysunek 25. Model zarz ądzania ryzykiem  

 

 
Źródło: opracowanie własne 
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2.11.6. Wnioski z przeprowadzonych badań 

W wyniku przeprowadzonych badań należy wyciągnąć  następujące wnioski: 
1. Istnieje konieczno ść wdro żenia w uczelniach polskich procesów zarz ądzania ryzykiem, 

nie tylko ze wzgl ędu na ustawowy obowi ązek w tym zakresie ale równie ż z uwagi na 

bezpośredni zwi ązek jako ści zarz ądzania ryzykiem z osi ąganym wynikiem finansowym. 

Uczelnie musz ą opracowa ć polityk ę zarządzania ryzykiem w postaci dokumentacji, 

zawieraj ącej co najmniej: systematycznie weryfikowany i aktu alizowany rejestr ryzyka, 

opis procedur analityczno-kontrolnych (identyfikacj a, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko) 

i zabezpieczaj ących. Dokumentacj ę uzupełnia raport z przeprowadzanej przynajmniej 

raz w roku kontroli ryzyka. 

2. Barier ą we wdra żaniu skutecznej polityki zarz ądzania ryzykiem jest cz ęsto brak 

świadomo ści, że uczelnie s ą tak samo wyeksponowane na ryzyko, jak sektor prywa tny. 

3. Skuteczn ą  metod ą ograniczania ryzyka jest zwi ązanie procesu  podejmowania ka żdej 

decyzji z ocen ą wywoływanych przez ni ą skutków finansowych  i analiz ą możliwo ści 

finansowych/zasobowych uczelni oraz opracowanie szc zelnych procedur kontrolnych/ 

monitoruj ących realizacj ę celu. 

4. Należy pami ętać, że jednym z istotnych elementów podwy ższających ryzyko jest brak 

planu rozwoju uczelni, tj. doprowadzenie do sytuacj i, w której  decyzje bie żące 

podejmowane s ą w oderwaniu od potrzeb przyszłych uczelni (niejedn okrotnie  

wyst ępujących w przyszło ści bardzo nieodległej). Niezb ędnym staje si ę opracowanie 

przez ka żdą uczelni ę strategicznego planu rozwoju, opisuj ącego zadania mierzalne przy 

pomocy wybranych wska źników, w podziale na okresy czasu i jednostki organ izacyjne, 

okresowo weryfikowane i monitorowane (chocia żby przy u życiu balanced scorecard ). 

5. Jednym z warunków koniecznych do skutecznego pro wadzenia polityki zarz ądzania 

ryzykiem jest dobór profesjonalnej kadry. Zasada  t a  dotyczy    zatrudnienia na ka żdym 

stanowisku pracy; podejmowania decyzji, wykonawczym , nadzoru i kontroli. Ta 

rekomendacja winna by ć realizowana poprzez  konkursowy system rekrutacji oraz 

rozwój i motywowanie kadry ju ż zatrudnionej. 
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2.12. Narzędzia informatyczne Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz 

gromadzenia i przepływu informacji pomiędzy Uczelnią a Ministerstwem 

Niniejszy moduł składa się z pięciu części. Pierwsza część dotyczy problematyki prawnej 
specyficznej dla sektora uczelni wyższych w Polsce. Druga przedstawia analizę doświadczeń 
zagranicznych instytucji edukacyjnych w zakresie procesu ich informatyzacji. Trzecia część 
zawiera opis aktualnych praktyk krajowych w obszarze realizacji wdrożeń zintegrowanych 
systemów informatycznych. Zawarto w niej ogólny opis systemów klasy ERP (ang. Enterprise 
Resource Planning), modułów/systemów wspierających obszary typowo uczelniane oraz integracji 
systemów informatycznych. Ponadto, przedstawia narzędzia wspomagające przepływ informacji 
między uczelnią wyższą, a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innymi instytucjami, 
takimi jak Główny Urząd Statystyczny. Czwarty punkt opisuje system informatyczny wspierający 
zarządzanie uczelniami w aspekcie funkcjonalnym. Punkt piąty przedstawia syntetyczny model 
informatyzacji uczelni. 

2.12.1. Stan prawny 

System informatyczny do zarządzania uczelnią wyższą musi uwzględniać  obowiązujące 
przepisy prawne, a w szczególności: 
− Ustawę o szkolnictwie wyższym, 
− Kodeks pracy, 
− Ustawę o rachunkowości, 
− Ustawę o podatku VAT, 
− Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
− Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, 
− przepisy związane z ZUS, GUS, MNiSW i innymi instytucjami, 
− Ustawę o ochronie danych osobowych, 
− Ustawę Prawo zamówień publicznych, 
− Ustawę  o finansach publicznych, 
− inne przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego, 
− rozporządzenia związane z w/w ustawami, 
− przepisy prawa unijnego obowiązujące w Polsce. 

Wymogi, jakie musi spełniać system informatyczny zostały zawarte w Ustawie o rachunko-
wości (art. 10, 13 i 14). Zgodnie z zapisami ustawy, podmiot prowadzący księgi rachunkowe przy 
użyciu komputera musi posiadać: 
- wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych  

z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg 
rachunkowych i w procesach przetwarzania danych 

- opis systemu przetwarzania danych,  
- opis systemu informatycznego, zawierający  wykaz programów, procedur lub funkcji,  

w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz 
programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu 
do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty 
rozpoczęcia jego eksploatacji, 

- system służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg 
rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.  

Niektóre inne ważne wymogi: 
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- Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z nimi uważa 
się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie oddzielnych 
komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych jej części, bez względu na 
miejsce ich powstania i przechowywania. 

- Warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych systemu rachunkowości w formie 
określonej w ust. 2 jest posiadanie przez jednostkę oprogramowania umożliwiającego 
uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych w księgach 
rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na inny komputerowy nośnik 
danych. 

- Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy zapewnić automatyczną 
kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald. Wydruki komputerowe ksiąg 
rachunkowych powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem 
pierwszej i ostatniej, oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku 
obrotowym. 

Żadne inne przepisy prawne obowiązujące w Polsce nie odnoszą się do systemów 
informatycznych i nie określają rodzaju programu informatycznego, jaki winien być stosowany  
w podmiocie, a w naszym przypadku, w uczelni. 

Jednakże w związku z wprowadzeniem w Unii Europejskiej obowiązku sporządzania 
sprawozdań finansowych spółek i podmiotów publicznych według Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (w Polsce od 
2005 r.), zaleca się równoległe prowadzenie rachunkowości, zgodnie z krajowymi i Miedzyna-
rodowymi standardami. Taką możliwość stwarzają zintegrowane systemy informatyczne klasy 
ERP. 

Jeszcze bardziej zdecydowanie przesądzają te kwestie standardy amerykańskie wydawane 
przez PCAOB145. Standard Rewizji Finansowej nr 2, odwołując się do wymogów artykułu 404 
ustawy SOX (Sorbanes-Oxley Act – ustawa uchwalona  w 2002 r. po upadku Enronu i wystąpieniu 
szeregu skandali finansowych w USA146) stawia wysokie wymagania programom komputerowym, 
m.in. poprzez konieczność ustanowienia w programie informatycznym systemu zapewnień 
(assertions147). Te wszystkie wymagania, korespondujące z amerykańskimi regulacjami spełniają 
programy informatyczne klasy ERP.   

W warunkach globalizacji gospodarki i przepływu kapitału, zintegrowane systemy 
informatyczne klasy Enterprise Resource Planning stają się uniwersalnym i elastycznym 
narzędziem informatycznym, warunkującym prawidłowe zarządzanie podmiotami. 

2.12.2. Analiza doświadczeń zagranicznych w zakresie informatyzacji 
uczelni  

W około połowie badanych uczelni nie ma systemów informatycznych w pełni 
zintegrowanych, najczęściej  uczelnie te używają programów komputerowych będących produktem  
własnych „akademickich rozwiązań”. Przy okazji badań wskazują one na brak wielu 
funkcjonalności w stosowanych systemach, co mocno utrudnia generowanie informacji z systemu 
informatycznego i utrudnia zarządzanie uczelnią. 

                                                
145 Public Company Accounting Oversight Board- amerykańska instytucja nadzorująca świadczenie usług audytorskich, 
powołana w celu pełnej kontroli nad sprawozdawczością finansową, podległa Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 
146 J.T Bostelman, PLI’s Guide to the Sorbanes-Oxley Act for Business Professionals, Practising Law Institute, New York 
2005. 
147 Przykładowe assertions to: identyfikacja zdarzenia (occurrence) i pomiar (measurement), istnienie (existence), pomiar 
(measurement), prawa i obowiązki (rights & obligations)- w odniesieniu do kont bilansowych. 
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W pozostałej części, uczelnie wdrożyły lub wdrażają bardziej rozbudowane systemy 
informatyczne, w większości klasy ERP, choć poszczególne kraje i uczelnie różnią się też znacznie 
stopniem wdrożenia danych rozwiązań. 

W Austrii jest to system powszechny, całościowy. Badane  uczelnie są raczej zadowolone  
z systemu. Istnieje międzyuczelniany system wsparcia technicznego dla SAP. W Finlandii również 
rozpoczęto  wdrażanie SAP, ale w chwili obecnej tylko Uniwersytet Helsinki jest w fazie 
zaawansowanej i rozpoczął już używania systemu. We Francji przy współpracy z ministerstwem 
uczelnie rozpoczęły wdrażanie systemu CIFAC (technologia SAP), który ma być programem 
powszechnie stosowanym jako narzędzie kontrolno- sprawozdawcze w związku z przeprowadzoną 
reformą finansowania szkolnictwa wyższego. W Niemczech i w Belgii niektóre uniwersytety 
wdrażają SAP z własnej inicjatywy,  można się spodziewać, że po przekroczeniu pewnej wielkości,  
SAP może stać  się standardem krajowym. Zwraca uwagę duża liczba uczelni brytyjskich 
zarządzanych przy użyciu rozwiązań SAP. Na liście użytkowników systemu SAP w Wielkiej 
Brytanii i Irlandii figuruje  ponad 40 najbardziej  renomowanych uczelni. 

W wielu uczelniach znajdujących się w pierwszej dwudziestce na tzw. Liście Szanghajskiej 
wdrażany jest system SAP. W USA obok projektu mySAP dla Agencji Kosmicznej NASA (2003) 
powyższy system został wdrożony m.in. w: 
− Baylor College of Medicine 
− Central Michigan University 
− Duke University 
− Purdue University 
− University of Cincinnati 
− University of Mississippi 
− University of Nebraska 

− Los Angeles Community College District 
− Massachusetts Institute of Technology 
− Pennsylvania State System of Higher Education 
− Texas State University, San Marcos 
− University of Arkansas Medical Sciences 
− University of Northern Kentucky 
− University of Tennessee 

 
Interesującym aspektem prowadzonej analizy są wynik badań nt. największych globalnych 

dostawcą systemów informatycznych klasy ERP.  Najwięksi dostawcy globalni to: firma SAP 
28.7%, Oracle 10.2%, The Sage Group 7.4%, Microsoft Dynamics 3.7%, SSA Global Tech. 2.8%, 
pozostali 47.2%. 
Rysunek 26. . Struktura rynku oprogramowania system ów w klasy ERP w skali globalnej.  

 
Źródło: Accounting Software Review, 2011, www.accountingsoftwarereview.com/ERP-Software-Market-
Share-Analysis.html. 
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W podsumowaniu, wiodące uczelnie wdrażają zintegrowane systemy  ERP aby uzyskać 
operacyjne, zarządcze i strategiczne informacje, które poprawiają efektywność zarządzania i 
pozwalają uzyskać przewagę konkurencyjną. 

2.12.3. Aktualna praktyka krajowa w realizacji projektów wdrożenia 
zintegrowanych systemów informatycznych 

Wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych jest jednym z czynników 
pozwalających na osiąganie przewagi jakościowej i wzrost konkurencyjności uczelni148 [Grz05]. 
Systemy te integrują różne obszary funkcjonowania uczelni na poziomie operacyjnym,  
a najbardziej zaawansowane z nich obejmują swym zakresem funkcjonalnym również strategiczny 
poziom funkcjonowania organizacji149, 150, 151 [Fla06]. Typowym przykładem takich systemów są 
zintegrowane systemy zarządzania klasy ERP. 

2.12.3.1.SYSTEMY KLASY ERP – aspekt terminologiczny 

ERP (ang. Enterprise Resource Planning) [Leo08, MonWag08, Vam07] 152, 153, 154 określa 
klasę systemów informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją w celu poprawy 
wskaźników ekonomicznych. Optymalizują one wykorzystanie zasobów organizacji i wspierają 
zachodzące w niej procesy biznesowe. Korzyści z posiadania systemów klasy ERP dostrzegają 
zarówno firmy i przedsiębiorstwa sektora prywatnego, instytucje rządowe, jak i uczelnie. We 
wszystkich tego typu organizacjach spotyka się obecnie zintegrowane systemy wspomagające 
zarządzanie.  

Systemy klasy ERP s ą oprogramowaniem modułowym – ró żne moduły (cz ęści) 
systemów odpowiedzialne s ą za wspomaganie poszczególnych obszarów organizacji . 
Wspomaganie to odbywa si ę głównie poprzez automatyzacj ę procesów, zbieranie informacji 
i prognozowanie na podstawie dost ępnych danych. Baza danych, pozwalaj ąca na 
przechowywanie w jednym miejscu informacji o organi zacji, jest centralnym elementem 
zintegrowanego systemu informatycznego wspieraj ącego zarz ądzanie. Systemy ERP 
powstały poprzez ewolucj ę systemów wspieraj ących przedsi ębiorstwa przemysłowe. 
Systemy MRP (ang. Material Requirement Planning) i MRP II (ang. Manufacturing Resource 
Planning), bo o nich mowa, umo żliwiały przede wszystkim planowanie potrzeb 
materiałowych, planowanie produkcji i harmonogramow anie operacyjne.  

Poprzez rozwój i dodawanie nowych funkcjonalności powstały systemy klasy ERP, których 
poszczególne moduły standardowo umożliwiają wspieranie następujących obszarów organizacji: 

2.12.3.1.1. Finanse i księgowość 
Moduł wspomagający obszar finansowo–księgowy powinien umożliwiać sprawne 

zarządzanie tym obszarem, gwarantujące zgodność z przepisami prawa, pozwalające na 

                                                
148 A. Grzech „Rozwiązania informatyczne, stosowane w praktyce szkolnictwa wyższego. Polskie uwarunkowania 
wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania uczelnią”, referat, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań 19 
kwietnia 2005 roku. 
149 M. Flasiński „Zarządzanie projektami informatycznymi”, PWN 2006 
150 M. Flasiński, J. Jurek, „Integracja architektury procesowej przedsiębiorstwa i systemu wspomagającego zarządzanie 
klasy ERP” – Rozdzał 18 w: "Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych", Pomorskie 
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gdańsk 2010. 
151 M. Flasiński, J. Jurek „Business process- and graph grammar-based approach to ERP system modelling”, 
Cybernetics and Systems, w druku. 
152 A. Leon “Enterprise Resource Planning, 2nd Edition”, Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd., 2008 
153 E.F. Monk, B.J. Wagner “Concepts In Enterprise Resource Planning”, Course Technology, 2008 
154 J. N. Vaman „ERP in Practice”, Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd. 2007. 
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uzyskanie rzeczywistego obrazu działalności oraz prognozowanie efektywności biznesowej. 
Funkcjonalność tego modułu jest zwykle bardzo rozbudowana. Pozwala on na generowanie planu 
kont, elastyczne definiowanie okresów obrachunkowych oraz automatyczne księgowania (poprzez 
tworzenie tzw. schematów księgowania). Zapewnia pełną obsługę podatku VAT oraz wsparcie w 
aspekcie wielowalutowości i analiz gospodarczych. Pozwala na generowanie raportów oraz 
obsługę i kontrolę płatności i rozliczeń.  

W obszarze wsparcia placówek akademickich moduł finansowo – księgowy systemu klasy 
ERP powinien między innymi zapewnić zgodność z przepisami prawa specyficznymi dla 
szkolnictwa wyższego (np. plan kont powinien być zgodny ze stosownymi rozporządzeniami 
ministra finansów) oraz umożliwić ewidencję dotacji i stopnia ich wykorzystania. W związku  
z funkcjonowaniem uczelni w środowisku konkurencji istnieje potrzeba oparcia całej działalności  
o rachunek ekonomiczny. Obserwowaną, pozytywną, tendencją (zwłaszcza wśród uczelni 
zachodnich) jest zbliżenie sposobu i zakresu działalności pionów zarządzania finansowego na 
uczelniach do tego stosowanego w sektorze prywatnym. Pozwala to obniżenie kosztów  
i maksymalizację zysków. W związku z tym wdrażając system klasy ERP w placówce akademickiej 
nie należy zapominać o takich obszarach jak zarządzanie płynnością, analiza rachunku kosztów, 
budżetowanie oraz planowanie strategiczne (np. przy użyciu balanced scorecard [KapNor96, 
KapNor01]155, 156). Zaznaczmy, że wymogi względem modułu finansów i księgowości zostały 
szczegółowo zdefiniowane w [Uj10a]157. 

2.12.3.1.2.Kadry i płace 
Nowoczesny system klasy ERP znacznie ułatwia szeroko pojęty proces administrowania 

kadrami. Prowadzenie centralnej kartoteki pracowniczej niweluje problemy wynikające z duplikacją 
zadań w zakresie ewidencji pracowników. Funkcjonalność tej części systemu pozwala na obsługę 
całości zdarzeń kadrowych od zatrudnienia pracowników, zaplanowania i monitorowania ich 
ścieżek kariery, aż do zakończenia lub rozwiązania umowy o pracę. Moduł kadrowo-płacowy 
pozwala na sprawne zarządzanie wynagrodzeniami oraz planowanie zatrudnienia. Wspiera proces 
rekrutacji oraz reguluje sprawy pracownicze związane z udzielaniem świadczeń socjalnych  
i pożyczek. Pozwala na ewidencjonowanie czasu pracy oraz zarządzanie polityką szkoleniową. 
Kompleksowa integracja procesów kadrowych pozwala na uzyskanie wymiernych korzyści i może 
być czynnikiem przewagi konkurencyjnej w środowisku uczelni wyższych. W segmencie 
szkolnictwa wyższego moduł wspierający obszar kadr i płac musi dodatkowo uwzględniać takie 
elementy jak na przykład możliwość przypisania pensum do danego stanowiska, czy ewidencja 
stopni i tytułów naukowych. 

2.12.3.1.3.Zarządzanie relacjami z klientem 
Zarządzanie relacjami z klientem (ang. Customer Relationship Management, CRM) to moduł 

pomagający w zarządzaniu różnymi aspektami interakcji z klientem. Wspiera on takie obszary jak: 
zarządzanie klientami i partnerami handlowymi, sprzedaż, marketing, serwis, obsługa klienta. W 
ramach placówek akademickich powinien on zapewniać wsparcie dla sprzedaży specyficznego 
typu usług – usług edukacyjnych. W niektórych systemach klasy ERP wdrożonych na uczelniach 
moduł CRM zawiera również obszerną funkcjonalność związaną z rejestracją kandydatów (jednak 
najczęściej wsparcie tego obszaru realizowane jest przez osobny, dedykowany moduł). 

                                                
155 R.S. Kaplan, D.P. Norton „The Balanced Scorecard. Translating strategy into action”, Harvard Business Press, 1996. 
156 R.S. Kaplan, D.P. Norton „The Strategy Focused Organization. How Balanced Scorecard Companies Thrive in the 
New Business Environment”, Harward Business Press 2001. 
157 Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań Nad Szkolnictwem Wyższym „Analiza porównawcza modeli zarządzania 
finansami w polskich uczelniach na tle modeli zagranicznych”, Kraków 2010. 
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2.12.3.1.4.Gospodarka magazynowa, nieruchomości, środki trwałe 
Funkcjonalność systemów klasy ERP w obszarze gospodarki magazynowej pozwala na 

elastyczne zarządzanie zapasami i zaopatrzeniem zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa. 
Umożliwia przede wszystkim ewidencjonowanie magazynów, kontrahentów, stanów 
magazynowych. Często również pozwala na prognozowanie zapasów. Wspomaga procesy 
inwentaryzacji i wyceny zgromadzonych zasobów.  

W segmencie uczelni wyższych mocno wykorzystywane są funkcjonalności systemu ERP 
pomagające kompleksowo zarządzać nieruchomościami (ewidencja nieruchomości, obsługa 
umów, automatycznie naliczane podatki) i środków trwałych (ewidencja ŚT, możliwość przypisania 
MPK, itp.). 

2.12.3.1.5.Controlling 
Moduł controllingu (często łączony z modułem finansowym) stwarza podstawę do 

efektywnego podejmowania decyzji w organizacji. Pozwala na planowanie, kontrolowanie, 
przygotowywanie sprawozdań, doradzanie oraz informowanie w obszarze finansów, inwestycji 
oraz kosztów i wyników. Moduł ten jest silnie wykorzystywany w środowiskach uczelnianych.  
W placówkach akademickich powinien on pełnić taką samą rolę jak w standardowym podmiocie 
gospodarczym sektora prywatnego.  

 
Szczegółowe wymagania stawiane systemom informatycznym są bardzo różne i zależą od 

uwarunkowań konkretnej organizacji. Systemy klasy ERP cechuje duża modyfikowalność 
pozwalająca na uzyskanie rozwiązania informatycznego realizującego specyficzne wymogi danej 
organizacji. Należy zaznaczyć, że sformułowanie zbioru wymagań względem systemu nie jest 
trywialne – wymaga sporej wiedzy i dużego doświadczenia w projektach wdrożeń systemów 
informatycznych [Fla06]158. Dobrym rozwiązaniem jest posiłkowanie się w tym elemencie 
wyspecjalizowaną firmą doradczą, mającą doświadczenie w tego typu projektach. 

Rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie wykraczające poza standard systemów 
klasy ERP w przypadku przedsiębiorstw dotyczą zazwyczaj takich obszarów, jak BI (ang. Business 
Intelligence – zaawansowana analiza i przetwarzanie informacji), ERM (ang. Enterprise Risk 
Management – zarządzanie ryzykiem), czy zaawansowany CRM (ang. Customer Relationship 
Management – zarządzanie relacjami z klientem). 

 
Wobec szerokiego zainteresowania systemami klasy ERP ze strony instytucji naukowych  

i placówek akademickich, coraz więcej producentów udostępnia rozwiązania wspierające obszary 
specyficzne dla tego typu organizacji (i niespotykane nigdzie indziej) takie jak działalność 
dydaktyczna, elektroniczna rejestracja kandydatów, płatności za studia, badania naukowe itp. 

Zgodnie z listą obszarów wspieranych przez standardowe systemy ERP oraz informacjami 
wynikającymi z przedstawionych powyżej przykładów wdrożeń, należy podkreślić, że zintegrowane 
systemy zarządzania nie zapewniają w standardzie pełnego wsparcia dla obszarów działalności 
stricte uczelnianej. O ile dostosowanie modułów finansowo-księgowych, kadr-płac, itp. do 
specyficznych potrzeb placówek akademickich jest możliwe, to wsparcie na przykład działalności 
dydaktycznej zapewniają zazwyczaj dodatkowe, dedykowane moduły lub osobne systemy.  

                                                
158 M. Flasiński „Zarządzanie projektami informatycznymi”, PWN 2006. 



Modele zarządzania uczelniami w Polsce 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

237 
Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego 

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 

 

2.12.3.2.SYSTEMY INNE NIŻ KLASY ERP 

W przypadku uczelni, do obszarów, które zazwyczaj wykraczają poza standard systemu 
ERP (przemysłowy model organizacyjny), a które też powinny być wspierane informatycznie, 
należą:  

2.12.3.2.1.Rekrutacja elektroniczna 
Rekrutacja na studia jest na uczelniach bardzo rozbudowanym procesem. Co roku może  

w niej brać udział nawet kilkadziesiąt tysięcy kandydatów. Odpowiednie oprogramowanie może 
wspierać ten obszar w zakresie umożliwienia internetowego systemu rejestracji i informowania  
kandydatów, tworzenia list rankingowych, seryjnego generowania wiadomości oraz wymiany 
danych z zewnętrznymi systemami (np. KReM – Krajowy Rejestr Matur)  i instytucjami (MNiSW). 
Sprawny system rekrutacji kandydatów jest w dzisiejszych czasach koniecznością dla każdej 
uczelni. Należy zaznaczyć, że choć informatyczne wsparcie tego obszaru zazwyczaj wymaga 
dedykowanego, osobnego systemu, to obszar ten jest też czasami wspierany w systemie ERP 
dzięki odpowiedniej konfiguracji modułu zarządzania relacjami z klientem (CRM). 

2.12.3.2.2.Planowanie zajęć 
Wdrażany na uczelni system informatyczny powinien umożliwić generowanie planów zajęć  

z uwzględnieniem możliwości przypisania pracowników i studentów oraz automatycznym 
wykrywaniem kolizji. Zapisy studentów na zajęcia powinny być automatyczne (najlepiej 
elektronicznie przez internet) z możliwością przypisania okien czasowych dla wybranych grup. 
Uprawnienia administracyjne powinni mieć wybrani pracownicy uczelni (np. sekretariat). Moduł 
powinien również uwzględniać szczegółowe, specyficzne dane, takie jak na przykład informacje  
 punktach ECTS. 

2.12.3.2.3.Obsługa toku studiów 
Wsparcie obsługi toku studiów zaczyna się od bardzo obszernej ewidencji pracowników  

i studentów z uwzględnieniem wszystkich, specyficznych dla szkolnictwa wyższego, danych. 
System informatyczny powinien pozwalać na realizację wszystkich procesów związanych  
z zarządzaniem kadrą (urlopy, awanse, pensum, stopnie naukowe, itd.). Powinien on również 
umożliwiać kontrolę realizacji programu studiów, obsługę podań i wniosków, tworzenie rankingów 
studentów. Udostępnienie studentom możliwości wglądu w swoje dane przez internet zmniejsza 
ilość pracy i ułatwia komunikację. 

2.12.3.2.4.Rozliczenia ze studentami, pomoc socjalna, domy studenckie 
Wdrożony na uczelni system informatyczny powinien zapewniać kompleksowe zarządzanie 

należnościami i zobowiązaniami studentów. W tym zakresie niezbędna jest obsługa wszelkiego 
typu stypendiów (za wyniki w nauce, sportowe, socjalne). System dedykowany dla szkolnictwa 
wyższego powinien również wspierać wszelkie formy pomocy socjalnej dla studentów oraz obsługę 
domów studenckich w zakresie meldunków, grafików pracy portierów i ewidencji asortymentu. 

2.12.2.3.5.Badania naukowe 
Obszar badań naukowych powinien być wspierany przez system informatyczny w zakresie 

ewidencjonowania, kontroli i rozliczania projektów badawczych. System powinien umożliwiać 
rejestrację projektów i jednostek badawczych, tworzenie wniosków, harmonogramowanie oraz 
rozliczanie jednostek dydaktycznych, prac badawczych i zamówień. 
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2.12.3.3.STOPIEŃ INTEGRACJI SYSTEMÓW 

Kluczowym dylematem w zakresie realizacji projektów wdrożeń systemów informatycznych 
w sektorze uczelni wyższych jest ich stopień integracji. Informatyzacja uczelni może polegać na 
wdrożeniu kilku systemów, np. systemu klasy ERP oraz odrębnych systemów dedykowanych dla 
obsługi działalności specyficznej dla uczelni (dydaktyka, badania naukowe, itp.). Aby optymalnie 
wykorzystać wdrożone narzędzia informatyczne konieczna jest ich integracja. Poprawnie 
zintegrowane systemy informatyczne mogą być traktowane tak jak jeden system, co  
w szczególności eliminuje potrzebę duplikacji wprowadzania danych (systemy same wymieniają 
się odpowiednimi danymi), gwarantuje spójność baz danych i zapewnia najlepsze wsparcie dla 
procesów zachodzących w organizacji.  

Należy zaznaczyć, że niestety zazwyczaj proces integracji jest trudny i złożony, gdyż 
wymaga rozwiązania wielu różnorodnych problemów o charakterze technicznym (różnorodne 
standardy informatyczne, jednolity sposób prezentacji danych, odpowiednia niezawodność, limity 
czasowe, itp.). Należy pamiętać, że każdy system klasy ERP jest ze swojej definicji zintegrowany  
– nie każdy jednak system zintegrowany jest systemem klasy ERP! 

Jednym ze standardów ułatwiających proces integracji jest SOA (ang. Service-Oriented 
Architecture – architektura oparta na serwisach / usługach) [Govetal06]159. Jest to koncepcja 
tworzenia rozwiązań informatycznych, w której nacisk położony jest na udostępnianie usług 
spełniających wymagania użytkownika. Dzięki temu, że architektura SOA jest niezależna od języka 
programowania i platformy sprzętowej, proces integracji heterogenicznych systemów 
informatycznych jest znacznie łatwiejszy. Oprogramowanie stworzone zgodnie z zasadami SOA 
jest elastyczne i łatwo skalowalne, co dodatkowo ułatwia dopasowanie się do zmieniających się 
procesów i warunków rynkowych. 

Integrację ułatwiają również tak zwane systemy integrujące. Przykłady takich systemów to 
np. Serwer Integracji SAP XI, Wonderware Enterprise Integration Application i Microsoft BizTalk 
Server. Umożliwiają one wymianę informacji pośrednicząc między różnymi systemami. Zapewniają 
one trasowanie i konwersję danych w różnych formatach oraz stanowią swoisty pomost między 
różnymi, niespójnymi protokołami sieciowymi. 

W ostatnich latach coraz więcej placówek akademickich dostrzega korzyści z wdrożenia 
zintegrowanego systemu klasy ERP. Producenci oprogramowania dostrzegli to i coraz więcej z 
nich buduje ofertę dostosowaną dla uczelni wyższych. W związku z tym powyższa lista prezentuje 
tylko kilka przykładowych systemów wraz z ich referencjami w tym segmencie rynku.  

2.12.3.4. SYSTEMY KLASY ERP – aspekt metodologiczny 

Istnieją zasadniczo 3 sposoby umożliwiające wdrożenie zintegrowanego systemu 
informatycznego w uczelni: 1) implementacja rozwiązań klasy ERP z koniecznymi zmianami 
dostosowawczymi do specyficznych i indywidualnych wymagań uczelni; 2) wdrożenie niezależnych 
dedykowanych systemów z koniecznością ich późniejszej integracji; 3) zaprojektowanie i napisanie 
programu całkowicie dedykowanego uczelni, który uwzględnia wszystkie wymagania funkcjonalno-
prawne. 

Każde podejście ma swoje wady i zalety. Rozwiązania klasy ERP eliminują potrzebę 
duplikacji wprowadzania danych poprzez wbudowane w standardzie mechanizmy integrujące. 
Równocześnie wymagają dodatkowych nakładów dostosowawczych (kastomiazacyjnych), chyba, 
że korzystamy już z tzw. rozwiązań prekonfigurowanych w formie tzw. roll-out’u. Z kolei, wdrożenia 
systemów dedykowanych wymagają dość trudnych i czasochłonnych prac integracyjnych poprzez 

                                                
159 J. McGovern, O. Sims, A. Jain, M. Little “Enterprise Service Oriented Architectures”, Springer, 2006 
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przygotowanie odpowiednich interfejsów. Są one również trudne i kosztowne w utrzymaniu, biorąc 
pod uwagę konieczność utrzymywania różnych licencji, na różne produkty wspieranych lub też nie 
przez różnych dostawców. Zaprojektowanie i napisanie całkowicie nowego programu zapewnia,  
z jednej strony wysoki poziom realizacji postulatów funkcjonalnych przy wysokim poziomie 
integracji z drugiej, jednakże są to projekty niezwykle kosztowne, długotrwałe i obarczone dużym 
ryzykiem. 

2.12.4. Przykłady wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych na 
uczelniach  
w Polsce 

W Polsce systemy klasy ERP są już obecnie używane na wielu uczelniach. Poniżej 
prezentujemy kilka przykładowych (nie jedynych) systemów obecnych na polskich uczelniach  
z uwzględnieniem zakończonych już projektów wdrożeniowych. 

2.12.4.1.SAP 

Firma SAP A.G. jest jednym z największych (zarówno w Polsce, jak i na świecie) dostawców 
oprogramowania klasy ERP. Polska lista wdrożeń zakończonych sukcesem ma kilkaset pozycji 
oraz obejmuje przedsiębiorstwa z tak różnych branż, jak ubezpieczenia, ochrona zdrowia, 
przemysł czy media. W obszarze szkolnictwa wyższego SAP był dostawcą oprogramowania  
w prestiżowym projekcie „4U” obejmującym cztery duże uczelnie – Politechnika Warszawska, 
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Oprócz standardowych obszarów takich jak kadry i płace, finanse i księgowość w ramach projektu 
wdrożono moduły wspierające m.in. badania naukowe czy obsługę toku studiów. 

2.12.4.2. Microsoft Dynamics 

Firma Microsoft – największy dostawca oprogramowania na świecie ma w swojej ofercie 
również systemy klasy ERP. Standardowym rozwiązaniem proponowanym przez tego producenta 
jest system Microsoft Dynamics, posiadający już bardzo bogatą listę referencyjną. W zakresie 
obsługi uczelni wyższych proponowanym rozwiązaniem jest system „Nowoczesna Uczelnia”, który 
powstał właśnie w oparciu o platformę Dynamics. Wspiera on takie obszary jak planowanie zajęć, 
obsługa studenta i zarządzanie kadrą. W Polsce system ten został wdrożony na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Lublinie. 

2.12.4.3.TETA Constellation 

Firma TETA S.A. ma swojej ofercie system klasy ERP TETA Constellation. Swoją 
funkcjonalnością obejmuje on dziedziny logistyki, CRM, produkcji, finansów, majątku trwałego, 
zarządzania zasobami ludzkimi i controllingu. W aspekcie powyższych, standardowych dla 
systemu klasy ERP, modułów zawiera on również elementy i funkcjonalności, które są specjalnie 
zaprojektowane, aby spełnić specyficzne wymagania Uczelni Wyższych (na przykład plan kont 
zgodny ze stosownymi rozporządzeniami ministra finansów, czy ewidencja dotacji i stopnia ich 
wykorzystania). System TETA Constellation nie posiada natomiast modułu wspierającego obszar 
działalności dydaktycznej (rekrutacja elektroniczna, obsługa toku studiów, itp.). W Polsce jest on 
wdrożony w trzech placówkach akademickich: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Politechnika Białostocka. 
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2.12.4.4. Impuls 5 

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC SA) jest producentem zintegrowanego 
systemu zarządzania klasy ERP o nazwie „Impuls 5”. Zgodnie z informacjami producenta system 
ma bardzo bogatą listę wdrożeń – obecnie działa w około 450 przedsiębiorstwach z różnych branż. 
Poza standardowymi obszarami wspieranymi przez system ERP Impuls 5 posiada moduł „Badacz, 
Dydaktyk” będący częścią modułu finansowo–kosztowego. W kontekście uczelni wyższych 
umożliwia on prowadzenie rejestru i rozliczanie jednostek dydaktycznych, zamówień i prac 
badawczych. W Polsce system wdrożony jest w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej 
i Komórkowej oraz Instytucie Biologii Doświadczalnej.  

2.12.4.5. SIMPLE.ERP 

SIMPLE.ERP jest klasycznym systemem klasy ERP wspierającym przedsiębiorstwo w takich 
obszarach jak finanse i księgowość, kadry i płace, majątek trwały, produkcja, projekty. W 
segmencie szkolnictwa wyższego jest on często wdrażany wraz z systemem Uczelnia.XP (system 
zarządzania uczelnią firmy Partners in Progress). W Polsce system SIMPLE.ERP jest wdrożony na 
kilkunastu uczelniach (na przykład: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu, czy Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu). 
 

Możemy równolegle do zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP przedstawić 
listę rozwiązań dedykowanych w zakresie obsługi wybranych obszarów funkcjonalnych, zadań 
specyficznych dla sektora uczelni wyższych. Wdrożenie dedykowanych modułów lub systemów 
wspomagających specyficzną działalność uczelni niesie za sobą szereg korzyści. Poprzez 
automatyzację procesów i usprawnienie komunikacji pozwala na sprawne i efektywne zarządzanie 
uczelnią w szczególności w zakresie obsługi dydaktyki i badań naukowych. Należy jednak 
pamiętać o tym, że wdrożenia tzw. systemów dedykowanych wiąże się z koniecznością 
późniejszej ich integracji z innymi obszarami funkcjonalnymi, z innymi systemami informatycznymi. 
Uczelnia.XP  

Uczelnia.XP to zintegrowany system zarządzania uczelnią firmy Partners in Progress. Jest to 
system dedykowany dla placówek akademickich wspierający takie obszary działalności jak 
rekrutacja, obsługa domów studenckich, proces kształcenia, rozliczenia dydaktyki. W Polsce jest 
on wdrożony na kilkudziesięciu uczelniach (na przykład Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie i Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu). 
HMS Solutions  

Producentem, dedykowanego dla uczelni wyższych, systemu HMS Solutions jest firma 
Kalasoft Systemy Informatyczne. System składa się z trzech głównych modułów wspierających 
pracę dziekanatu (obszar działalności dydaktycznej), kadr i płac oraz kwestury (obszar finansów  
i księgowości). Wsparcie dydaktyki realizowane jest poprzez stworzenie wirtualnego dziekanatu 
(dostęp do informacji przez internet),  zarządzanie domami studenckimi i płatnościami masowymi, 
tworzenie planu zajęć oraz rejestrację kandydatów. System HMS Solutions jest wdrożony na 
siedemnastu polskich uczelniach – między innymi na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice 
Krakowskiej oraz Akademii Ekonomicznej im K. Adamieckiego w Katowicach. 
USOS 

Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOS) to system informatyczny wspomagający 
zarządzanie uczelnią w zakresie obsługi toku studiów. Został on stworzony i jest rozwijany przez 
Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) – konsorcjum uczelni wyższych powołane w 
celu tworzenia, utrzymania i rozwoju systemów informatycznych dla placówek akademickich. 
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USOS umożliwia studentom internetowy dostęp do informacji o studiach (oceny, plany zajęć, 
informacje o płatnościach), zapisy na zajęcia, obsługę wniosków i podań. Obsługa praw dostępu 
umożliwia poszczególnym grupom użytkowników dostęp do różnych funkcjonalności. Nauczyciele 
akademiccy mają między innymi możliwość wystawiania ocen i zaliczeń oraz wypełniania 
protokołów. USOS wspomaga również planowanie zajęć, rekrutację kandydatów, a także 
obsługuje archiwum prac dyplomowych. System wdrożony jest w Polsce na ponad 20 uczelniach, 
między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie  
w Białymstoku. 
Bazus  

Spółka Highcom posiada w swojej ofercie zintegrowany system obsługi szkół wyższych 
Bazus. System wspomaga takie obszary działalności uczelni jak: ewidencja studentów, planowanie 
zajęć, wirtualny dziekanat (internetowy system umożliwiający pracownikom i studentom dostęp do 
informacji zgromadzonych w systemie), obsługa domów studenckich, rekrutacja, obsługa 
legitymacji. System zapewnia jednolitość, spójność i jednokrotność wprowadzanych danych. 
Bazus wdrożony jest w Polsce na ponad 20 uczelniach, między innymi na Europejskiej Szkole 
Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości w Sopocie oraz Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Skierniewicach. 
Sokrates  

Sokrates to system informatyczny obsługujący dydaktykę na wyższej uczelni, stworzony  
i rozwijany przez zespół projektantów i programistów Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. 
System składa się z trzech modułów (Sokrates Dziekanat, Sokrates Rektorat i Sokrates Studium)  
i zapewnia obsługę procesu rekrutacji, ewidencjonowania studentów, rozliczania studentów  
z zaliczeń i egzaminów, raportowania i statystyk. Sokrates jest wdrożony na kilkunastu uczelniach 
(przykładowo Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi, Prymasowe Wyższe Seminarium 
Duchowne w Gnieźnie, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie).  

Na marginesie prowadzonej analizy zasadnym jest przedstawienie wyników rankingu 
„Computerworld TOP 200 największych polskich firm informatycznych - dostawców systemów 
zintegrowanych i systemów klasy ERP za rok 2007”. W Polsce niekwestionowanym liderem 
rozwiązań systemów informatycznych klasy ERP jest firma SAP z udziałem aż 42% w 2007 r. 
Rysunek 27. Ranking Computerworld TOP 200 najwi ększych polskich firm informatycznych-  

dostawców systemów zintegrowanych i systemów klasy ERP za rok 2007.  

 
Źródło: www.bpsc.com.pl [2008]. 
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2.12.5. Przepływ informacji między uczelnią a MNiSW  

System ERP wdrażany na uczelni musi spełnić specyficzne wymagania prawne. 
Konfigurując system należy wziąć pod uwagę między innymi Prawo o Szkolnictwie Wyższym, 
Ustawę o Stopniach Naukowych Tytule Naukowym oraz Ustawę o Zasadach Finansowania Nauki. 
Uczelnie i jednostki naukowe są zobowiązane przesyłać wymagane przepisami prawnymi 
sprawozdania do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, innych ministerstw, Głównego 
Urzędu Statystycznego oraz innych instytucji. Przykładowym przekazywanym dokumentem jest 
sprawozdanie EN1 zawierające liczbę kandydatów oraz studentów przyjętych na I rok studiów, jak 
również roczne sprawozdanie z działalności uczelni. Uczelnie przekazują również dane 
statystyczne dotyczące szkolnictwa wyższego do GUS. Dokumenty z danymi przesyłane przez 
uczelnie i jednostki naukowe do ministerstw oraz GUS są zazwyczaj w jednej z dwóch postaci: 
papierowych wydruków lub formularzy elektronicznych. 

MNiSW ma plany zbudowania od podstaw oraz wdrożenia systemu monitoringu 
szkolnictwa wyższego w Polsce nazywanego Systemem Informatycznym Szkolnictwa Wyższego  
i Nauki (SISWiN). 30 kwietnia 2010 r. powstała w tym celu zamówiona przez Ministerstwo 
ekspertyza pt. „Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, 
zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce” [UJ10b]160. Poprzez 
wprowadzenie tego systemu informatycznego MNiSW ma zamiar uprościć oraz ujednolicić 
procedury zbierania i udostępniania danych dotyczących szkół wyższych i placówek naukowych, 
realizowanego procesu dydaktycznego, jak również prowadzonych przez nie badań i wdrożeń. 
System ma swoim zakresem objąć informacje na temat szkolnictwa wyższego i nauki zbierane 
obecnie przez różne instytucje, w tym MNiSW oraz GUS, jak również dodatkowe dane 
nieprzekazywane dotychczas przez uczelnie – takie jak zindywidualizowane informacje  
o studentach oraz nauczycielach akademickich i pracownikach nauki. 

W obliczu zapowiadanego powstania systemu informatycznego SISWiN coraz większego 
znaczenia nabiera zagadnienie przekazywania informacji przez uczelnie i jednostki naukowe. To 
uczelnie będą zobligowane do zasilania Systemu aktualnymi, zweryfikowanymi danymi, a także do 
korekty danych w przypadku wykrycia błędów lub dezaktualizacji danych (np. gdy uczelnia 
odnotuje, że osoba wliczana do minimum kadrowego odeszła do innej uczelni). 

Wszystkie dane liczbowe będą musiały być przekazywane przez uczelnie i jednostki 
naukowe w postaci elektronicznej. Jedynie ewentualne załączniki w postaci opisowej będą mogły 
mieć formę papierową. Przewidywane są różne możliwe warianty wprowadzania danych przez 
organizacje. Poniżej zostaną one w kolejnych punktach wymienione i krótko opisane. 

2.12.5.1. Przekazanie danych z wewnętrznego systemu informatycznego 

Jest to najbardziej rekomendowana metoda. W tym wariancie wszystkie dane 
przygotowywane są w systemie informatycznym uczelni czy jednostki naukowej. Może to być 
system klasy ERP lub inny podobny system zawierający bazę danych potrzebnych do 
wygenerowania wymaganych sprawozdań. Dane te są następnie eksportowane w odpowiednim 
ustalonym formacie i przesyłane z wykorzystaniem standardu XML do SISWiN poprzez ePUAP. 
Jest to rozwiązanie najbardziej zautomatyzowane, a przez to najwygodniejsze. Dotyczy jednak 
tych uczelni, które mają wdrożone odpowiednie systemy informatyczne, takie jak np. system klasy 
ERP, zawierające bazę wszystkich potrzebnych w tym przypadku informacji. Oczywiście 

                                                
160 Fundacja Perspektywy, Grupa Antares sp. z o.o., Pentor Research International S.A., Centre for Higher Education 
Development „Koncepcja systemu monitoringu i rankingowania szkolnictwa wyższego w Polsce”, Warszawa, 30 kwietnia 
2010 roku. 
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rozwiązanie takie powinno być również poddane pod rozwagę uczelniom i jednostkom naukowym 
zamierzającym dopiero wdrożyć tego rodzaju zintegrowany system informatyczny. 

Wariant ten wymaga stworzenia odpowiednich interfejsów, umożliwiających przekazywanie 
danych pomiędzy systemami informatycznymi – tym wdrożonym w szkole wyższej / jednostce 
naukowej oraz SISWiN administrowanym przez Ministerstwo.  

2.12.5.2.Wykorzystanie aplikacji do wprowadzania danych 

Uczelnia może również wykorzystać aplikację do wprowadzania danych, której 
udostępnienie planuje MNiSW. Do takiej aplikacji dane mogą być wprowadzane ręcznie przez 
pracownika jednostki lub importowane z plików w standardzie XML. Po zgromadzeniu w aplikacji 
wszystkich potrzebnych danych użytkownik wykonuje akcję przesłania ich do Systemu – wtedy 
wygenerowany zostaje plik XML z wprowadzonymi informacjami, który przekazywany jest poprzez 
platformę ePUAP do SISWiN. 

Jest to wariant korzystny dla tych instytucji, które albo nie posiadają systemów 
informatycznych, albo takich, w których dane w posiadanym systemie nie obejmują swym 
zakresem całości wymaganych przez SISWiN informacji. Będzie on mógł być również 
wykorzystywany przez uczelnie mające wdrożony system informatyczny zawierający dane 
wymagane przez System, ale nie mające odpowiednich interfejsów, a przez to możliwości 
zintegrowanego wygenerowania całości potrzebnych sprawozdań w sposób zautomatyzowany. 

2.12.5.3.Ręczne wprowadzanie danych do formularzy 

Według planów przedstawionych w [UJ10b]161, ma również zostać udostępniona możliwość 
ręcznego wprowadzania danych przez uprawnionego użytkownika w formularzach udostępnionych 
na platformie ePUAP. Ten wariant nie będzie jednak zalecanym sposobem przekazywania danych, 
jako najbardziej czasochłonny i mocno narażony na błędy przekazu. 

Jak już zostało wyżej wspomniane, w obliczu planowanego powstania SISWiN, korzystnym 
rozwiązaniem dla uczelni i jednostek naukowych będzie zautomatyzowany wariant przekazywania 
sprawozdań wymaganych przez MNiSW, inne ministerstwa, GUS oraz pozostałe instytucje. W 
szczególnie dobrej sytuacji będą w takim razie jednostki posiadające już wdrożone zintegrowane 
systemy informatyczne (jak np. systemy klasy ERP), w których dane te znajdują się w całości i 
mogą być w stosunkowo łatwy sposób wyekstraktowane. Plan budowy SISWiN może również być 
zachętą do wdrożenia tego typu systemu zintegrowanego dla uczelni, które go jeszcze nie 
posiadają. 

Jeśli mamy dostęp do potrzebnych danych, gdyż znajdują się one w działającym w szkole 
wyższej czy jednostce naukowej systemie informatycznym, pozostaje kwestia przekazania ich do 
SISWiN. W tym celu konieczne będzie zbudowanie odpowiednich interfejsów pomiędzy 
systemami. Dane te bowiem będą musiały być wcześniej odpowiednio przygotowane. Należy 
założyć, że format danych będzie jednoznacznie określony – wymagane będą konkretne słowniki 
oraz struktury danych (o określonej nomenklaturze i interpretacji semantycznej). Utworzenie 
pakietu informacji spełniającego wymagane założenia może być realizowane w ramach 
wdrożonego interfejsu. 

W założeniach budowy SISWiN znajduje się informacja o planowanym utworzeniu narzędzi 
do łatwego konstruowania takich właśnie interfejsów. Narzędzia te mają umożliwiać pobieranie 
danych do Systemu z najbardziej popularnych formatów: 

                                                
161 Fundacja Perspektywy, Grupa Antares sp. z o.o., Pentor Research International S.A., Centre for Higher Education 
Development „Koncepcja systemu monitoringu i rankingowania szkolnictwa wyższego w Polsce”, Warszawa, 30 kwietnia 
2010 roku. 
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- plików płaskich (np. plików CSV), 
- arkuszy Microsoft Excel, 
- plików XML, 
- plików w standardzie OpenDocument, 
- relacyjnych baz danych. 

Mają również umożliwiać pobieranie danych z nośników CD/DVD oraz poprzez sieć internet / 
intranet (FTP). 

W gestii uczelni będzie zbudowanie odpowiednich interfejsów pomiędzy działającym w niej 
systemem informatycznym a SISWiN, być może z wykorzystaniem opisanych wyżej narzędzi. 
Bardzo ważne jest, by takie interfejsy zostały dobrze zaplanowane oraz wykonane – od nich zależy 
bowiem jakość pracy przy przesyłaniu danych, czyli m.in. to czy będzie to proces mocno 
zautomatyzowany, czy też wymagał będzie ustawicznej kontroli działania i weryfikacji przez 
pracowników jednostki poprawności przesyłanych danych. 

W związku z tym, że SISWiN jest aktualnie w fazie planów i nie zostały jeszcze określone 
metody przesyłania danych do Systemu, rekomendowane jest wzięcie pod uwagę ustalonych 
światowych standardów w tej dziedzinie podczas specyfikowania i realizacji interfejsów. Do 
standardów tych zalicza się elektroniczna wymiana danych (EDI, ang. Electronic Data Interchange) 
[RayJaw03]162. Jest to standard transmisji ustrukturyzowanych danych pomiędzy systemami 
komputerowymi z wykorzystaniem ustalonych, zaakceptowanych formatów komunikatów. 
Standardy EDI zostały zaprojektowane tak, by można było do transferu danych wykorzystywać 
różne technologie, czyli m.in. modem, FTP, Telnet, e-mail, HTTP, AS1, AS2. Wykorzystanie 
konkretnej technologii nie wpływa jednak na najważniejszy element standardu EDI, czyli służące 
do przekazywania informacji komunikaty o ustalonej składni oraz zawartości. 

Dokumenty elektroniczne EDI zasadniczo zawierają te same informacje, które można 
znaleźć w wersjach papierowych dokumentów. Początkowo powstały w ramach EDI podstawowe 
formaty opisu danych, czyli UN/EDIFACT oraz ANSI ACS X.12. [Gre06]163 Współcześnie 
znaczenia nabiera przesył danych przez internet, a rozwijające się formaty opisu danych opierają 
się na standardzie dokumentów XML. Należy do nich xCBL –  zestawienie specyfikacji XML 
służących do przesyłu dokumentów biznesowych oraz ebXML (ang. Electronic Business XML) 
[OASIS06]164 – rozbudowane rozwiązanie do elektronicznej wymiany dokumentów, obejmujące 
modelowanie procesów zachodzących w biznesie, poprzez mechanizmy komunikacji, języki 
wymiany danych i rejestry komunikacji, aż po zagadnienia bezpieczeństwa transakcji. 

Warto również korzystać z doświadczeń związanych ze stosowaniem rozwiązań usług 
sieciowych (ang. Web Service) [Khaetal04]165. Usługę sieciową można rozumieć jako aplikację 
dostępną zdalnie przez zdefiniowany interfejs niezależny od platformy, identyfikowaną przez URI 
(ang. Uniform Resource Identifier) oraz dostarczającą określonej funkcjonalności. Ustandaryzo-
wanym językiem do opisu usług sieciowych jest bazujący na XML język WSDL (ang. Web Services 
Description Language) [Weeetal05]166. Systemy informatyczne komunikują się z usługami 
sieciowymi w sposób określony przez ich definicję używając np. wiadomości SOAP (ang. Simple 
Object Access Protocol). Typową metodą transferu jest protokół HTTP. 

                                                
162 J. Rayport, B. Jaworski "Introduction to e-Commerce", McGraw-Hill/Irwin; 2 edition, 2003. 
163 J.H Green „The Irwin handbook of telecommunications”, McGraw-Hill Professional, 2006. 
164 OASIS ebXML Joint Committee "The Framework for eBusiness", white paper (http://www.ebxml.org 
/news/ebXMLclippings.htm), 2006 
165 R. Khalaf, F. Curbera, W. Nagy, S. Tai, N. Mukhi, M. Duftler, “Understanding Web Services", w: "Practical Handbook 
of Internet Computing”, pod red. M.P. Singh, CRC Press, 2004. 
166 S. Weerawarana, F. Curbera, F. Leymann, T. Storey, D.F. Ferguson, "Web Services Platform Architecture", Prentice 
Hall PTR, 2005 
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Ostatnio dużą popularność zdobywa również inna technologia usług sieciowych – RESTful web 
services [RichRub07]167, która została oparta na protokole HTTP oraz założeniach REST (ang. 
Representational State Transfer). REST jest stylem architektury typu klient-serwer, w której 
komunikacja polega na przesyłaniu reprezentacji zasobów.  RESTful web services zawiera: 
bazowe URI dla usługi sieciowej, typy danych MIME wspierane przez usługę sieciową (np. JSON, 
XML, YAML) oraz zestaw operacji wspieranych przez usługę sieciową przy użyciu metod HTTP 
(takich jak POST, GET, PUT czy DELETE). 

2.12.6. Zarządzanie modułem systemu informatycznego 

2.12.6.1. System informatyczny wspierający zarządzanie uczelniami – model 
funkcjonalny 

Zintegrowany system informatyczny musi obsługiwać wszystkie procesy istotne dla w/w 
obszarów działalności Uczelni. Oznacza to, że każdy z procesów musi być zdefiniowany, 
zarejestrowany, a tam gdzie to potrzebne wspomagany poprzez mechanizmy automatyzacji, 
parametryzacji, a także symulacji. 

Do podstawowych celów wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego w uczelni jest 
zapewnienie: 
− obsługi wskazanych obszarów działalności uczelni, 
− zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
− sprawnych narzędzi do administrowania i zmiany funkcjonalności systemu. 

Z kolei, głównymi obszarami działalności każdej uczelni, które powinien obsłużyć system 
zintegrowany, to: 
− obsługa toku studiów , 
− obsługa bada ń naukowych , 
− gospodarka własna , do której zaliczamy: finanse-księgowość, kadry, płace, prowadzenie 

projektów, budżetowanie, zarządzanie majątkiem, gospodarka materiałowa, inwestycje oraz 
remonty, zamówienia, zarządzanie operacyjne i strategiczne. 

System informatyczny musi zapewniać użytkownikom wszelkie potrzebne zestawienia: 
− standardowe (wymagane ustawą) raporty dostępne bezpośrednio po konfiguracji, 
− niestandardowe raporty definiowane przez użytkownika. 

Sprawozdania sporządzane w trybie obowiązującym dla urzędów państwowych muszą być 
zgodne z ich instrukcjami. Wszystkie zestawienia muszą być prezentowane i porządkowane 
według dostępnych w bazach danych kryteriów. Zestawienia muszą umożliwiać bezpośrednie 
przejście z postaci zagregowanej do postaci szczegółowej (aż do konkretnych dokumentów). 

2.12.6.1.1.OBSŁUGA TOKÓW STUDIÓW 
W zakresie obsługi procesów kształcenia i funkcji związanych z tymi procesami system 

musi: 
− obsługiwać procesy związane z realizacją ustawowych i statutowych form kształcenia 

właściwych dla Uczelni Zamawiających: studia zawodowe, magisterskie, studia doktoranckie, 
studia podyplomowe w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym oraz 
kursy specjalistyczne, w tym kształcenie kadry akademickiej, itd.,  

− uwzględniać odrębne określenie form i warunków, na jakich osoby nie będące obywatelami 
polskimi mogą podejmować i odbywać studia, uczestniczyć w szkoleniach, 

                                                
167 L. Richardson, S. Ruby, “RESTful web services”, O'Reilly Media, Inc., 2007 
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− wspomagać realizację Europejskich Programów Edukacyjnych i umów międzynarodowych w 
zakresie kształcenia, w których Uczelnie Zamawiające uczestniczą, 

− wspomagać współpracę uczelni krajowych, np. MOST, 
− uwzględniać strukturę i formy organizacyjne w ramach, których odbywa się kształcenie: 

szkoły, wydziały, kolegia, dydaktyczne centra międzywydziałowe, instytuty, katedry, zakłady, 
jednostki pozawydziałowe, e-learning, jednostki prowadzące zajęcia dla całej Uczelni 
jednocześnie prowadzące własne kierunki studiów, jednostki powołane do prowadzenia zajęć 
ogólnouczelnianych, itp., 

− obejmować swoim zasięgiem wszystkie jednostki dydaktyczne Uczelni, jednostki 
międzywydziałowe oraz odpowiednie działy administracji centralnej i bibliotekę główną oraz 
biblioteki wydziałowe, akademiki i stołówki, czyli docierać do wszystkich jednostek mających 
związek z kształceniem i obsługujących kandydata, studenta i uczestnika wszelkich form 
kształcenia oraz absolwenta. w momencie pojawienia się danych o studencie (uczestniku) w 
systemie, muszą one być dostępne we wszystkich miejscach Uczelni gdzie będą potrzebne, 
np. w systemie bibliotecznym, systemie dostępu do zasobów (np. Internet, stołówki, domy 
studenckie). 

System informatyczny w zakresie obsługi toku studiów powinien obejmować następujące 
procesy: 
− Archiwizacja akt studenckich 
− Badania okresowe 
− CEPUS (przyjazdy) 
− Deklaracja przedmiotowa 
− Dokonanie opłaty za świadczenie usług edukacyjnych 
− Egzamin komisyjny 
− Indywidualny tok studiów 
− Legalizacja dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą 
− Likwidacja kierunku studiów/specjalności, studiów podyplomowych  
− Lista 5% najlepszych studentów 
− Nie wniesienie opłaty  
− Nostryfikacja dyplomu 
− Obsada kadrowa 
− Odwołanie od decyzji o przyjęciu na studia stacjonarne i niestacjonarne 
− Odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu na studia stacjonarne i niestacjonarne z możliwością 

przyjęcia z listy rezerwowej  
− Odwołanie od decyzji o nie przyjęciu na studia stacjonarne i niestacjonarne 
− Opłaty administracyjne  
− Opłaty za świadczenia usług edukacyjnych  
− Podział budżetu na wydatki rzeczowe działalności dydaktycznej wydziału  
− Podział dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów 
− Powołanie Komisji Rekrutacyjnej  
− Powołanie Senackiej Komisji Dydaktycznej  
− Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  
− Powtarzanie nadzwyczajne roku  
− Powtarzanie zwyczajne roku 
− Praktyki zawodowe oraz staże  
− Przebieg postępowania dyscyplinarnego  
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− Przedłużenie studiów doktorskich  
− Przedłużenie terminu do złożenia pracy dyplomowej  
− Przeniesienie z innej uczelni 
− Przewód doktorski (od obrony pracy doktorskiej do nadania stopnia doktora  
− Przewód doktorski (od wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego do obrony pracy 

doktorskiej) 
− Przygotowanie do promocji doktorskiej 
− Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej 
− Przygotowanie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 
− Przyjazdy studentów obcokrajowców 
− Przyjazdy studentów na studia SOCRATES/ERASMUS 
− Przyjęcie na studia podyplomowe 
− Przywracanie terminu do wniosku do pomocy materialnej 
− Przyznawanie miejsca w DS (dla studentów) 
− Rada pedagogiczna 
− Rada Wydziału  
− Rekrutacja doktoranta obcokrajowca 
− Rekrutacja na studia niestacjonarne dla Polaków 
− Rekrutacja na studia stacjonarne  
− Rekrutacja studenta obcokrajowca  
− Rezerwacja sal  
− Rozliczenie środków finansowych na działalność organizacji studenckich 
− Rozwiązanie/zawieszenie organizacji studenckiej/koła naukowego 
− Skarga do WSA 
− Skreślenie studenta, doktoranta lub słuchacza studiów podyplomowych  
− Sprostowanie pomyłki na wniosek studenta, absolwenta lub z urzędu   
− Stypendium doktoranckie  
− Stypendium Ministra  
− Stypendium przyznawane przez BUWiWM dla studentów/doktorantów obcokrajowców 
− Stypendium socjalne, na wyżywienie, na zamieszkanie, zapomoga oraz dla 

niepełnosprawnych Dla studentów i doktorantów 
− Stypendium za wyniki w nauce 
− Stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów  
− Stypendium za wyniki w sporcie, za wyniki w nauce dla studentów I roku studiów II stopnia  
− Tworzenie grup dziekanatowych  
− Tworzenie/zmiana regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz innych 

regulaminów 
− Tworzenie/zmiana regulaminu studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych 
− Tworzenie/zmiana programu nauczania i planu studiów, studiów doktoranckich, studiów 

podyplomowych i kursów dokształcających 
− Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów po 26 roku życia, doktorantów oraz cudzoziemców 
− Udzielenie urlopu od zajęć lub jego przedłużenia dla studentów i doktorantów 
− Ukończenie studiów doktoranckich  
− Umowy zawarte pomiędzy dziekanem a dydaktykami w sprawie zajęć 
− Uroczyste rozdanie dyplomu  
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− Uruchomienie kierunku studiów/specjalność  
− Uruchomienie studiów podyplomowych  
− Własne fundusze stypendialne  
− Wybierane egzaminatorów losowo  
− Wydanie duplikatu dyplomu lub suplementu  
− Wydanie duplikatu indeksu  
− Wydanie duplikatu legitymacji studenckiej  
− Wydanie dyplomów dla absolwentów kierunku Lekarskiego i Lekarsko-dentystycznego 
− Wydanie zaświadczenia o odbytych studiach (RP7)  
− Wydawanie dyplomów (I i II stopnia)  
− Wyjazdy studentów z programu SOCRATES/ERASMUS 
− Wymiana w ramach programu MOST 
− Wyrejestrowanie z ubezpieczenia  
− Wznowienie studiów  
− Zakładanie kół naukowych i organizacji studenckich 
− Zaliczenie przedmiotów  
− Zaliczenie roku  

Zaliczenie roku przez doktoranta 
− Zamawianie druków ścisłego zarachowania i innych niezbędnych dla procesów dydaktycznych  
− Zapomoga losowa  
− Zarządzenie organizacji roku akademickiego 
− Zaświadczenie do banku 
− Zaświadczenie do WKU 
− Zawieszenie studiów podyplomowych 
− Zmiana kierunku studiów/specjalności studentów wyższego roku 
− Zmiana nazwiska i/lub imienia. 

2.12.6.1.2.OBSŁUGA BADAŃ NAUKOWYCH 
System w zakresie obsługi badań naukowych musi wspomagać zarządzanie danymi, 

mającymi znaczenie dla realizacji badań naukowych w Uczelni oraz dla rozwoju kadry naukowo-
dydaktycznej. Obejmować powinien wszystkie informacje na temat realizowanych w Uczelni prac 
naukowych i badawczych, nadawanych przez jednostki organizacyjne stopni naukowych, 
przyznawanych pracownikom naukowo-dydaktycznym stypendiach i nagrodach, organizowanych 
konferencjach, uzyskanych licencjach, ekspertach z dziedzin reprezentowanych.  

System ma służyć do rejestrowania wszystkich zdarzeń dotyczących prac naukowych  
i badawczych, takich jak badania własne, działalność statutowa, prace umowne, projekty 
badawcze MNiI, projekty celowe i zamawiane, specjalne programy badawcze, granty inwestycyjne: 
aparaturowe i budowlane, stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego, publikacje, 
organizowane konferencje naukowe, nagrody dla nauczycieli akademickich, aparatura unikatowa, 
licencje, eksperci i inne. 

System informatyczny w zakresie obsługi badań naukowych powinien obejmować 
następujące procesy: 
− Obsługa dofinansowania podstawowej działalności statutowej 
− Obsługa dofinansowania badań własnych 
− Obsługi dofinansowania projektów badawczych 
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− Obsługa dofinansowania projektów międzynarodowych finansowanych ze środków 
zagranicznych 

− Inwestycje aparaturowe i budowlane 
− Fundusze strukturalne 
− Działalność umowna 
− Patenty, wdrożenia, licencje 
− Stypendia i nagrody 
− Punkty kontaktowe 

2.12.6.1.3.OBSŁUGA GOSPODARKI WŁASNEJ 
Głównym celem modułu Finanse i Ksi ęgowo ść w ramach gospodarki własnej jest 

prowadzenie ewidencji syntetycznej (księga główna) oraz analitycznej (księgi pomocnicze oraz 
ewidencja pozabilansowa) wszelkich procesów gospodarczych uczelni z taką szczegółowością, 
która zapewnia: 
− dostarczenie informacji dla wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni, 
− zgodność z obowiązującymi przepisami, 
− prawidłowe sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań zewnętrznych, 
− dostarczanie kierownictwu uczelni danych niezbędnych do prawidłowego zarządzania. 

Do podstawowych procesów w obszarze finansów i księgowości zaliczamy: 
− Obsługę rozrachunków 
− Obsługę podróży służbowych 
− Obsługę funduszy 
− Pozostałe zdarzenia 
− Proces zamknięcia 

 W ramach procesu obsługi rozrachunków  wyróżniamy następujące podprocesy: 
Rysunek 28. Prezentacja procesu głównego: Obsługa r ozrachunków.  
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W ramach procesu obsługi podró ży słu żbowych  wyróżniamy następujące podprocesy: 

Rysunek 29. Prezentacja procesu głównego: Obsługa p odró ży słu żbowych  

 
W ramach procesu obsługi funduszy  wyróżniamy następujące podprocesy: 

Rysunek 30. Prezentacja procesu głównego: Obsługa f unduszy.  

 
W ramach procesu Inne zdarzenia  wyróżniamy następujące podprocesy: 

Rysunek 31. Prezentacja procesu głównego: Inne zdar zenia.  
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W ramach procesu zamkni ęcia  wyróżniamy następujące podprocesy: 
Rysunek 32. Prezentacja procesu głównego: Proces za mkni ęcia.  

 
 

Konfiguracja modułu Środki trwałe  musi co najmniej obejmować: 
− ustalenie odpowiedniej dla potrzeb Uczelni struktury i długości symbolu środka trwałego oraz 

numeru inwentarzowego, 
− zidentyfikowanie wszystkich procesów, jakim mogą podlegać środki trwałe, 
− zdefiniowanie podstawowych zbiorów, kartotek i tabel, 
− zdefiniowanie dokumentów obsługujących poszczególne procesy, 
− ustalenie sposobu wyceny, 
− ustalenie zasad amortyzacji, 
− ustalenie sposobu ewidencji, 
− ustalenie dla każdego procesu automatycznych zapisów księgowych. 

 
Rysunek 33. Procesy w obszarze Zarz ądzania Środkami Trwałymi.  
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Na potrzeby bud żetowania  i kontrolingu  system musi zapewniać co najmniej następujące 
funkcjonalności: 
− rejestrowanie kosztów i przychodów w centrach odpowiedzialności, 
− rejestrowanie kosztów i przychodów na zleceniach, 
− baza centrów odpowiedzialności za przychody oraz centrów odpowiedzialności za koszty 

(odzwierciedlających dowolne przekroje organizacyjne uczelni) o dowolnej liczbie struktur, z 
możliwością łatwego jej rozszerzania i modyfikacji, 

− zlecenia rejestrujące koszty i przychody powinny mieć strukturę hierarchiczną, pozwalającą 
odzwierciedlić wszystkie zależności organizacyjne, kosztowe, przychodowe i inne, a także 
umożliwiającą ich analizę na każdym poziomie, 

− definiowanie dowolnych kluczy i scenariuszy rozliczeniowych kosztów (rozdzielniki kosztów), 
− definiowanie odrębnych wskaźników narzutu kosztów pośrednich dla poszczególnych 

jednostek organizacyjnych oraz zleceń, 
− system definiowanych przez użytkownika statusów dla zleceń blokujący wykonywanie 

istotnych operacji w określonym statusie zlecenia, 
− rozliczenie kosztów mediów na poszczególnych użytkowników odbiorców, 
− automatyczna rejestracja kosztów przyszłych (uprawdopodobnionych co do poniesienia w 

przyszłości) na podstawie wprowadzonych dokumentów np. zamówień zakupu, 
− automatyczne obliczanie produkcji w toku na podstawie stanu zaawansowania realizacji 

zleceń, 
− odnoszenie kosztów finansowych, rezerw, kaucji, pozostałych kosztów operacyjnych, zysków i 

strat nadzwyczajnych na zlecenia, 
− odnoszenie faktycznego przepływu pieniądza na zlecenia (płatności), 
− budowa schematów rozliczeniowych kosztów opartych o wskaźniki ilościowe, procentowe, 

wartościowe, wartości poniesionych kosztów, koszty planowane – umożliwiających rozliczanie 
kosztów pomiędzy centrami odpowiedzialności, 

− rozliczanie narzutów kosztów ogólnowydziałowych, ogólnych, 
− wykorzystanie metody ABC (Activity Based Costing) do rozliczeń kosztów, 
− generowanie informacji niezbędnych do konstruowania budżetu globalnego uczelni, a w jego 

ramach określanie budżetów cząstkowych (jednostki organizacyjne, wydzielone fundusze), 
konstruowania planu rzeczowo–finansowego wg formularza MENiS oraz planów rzeczowo–
finansowych cząstkowych (jednostki organizacyjne), dostarczyć narzędzia wspomagające 
konstruowanie budżetów globalnych i planów rzeczowo–finansowych, 

− tworzenie kilku wariantów budżetu/planu rzeczowo-finansowego, 
− uwzględnienie w budżetach/planach rzeczowo-finansowych różnych źródeł finansowania, 
− dowolne korygowanie budżetów/planów rzeczowo-finansowych w ciągu roku również z 

wykorzystaniem mechanizmów wspomagających, 
− automatyczne blokowanie w budżecie środków na podstawie zarejestrowanych zamówień (np. 

na usługi, sprzęt), 
− automatyczne przeniesienie pozycji budżetu wygenerowanej na podstawie zamówienia do 

pozycji zrealizowanych w przypadku realizacji zamówienia, automatyczne usunięcie w 
przypadku rezygnacji z zamówienia, 

− rejestrowanie kosztów w odniesieniu do budżetowanych pozycji, 
− porównanie rzeczywistego wykonania z dowolnie wybraną wersją planu rzeczowo-

finansowego/budżetu z automatycznym wyliczeniem odchyleń, 
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− kontrolowanie dostępnego limitu środków dla poszczególnych pozycji budżetu, poprzez 
stosowanie bieżąco swoistej "nakładki" rozrachunków i zamówień na koszty zlecenia, w 
przekroju na wszystkie limitowane pozycje kalkulacyjne (efekt niezbędny przy realizacji 
projektów badawczych), 

− w przypadku przekroczenia limitu budżetu automatyczne blokowanie rejestracji zamówień i 
dokumentów kosztów, 

− stosowanie przedziałów tolerancji przekraczania limitów budżetowych powiązane z systemem 
uprawnień, 

− katalog raportów standardowych obejmujących między innymi porównania rzeczywistego 
wykonania z dowolną wersją budżetu, 

− wykonywanie raportów standardowych z możliwością zadawania warunków na określone 
zakresy danych obejmujących wszystkie informacje zgromadzone w systemie, 

− możliwość rozliczania przychodów i wydatków w ramach funduszy wydzielonych na podstawie 
obowiązujących przepisów, bądź decyzjami wewnętrznymi uczelni, 

− prowadzenie zleceń dwuwalutowo – PLN i EURO. 
 
Do podstawowych procesów w obszarze budżetowania i kontrolingu zaliczamy: 

− Przygotowanie budżetu 
− Operacje zamknięcia okresu sprawozdawczego 
− Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo finansowego 

 
Rysunek 34. Procesy obj ęte wdro żeniem w obszarze bud żetowania i controllingu.  

0301 Przygotowanie budżetu
Realizacja (różne zdarzenia mające 

wpływ na wykonanie budżetu)

0303 Sprawozdawczość

030301 Sprawozdanie 
z wykonania planu 

rzeczowo finansowego

030302 Sprawozdanie 
z wykonania 

budżetów

0302 Zamknięcie okresu 
sprawozdawczego

 
 

W zakresie planowania i zarządzania inwestycjami oraz remontami  system musi 
umożliwiać: 
− utworzenie planu inwestycji/remontów na dany rok, 
− wprowadzenie i modyfikację danych konkretnej inwestycji/remontu, 
− określenie zakresu robót, które mają zostać wykonane w ramach inwestycji/remontu,  
− wyznaczenie „kamieni milowych” inwestycji/remontu, 
− oszacowanie kosztów inwestycji/remontu, 
− określenie kosztów finansowania inwestycji/remontu, 
− określenie parametru powierzchniowo/kubaturowego, 
− wspomaganie procedury ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu na realizację 

inwestycji/remontu, 
− przechowywanie danych dotyczących podmiotu wyłonionego do realizacji inwestycji/remontu, 
− zarejestrowanie umowy dotyczącej inwestycji/remontu ze szczególnym uwzględnieniem 

kwoty, zakresu robót oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia robót (całości lub pojedynczego 
etapu), przewidywanych kar umownych za niewywiązanie się z zapisów umowy,  

− zarejestrowanie aneksu do umowy ze szczególnym uwzględnieniem zmian kwoty, zakresu 
robót oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia umowy, 
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− przechowywanie danych dotyczących rzeczywistego terminu rozpoczęcia/zakończenia całości 
inwestycji/remontu, lub poszczególnych etapów, 

− zarejestrowanie protokołu odbioru inwestycji/remontu, 
− przechowywanie informacji o kwotach wypłaconych wykonawcy, 
− przechowywanie dokumentacji fotograficznej przebiegu i efektu końcowego inwestycji 

/remontu, 
− przechowywanie wszelkich dokumentów dotyczących inwestycji/remontu w formie 

elektronicznej, 
− analizę danych wg prognozowanych kwot całości planu inwestycji i remontów na dany rok, 
− przechowywanie dokumentacji technicznej budynków uczelni w formie binarnej. 

 
Procesy objęte wdrożeniem w obszarze Inwestycje : 

− Ogólny przebieg realizacji inwestycji 
− Nadzór inwestorski 
− Wybór wykonawcy 
− Odbiór częściowy inwestycji 
− Odbiór końcowy inwestycji 
− Odbiór faktury 
− Odbiór pogwarancyjny 
− Sprawozdawczość 
− Zgłaszania wad w okresie rękojmi i gwarancji 
− Ogólny przebieg realizacji inwestycji 
− Planowanie inwestycji 
− Realizacja planowanych zadań przedinwestycyjnych 
− Wybór wykonawcy 
− Otrzymanie faktury od wykonawcy 
− Przygotowanie zadania do realizacji 
− Ustalania praw władania gruntem 
− Obsługi robót dodatkowych lub zamiennych 
− Odbioru częściowego 
− Odbioru końcowego 
− Odbioru pogwarancyjny 
− Zmiany formy zabezpieczenia 
− Zgłaszania wad w budynkach w okresie rękojmi i gwarancji 

 
Procesy objęte wdrożeniem w obszarze Gospodarki remontowej : 

− Planowanie remontów centralnych 
− Składanie wniosków do SKOZK 
− Zawarcie umowy o inwestorstwo zastępcze z Zarządem Rewaloryzacji Zespołów zabytkowych 
− Planowanie zadań i budżetu dotyczących konserwacji i eksploatacji instalacji i urządzeń 
− Planowanie remontów planowych i eksploatacyjnych 
− Oszacowanie budżetu teleinformatyki 
− Uruchomienie numeru GSM / przedłużenie umowy 
− Realizacja remontów 
− Odbiór prac remontowych 
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− Przygotowanie zadania do realizacji 
− Przeprowadzenie procedury związanej z wyborem wykonawcy 
− Zdarzenia remontowe nie ujęte w planie remontów 
− Sprawozdawczość z wynikająca z ustawy o zamówieniach publicznych  
− Remont eksploatacyjny 
− Usługi eksploatacyjne (zlecenia zewnętrzne) 
− Usługi transportowe 
− Remont eksploatacyjny realizowany przez DE 
− Rozliczenie usługi (SUR)  
− Rozliczenie dostaw mediów (faktura rozliczeniowa) 
− Okresowe przeglądy kotłowni i stacji wymienników ciepła 
− Rozliczenie łącz dzierżawionych 
− Rozliczenie łączności GSM  
− Rozliczenie łączności telefonicznej stacjonarnej (TPSA) 
− Rozliczenie opłat za łącza internetowe i bazy danych) 
− Przegląd gwarancyjny końcowy 

 
Procesy objęte wdrożeniem w obszarze Zarządzania Nieruchomo ściami : 

− Obsługa wynajmu 
− Obsługa najmu 
− Zarządzanie danymi obiektów 
− Rozliczenia jednostek organizacyjnych 
− Realizacja zleceń z jednostek organizacyjnych 

 
Konfiguracja modułu Gospodarki magazynowej  musi obejmować: 

− ustalenie wspólnego dla wszystkich magazynów Uczelni indeksu materiałowego według CPV, 
− zidentyfikowanie wszystkich procesów, jakim mogą podlegać materiały w magazynie, 
− zdefiniowanie podstawowych zbiorów i kartotek, 
− zdefiniowanie dokumentów obsługujących poszczególne procesy, 
− ustalenie sposobu wyceny materiałów, 
− ustalenie sposobu ewidencji, 
− ustalenie dla każdego procesu automatycznych zapisów księgowych. 
 

Procesy objęte wdrożeniem w obszarze Gospodarki magazynowej : 
− Tworzenie zapotrzebowania 
− Tworzenie zamówienia  
− Zakup środków trwałych i aparatury badawczej 
− Zakup środków trwałych i aparatury badawczej 
− Przyjęcie magazynowe (PZ) 
− Dostawa materiałów (bez przyjęcia na magazyn) 
− Rozchód wewnętrzny materiałów z magazynu 
− Przesunięcie między magazynowe 
− Zwrot do magazynu 
− Likwidacja materiałów 
− Inwentaryzacja magazynowa 
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− Rozliczenie inwentaryzacji 
 
Głównym zadaniem obszaru Zamówienia publiczne  jest zarządzanie zamówieniami 

udzielanymi przez uczelnię, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych. Wszystkie druki (formularze) sporządzane przez system muszą być zgodne w 
każdym zakresie z drukami obowiązującymi (wynikającymi z Rozporządzeń Ministrów i przepisów 
wewnętrznych Zamawiającego). Obszar ten winien być podzielony na dwa skoligowane ze sobą 
podobszary, tj.: planowanie zamówień publicznych oraz udzielanie zamówień publicznych. 

Konfiguracja modułu Zamówienia publiczne  musi co najmniej obejmować następujące 
procesy: 
− Planowanie 
− Udzielanie Zamówień Publicznych 
− Realizacja 
− Obsługa finansowa 

Rysunek 35. Proces: Zamówienia publiczne – przykład  rozwi ązania modelowego.  

 
 
Celami wdrożenia systemu informatycznego obszarze Sprzeda ży i dystrybucji  są: 

− automatyzacja księgowania faktur sprzedaży 
− ujednolicenie procesu sprzedaży dla wszystkich jednostek organizacyjnych 
− automatyzacja  procesu fakturowania 
− ujednolicenie rodzajów dokumentów sprzedaży 
− dostępność wszystkich dokumentów związanych z wysyłką z jednego miejsca przez referencje 
− skrócenie czasu wystawiania dokumentów wysyłkowych 
− stworzenie ewidencji osób upoważnionych do wystawiania faktury 
− skrócenie czasu przygotowania oferty dla klienta 
− eliminacja błędów w procesie fakturowania 
− kompleksowy i szybki dostęp do informacji 
− zmniejszenie pracochłonności przetwarzania dokumentów 
− uporządkowanie procesu opracowywania ofert i przygotowywania kalkulacji nowego produktu. 
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Konfiguracja modułu Sprzeda ży i dystrybucji  musi obejmować następujące procesy: 
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 
− Sprzedaż dydaktyka bez umowy 
− Sprzedaż dydaktyka z umową 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 
− Sprzedaż działalność badawcza – na podstawie umowy zewnętrznej 
− Sprzedaż działalność badawcza – z umową negocjowaną 
− Sprzedaż działalność badawcza – bez umowy 
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJA 
− Sprzedaż środków trwałych 
− Sprzedaż działalność operacyjna z umową standardową 
− Sprzedaż działalność operacyjna z umową negocjowaną 
− Sprzedaż działalność operacyjna bez umowy 
− Sprzedaż działalność operacyjna – wydawnicza 
− Wybór Klienta 
− Klient indywidualny „KASA FISKALNA” 
− Klienci indywidualni wysyłka 
− Firma prywatna 
− Instytucja państwowa 
− Biblioteki 
− Księgarnie i Hurtownie 
− Konsygnacja 
− Klient Zagraniczny 
− Sprzedaż wewnętrzna 
− Rozchód wewnętrzny 
− Zwrot książek 

PODPROCESY uzupełniające 
− Potwierdzenie zapłaty 
− Płatność ratalna 
− Weryfikacja, wysyłka, realizacja 

2.12.6.1.4. OBSŁUGA OBSZARU KADRY PŁACE 
Obszar Kadry-Płace  musi być narzędziem wspomagającym wszystkie czynności kadrowe, 

począwszy od przyjęcia pracownika do pracy, poprzez przebieg jego zatrudnienia: awanse, urlopy, 
absencje chorobowe i inne, pełnione funkcje, nabywanie uprawnień pracowniczych, w tym 
wyliczanie okresów np. do dodatku za staż pracy, nagrody jubileuszowej czy też upływu okresu 
mianowania na stanowisku asystenta lub adiunkta (tzw. „rotacja”), zmiana grupy pracowniczej, 
badania lekarskie (wstępne, kontrolne i okresowe), szkolenia, posiadane uprawnienia itp. po 
rozwiązanie stosunku pracy: wydanie świadectwa pracy i inne. Obszar winien funkcjonować  
w oparciu o ujednolicone i usystematyzowane słowniki (istniejące i tworzone) w zakresie m.in. 
jednostek organizacyjnych, form rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy, urlopów, adresów 
terytorialnych, stanowisk, specjalności, grup i podgrup pracowniczych. 

Obszar Płace modułu Kadry-Płace obejmuje całość zagadnień związanych z wypłatą 
wynagrodzeń dla pracowników oraz osób spoza Uczelni, którzy świadczą pracę w ramach 
zawartych umów cywilno-prawnych lub mają inne prawa do wypłat, a także wypłat stypendiów 
doktoranckich oraz wynagrodzeń dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową. 
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W uczelni pracowników dzieli się na dwie podstawowe grupy: nauczycieli akademickich  
i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Stosunek pracy nawiązywany jest  
w Uczelni nie tylko na podstawie kodeksu pracy, ale także na podstawie Ustawy o szkolnictwie 
wyższym (umowa o pracę, powołanie, mianowanie). 

 
Konfiguracja modułu Kadry  musi obejmować następujące procesy: 

− Awanse 
− Kary, nagany lub upomnienia 
− Nagrody, medale i odznaczenia 
− Nieobecności 
− Oceny okresowe 
− Oświadczenia dotyczące dodatkowego zatrudnienia 
− Pensum dydaktyczne  
− Powołania 
− Rozwiązanie stosunku pracy  
− Wyjazdy krajowe i zagraniczne 
− Zatrudnienie 
− Zmiana przypisania organizacyjnego 

 
Konfiguracja modułu Płace  musi obejmować następujące procesy: 

− Obsługa listy płac 
− Obsługa spraw socjalnych pracowników i emerytów 
− Obsługa pożyczki ZFŚS 
− Przyznanie refundacji wypoczynku 
− Przyznanie zapomogi losowej/ekonomicznej 
− Przyznanie świadczeń rzeczowych 
− Obsługa umów cywilno – prawnych 
− Obsługa PKZP 
− Przystąpienie pracownika do PKZP 
− Przyznanie pożyczki PKZP 
− Obsługa wynagrodzenia rocznego 
− Obsługa premii uznaniowej 
− Obsługa regulacji wynagrodzeń 
− Rejestracja danych 
− Obsługa ryczałtu na samochód 
− Obsługa premii regulaminowej 
− Obsługa nieodpłatnych świadczeń rzeczowych 
− Obsługa wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą 
− Obsługa wypłaty należności za recenzje 
− Obsługa pożyczek z Kasy asystenckiej 
− Rozliczanie listy płac 
− Rozliczenie wynagrodzenia zasadniczego 
− Rozliczanie wynagrodzenia dodatkowego 
− Rozliczenie wynagrodzenia zasadniczego finansowanego z projektów unijnych  
− Rozliczenie dodatku stażowego 
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− Rozliczenie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego 
− Rozliczenie wynagrodzenia/zasiłku macierzyńskiego 
− Rozliczenie wypłat dewizowych 
− Rozliczenie dodatku funkcyjnego dla nauczycieli 
− Rozliczenie godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli 
− Rozliczenie godzin nocnych  
− Rozliczenie dodatku za służbę wojskową 
− Rozliczenie wynagrodzenia zasadniczego żołnierzy zawodowych oddelegowanych do pracy 

na Uczelni 
− Rozliczenie świadczenia z tytułu zastępczej służby wojskowej 
− Rozliczenie urlopu zdrowotnego 
− Rozliczenie nagrody jubileuszowej 
− Rozliczenie opieki nad praktykami studenckimi 
− Rozliczenie kosztów uzyskania przychodów 
− Rozliczenie dodatkowej listy płac 
− Rozliczenie płatności z ZFŚS 
− Rozliczenie składek zdrowotnych studentów i doktorantów 36 
− Raportowanie z listy płac 
− Generowanie zestawień zbiorczych  
− Generowanie pasków wynagrodzeń  
− Generowanie przelewów 
− Generowanie listy kasowej 
− Księgowanie listy płac 
− Wystawianie zaświadczeń o zarobkach 
− Generowanie zestawienia niepotrąconych składników potrąceniowych 
− Obsługa spraw związanych z naliczaniem kapitału początkowego, rent i emerytur 
− Zamknięcie miesiąca  
− Raportowanie do ZUS 
− Raportowanie do US 
− Raportowanie do Urzędu Pracy 
− Raportowanie do NFZ 
− Obsługa zwrotu składek ZUS 

 
W zakresie Zarządzania operacyjnego  i strategicznego  system musi zapewniać co 

najmniej niżej wymienione funkcjonalności: 
− stosowanie wysokopoziomowego języka do definiowania raportów, 
− definiowanie raportów powtarzalnych, okresowych wynikających z aktualnego stanu prawnego 

(GUS, MENiS, MNiI, ZUS, MF, dla funduszy emerytalnych, samorządów terytorialnych), 
− definiowanie przez użytkowników raportów doraźnych o różnych poziomach uprawnień, 
− definiowanie wyglądu raportów oraz ich przesyłania. 

 
W szczególności system musi zapewniać dla jednostek składowych i całej Uczelni w skali 

czasu wieloprzekrojowe analizy i kontrolę: 
− budżetu (stopień realizacji, struktura przychodów i kosztów odchylenia, prognozy), 
− płynności finansowej (stan środków na wszystkich rachunkach należności i zobowiązań), 
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− zasobów majątkowych (ewidencja, struktura, wartość rzeczywista, stopień wykorzystania) w 
podziale na różne źródła finansowe, 

− jakości i efektywności procesu dydaktycznego (spełnienie standardów Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej dla wszystkich kierunków kształcenia, dynamikę zmian liczby studentów, 
terminowość kończenia studiów, stopień zatrudnienia absolwentów), 

− jakości i efektywności procesu naukowego (stan i struktura zatrudnienia, dynamika awansów i 
osiągnięć naukowych, ewidencja uzyskanych przez wydziały kategorii MNiI), 

− kosztochłonności kierunków kształcenia (struktura i wielkość nakładów osobowych i 
rzeczowych na 1 studenta), 

− wykorzystania funduszy (OFP, BFP, ZFŚS, ZFN, FPMS, CFS, PKZP) oraz innych funduszy i 
środków wyodrębnionych decyzjami wewnętrznymi Uczelni. 
 

2.12.5. Syntetyczny model informatyzacji uczelni w Polsce - podsumowanie 

Syntetyczny model zarządzania uczelnią wyższą obejmuje trzy kluczowe obszary 
działalności, tj. tok studiów, badania naukowe oraz gospodarkę własną. Podstawowym 
wyznacznikiem jakościowym systemu informatycznego dla uczelni jest poziom integracji tych 
trzech obszarów w jeden spójny model zarządzania. 
Rysunek 36. Syntetyczny model systemu zintegrowaneg o dla uczelni.  

 
 
Na podstawie przeprowadzone analizy możemy wskazać na następujące zalecenia  

o charakterze rozwiązań systemowych: 
1. Dzisiejsze prawo w Polsce nie daje jednoznacznych odpowiedzi na pytanie jak ma działać 

zintegrowany system informatyczny w sektorze uczelni wyższych. Konieczno ść 
wypracowania standardów (np. Uniwerstyet ERP) i pro cedur w zakresie wyboru 
systemu, finansowania, metodologii wdro żenia i jego oceny z punktu widzenia 
oczekiwa ń i specyfiki sektora uczelni wy ższych jest zadaniem fundamentalnym . Tylko w 
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ten sposób możemy ograniczyć poziom ryzyka jak też obniżyć koszty wdrożenia i utrzymania 
systemu informatycznego. 

2. Proces informatyzacji sektora uczelni wyższych nie jest realizowany w oparciu o żaden 
dokument o charakterze strategicznym, pozwalającym wskazać stan docelowy – model 
optymalny. Opracowanie takiego dokumentu obejmującego perspektywę 10 lat jest pilną 
koniecznością. 

3. Brak logicznej dyscypliny zapisów prawnych co powoduje nieuzasadniony wzrost kosztów 
wdrożeń i utrzymania zintegrowanych systemów informatycznych w sektorze uczelni 
wyższych. Istnieje pilna konieczność stałej konsultacji informatycznych w zakresie stanowienia 
nowych zapisów i regulacji prawnych. 

4. Warto jest w oparciu o już zrealizowane projekty informatyczne w uczelniach w Polsce 
wskazać na te systemy , projekty i metodologie, które odniosły sukces zarówno w wymiarze 
formalno-funkcjonalnym jak również w finansowo-czasowym. Mogą one pełnić rolę tzw. 
rozwiązań referencyjnych potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami przez MNiSW. 

5. Niezwykle użytecznym działaniem MNIiSW byłoby utworzenia w wybranych uczelniach tzw. 
centr kompetencyjnych w zakresie przekazu doświadczeń i know-how w obszarze realizacji 
informatyzacji sektora akademickiego. 
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3. Założenia do uniwersalnego modelu zarządzania uczelniami  

w Polsce 

3.1. Założenia do modułu „Ustrój uczelni, jej wizja, misja i strategia 

rozwoju”  
1. Strategia rozwoju uczelni powinna obejmować 1-3 (strategiczne!) cele. Opracowanie celów 

powinno nastąpić według zasady SMART (Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely 
defined czyli cele jednoznaczne, mierzalne, osiągalne, realistyczne, o określonym czasie 
realizacji). 

2 Środki zmierzające do realizacji celów strategicznych powinny tak zostać określone, aby 
możliwe było ich zweryfikowane 

3.2. Założenia do modułu „Samorządności akademickiej i menadżerskiej” 

1. Uczelnie są autonomiczne w podejmowaniu podstawowych decyzji dotyczących ich 
funkcjonowania. Obejmuje to tworzenie statutu uczelni, definiowanie podstawowego modelu 
funkcjonowania szkoły, określania (w granicach prawa) uprawnień rektora, senatu, konwentu 
oraz rad podstawowych jednostek organizacyjnych oraz zasad i trybu powoływania rektorów 
orazi kierowników PJO. 

2. Decyzja o wyborze modelu funkcjonowania uczelni (wybór jednego z czterech 
zaproponowanych modeli) wynika z możliwości, potrzeb oraz wyzwań, przed którymi staje 
uczelnia. 

3. Konwent, jako paralelny organ kolegialny uczelni, może i powinien być wykorzystany do 
zapewnienia lepszej łączności z interesariuszami zewnętrznymi. 

3.3. Założenia do modułu procesu dydaktycznego 

1. Krajowe Ramy Kwalifikacji, określające zakładane efekty kształcenia dla poszczególnych 
poziomów studiów, stają się punktem odniesienia dla wszelkich modyfikacji programów 
studiów. 

2. Podstawą procesu dydaktycznego jest określenie kierunku, poziomu oraz profilu studiów 
oferowanych przez uczelnię czy PJO. Jest to podstawa późniejszego określania programu 
studiów. 

3. Nieodłącznym elementem procesu dydaktycznego jest system kontroli jakości, którego celem 
jest także działanie projakościowe – wspieranie pozytywnych zmian w procesie dydaktycznym. 

3.4. Założenia do modułu zarządzanie procesami badawczymi 

1. W modelu zarządzania badaniami naukowymi należy uwzględnić dwie perspektywy – 
perspektywę badacza (zespołu badawczego) i perspektywę uczelni. 

2. Przyjmując perspektywę badacza, wyodrębniliśmy dwanaście źródeł finansowania badań 
naukowych, które są, w dzisiejszym otoczeniu prawnym, możliwe do wykorzystania.  
W zależności od rodzaju projektowanych badań są to: 
− badania podstawowe – Narodowe Centrum Nauki, 
− badania strategiczne i rozwojowe – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
− badania w zakresie nauk humanistycznych – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 
− badania zgodne z ogłoszonymi programami Ministra – np. program „Mobilność plus”, 
− badania zgodne z programami UE – programy finansowane ze środków UE, 
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− badania zgodne z ramowymi programami UE - programy ramowe (finansowane ze 
środków UE), 

− badania zgodne z programami FRNP - programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 
− badania zgodne ze Statutem i Strategia uczelni - programy finansowane ze środków 

własnych uczelni, 
− konkursy finansowane ze środków Ministra, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. - programy finansujące badania naukowe prowadzone przez 
młodych naukowców, 

− spółki celowe - programy finansowane przez biznes, 
− spółka typu spin-off - przedsiębiorczość akademicka - spin-off, 
− badania zlecone przez biznes, samorząd itp – kontrakty pozyskane przez uczelnię. 

3. W modelu przedstawione zostały kolejne fazy związane z oceną projektu i podkreślona 
konieczność włączenia zarówno pozytywnych doświadczeń, jak i opisu porażek, jakie ponoszą 
badacze w aplikowaniu o środki na badania do procesu zarządzania wiedzą w uczelni.  

4. Dobre praktyki, jak i przeanalizowane przyczyny niepowodzeń powinny być łatwo 
wyszukiwalne i stanowić wiedzę wejściową podczas aplikowania o kolejne granty badawcze. 

5. Druga perspektywa, o której wspomnieliśmy powyżej, to perspektywa uczelni. Nazwaliśmy ten 
proces „Zarządzanie projektami badawczymi przez uczelnię”.  

6. W modelu tym postulujemy powołanie Ośrodka Wspierania Badań Naukowych, którego celem 
byłoby zarządzanie portfelem projektów przez uczelnię, jak również wspieranie badaczy w 
wyszukiwaniu źródeł finansowania ich pomysłów badawczych, pośredniczenie w budowaniu 
zespołów (zwłaszcza międzynarodowych) i komercjalizacja badań. W modelu kładziemy 
nacisk na takie zadania, które mają na celu analizę projektów badawczych pod kątem 
zgodności z celami strategicznymi uczelni (te z kolei muszą być zgodne z polityka państwa w 
tym zakresie), a także ocenę ryzyka realizacji projektu badawczego (finansowanie, 
wykorzystanie zasobów itp.).  

7. W ten sposób również łączymy ten proces z innym, ważnym procesem „Zarządzania ryzykiem 
w uczelni”. Model przedstawia wszystkie fazy zarządzania realizacją projektu badawczego,  
w tym monitorowanie, publikowanie wyników badań, rozliczanie, nie tylko pod kątem prawno  
– finansowym, ale też osiągnięcia zamierzonych celów, efektywności badawczej.  

8. Proces ten jest również powiązany z procesem „Zarządzania wiedzą”, w podobny sposób, jak 
już opisywaliśmy to powyżej – dobre praktyki i przyczyny niepowodzeń na każdym etapie 
zarządzania projektem trafiają do bazy danych, aby można je było wykorzystać w przyszłych 
działaniach. 

3.5. Założenia do modułu zarządzania kadrami 

1. Strategia zasobów ludzkich powinna być częścią strategii rozwoju uczelni. W oparciu  
o strategię dokonuje się planowania zasobów ludzkich, uwzględniając dwa czynniki: zadania 
uczelni oraz źródła finansowania. Źródła finansowania są dwojakiego rodzaju: przeznaczone 
na pokrywanie działalności dydaktycznej oraz na finansowanie badań naukowych.  

2. Planowanie obejmować powinno pożądane liczby oraz uwzględniające właściwą strukturę 
jednostek organizacyjnych uczelni nauczycieli akademickich. Liczbę i rodzaj pracowników 
niebędących nauczycielami powinien być pochodną nauczycieli.  

3. Uwzględnienie źródeł finansowania implikuje konieczność odrębnego planowania kadry 
nauczycieli akademickich, do których zadań należy kształcenie studentów oraz kadry 
dedykowanej badaniom naukowym. 
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1) Planowanie w odniesieniu do realizacji pierwszego z wymienionych zadań jest prostsze, 
gdyż wielkość środków jest możliwa do przewidzenia, przynajmniej w perspektywie krótko 
- i średnioterminowej. W przypadku uczelni publicznych środki na ten cel pochodzą  
z budżetu państwa (dotacja na działalność dydaktyczną), natomiast w uczelniach 
niepublicznych – z czesnego. 

2) Planowanie kadry realizującej badania naukowe nie ma tak stabilnych podstaw 
finansowych. Cechą bowiem projektów jest to, że trwają przez określony, krótki czas. I nie 
jest możliwe przewidzenie, czy zespół zatrudnionych do realizacji badań nauczycieli 
akademickich uzyska kolejne granty. 

4. Pierwszym etapem planowania zatrudnienia jest identyfikacja potrzeb w zakresie zatrudnienia. 
Następuje ona zasadniczo na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. 
Następnie podlega ona ocenie kierowników kolejnych szczebli – aż do decyzji rektora w tym 
przedmiocie (uwzględniająca również posiadanie odpowiednio stabilnego do założonego 
okresu istnienia danego etatu źródła jego finansowania). 

1) Po przyznaniu etatu następuje etap naboru na wolne stanowisko. Może on się dokonywać 
w trybie konkursu, albo procedury pozakonkursowej.  

2) Konkurs jest jedynym przewidzianym sposobem zatrudnienia nauczyciela akademickiego  
w wymiarze powyżej połowy etatu. Procedura konkursowa jest sformalizowana. 
Proponujemy stosowanie w uczelniach – poza metodami jakościowymi – metod 
ilościowych. W przypadku recenzji profesorskich uważamy za niezbędne wymaganie od 
recenzenta, aby jednoznacznie dokonał rankingu dwóch lub więcej kandydatów. 

3) Procedura pozakonkursowa powinna zasadniczo zanikać.  
4) Nauczyciele akademiccy – poza przedstawioną procedurą konkursową – podlegają ocenie  

i decyzjom organów kolegialnych jednoosobowych. Mianowicie, komisja konkursowa 
rekomenduje Radzie Wydziału któregoś kandydata i Rada w tej sprawie podejmuje 
uchwałę. Następnie dziekan (lub inny kierownik jednostki organizacyjnej uczelni) występuje 
z wnioskiem do rektora (zawierającym również propozycje co do okresu zatrudnienia  
i płac), a ten podejmuje decyzję – i podpisuje w imieniu uczelni umowę z pracownikiem. 

5. W odniesieniu do pracowników naukowych (finansowanych – jak wskazano wyżej - z innych 
źródeł aniżeli działalność dydaktyczna), proponujemy poprawę ich statusu prawnego. 
Mianowicie, w przypadku gdy uczelnia ma powody przypuszczać, że strumień środków na 
badania jest względnie stały, może ona dopuścić zatrudnianie pracowników naukowych na 
czas nieokreślony, z jednoczesnym zobowiązaniem ich do wyszukania grantów, które 
umożliwiłby sfinansowanie określonej części lub całości etatu. Nie wypełnienie tego obowiązku 
mogłoby umożliwiałoby rektorowi wypowiedzenie umowy o pracę.  

6. Każdy pracownik podlega ocenie okresowej; nauczyciel akademicki nie powinien być rzadziej 
oceniany niż raz na dwa, a profesor tytularny - raz na cztery lata. 
1) Podobnie jak w przypadku konkursu, uważamy za niezbędne powszechne wprowadzenie  

w uczelniach – poza ocenami jakościowymi – także ocen ilościowych. Znalezienie się 
poniżej minimalnego progu powinno być tożsame z uzyskaniem oceny negatywnej 
(uzasadniającej wypowiedzenie mianowania lub umowy o pracę). Z drugiej strony 
szczególnie wysoki wynik (np. 200% powyżej średniej wydziału) mógłby oznaczać 
przyznanie najwyższej oceny, tj. bez analizy jakościowej. 

2) Problemem ankiet studenckich jest ich częsta niereprezentatywność. Skoro uczelnie są 
obowiązane do korzystania z tego instrumentu, powinny one podjąć skuteczne kroki, aby 
w ciągu dwóch, trzech lat uzyskać stan reprezentatywności (nawet gdyby się to miało 
łączyć z powrotem do ankiet „papierowych”).  
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7. Rozwój pracowników powinien być rozumiany spójnie z zasadą konkursowego naboru na 
stanowiska. Oznacza to, że planowany indywidualny rozwój może dokonywać się poziomo  
a nie pionowo. Nie wyłącza to naturalnie możliwości ubiegania się przez pracownika uczelni  
o stanowisko obsadzane w drodze konkursu na ogólnych zasadach. 

8. Rozwiązanie stosunku pracy może się dokonywać z powodów dotyczących wszystkich 
pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy lub z powodów specyficznych dotyczących 
nauczycieli akademickich (np. plagiat). Ułatwieniem zarówno dla pracowników uczelni, jak i dla 
decydentów jest wprowadzenie i ogłoszenie zasad, których przekroczenie będzie oznaczało 
wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, a nawet skutkowało rozwiązaniem stosunku pracy. 

3.6. Założenia do modułu zarządzania wiedzą 

1. Wiedza - jawna, udokumentowana oraz ukryta subiektywna stanowi zasób strategiczny 
uczelni, który powinien być wykorzystywany do realizacji jej celów 

2. W uczelni powinny być promowane  normy postępowania oraz systemy wartości sprzyjające 
tworzeniu wiedzy organizacyjnej oraz dzieleniu się nią 

3. System zarządzania wiedzą stanowi ramę organizacyjną i funkcjonalną dla integrowania 
zasobów wiedzy, ich rozwoju, udostępniania oraz dzielenia się wiedzą, a w konsekwencji do 
kreowania kultury organizacyjnej opartej na wiedzy 

3.7. Założenia do modułu zarządzania własnością intelektualną 

1. Ustawodawca wprowadził nową zasadę, którą powinna kierować się uczelnia w swojej 
działalności, tj. zasadę poszanowania praw chroniących własność intelektualną. 

2. Uczelnie są zobowiązane wprowadzić regulamin zarządzania prawami własności 
intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.  
W regulaminie należałoby unormować nie tylko zagadnienia wskazane w ustawie, ale również 
kwestie tam nie uwzględnione, a mające istotne znaczenie dla ochrony własności 
intelektualnej (np. postępowanie ze zgłoszonym uczelni dobrem intelektualnym) 

3. Ze studentami i doktorantami wchodzącymi w skład zespołów realizujących własne prace 
badawcze uczelni lub zamawianych w uczelni przez podmioty zewnętrzne, należy zawierać 
umowy, na mocy których prawa do uzyskiwanych wyników będą przysługiwały uczelni. 

4. Spółka celowa powinna zajmować się całością  spraw związanych z ochroną wyników badań 
przekazanych jej do komercjalizacji przez uczelnię.  

5. Postulujemy tworzenie przez uczelnię jednej tylko spółki celowej zajmującej się 
komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych. 

6. W przypadku, gdy jedynym udziałowcem spółki celowej jest uczelnia, należałoby utworzyć 
spółkę z o.o., a nie spółkę akcyjną. 

7. Umowa dotycząca utworzenia centrum naukowego powinna odnosić się do wszystkich praw 
własności intelektualnej. 

8. Ustawa nakłada obowiązek przestrzegania prawa własności intelektualnej na pracowników 
naukowo-dydaktycznych oraz naukowych. Obowiązek ten należy rozszerzyć na pracowników 
dydaktycznych, gdyż także ich dotyczą te zagadnienia. Przykładowo, prezentowane na 
zajęciach przeźrocza mogą być przedmiotem ochrony autorskoprawnej. 

3.8. Założenia do modułu zarządzanie jakością kształcenia i pracy uczelni 

1. Modelowane rozwiązanie w zakresie zarządzania jakością kształcenia i pracy uczelni powinno 
mieć status systemu zarządzania. Wynika to z jednej strony z uwarunkowań formalnych 
(ustawodawca obliguje uczelnie do wprowadzenia systemu zapewnienia jakości), z drugiej 
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strony zaś z praktycznych doświadczeń i aktualnego stanu nauk o zarządzaniu, w których 
zarządzanie systemowe uznaje się za „sprawdzone” podejście do zarządzania. 

2. Modelowane rozwiązanie powinna cechować aplikacyjność nie tylko ze względu na 
zróżnicowanie uczelni ale również na ich cykl życia. Dlatego też, niezależnie od wyboru 
metody projektowania systemu zarządzania w uczelniach (podejście diagnostyczne czy też 
prognostyczne) proponowany, ramowy model zarządzania jakością będzie mógł być 
wykorzystany jako wzorzec wprowadzonego systemu.  

3. Modelowany układ funkcji systemu zarządzania jakością uczelni będzie koherentny  
z usankcjonowanym zarówno w praktyce, jak i opracowaniach naukowych ogólnym zbiorem 
funkcji procesu zarządzania oraz funkcji rzeczowych. Takie podejście pozwoli traktować 
system zarządzania jakością jako jeden z podsystemów, całościowego systemu zarządzania 
uczelnią, gwarantując osiąganie efektów synergii. 

4. W modelowaniu poszczególnych elementów systemu zarządzania jakością uczelni zostaną 
wykorzystane rekomendacje wypracowane nie tylko w europejskim i krajowym obszarze 
szkolnictwa wyższego, ale także poza szkolnictwem wyższym, np. dorobek procesów 
normalizacji systemów zarządzania jakością, doświadczenia związane z wprowadzeniem 
koncepcji TQM. Wynika to z przekonania o możliwościach i korzyściach wynikających  
z twórczego wykorzystania rozwiązań sprawdzonych poza szkolnictwem wyższym w jego 
obszarze. 

5. Otrzymana konstrukcja modelu systemu zarządzania jakością będzie w znacznej mierze 
konsekwencją poglądów na temat roli i znaczenia jakości kształcenia oraz pracy uczelni dla 
ich rozwoju. W niniejszym projekcie przyjmuje się, że jakość jest kluczowym zasobem  
i instrumentem konkurowania w uczelniach, zaś system zarządzania jakością powinien 
wydatnie wzmacniać potencjał zasobowy tych uczelni, przyczyniając się tym samym do 
zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia przez nie sukcesu na trudnym rynku 
świadczonych usług, między innymi edukacyjnych. Jakość jest przy tym rezultatem pracy 
wszystkich pracowników uczelni. 

3.9.Założenia do modułu zarządzania zasobami materialnymi 

1. Model zarządzania inwestycjami/modernizacjami/remontami  i  nieruchomościami 
− Ocena zasobu nieruchomości uczelni i jego wykorzystania: 
− Bazy danych nieruchomości, obiektów, budynków, pomieszczeń, sal dydaktycznych, 

laboratoriów, 
2. Ocena potrzeb lokalowych (dydaktycznych i badawczych) uczelni w perspektywie 5 i 10 lat  

z wykorzystaniem analizy SWOT oraz scenariuszy strategicznych. 
3. Przyjęcie priorytetów, ustalenie harmonogramów / kolejności realizacji zadań inwestycyjnych / 

modernizacyjnych / remontowych. Decyzje dotyczące sprzedaży, zakupów lub dzierżawy  
nieruchomości. Zastosowanie harmonogramów Gantta, MS Project, analizy finansowe, biznes 
plany. 

4. Przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla poszczególnych inwestycji 
− Standardy wielkości i wyposażenia 
− Standardy wyposażenia technologicznego 
− Energooszczędność, odnawialne źródła energii 
− Budynki pasywne, budynki inteligentne 

5. Montaż finansowania zadań inwestycyjnych uwzględniający dotacje, dotacje celowe, 
subwencje, kredyty, środki funduszy europejskich, środki własne  
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6. Przygotowanie, realizacja i kontrola inwestycji w oparciu o modele prowadzenia inwestycji, 
międzynarodowe certyfikaty jakości, plany zarządzania nieruchomościami, książkę obiektu 
budowlanego  

7. Model zarządzania dużą aparaturą badawczą uwzględniający: 
− Bazy danych posiadanej aparatury naukowo-badawczej 
− Ocena kierunku rozwoju badań i technologii badawczych w poszczególnych dziedzinach 
− Zdefiniowanie potrzeb na nowe urządzenia i aparaturę badawczą – analizy SWOT, analizy 

typu koszty – korzyści, analiza zapotrzebowania na media 
− Decyzje inwestycyjne, harmonogramy realizacji 
− Montaż finansowy zakupów  
− Ocena wykorzystania (koszty utrzymania, efekty naukowe, publikacje) 

3.10. Założenia do modułu zarządzania finansami 

1. Zarządzanie finansami tak dużych podmiotów, jakimi są uczelnie, o wysokich budżetach  
i różnorodnej, przenikającej się działalności, musi być prowadzone w sposób profesjonalny. 

2. W zarządzaniu finansami uczelni musi być uwzględniany element nieodłącznego ryzyka  
i w związku z tym winna być prowadzona spójna polityka zarządzania ryzykiem. 

3. Procesy zarządzania finansami wspierają istotnie zintegrowane systemy informatyczne. 
4. Uczelnie powinny posługiwać się bezwzględnie narzędziami kontrolingowymi. 
5. Podstawą działania uczelni winien być plan jej rozwoju, z rozpisanymi celami i zadaniami,  

w rozbiciu na poszczególne lata i na poszczególne jednostki wewnętrzne, oszacowany 
finansowo i wskazujący na źródła sfinansowania. Roczne plany rzeczowo-finansowe uczelni 
powinny korespondować z planami rozwoju. 

6. Istotnym w całym procesie zarządzania finansami staje się dobór profesjonalnej kadry, co 
może być realizowane poprzez konkursowy tryb rekrutacji oraz szkolenia i rozwój kadr. 

3.11. Założenia do modułu zarządzania ryzykiem 

1. Obowiązek zarządzania ryzykiem wprowadziła od 1 stycznia 2010 r. znowelizowana  ustawa  
o finansach publicznych, jako element kontroli zarządczej. 

2. Uczelnie są wyeksponowane na ryzyko podobnie jak inne podmioty komercyjne. 
3. Konieczność efektywnego zarządzania ryzykiem wynika nie tylko z ustawowego obowiązku 

ale również z potrzeby minimalizowania lub przynajmniej ograniczania strat, jakie mogą 
powstać w przypadku braku uwzględniania ryzyka w podejmowanych decyzjach. 

4. Uczelnie muszą opracować politykę zarządzania ryzykiem, obejmującą m. in. systematycznie 
weryfikowany rejestr ryzyk i procedury zabezpieczające ryzyko. 

3.12. Założenia do modułu zarządzania narzędziami informatycznymi  

Założenia do modułu zarządzania narzędziami informatycznymi Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Uczelnią oraz systemu gromadzenia i przepływu informacji pomiędzy Uczelnią  
a Ministerstwem 
1. Wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych jest jednym z czynników 

pozwalających na osiąganie przewagi jakościowej i wzrost konkurencyjności uczelni wyższej. 
2. Systemy te integrują różne obszary funkcjonowania uczelni na poziomie operacyjnym,  

a najbardziej zaawansowane z nich obejmują swym zakresem funkcjonalnym również 
strategiczny poziom funkcjonowania organizacji.  
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3. Zintegrowany system informatyczny musi obsługiwać wszystkie procesy istotne dla trzech 
kluczowych obszarów działalności uczelni, tj. badań naukowych, dydaktyki i gospodarki 
własnej.   

4. Podstawowym wyznacznikiem jakościowym systemu informatycznego dla uczelni jest poziom 
integracji tych trzech obszarów w jeden spójny model zarządzania. Oznacza to również, że 
każdy z procesów musi być zdefiniowany, zarejestrowany, a tam gdzie to potrzebne, 
wspomagany poprzez mechanizmy automatyzacji, parametryzacji, a także symulacji.  

5. Wiodące uczelnie wdrażają zintegrowane systemy  ERP aby uzyskać operacyjne, zarządcze  
i strategiczne informacje, które poprawiają efektywność zarządzania i pozwalają uzyskać 
przewagę konkurencyjną.   

6. System informatyczny do zarządzania uczelnią wyższą musi uwzględniać wszystkie  
obowiązujące przepisy prawne. 
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4. Rekomendacje i wynikające z nich propozycje unormowań 

prawnych 

4.1. Zakres rekomendacji  

Przedmiotem bada ń było wskazanie modeli zarz ądzania uczelniami w Polsce 
przy zało żeniu, że podstaw ą ich zaproponowania były przepisy ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wy ższym w wersji przedło żonej sejmowi nowelizacji, która obecnie 
została przyj ęta przez Sejm, ale nadal znajduje si ę w toku prac parlamentarnych.  

Taki zakres prac wykluczał odnoszenie si ę do rozwi ązań zawartych w ustawie 
oraz jej nowelizacji. St ąd też rekomendacje nie mogły obejmowa ć, i nie obejmuj ą, 
kwestii unormowanych w ustawie. Zespół badawczy zaj ął si ę zatem zagadnieniami 
stosowania przepisów ustawowych, a tak że – ze względu na to, że rozporz ądzenia 
wykonawcze nie zostały jeszcze przyj ęte – propozycjami unormowa ń będących ich 
przedmiotem.  

Zastrzegamy si ę ponadto, że zakres propozycji legislacyjnych jest ograniczony  
do przedmiotu bada ń. Proponujemy zatem wprowadzenie w rozporz ądzeniach 
takich tylko unormowa ń, które realizuj ą postulaty zawarte w rekomendacjach. 

4.2. Rekomendacje 

4.2.1. Ustrój i strategia rozwoju uczelni  

Rekomendacja 1. Strategia rozwoju powinna wskazać konkretne, nieliczne (1-3) cele, do 
zrealizowania których uczelnia dąży,  oraz konkretne środki zmierzające do 
ich realizacji.   

Uzasadnienie :  Weryfikacji podlegały będą  określone konkretnie środki.  Możliwe też będzie 
sprawdzenie, czy zostały w określonym czasie osiągnięte określone cele strategiczne, co z kolei 
będzie podstawą do korekty celów i/lub środków. 
 

4.2.2. Samorządność akademicka i menedżerska 

Rekomendacja 2. Utworzenie konwentu we wszystkich typach uczelni 

Uzasadnienie:  Konwent umożliwia stworzenie w miarę trwałej więzi ze środowiskiem 
pracodawców oraz innych przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych (w tym jednostek 
samorządu terytorialnego). Dzięki temu możliwe będzie lepsze bieżące rozpoznanie potrzeb 
regionu oraz wymagań stawianych absolwentom przez przyszłych pracodawców. Poprzez zmiany 
w statucie uczelni (współdzielenie części kompetencji przez konwent i senat) konwent nie musi być 
jedynie instytucją fasadową i może przyczyniać się do usprawnienia działań uczelni. 

4.2.3. Procesy dydaktyczne 

Rekomendacja 3. Ustalenie w statucie uczelni lub regulaminie studiów okresowej oceny 
programów kształcenia pod kątem ich dostosowania do potrzeb rynku pracy 
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Uzasadnienie:  Uczelnie, będąc integralną częścią systemu edukacji, mają za zadanie 
przygotowywanie absolwentów do ich aktywności zawodowej. Powstanie i rozwój gospodarki 
opartej na wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego nakłada na uczelnie obowiązek 
nieustającego monitorowania oferty dydaktycznej, by była ona zgodna z oczekiwaniami rynku 
pracy oraz potrzebami i możliwościami studentów i kandydatów na studia. Przepisy nowelizacji 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nakładają na uczelnie kontrolowanie procesu 
dydaktycznego przy wykorzystaniu przedstawicieli pracodawców – by tak kontrola mogła być 
rzeczywiście skuteczna, najlepiej przyjąć założenie że każdy z programów kształcenia przechodzi 
okresową gruntowną ewaluację. Celem takiej ewaluacji powinno być dokonanie niezbędnych 
modyfikacji w programach nauczania. 

Rekomendacja 4. Wykorzystanie konwentu do tworzenia i ewaluacji programów studiów. 

Uzasadnienie:  Ze względu na konieczność udziału pracodawców w procesie tworzenia nowych 
programów studiów w poszczególnych kierunkach kształcenia a także ich późniejszej ewaluacji, 
wskazane jest stworzenie trwałych procedur i instytucji, które umożliwią uczelni realizowanie tego 
zapisu ustawowego. Konwent, w którego gronie mogą zasiadać tak przedstawiciele pracodawców, 
jak i samorządów pracowniczych jawi się jako organ uczelniany, który z powodzeniem może 
wypełnić te zadania. 

Rekomendacja 5. Baza danych o kierunkach studiów powinna być zintegrowana z platformami 
zapewniającymi obsługę obywateli za pośrednictwem sieci komputerowych 
(np. e-PUAP) oraz prowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej bazy. 

Uzasadnienie: Art. 34a ust.1 wprowadza obowiązek prowadzenia przez ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym. System ten obejmuje 
m.in. dane, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 2, to znaczy dotyczące uruchomienia lub zniesienia 
kierunku studiów wraz z informacją o obsadzie kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów. 
Rekomenduje się, aby, po wejściu w życie nowelizacji ustawy PSW i uruchomieniu Systemu 
Informacji o Szkolnictwie Wyższym, wszystkie kierunki studiów  prowadzone w uczelniach w dniu 
wejścia w życie ustawy zostały potraktowane jako nowouruchomione, co skutkowałoby 
obowiązkiem wprowadzenia o nich danych do Systemu, a następnie pozwalałoby na aktualizację 
bazy  Systemu (zawierającej dane o kierunkach studiów) w trybie art. 35 ust. 3 pkt 2 oraz art. 11a 
ust. 1 (Rektor jednocześnie z zawiadomieniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego, ministra nadzorującego uczelnię oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej o uruchomieniu 
kształcenia na kierunku studiów, powodowałby wprowadzenie o nowouruchomionym kierunku do 
bazy Systemu). 

Wdrożenie KRK dla Szkolnictwa Wyższego, przyznanie autonomii programowej jednostkom 
organizacyjnym uczelni posiadającym uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w trybie art. 11. ust. 1 oraz ograniczonej autonomii programowej jednostkom 
organizacyjnym uczelni nieposiadającym uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w trybie art. 11 ust. 2, 3 spowoduje istotne zmiany w nazewnictwie kierunków 
studiów, ich liczbie oraz sposobach opisu programów kształcenia (warunki, jaki musi spełniać 
program kształcenia zostaną określone w rozporządzeniu przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego w trybie art. 9 ust. 3 pkt 2). Ponadto, zarówno dla nowouruchamianych, jak  
i kontynuowanych (w nowych warunkach) kierunków studiów konieczne będzie ich odniesienie do 
obszaru/obszarów kształcenia, określenie profilu, opisanie programu kształcenia w kategoriach 
efektów kształcenia. Wdrożenie KRK dla szkolnictwa wyższego spowoduje też zapewne 
zwiększenie dynamiki zmian w ofercie edukacyjnej uczelni  oraz większe jej zróżnicowanie. 
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Utworzenie kompletnej bazy danych o kierunkach studiów prowadzonych na uczelniach 
odzwierciedlającej stan zastany w momencie wejścia w życie ustawy, a następnie utrzymywanej  
i aktualizowanej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie ma fundamentalne znaczenie, 
zarówno dla zarządzania szkolnictwem wyższym na poziomie krajowym, regionalnym oraz 
lokalnym uczelni (szczególnie w zakresie planowania zakresu i kierunków kształcenia, limitów 
przyjęć i liczby studentów na poszczególnych kierunkach i formach studiów, zapewnienia jakości 
kształcenia), jak i jako źródło informacji dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych uczelni, 
pozwalające uzyskanie orientacji w zróżnicowanej i dynamicznej ofercie edukacyjnej. Dlatego 
niezbędne jest prowadzenie kampanii promocyjnej bazy danych o kierunkach studiów. 

Rekomendacja 6. Należy wypracować zasady współdziałania uczelni z Głównym Urzędem 
Statystycznym, publicznymi służbami zatrudnienia, obserwatoriami rynku 
pracy, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowym Systemem 
Usług, organizacjami pracodawców (np. Konfederacja Pracodawców Polskich, 
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan), których celem 
byłoby stworzenie systemu gromadzenia i wymiany informacji o zatrudnianiu 
absolwentów oraz zapotrzebowaniu rynku pracy na absolwentów określonych 
kierunków studiów 

Uzasadnienie:   Art. 13a. nakłada na uczelnie obowiązek monitorowania karier zawodowych 
swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb 
rynku pracy. Ponadto w art. 8 ust. 7 ustawy, w którym zostały wymienione kryteria określania limitu 
przyjęć na kierunki lekarski oraz lekarsko-dentystyczny oraz w ust. 8 dotyczącym ustalania limitu 
miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, jednym z kryteriów 
wyznaczania limitu jest zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków. Niektóre uczelnie 
prowadzą monitoring losów absolwentów, posługując się głównie techniką ankiety do zbierania 
informacji o karierach zawodowych swoich absolwentów. Uzyskiwane tą drogą dane – z natury 
nacechowane subiektywnie oraz niekompletne  – nie mogą być wykorzystywane jako wyłączna 
podstawa do podejmowania kluczowych decyzji związanych z tworzeniem oferty dydaktycznej 
dostosowanej do potrzeb rynku pracy. Uczelnie muszą w tym zakresie uzyskać wsparcie 
wyspecjalizowanych w zakresie badań rynku pracy i stanu zatrudnienia instytucji oraz mieć 
zapewnione systematyczne zasilanie danymi z tego zakresu. 

4.2.4. Procesy badawcze 

Rekomendacja 7. Należy wprowadzić wyraźne rozróżnienie: „uczelnia badawcza” i „uczelnia 
dydaktyczna”,  

Uzasadnienie:  Proponujemy rozróżnienie „uczelni badawczej” i „uczelni dydaktycznej” oparciu  
o trzy kryteria:  
a) zasoby kadrowe, aparatura i infrastruktura badawcza spełniająca standardy międzynarodowe  

i zapewniające przygotowania publikacji ukazujących się w renomowanych czasopismach  
o zasięgu międzynarodowym (lista ISI) lub/oraz uzyskanie patentów o randze międzynaro-
dowej (EU, USA, Japonia), wdrożeń;  

b) budżet uczelni 50% / 50% w zakresie finansowania badań i dydaktyki; 
c) budżet na badania zbliżony wysokością bezwzględną do budżetów przeciętnych europejskich 

uczelni badawczych.  

Rekomendacja 8. Należy wprowadzić system kontraktów dla uczelni badawczych w zakresie 
dotacji na badania przyznawanych przez ministerstwo. Kontrakty te powinny 
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obejmować całą uczelnię lub wybrane jednostki badawcze. Koncepcja 
jednostek KNOW jest krokiem we właściwym kierunku. 

Uzasadnienie : W zagranicznych uczelniach badawczych co najmniej połowa nakładów na 
badania pochodzi z dotacji ze środków publicznych (rodzaj „dotacji statutowej”). Dotacja taka jest 
często przydzielana w ramach kontraktu między uczelnią a organem finansującym badania. 
Kontrakt taki określa w sposób wymierny  zobowiązania uczelni. Sprzyja to efektywnemu 
wykorzystaniu środków, zwiększa odpowiedzialność i rozliczalność (accountability) uczelni i jej 
zespołów badawczych.  

Rekomendacja 9. Należy tworzyć w uczelniach badawczych (obligatoryjnie) Ośrodki Wspierania 
Badań Naukowych. 

Uzasadnienie: Ośrodek Wspierania Badań Naukowych, którego celem byłoby zarządzanie 
portfelem projektów przez uczelnię, jak również wspieranie badaczy w wyszukiwaniu źródeł 
finansowania ich pomysłów badawczych, pośredniczenie w budowaniu zespołów (zwłaszcza 
międzynarodowych) i komercjalizacja badań, w istotny sposób usprawni zarządzanie badaniami. 
Oprócz bezpośredniej obsługi działalności badawczej ośrodek taki uczestniczyłby również  
w analizie  projektów badawczych pod kątem zgodności z celami strategicznymi uczelni (te z kolei 
muszą być zgodne z polityka państwa w tym zakresie) i dokonywał oceny ryzyka realizacji projektu 
badawczego (finansowanie, wykorzystanie zasobów itp.). 

Rekomendacja 10. Należy tworzyć w uczelniach badawczych Komitety (Zespoły, Rady) 
określających strategię badawczą uczelni (cele plus środki zezwalające na ich 
realizację). 

Uzasadnienie:  Ciała tego typu będą przeciwdziałały nadmiernej centralizacji bądź decentralizacji 
badań prowadzonych w uczelni, uwzględniały w sposób optymalny czynniki zewnętrzne opar 
opracowywały długofalową strategię badawczą; w warunkach kadencyjności władz uczelni i jej 
jednostek podstawowych istnienie takich struktur jest istotnym elementem stabilizującym. 

Rekomendacja 11. Wprowadzenie systemu odpisu od podatku dla podmiotów gospodarczych 
inwestujących w badania naukowe realizowane wspólnie z uczelniami 
 badawczymi oraz tworzących z nimi  spółki celowe.  

Uzasadnienie:  Należy zachęcić podmioty gospodarcze do inwestowania w badania naukowe 
wspólnie z uczelniami badawczymi oraz wprowadzić efektywne mechanizmy finansowe 
wspierające tworzenie spółek celowych przez uczelnie i podmioty gospodarcze (stworzenie 
samych możliwości prawnych może nie stanowić wystarczającej zachęty do współpracy).  

4.2.5. Zarządzanie kadrami 

Rekomendacja 12. Uczelnie powinny wprowadzić wewnętrzną etatyzację, polegającą na przyjęciu 
określonej struktury zatrudnienia, o względnie stałych relacjach pomiędzy,  
z jednej strony, nauczycielami akademickimi samodzielnymi a niesamo-
dzielnymi, a z drugiej - pomiędzy nauczycielami akademickimi a pozostałymi 
pracownikami. 

Uzasadnienie : Reagowanie na bieżące potrzeby dydaktyczne czy badawcze (a także na naciski 
kierowników jednostek dążących do wzrostu liczby pracowników) prowadzi do petryfikacji 
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zastanych, nieracjonalnych struktur, bez logicznego związku z potrzebami dydaktycznymi i badaw-
czymi uczelni.  

Rekomendacja 13. Zatrudnianie pracowników powinno odbywać się na następujących zasadach: 

a. przyznanie etatu zależeć powinno od wykazania przez wydział (lub inną jednostkę  
organizacyjną):  
1) rzeczywistych potrzeb (nowych zadań, zasadniczego zwiększenia ilościowego 

tych samych zadań),  
2) posiadania środków oraz 
3) przestrzegania ustalonych w uczelni zasad etatyzacji (vide wcześniejszą 

rekomendację). 
b. uczelnie powinny skończyć z częstą praktyką fikcyjnych konkursów, wdrażając  

procedury: 
1) określające minimalne wymagania ilościowe, 
2) wymagające jednoznacznych recenzji (przy wprowadzeniu wymogu określania 

przez recenzentów rankingu kandydatów), 
3) wymagające w odniesieniu do kluczowych stanowisk zgłoszenia się co najmniej 

dwóch kandydatów spełniających kryteria formalne. 
c. w kontekście rzeczywistego realizowania zasady zatrudniania pracowników w 

drodze konkursów (vide lit. b), rozwój indywidualny pracownika oznaczałby 
zasadniczo jego doskonalenie się w ramach tego samego stanowiska, przy 
możliwości uczestniczenia w przyszłości w konkursie na wyższe stanowisko. 

d. uczelnie powinny dopuścić możliwość zatrudniania nauczycieli akademickich do 
realizacji prac badawczych na czas nieokreślony, wprowadzając do umowy o pracę 
klauzulę, iż obowiązkiem pracownika jest uzyskanie środków na badania 
pozwalających na finansowanie określonej części lub całego etatu.  

e. najlepsze uczelnie powinny zarezerwować część etatów adiunktów dla tzw. 
postdok’ów, umożliwiając prowadzenie przez określony czas (2 – 3 lata) badań 
przez młode osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora.  

Uzasadnienie:  
Ad. a : Przyznanie nowego etatu powinno być wypadkową obiektywnych potrzeb i możliwości 
finansowych. Wdrożenie proponowanych procedur ułatwiłoby zarządzanie w tym zakresie. 
Ad. b : Fikcyjność konkursów polega nie tylko na tym, że „zwyciężają” osoby z góry do danego 
stanowiska desygnowane, ale również na braku jednoznacznych wymogów kwalifikacyjnych. N. 
zd. zasadnicze znaczenie ma tutaj określenie minimalnych wymogów ilościowych, odnoszonych do 
średniej dokonań naukowych danego wydziału. Przykładowo, znalezienie się poniżej średniej 
wydziału z ostatnich 5 lat powinno eliminować każdego z możliwości ubiegania się o stanowisko 
profesora. Grzecznościowym recenzjom powinien przeciwdziałać wymóg, z jednej strony, 
jednoznacznego wskazania, czy kandydat spełnia kryteria ustawowe i statutowe (bez konieczności 
pisania „okrągłych” elaboratów, w których niejednokrotnie w istocie negatywna recenzja jest 
zakończona pozytywnym wnioskiem), a z drugiej – obowiązek recenzenta ułożenia listy 
rankingowej kandydatów. Oznacza to implicite celowość powierzania recenzji dwu lub więcej 
kandydatów temu samemu recenzentowi.  
Ad.c:  Konsekwencją realizowania zasady obsadzania stanowisk drogą rzeczywistych konkursów 
jest  brak możliwości skutecznego zaplanowania kariery „pionowej” przez pracowników. Stąd też 
nowego znaczenia powinien nabrać rozwój „poziomy”, polegający na doskonaleniu się na danym 
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stanowisku (bez, rzecz jasna, przekreślania perspektywy uczestniczenia w konkursach – na 
identycznych jednak zasadach, jak osoby z zewnątrz). 
Ad. d:  Proponowana postać zatrudnienia byłaby  niewątpliwie rewolucyjna, ale powodzenie tego 
„eksperymentu”, mogłoby to stanowić krok wstępny do uzyskania struktury zatrudnienia 
charakterystycznej dla uniwersytetów badawczych (gdzie ok. 20% pracowników jest zatrudnionych 
na stanowiskach naukowych) 
Ad. e:  Wiodące uczelnie zagraniczne posiadają etaty dla tzw. postdok’ów, umożliwiające 
prowadzenie przez kilkuletni okres badań przez młodych doktorów. Postulujemy pójście tym 
śladem. 

Rekomendacja 14. Wymagana ocena okresowa pracy pracowników uczelni powinna być 
dokonywana na następujących zasadach:  

a. w odniesieniu do pracowników naukowo–dydaktycznych i naukowych -  ocena 
powinna uwzględniać także minimalne wymogi ilościowe. Znalezienie się poniżej 
dolnej granicy oznaczałoby automatycznie ocenę negatywną, natomiast 
przekroczenie najwyżej wyznaczonego progu oznaczałoby, iż ocena ta jest 
najwyższa, 

b. w odniesieniu do pracowników dydaktycznych - uczelnie powinny określić 
minimalną ilość wypełnionych poprawnie ankiet i ich odsetek w stosunku do ogółu 
studentów, aby miały one walor reprezentatywności.  

c. w odniesieniu do pracowników nie będących nauczycielami akademickimi - ocena 
powinna uwzględniać opinię bezpośredniego kierownictwa oraz innych 
interesariuszy, z którymi współpracuje. W przypadku, gdy grupa osób 
obsługiwanych może wypełnić ankietę (np. studenci obsługiwani przez sekretariat), 
wtedy możliwe i pożądane jest dokonanie także oceny ilościowej. 
 

Uzasadnienie: Generalnie biorąc, postulujemy wprowadzenie w szerokim zakresie ocen 
ilościowych,  gdyż wówczas kryteria są jasne, równe dla wszystkich, obiektywne.  
Ad. a: Oceny okresowe miały dotąd przede wszystkim jakościowy charakter. Postulujemy 
wprowadzenie minimalnych, ilościowych progów wymagań, określających względną pozycję 
danego pracownika w stosunku do innych pracowników danego wydziału. Oczywiście, poza tym 
powinna być dokonywana ocena jakościowa.  
Ad. b: Uczelnie powinny wprowadzić w bliskim czasie taki system, aby zapewniał 
reprezentatywność. 
Ad. c: Także w odniesieniu do nienauczycieli akademickich celowe jest – wszędzie tam, gdzie to 
jest możliwe – wprowadzenie ocen ilościowych. 

Rekomendacja 15. Uczelnia mogłaby bardziej elastycznie określić obowiązki pracownika,  
w szczególności ustalając – za jego zgodą lub na jego wniosek:  

a. inny okres rozliczenia pensum (np. na 2 lub 3 lata)  
b. inny rozkład obowiązków lub miejsce wykonywania pracy. 

Rekomendacja 16. Uczelnie powinny wprowadzić jako standard obowiązek ukończenia 
stosownego kursu pedagogicznego przez nauczycieli akademickich. 

Uzasadnienie: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych mają najczęściej 
wykształcenie pedagogiczne. Nie jest prawidłowe, żeby nauczyciele akademiccy, prowadzący 
dydaktykę w szkołach najwyżej stojących w edukacyjnej hierarchii, byli do tego nieprzygotowani.  
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Rekomendacja 17. Osoby rozpoczynające pracę są zasadniczo zatrudniane dwukrotnie na czas 
określony. Ze względu na to, że trzecie, kolejne zatrudnienie zgodnie z 
prawem pracy musi być zatrudnieniem na czas nieokreślony, postulujemy, by 
drugi okres zatrudnienia był na tyle długi (np. 2 lata), aby można było upewnić 
się co do kompetencji pracownika 

Uzasadnienie: Postulat ten ma czysto praktyczny, można powiedzieć – techniczny charakter. Jest 
jednak duże znaczenie, gdyż często jest tak, że pierwszy i drugi okres zatrudnienia  wynosi łącznie 
np. rok, i wówczas uczelnia staje przed dylematem: zaufać niesprawdzonemu do końca 
pracownikowi, czy też – może go krzywdząc – rozstać się z nim. Problemy te minimalizuje 
zatrudnienie danego pracownika na łączny okres np. 3 lat.  

4.2.6. Zarządzanie wiedzą 

Rekomendacja 18. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy PSW i uruchomieniu Systemu 
Informacji o Szkolnictwie Wyższym, wszystkie kierunki studiów  prowadzone  
w uczelniach w dniu wejścia w życie ustawy potraktować potraktowane jako 
nowouruchomione 

Uzasadnienie:  Art. 34 a.1 wprowadza obowiązek prowadzenia przez ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym. System ten obejmuje 
m.in. dane, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 2, to znaczy dotyczące uruchomienia lub zniesienia 
kierunku studiów wraz z informacją o obsadzie kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów. 
Dlatego też rekomenduje się, aby, po wejściu w życie nowelizacji ustawy PSW i uruchomieniu 
Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym, wszystkie kierunki studiów prowadzone w uczelniach 
w dniu wejścia w życie ustawy zostały potraktowane jako nowouruchomione, co skutkowałoby 
obowiązkiem wprowadzenia o nich danych do Systemu, a następnie pozwalałoby na aktualizację 
bazy  Systemu (zawierającej dane o kierunkach studiów) w trybie art. 35 ust. 3 pkt 2 oraz art. 11a 
ust. 1 (Rektor jednocześnie z zawiadomieniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego, ministra nadzorującego uczelnię oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej  
o uruchomieniu kształcenia na kierunku studiów, powodowałby wprowadzenie o nowourucho-
mionym kierunku do bazy Systemu). Rekomenduje się, by baza danych o kierunkach studiów była 
zintegrowana z platformami zapewniającymi obsługę obywateli za pośrednictwem sieci 
komputerowych (np. wykorzystanie elektronicznych platform usługowych, jak e-PUAP) oraz 
prowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej bazy. 

Wdrożenie KRK dla Szkolnictwa Wyższego, przyznanie autonomii programowej jednostkom 
organizacyjnym uczelni posiadającym uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w trybie art. 11. ust. 1 oraz ograniczonej autonomii programowej jednostkom 
organizacyjnym uczelni nieposiadającym uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w trybie art. 11 ust. 2, 3 spowoduje istotne zmiany w nazewnictwie kierunków 
studiów, ich liczbie oraz sposobach opisu programów  kształcenia  (warunki, jaki musi spełniać 
program kształcenia zostaną określone w rozporządzeniu przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego w trybie art. 9 ust. 3 pkt 2). Ponadto, zarówno dla nowouruchamianych, jak  
i kontynuowanych (w nowych warunkach) kierunków studiów konieczne będzie ich odniesienie do 
obszaru/obszarów kształcenia, określenie profilu, opisanie programu kształcenia w kategoriach 
efektów kształcenia. Wdrożenie KRK dla szkolnictwa wyższego spowoduje też zapewne 
zwiększenie dynamiki zmian w ofercie edukacyjnej uczelni  oraz większe jej zróżnicowanie. 
Utworzenie kompletnej bazy danych o kierunkach studiów prowadzonych na uczelniach 
odzwierciedlającej stan zastany w momencie wejścia w życie ustawy, a następnie utrzymywanej  
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i aktualizowanej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie ma fundamentalne znaczenie, 
zarówno dla zarządzania szkolnictwem wyższym na poziomie krajowym, regionalnym oraz 
lokalnym uczelni (szczególnie w zakresie planowania zakresu i kierunków kształcenia, limitów 
przyjęć i liczby studentów na poszczególnych kierunkach i formach studiów, zapewnienia jakości 
kształcenia), jak i jako źródło informacji dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych uczelni, 
pozwalające uzyskanie orientacji w zróżnicowanej i dynamicznej ofercie edukacyjnej. Dlatego 
niezbędne jest prowadzenie kampanii promocyjnej bazy danych o kierunkach studiów. 

Rekomendacja 19. Wypracowanie zasad współdziałania uczelni z instytucjami publicznymi celem 
stworzenia systemu gromadzenia i wymiany informacji o zatrudnianiu 
absolwentów oraz zapotrzebowaniu rynku pracy na absolwentów określonych 
kierunków studiów 

Uzasadnienie:  Rekomenduje się wypracowanie zasad współdziałania uczelni z Głównym 
Urzędem Statystycznym, publicznymi służbami zatrudnienia, obserwatoriami rynku pracy, Polską 
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowym Systemem Usług, organizacjami pracodawców 
(np. Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan), którego celem byłoby stworzenie systemu gromadzenia i wymiany informacji  
o zatrudnianiu absolwentów oraz zapotrzebowaniu rynku pracy na absolwentów określonych 
kierunków studiów 

4.2.7. Zarządzanie własnością intelektualną 

Rekomendacja 20. W regulaminie zarządzania prawami własność intelektualnej oraz zasad 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych należy - poza 
zagadnieniami wskazanymi w przepisie art. 86c ustawy - unormować również 
inne kwestie związane z ochroną własności intelektualnej 

Uzasadnienie : aktualna redakcja art. 86c zawiera zamknięty katalogu zagadnień składających się 
na treść regulaminu. Nie uwzględnia on jednak wszystkich kwestii, które powinny być przedmiotem 
regulacji w regulaminie, np. kwestii, która w obowiązujących regulaminach jest normowana,  
a mianowicie postępowanie ze zgłoszonym uczelni dobrem intelektualnym (właściwe organy, tryb 
postępowania, rozstrzyganie sporów co do charakteru dobra intelektualnego – pracowniczy, 
niepracowniczy).  

Rekomendacja 21. Ze studentami i doktorantami wchodzącymi w skład zespołów realizujących 
własne prace badawcze uczelni lub zamawianych w uczelni przez podmioty 
zewnętrzne, należy zawierać umowy, na mocy których prawa do 
uzyskiwanych wyników będą przysługiwały uczelni 

Uzasadnienie : Według obowiązujących przepisów ustawy - Prawo własności przemysłowej 
uczelnia, aby stać się podmiotem uprawnionym do uzyskania praw do dóbr własności 
przemysłowej, musi zawrzeć ze studentem lub doktorantem (który nie jest pracownikiem uczelni) 
stosowną umowę.  

Rekomendacja 22. Spółka celowa powinna zajmować się całością  spraw związanych z ochroną 
wyników badań przekazanych jej do komercjalizacji przez uczelnię. 

Uzasadnienie : Najkorzystniejsze byłoby scentralizowanie ogółu spraw związanych z własnością 
intelektualną w spółce celowej. Umożliwiłoby to uzyskanie jednoznacznego wyniku działalności 
uczelni w zakresie ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej. Niemniej jednak z powodów 
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podatkowych nie byłoby korzystne przenoszenie na spółkę w postaci aportu wszystkich praw do 
wyników badań (gdyż z powodu małej wartości początkowej spółka celowa byłaby obowiązana  
– w przypadku komercjalizacji danego wyniku – uiścić podatek CIT od różnicy pomiędzy wartością 
rynkową a wartością początkową). Jeżeli jednak konkretny wynik zostanie przekazany spółce w 
celu jego komercjalizacji - wtedy ogół spraw związanych z nim, w tym ochrona własności 
intelektualnej, powinien pozostać w jednych rękach. 

Rekomendacja 23. Postulujemy tworzenie przez uczelnię jednej tylko spółki celowej zajmującej 
się komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych. 

Uzasadnienie : treść art. 86a wywołuje wątpliwości co do możliwości komercjalizacji wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych w inny sposób aniżeli poprzez utworzenie spółki celowej. Z 
nowych przepisów nie płynie ograniczenie co do liczby spółek celowych, które może tworzyć 
uczelnia. Utworzenie jednej spółki przez uczelnię zapewni koncentrację  komercjalizacji wyników 
badań.    

Rekomendacja 24. W przypadku, gdy jedynym udziałowcem spółki celowej jest uczelnia, 
należałoby utworzyć spółkę z o.o., a nie spółkę akcyjną 

Uzasadnienie: Po pierwsze, koszty założenia spółki z o.o. są tańsze niż utworzenia spółki 
akcyjnej. Po drugie, przepisy k.s.h. przewidują sformalizowany sposób wyceny aportów 
wnoszonych do spółki akcyjnej. Wyceny musi dokonać biegły – z czym łączą się określone 
wydatki. W przypadku gdy jedynym udziałowcem spółki celowej byłaby uczelnia, należałoby 
sugerować utworzenie spółki z o.o. Potani to bowiem koszty komercjalizacji przedmiotów 
własności intelektualnej bez ryzyka naruszenia interesów uczelni.          

Rekomendacja 25. Umowa dotycząca utworzenia centrum naukowego powinna odnosić się do 
wszystkich praw własności intelektualnej  

Uzasadnienie : Zamieszczone w pkt 1 art. 31 ust. 3 sformułowanie „praw własności intelektualnej” 
może być rozumiane jako obejmujące tylko „własność patentów i praw ochronnych na wzór 
użytkowy”. Powyższa rekomendacja usuwa mogące powstać wątpliwości interpretacyjne.     

Rekomendacja 26. Zobowiązanie pracowników dydaktycznych do przestrzegania prawa 
własności intelektualnej 

Uzasadnienie : projekt nakłada obowiązek przestrzegania prawa własności intelektualnej na 
pracowników naukowo-dydaktycznych oraz naukowych. W związku z tym proponujemy 
rozszerzenie tego obowiązku także na pracowników dydaktycznych. Również ich bowiem dotyczą 
te zagadnienia. Przykładowo, prezentowane na zajęciach przeźrocza mogą być przedmiotem 
ochrony autorskoprawnej.    

4.2.8. Zarządzanie jakością 

Rekomendacja 27. Systemy zarządzania jakością uczelni powinny obejmować swym zakresem 
wszystkie lub zasadniczą większość podstawowych i pomocniczych obszarów 
ich działalności, a więc nie tylko obszar kształcenia ale również badania 
naukowe, inne usługi skierowane na zewnętrz, działalność bibliotek, czynności 
i zadania sfery administracji. 
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Uzasadnienie:  Tworzenie wycinkowego, ograniczonego wyłącznie do kwestii kształcenia, systemu 
zarządzania jakością skutkuje zróżnicowanych stopniem formalizacji działań oraz nie pozwala na 
osiąganie efektu synergicznego związanego z zarządzaniem holistycznym.  

Objęcie systemem zarządzania jakością szerszego zakresu działalności uczelni pozwoli:  
1) uwzględniać w procesach zarządzania – w sposób względnie jednolity - wszystkie dziedziny 

działalności związane ze świadczeniem usług dla klientów zewnętrznych,  
2) stosować formułę klienta wewnętrznego,  
3) dzięki wyeliminowaniu zjawiska redukcji personalnego wymiaru systemu zarządzania jakością, 

stymulować zaangażowanie w jakość wszystkich lub zdecydowanej większości pracowników 
uczelni i tym samym zwiększać prawdopodobieństwo wykształcenia kultury organizacyjnej 
silnie zorientowanej na jakość.   

Rekomendacja 28. W procesach projektowania systemów zarządzania jakością uczelni należy 
wykorzystywać całość lub część wymagań i zaleceń określonych w 
międzynarodowych standardach zarządzania jakością, takich jak np. norma 
ISO 9001, standard IWA 2, modele samooceny.   

Uzasadnienie:  Wymienione standardy dostarczają sprawdzonych i ciągle aktualizowanych 
wzorców dla budowy systemów zarządzania jakością uczelni. Zawierają wartościowe wskazania, 
pozwalające w sposób kompleksowy określać zakres funkcji systemów zarządzania jakością. 
Ponadto proponowane w tych standardach narzędzia diagnozy i doskonalenia dają bardzo dobre 
możliwości utrzymywania w zgodności z wymaganiami, zapewniania skuteczności i efektywności 
oraz poprawy dojrzałości stosowanych rozwiązań w sferze zarządzania jakością.  

Rekomendacja 29. W procesach projektowania systemów zarządzania jakością uczelni należy 
wykorzystywać całość lub część wymagań i zaleceń określonych w 
międzynarodowych standardach zarządzania jakością, takich jak np. norma 
ISO 9001, standard IWA 2, modele samooceny.   

Uzasadnienie:  Wymienione standardy dostarczają sprawdzonych i ciągle aktualizowanych 
wzorców dla budowy systemów zarządzania jakością uczelni. Zawierają wartościowe wskazania, 
pozwalające w sposób kompleksowy określać zakres funkcji systemów zarządzania jakością. 
Ponadto proponowane w tych standardach narzędzia diagnozy i doskonalenia dają bardzo dobre 
możliwości utrzymywania w zgodności z wymaganiami, zapewniania skuteczności i efektywności 
oraz poprawy dojrzałości stosowanych rozwiązań w sferze zarządzania jakością.  

Rekomendacja 30. Należy zapewnić rzeczywistą (nie deklaratywną) wysoką pozycję studentów i 
doktorantów w społeczności akademickiej, budując z nimi  relacje partnerskie 

Uzasadnienie:  Udział studentów i doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych  
w zarządzaniu jakością na uczelni nie może się ograniczać jedynie do dostarczania przez nich 
danych dotyczących oceny np. nauczycieli akademickich, zajęć dydaktycznych, zasobów 
wspierających kształcenie itp. Należy wyraźnie określić role (prawa i obowiązki) pełnione przez 
studentów i doktorantów w wewnętrznym systemie zapewnienia jakości.  

Rekomendacja 31. Należy zapewnić rzeczywistą (nie deklaratywną) wysoką pozycję 
interesariuszy zewnętrznych (przede wszystkim pracodawców) na wszystkich 
etapach przygotowania i realizacji procesów kształcenia 

Uzasadnienie:  Rekomendacja ta wynika bezpośrednio z art. 4 ust. 4 ustawy PSW. 
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Rekomendacja 32. Celowe byłoby przyznanie zewnętrznej agencji akredytacyjnej (PKA) obok 
zadań związanych z oceną instytucjonalną i programową także funkcji 
wspierania uczelni w zakresie wdrożenia oraz doskonalenia wewnętrznego 
systemu zapewnienia jakości kształcenia  

Uzasadnienie:  Zewnętrzna agencja akredytacyjna powinna być stymulatorem działań 
projakościowych na uczelniach i nie ograniczać się jedynie do sprawdzania i oceny. Wynika to 
bezpośrednio z Europejskich standardów zewnętrznego zapewnienia jakości szkolnictwa 
wyższego (standard: „Analizy systemowe: Agencje zapewnienia jakości powinny okresowo 
sporządzać zbiorcze raporty zawierające omówienie o analizę ogólnych wniosków z przeprowa-
dzonych przeglądów, ocen itp.”168 

4.2.9. Zarządzania zasobami materialnymi 

Rekomendacja 33. Należałoby wprowadzić obligatoryjnie obowiązek uzyskiwania dla 
nowych(modernizowanych) obiektów (uczelni publicznych i innych) 
finansowanych ze środków publicznych międzynarodowych certyfikatów 
jakości. 

Uzasadnienie:  Budynek posiadający międzynarodowy certyfikat jakości uzyskuje zniżki przy jego 
ubezpieczaniu, certyfikat jest pomocny przy uzyskiwaniu grantów europejskich (centra 
doskonałości). Obowiązek taki istnieje w Niemczech 

4.2.10. Zarządzanie finansami 

Rekomendacja 34.  Podstawowym dokumentem uczelni powinien być  plan rozwoju, opisujący 
zadania  mierzalne przy pomocy wybranych wskaźników, w podziale na 
okresy czasu i jednostki organizacyjne, okresowo weryfikowane i monito-
rowane. Zadania winny być oszacowane finansowo i posiadać określone 
źródło ich sfinansowania. 

Uzasadnienie.  Warunkiem podstawowym funkcjonowania każdej uczelni w sposób niezakłócony 
jest utrzymywanie płynności finansowej, co wymaga dodatkowo zarządzania kapitałem 
pieniężnym, a także należnościami i zobowiązaniami. Koniecznym zatem staje si ę planowanie 
przepływów pieni ężnych w rozbiciu na obszary aktywno ści, źródła ich finansowania oraz 
odcinki czasu. W szczególności nabiera to znaczenia w kontekście realizowanych dużych 
wieloletnich projektów unijnych, wymagających kredytowania pomostowego. Strategia rozwoju 
każdej uczelni , zarówno rozwoju infrastrukturalnego, jak również   jakościowego  w sferze 
dydaktyki oraz badań naukowych, w tym w szczególności w obszarze transferu technologii, musi 
być oparta o analiz ę  możliwo ści finansowej uczelni. Musi ona posiadać kapitał pracuj ący, tj. 
nadwy żkę aktywów obrotowych ponad zobowi ązaniami bie żącymi. Oznacza to z jednej strony 
konieczność mocnego wpisywania się bieżących działań w przedsięwzięcia rozwojowe, a z drugiej  
strony potrzebę planowania cash flow w ujęciu wieloletnim. Oznacza to równie ż wymóg 
zarządzania wszystkimi aktywami uczelni, materialnymi i niematerialnymi, z uwzgl ędnie-
niem mo żliwo ści zamiany składników maj ątku , tj. planowanego upłynniania określonych 
aktywów  w celu nabycia/ sfinansowania  innych preferowanych. Wszystkie te elementy powinny 

                                                
168 Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. 
Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym. Warszawa: MEN, 2005, s. 7. 



Modele zarządzania uczelniami w Polsce 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

280 
Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego 

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 

 

być uwzględnione w planie rozwoju. Realizacja zadań i możliwości ich sfinansowania powinny być  
na bieżąco monitorowane i weryfikowane. 

Rekomendacja 35. Uczelnie powinny posiadać narzędzia informatyczne dostosowane do potrzeb 
i specyfiki ich funkcjonowania. Jako wymóg minimalny oznacza to 
konieczność zintegrowania posiadanych programów komputerowych. W wersji 
docelowej większe uczelnie winny dążyć do wdrożenia zintegrowanych 
systemów informatycznych klasy ERP. 

Uzasadnienie.  Zarządzanie finansami tak dużych podmiotów, jakimi są uczelnie publiczne, 
dysponujących wysokimi  budżetami i prowadzącymi różnorodną działalność,  musi być 
prowadzone w sposób profesjonalny.  Wszystkie elementy zarz ądzania finansami istotnie 
wspieraj ą zintegrowane systemy informatyczne. 

Jednokrotne wprowadzanie informacji do systemu obniża koszty i podnosi bezpieczeństwo  
działania i obrotu gospodarczego. 

Rekomendacja 36. Uczelnie, niezależnie od rodzaju używanych systemów informatycznych, 
powinny wdrożyć kontroling, tj. bieżące monitorowania kosztów i przychodów 
oraz prowadzenie analizy ich odchyleń od planu.  

Uzasadnienie:  Funkcjonowanie uczelni w środowisku konkurencji wymusza podejmowanie 
każdej decyzji rodz ącej skutki finansowe, a w szczególno ści prowadzenie ka żdej  
działalno ści, w oparciu o rachunek ekonomiczny . Powoduje to konieczność wprowadzenia 
rachunku kosztów działań (projektów, zleceń) oraz budżetowania kosztów i przychodów na 
poziomie miejsc powstawania kosztów(np. wydziały i ich jednostki organizacyjne, jednostki 
pozawydziałowe). 

Rekomendacja 37. Uczelnie powinny opracować i prowadzić skuteczną politykę zarządzania 
ryzykiem. 

Uzasadnienie.  Doświadczenie pokazuje, że w uczelniach zarządzanych bez uwzględniania 
elementów ryzyka, dużo częściej  dochodzi do nie zrealizowania celów i poniesienia strat 
finansowych. 

Rekomendacja 38. Przy okazji sporządzania sprawozdania finansowego, uczelnie powinny – 
wzorem podmiotów komercyjnych - przeprowadzać analizę podstawowych 
wskaźników finansowych. 

Uzasadnienie:  Niezależnie od wprowadzonych narzędzi kontrolingowych, uczelnie powinny 
dokonywać okresowych ocen zagro żeń finansowych, w tym zagro żenia 
niewypłacalno ścią.(przynajmniej w okresach rocznych, np. przy okazji sporządzania sprawozdań 
finansowych). 

Rekomendacja 39. Uczelnia powinna dokonać wyboru optymalnej struktury zarządzania 
finansami uczelni oraz doboru osób  odpowiedzialnych za  operacyjne 
działania w sferze finansów. 

Uzasadnienie : Katalog przeprowadzanych w uczelniach operacji gospodarczych i finansowych 
wymusza potrzebę wprowadzenia modelu organizacji i zarządzania finansami, analogicznego do 
stosowanego w sektorze prywatnym. W szczególności dużą rolę i odpowiedzialność przypisują   
w tym względzie ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym i ustawa o finansach publicznych, 
kwestorowi, który oprócz tradycyjnej funkcji głównego księgowego realizuje również zadania 
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przypisywane dyrektorowi finansowemu, np.  związane z utrzymywaniem płynności czy 
przypisywaniem źródeł płatności (w niektórych uczelniach europejskich, np. we Francji, kwestor 
otrzymuje dwie nominacje; na głównego księgowego uczelni i na dyrektora finansowego). Oznacza 
to automatycznie konieczność bardzo starannego doboru osób przewidzianych na to stanowisko  
a także inne kierownicze stanowiska w pionie finansów, pod względem posiadanej wiedzy, 
uprawnień i kompetencji oraz doświadczeń menadżerskich. Ta rekomendacja winna być 
realizowana poprzez  konkursowy system rekrutacji oraz rozwój i motywowanie kadry już 
zatrudnionej. 

4.2.11. Zarządzanie ryzykiem 

Rekomendacja 40. Uczelnie powinny opracować politykę zarządzania ryzykiem w postaci 
dokumentacji, zawierającej co najmniej: systematycznie weryfikowany  
i aktualizowany rejestr ryzyka, opis procedur analityczno-kontrolnych 
(identyfikacja, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko)  i zabezpieczających. 
Dokumentację uzupełnia raport z przeprowadzanej przynajmniej raz w roku 
kontroli ryzyka. 

Uzasadnienie.  Istnieje konieczność wdrożenia w uczelniach polskich procesów zarządzania 
ryzykiem, nie tylko ze względu na ustawowy obowiązek w tym zakresie ale również z uwagi na 
bezpośredni związek jakości zarządzania  ryzykiem  z osiąganym wynikiem finansowym. Barierą 
we wdrażaniu skutecznej polityki zarządzania ryzykiem jest często brak świadomości, że uczelnie 
są tak samo wyeksponowane na ryzyko, jak sektor prywatny. 

Skuteczną  metodą ograniczania ryzyka jest związanie procesu  podejmowania każdej 
decyzji z oceną wywoływanych przez nią skutków finansowych  i analizą możliwości 
finansowych/zasobowych uczelni oraz opracowanie szczelnych procedur kontrolnych/ monitoru-
jących realizację celu. Jednym z warunków koniecznych do skutecznego prowadzenia polityki 
zarządzania ryzykiem jest dobór profesjonalnej kadry. Zasada ta dotyczy zatrudnienia na każdym 
stanowisku pracy; podejmowania decyzji, wykonawczym, nadzoru i kontroli. Ta rekomendacja 
winna być realizowana poprzez  konkursowy system rekrutacji oraz rozwój i motywowanie kadry 
już zatrudnionej 

Rekomendacja 41. W planie rozwoju uczelni „mierzalne” zadania powinny zostać opisane   przy 
pomocy wybranych wskaźników, w podziale na okresy czasu i jednostki 
organizacyjne, okresowo weryfikowane i monitorowane (chociażby przy użyciu 
balanced scorecard). Zadania winny być oszacowane finansowo i posiadać 
określone źródło ich sfinansowania. 

Uzasadnienie Należy pamiętać, że jednym z istotnych elementów podwyższających ryzyko jest 
brak planu rozwoju uczelni, tj. doprowadzenie do sytuacji, w której  decyzje bieżące podejmowane 
są w  oderwaniu od potrzeb przyszłych uczelni (niejednokrotnie  występujących w przyszłości 
bardzo nieodległej).. Zadania zawarte w rocznym planie rzeczowo- finansowym powinny 
korespondować z planem rozwoju uczelni. 

4.2.12. Zarządzanie systemem narzędzi informatycznych  

Rekomendacja 42. System informatyczny służący zarządzaniu uczelnią, powinien być 
zintegrowany w obszarze gospodarki własnej, tj. w zakresie co najmniej trzech 
podstawowych modułów: logistyki, finansów i kontrolingu oraz kadry i płace. 
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Powinien, w miarę możliwości, pochodzić od jednego dostawcy, pracujący na 
jednej technologicznej platformie integrującej. 

Uzasadnienie:  Minimalny wymóg, jaki musi spełniać system informatyczny służący zarządzaniu 
uczelnią, powinien dotyczyć integracji modułów w obszarze gospodarki własnej. Oznacza to 
konieczność zintegrowania/zbudowania interfejsów dla już posiadanych programów,  
a w przypadku nowego wdrożenia, wybór takich systemów i dostawców, którzy mogą zapewnić 
integrację swoich rozwiązań w obszarze logistyki, finansów i zarządzania zasobami ludzkimi. 

Zaleca się ponadto wprowadzenie interfejsów dla pozostałych wszystkich działań i procesów 
zachodzących w uczelni (tok studiów, badania naukowe). 

Integracja intermodułowa, poprzez jednokrotność wprowadzania danych do systemu, obniża 
pracochłonność obsługi administracyjnej oraz podnosi bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i 
działań poprzez uniemożliwienie manipulowania danymi. 

Rekomendacja 43. Uczelnie duże (można ustanawiać granice, np. posiadające ponad 20 tysięcy 
studentów, ponad 2000 pracowników, czy ponad 200 milionów złotych obrotu 
rocznego) powinny być zarządzane przy pomocy zintegrowanych systemów 
informatycznych klasy ERP. 

Uzasadnienie:  Wydaje się właściwym przyjęcie tezy, że wdrożenie systemu informatycznego 
klasy ERP wpłynie na wyższe pozycjonowanie uczelni. Z pewnością podnosi kulturę organizacyjną 
(wprowadzanie, prostowanie  i ujednolicanie procedur), a także buduje wyższą świadomość 
obowiązujących przepisów i konieczności stosowania rachunku ekonomicznego. Poprawia się w 
ten sposób efektywność zarządzania i ułatwia funkcjonowanie uczelni w warunkach 
konkurencyjnego otoczenia. 

Wobec zamierzonego przez MNiSW wprowadzenia do użycia platformy informatycznej  
w celu pobierania dużej ilości danych z uczelni (por. pkt „Przepływ informacji między uczelnią 
wyższą a MNiSW oraz innymi instytucjami”), wdrożenie przez uczelnie bardziej zaawansowanych 
technologicznie systemów informatycznych klasy ERP, znacząco obniża kosztochłonność operacji 
transferu danych dla obu stron jak też zmniejsza w sposób istotny możliwość pojawienia się 
błędów lub awarii. 

Wdrażanie globalnych systemów informatycznych klasy ERP w uczelniach polskich oraz 
zagranicznych stanowi kolejne przybliżenie w zakresie lepszej współpracy przy realizacji 
wspólnych projektów badawczych czy przedsięwzięć biznesowych. Z analizy wdrożeń 
dokonywanych na uczelniach zagranicznych wynika, że wiodącym programem wdrażanym  
w wiodących uczelniach europejskich i światowych (Lista Szanghajska) staje się rozwiązanie klasy 
ERP. Sugeruje się rozważenie wprowadzenia tego wielomodułowego, zintegrowanego systemu 
informatycznego przynajmniej do największych uczelni polskich 

4.3.Propozycje unormowań do zawarcia w rozporządzeniach (wynikające z 

rekomendacji) 

4.3.1.Ustrój i strategia rozwoju uczelni 

Uwzględnienie rekomendacji nie wiąże się z koniecznością wprowadzenia unormowań  
w rozporządzeniach. 
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4.3.2. Samorządność akademicka i menadżerska 

Propozycja 1) Ustawa w odniesieniu do samorządności akademickiej i menadżerskiej zostawia 
uczelniom niemal pełną autonomię. Ponieważ przyjęcie jednego z czterech 
modeli zarządzania całą uczelnią decyduje o jej charakterze, strategii  
i możliwościach rozwoju, kwestie te mają być rozstrzygnięte w statucie uczelni,  
o ile nie podlegają wskazanym regulacjom ustawowym. Dlatego w tej dziedzinie 
nie ma potrzeby wprowadzania zamian w rozporządzeniach za wyjątkiem dwóch 
przypadków (zgodnie z art. 63.4 i 5): 

Propozycja 2) Minister Obrony Narodowej w drodze rozporządzenia określa skład konwentu 
nadzorowanych przez niego uczelni zawodowych; 

Propozycja 3) Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa skład konwentu 
nadzorowanych przez niego uczelni zawodowych. 

Propozycja 4) Rozporządzenia te powinny uwzględniać rekomendacje dotyczące składu 
konwentu, przy zwróceniu uwagi na szczególne zadania tych uczelni jako 
jednostek wojskowych bądź jednostek właściwych służb państwowych a także 
szczególny rodzaj pracodawców, którzy będą zatrudniać absolwentów tych szkół. 

4.3.3. Zarządzanie procesami dydaktycznymi 

Rozporz ądzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy ższego […] w sprawie Krajowych Ram 
Kwalifikacji oraz opisów efektów kształcenia dla ob szarów kształcenia 
Propozycja 5) W tytule rozporządzenia powinno się znaleźć określenie „Krajowych Ram Kwali-

fikacji dla Szkolnictwa Wyższego” , nie „Krajowych Ram Kwalifikacji”. Termin 
„Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego” oraz jego definicja jest 
występują w art. 2 ust. 1 pkt 18a. Podobnie w § 1 pkt 2) powinno  być 
sformułowanie „Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (jest 
Krajowe Ramy Kwalifikacji). Nb. sformułowanie takie występuje także w tekście 
Ustawy i jako oczywista pomyłka powinno być zmienione (por. art. 9 ust. 1 pkt 2))  

Propozycja 6) § 1 Rozporządzenia wymaga rozwinięcia. W Rozporządzeniu powinny być 
uwzględnione, a nie są: 

Propozycja 7) Warunki jakie musi spełniać opis kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia (to 
jest literalnie wyrażone w § 1 pkt 1) Rozporządzenia 

Propozycja 8) Warunki jakie musi spełniać opis kwalifikacji III stopnia – o tym w § 1 pkt 1) 
Rozporządzenia nie ma mowy, a jednocześnie w § 1 pkt 2) Rozporządzenia jest 
zawarte sformułowanie, że Rozporządzenie określa „[…] opisy efektów 
kształcenia dla ośmiu wyróżnionych obszarów kształcenia z uwzględnieniem 
poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednio ukończeniu studiów I 
stopnia, studiów II stopnia , jednolitych studiów magisterskich oraz studiów III 
stopnia”. Powstaje zatem niczym nieuzasadniona niespójność między § 1pkt 1) i 
§ 1 pkt 2) Rozporządzenia 

Propozycja 9) Opisy (ogólne, niezależne od obszaru kształcenia) kwalifikacji I, II oraz III stopnia, 
sformułowane w kategoriach efektów kształcenia (wiedza, umiejętności, 
kompetencje personalne i społeczne) – ogólne określenie efektów kształcenia 
uzyskanych odpowiednio przez osobę posiadającą   tytuł zawodowy licencjata, 
inżyniera lub równorzędny  potwierdzony dyplomem, przez osobę  posiadającą 
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny potwierdzony 
dyplomem, przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora potwierdzony 
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odpowiednim dyplomem. Ogólny opis kwalifikacji I, II oraz III stopnia jest 
niezbędny dla wykazania różnic między tymi kwalifikacjami oraz  wyraźnego 
odzwierciedlenia postępów przy osiąganiu kolejnych poziomów kwalifikacji. 

Propozycja 10) Nie jest zrozumiałe występujące w § 1 pkt 1) określenie, iż „Rozporządzenie 
określa warunki jakie musi spełniać opis kwalifikacji pierwszego i drugiego 
stopnia, uwzględniając przyporządkowanie kwalifikacji do poszczególnych 
obszarów kształcenia oraz dziedzin i dyscyplin określonych na podstawie Ustawy 
z dnia 14 marca 2003[…]”. Nie jest istotne przyporządkowanie kwalifikacji do 
poszczególnych obszarów kształcenia, bowiem kwalifikacje I, II oraz III stopnia 
można uzyskiwać we wszystkich obszarach kształcenia (por. § 2.1 pkt 1)-7). 
Istotne jest natomiast przyporządkowanie obszarów kształcenia do dziedzin i 
dyscyplin określonych na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003. Bez takiego 
przyporządkowania bardzo trudne będzie określenie zakresu autonomii 
programowej jednostek podstawowych uczelni posiadających uprawnienie do 
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w określonej 
dziedzinie/dziedzinach (por art. 11.1) Ustawy. Dodatkowo w nowelizacji Ustawy z 
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym […], w 
zmienionym art. 3 ust. 1 zawarta jest delegacja dla ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego, dotycząca określenia w drodze rozporządzenia, po 
zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów […], dziedzin 
nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych […] oraz obszarów 
wiedzy, z uwzględnieniem obszarów kształcenia określonych w przepisach o 
szkolnictwie wyższym. 

Propozycja 11) W § 1 pkt 2) Rozporządzenia zawarte jest sformułowanie, że określa ono opisy 
efektów kształcenia dla ośmiu wyróżnionych obszarów kształcenia, tymczasem 
załączników z opisami efektów kształcenia jest siedem. Pominięty został obszar 
nauk o zdrowiu (być może jest to zamierzone, chociaż nie wszystkie kierunki w 
tym obszarze mają określone wymagania dotyczące procesu kształcenia i jego 
efektów w przepisach Unii Europejskiej). Ponadto został pominięty obszar 
kształcenia w zakresie wychowania fizycznego i sportu. 

Propozycja 12) Opisy efektów kształcenia dla poszczególnych obszarów wymagają 
fundamentalnego opracowania redakcyjnego, a także spójnego określenia 
zaleceń dotyczących ilościowych wymagań programowych i realizacyjnych, 
dotyczących np. efektów kształcenia odnoszących się do znajomości języków 
obcych. 

Propozycja 13) Opisy efektów kształcenia dla poszczególnych obszarów kształcenia zawarte w 
załącznikach do rozporządzenia wymagają uzupełnienia o efekty kształcenia dla 
profili (praktycznego i ogólnoakademickiego) (por. art. 9.1 pkt 2): Minister 
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi w drodze rozporządzenia: […] 
2) Krajowe Ramy Kwalifikacji [sic!], a w szczególności opis efektów kształcenia 
dla obszarów kształcenia,  z uwzględnieniem   poziomów i profili kształcenia 
podkreśl. MP) 

Rozporz ądzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy ższego […] w sprawie wska źników 
kosztochłonno ści dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarny ch pierwszego  
i drugiego stopnia oraz obszarów kształcenia, a tak że stacjonarnych studiów doktoranckich 
w poszczególnych dziedzinach nauki 
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Propozycja 14) Występuje niespójność między nowelizacją ustawy PSW, projektem 
Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji oraz opisów efektów 
kształcenia dla obszarów kształcenia oraz projektem Rozporządzenia w sprawie 
wskaźników kosztochłonności.  Art. 96.1 Ustawy zawiera delegacje dla ministra 
dotyczącą ustalenia wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków 
studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz obszarów kształcenia, 
stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki.  
Jednocześnie w załącznikach do Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram 
Kwalifikacji efekty kształcenia dla studiów III stopnia zostały zdefiniowane  
w poszczególnych obszarach kształcenia. Ustawa zaś wyraźnie stanowi, że 
jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe posiadające uprawnienia 
do nadawania stopnia doktora habilitowanego mogą prowadzić studia 
doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających temu uprawnieniu. Po raz 
kolejny pojawia się zatem, jako kluczowa, kwestia ustalenia odpowiedniości 
między obszarami kształcenia, dziedzinami nauki i sztuki oraz obszarami wiedzy. 
Rodzi to zresztą niczym nieuzasadnione różnice w kosztochłonności studiów 
pierwszego i drugiego stopnia w określonym obszarze kształcenia oraz studiów 
III stopnia w określonej dziedzinie nauki, paralelnej wobec obszaru kształcenia. 
Np. studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku archeologia w obszarze 
nauk humanistycznych mają wskaźnik kosztochłonności 2,0 a współczynnik 
kosztochłonności dla studiów III stopnia w naukach humanistycznych (w więc i 
studiów w dyscyplinie archeologia) wynosi 1,5. 

Propozycja 15) Występuje niespójność między Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram 
Kwalifikacji oraz opisów efektów kształcenia dla obszarów kształcenia oraz 
Rozporządzeniem w sprawie wskaźników kosztochłonności w zakresie 
nazewnictwa obszarów kształcenia. W Rozporządzeniu w sprawie Krajowych 
Ram Kwalifikacji oraz opisów efektów kształcenia dla obszarów kształcenia 
mamy „obszar studiów poświęconych sztuce”, zaś w Rozporządzeniu w sprawie 
wskaźników kosztochłonności  mamy „studia w obszarze nauk artystycznych” 
[sic!]. Podobnie „obszar studiów humanistycznych” vs. „studia w obszarze nauk 
humanistycznych”, „obszar nauk społecznych” vs. „studia w obszarze nauk 
społecznych” itd. 

Propozycja 16) Tytuł Załącznika 2. do Rozporządzenia w sprawie wskaźników kosztochłonności 
jest niepełny. 

Rozporz ądzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia dla  poszczególnych 
kierunków studiów 

Propozycja 17) To rozporządzenie musi być napisane od nowa.  
Propozycja 18) Ewentualnego doprecyzowania w drodze rozporządzeń wymagałoby też 

a) określenie sposobów weryfikowania efektów kształcenia (ustawa to przewiduje, 
ale przedstawione projekty rozporządzeń tego nie zawierają) 

b) ustalenie minimalnej liczba godzin dydaktycznych dla każdego obszaru i poziomu 
kształcenia (stwierdzenie zawarte dla obszaru nauk społecznych „nie uznaje za 
konieczne określanie w sposób ujednolicony proporcji punktów ECTS dla 
poszczególnych grup opisów efektów kształcenia (wiedza, umiejętności 
dziedzinowe, kompetencje personalne i społeczne), ani – tym bardziej – form 
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dydaktycznych, przy pomocy których miałyby być one osiągane” nie do końca 
ułatwi planowanie 

c) ustalenie minimalnego poziomu znajomości języków obcych dla każdego obszaru 
i poziomu kształcenia – nie za pomocą liczby godzin dydaktycznych, ale 
poziomów zgodnych z Common European Framework of Reference for 
Language Learning, Teaching and Assessment 

Propozycja 19) powyższe oznacza konieczność określenia minimalnego poziomu znajomości 
języków obcych na poziomie szkoły średniej. 

4.3.4.Zarządzanie procesami badawczymi 

Odst ępując od zasad wskazanych wy żej,  rekomendacje idą b. daleko, wymagając zmian 
ustawodawczych. 

4.3.5. Zarządzanie kadrami 

Uwzględnienie rekomendacji nie wiąże się z koniecznością wprowadzenia unormowań  
w rozporządzeniach. 

4.3.6. Zarządzanie wiedzą 

Propozycja 20) Uważając za praktycznie doniosłą rekomendację dotyczącą potraktowania 
wszystkich kierunków studiów prowadzonych w uczelniach w dniu wejścia w 
życie ustawy jako nowouruchomionych – proponujemy taki zapis wprowadzić do 
rozporządzenia wydanego na podstawie art. 34a u.p.s.w. Co prawda można się 
zastanawiać, czy unormowanie to mieści się w zakresie upoważnienia 
ustawowego, ale naszym zdaniem interpretacja taka jest dopuszczalna.  

4.3.7. Zarządzanie własnością intelektualną 

Uwzględnienie rekomendacji nie wiąże się z koniecznością wprowadzenia unormowań  
w rozporządzeniach. 
 
Odst ępując od wskazanych na wst ępie zasad  zwracamy uwagę na to, że przepisy ustawowe 
dotyczące komercjalizacji zostały skonstruowane w taki sposób, że budzą poważne wątpliwości 
interpretacyjne. 

4.3.8. Zarządzanie jakością 

Uwzględnienie rekomendacji nie wiąże się z koniecznością wprowadzenia unormowań  
w rozporządzeniach. 

4.3.9. Zarządzanie zasobami materialnymi 

Uwzględnienie rekomendacji nie wiąże się z koniecznością wprowadzenia unormowań  
w rozporządzeniach. 

4.3.10. Zarządzanie finansami 

Uwzględnienie rekomendacji nie wiąże się z koniecznością wprowadzenia unormowań  
w rozporządzeniach 
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4.3.11. Zarządzanie ryzykiem 

Uwzględnienie rekomendacji nie wiąże się z koniecznością wprowadzenia unormowań  
w rozporządzeniach 

4.3.12. Zarządzanie sytemem narzędzi informatycznych 

Uwzględnienie rekomendacji nie wiąże się z koniecznością wprowadzenia unormowań  
w rozporządzeniach 
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5.Studium wykonalności 

5.1. Organizacyjne studium wykonalności  

W ramach niniejszej ekspertyzy Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego zobowiązało się do opracowania modeli zarządzania uczelniami w Polsce, 
dostosowanych dla potrzeb uczelni w podziale na: 

− Uczelnie ze względu na własność (publiczne oraz niepubliczne) 
− Uczelnie w podziale na uprawnienia do kształcenia oraz nadawania stopni i tytułów (czyli 

akademickie oraz zawodowe) 
− Uczelnie w podziale na rodzaj pracy (np. uczelnie dydaktyczne lub badawcze) 
− Uczelnie w podziale na wiodące kierunki kształcenia (np. techniczne, humanistyczne, 

artystyczne, medyczne, itd.) 
Jednak na etapie analiz prawnych, danych GUS, przeprowadzonych badań ankietowych 

oraz wywiadów indywidualnych z przedstawicielami kadry zarządzającej w polskich uczelniach 
postanowiono wypracować model uniwersalny zarządzania polską uczelnią. Model ten pozwala 
najwyższemu kierownictwu uczelni wybrać indywidualną ścieżkę (model) zarządzania daną 
uczelnią, w ścisłym uwzględnieniu wizji, misji oraz celów strategicznych danej szkoły wyższej.  

Model został opracowany na podstawie: 
− wiedzy praktycznej w zakresie poszczególnych aspektów zarządzania szkołą wyższą, 

posiadanej przez  członków zespołu badawczego,  
− analiz prawa obowiązującego jak i projektów ustaw i rozporządzeń, będących na etapie prac 

Sejmu i w chwili oddawania ekspertyzy Zamawiającemu, czyli MNiSW, na etapie prac Senatu 
RP nad tymi projektami, 

− przeprowadzonych badań dokumentacji, ankietowania oraz wywiadów w zakresie sytuacji 
zastanej w polskich szkołach wyższych, 

− analizy dokumentacji oraz weryfikacji w bezpośrednich rozmowach z osobami 
zarządzającymi na wybranych europejskich uczelniach w zarządzania tymi uczelniami 

− przeprowadzenia konsultacji środowiskowych w zakresie stanu realizowanego  
w reprezentowanych uczelniach w stosunku do stanu oczekiwanego dla poszczególnych 
modułów modelu zarządzania uczelnią. 
Model zarządzania uczelnią zbudowany jest z 12 głównych modułów mających znaczenia 

dla prawidłowego funkcjonowania szkoły wyższej. 
Podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie modelu będzie: 

− Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako podmiot nadzorujący działalność uczelni oraz 
kontrolujący prawidłowość działalności uczelni w Polsce 

− władze statutowe poszczególnych uczelni odpowiedzialne całokształt pracy uczelni, 
poczynając od opracowanie strategii oraz celów operacyjnych kierowanej szkoły wyższej do 
odpowiedzialności przez Ministrem za prawidłową działalność uczelni 

− cała społeczność akademicka poszczególnych uczelni, poprzez umiejscowienie  
w strukturach uczelni a tym samym podlegających procedurom modelu zarządzania uczelnią  
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5.2. Ekonomiczne studium wykonalności  

Wyszacowanie kosztów wdro żenia rekomendowanego modelu zarz ądzania uczelni ą. 
A. Skutki finansowe dla MNiSW. 

Zakłada się neutralność skutków finansowych wdrożenia woluntarystycznego modeli 
wzorcowych zarządzania uczelnią dla budżetu Państwa.  

Źródłem wsparcia finansowego dla tych uczelni, które będą zainteresowane wprowadzeniem 
całości (lub wybranych części) proponowanych zmian jakościowych w zarządzaniu uczelnią  będą 
środki unijne: Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1, Konkurs – Programy rozwoju uczelni. 
 
B. Oszacowanie kosztów wdro żenia rekomendowanego modelu zarz ądzania uczelni ą   dla 
pojedynczej uczelni. 

Koszty wdrożenia poszczególnych modułów obejmować będą: 
I. Koszty podnoszenia kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią. 
II. Koszty opracowania procedur, przebudowy struktury zarządzania, wdrożenia zmian, itd. 
III. Koszty związane z nabyciem/przebudową systemów informatycznych w części software  

i hardware. 
 

Koszty te w poszczególnych modułach b ędą kształtowa ć się następująco:  
 

Zarządzanie kadrami 
I. Wyjazdy studyjne  3 osoby x 3 wyjazdy x średni koszt wyjazdu (4,5 tys. zł) =  40,5 tys. zł 
II. Opracowanie zasad polityki etatyzacji (badania, analizy, założenia, program)  zespół 3 

osobowy x 2 m-ce x średnie wynagrodzenie  =  30 tys. zł,        
Zarządzanie wiedz ą 
I. Wyjazdy studyjne  3 osoby x 3 wyjazdy x średni koszt wyjazdu (4,5 tys. zł) =  40,5 tys. zł 
II. Opracowanie procedur zarządzania wiedzą 2 osoby x 2 m-ce x średnie wynagrodzenie 

 = 20 tys. zł 
Zarządzanie własno ścią intelektualn ą 
I. Wyjazdy studyjne  3 osoby x 3 wyjazdy x średni koszt wyjazdu (4,5 tys. zł) =  40,5 tys. zł 
II. Opracowanie regulaminu zarządzania własnością intelektualną (analiza, dostosowanie do 

specyfiki uczelni) 2 osoby x 1 miesiąc x średnie wynagrodzenie = 10 tys. zł      
III. Koszty przygotowawcze założenia spółki do transferu technologii (opracowanie  umowy 

spółki, opinie prawne, opłaty rejestracyjne) = 20 tys. Zł 
IV. Koszty wyposażenia i utrzymania spółki (należy założyć min. 3 letni okres bez wypracowania 

zysku) = 900 tys. zł 
Zarządzanie jako ścią 
I. Wyjazdy studyjne  3 osoby x 3 wyjazdy x średni koszt wyjazdu (4,5 tys. zł) =  40,5 tys. Zł 
II. Szkolenia, materiały, seminaria wewnętrzne = 200 tys. zł 
III. Ekspertyzy zewnętrzne, badania zlecone wśród pracodawców = 100 tys. Zł 
IV. Opracowanie procedur zarządzania jakością kształcenia  5 osób x 3 m-ce x średnie 

wynagrodzenie = 75 tys. zł 
Zarządzanie zasobami materialnymi 
I. Wyjazdy studyjne  3 osoby x 3 wyjazdy x średni koszt wyjazdu (4,5 tys. zł) =  40,5 tys. Zł 
II. Szkolenia administratorów, kadry kierowniczej i personelu = 200 tys. zł 
III. Opracowanie założeń optymalizacji polityki zarządzania zasobami uczelni/ew. 

restrukturyzacji majątku  3 osoby x  3 m-ce x średnie wynagrodzenie =  45 tys. zł 
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Zarządzanie finansami 
I. Wyjazdy studyjne  3 osoby x 3 wyjazdy x średni koszt wyjazdu (4,5 tys. zł) =  40,5 tys. Zł 
II. Szkolenia średniej kadry kierowniczej = 100 tys. zł 
III. Opracowanie polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów i innych     = 100 tys. zł 
IV. Narzędzia informatyczne, patrz: niżej. 
Zarządzanie ryzykiem 
I. Seminaria dla kadry zarządczej uczelni = 50 tys. zł 
II. Opracowanie polityki zarządzania ryzykiem, częściowo w ramach obowiązków + 2 osoby x 2 

m-ce x średnie wynagrodzenie = 20 tys. zł 
 
Narzędzia informatyczne zintegrowanego systemu zarz ądzania uczelni ą 169  

 
Wersja: cz ęściowy zakup oprogramowania, interfejsy  

I. Szkolenia  użytkowników kluczowych i pracowników  =  150 tys. zł 
II. Część: oprogramowanie; częściowy zakup, interfejsy =   800 tys. Zł 
III. Część: sprzęt i wydatki sieciowe                                  =  1500 tys. zł 

 
Wersja: wdro żenie systemu klasy ERP  

I. Szkolenia użytkowników kluczowych i pracowników      = 800 tys. zł 
II. Część: zakup i wdrożenie systemu, utrzymanie (10 lat)  = 7,3 mln zł 
III. Część: sprzęt i wydatki sieciowe                                     =  3,2 mln zł 

 
Ogółem koszty wdro żenia rekomendowanego modelu zarz ądzania uczelni ą.  
1. Koszty bez wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego - 2.273 tys. zł 
2. Koszty z częściowym wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego -  4.723 tys.zł 
3. Koszty z pełnym wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego – 13.573,0 tys. zł 

 
Zał. Nr 1 

Tabela 19.  Koszty wdro żenia rekomendowanego modelu zarz ądzania uczelni ą 

  
Gospodarka 

własna Badania naukowe  Tok studiów Razem: 

Licencje 800 000 200 000 400 000 1 400 000 
Planowanie i 
Analiza 400 000 100 000 300 000 800 000 
Wdro żenie 1 500 000 300 000 500 000 2 300 000 
Szkolenia 400 000 200 000 200 000 800 000 
Utrzymanie 1 600 000 400 000 800 000 2 800 000 

Razem koszty 
wdro żenie i 
utrzymania:  

4 700 000 1 200 000 2 200 000 8 100 000 

Sprzęt / sie ć 1 600 000 800 000 800 000 3 200 000 

Razem:  6 300 000 2 000 000 3 000 000 11 300 000 
 

                                                
169 Oszacowano na podstawie  kosztów rzeczywistych wdrożeń 
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5.3. Prawne studium wykonalności  

Zgodnie z założeniem, realizacja propozycji zawartych w Raporcie nie wymaga zmian  
ustawowych. Rekomendacje mogą znaleźć odzwierciedlenie w opracowywanych 
rozporządzeniach wykonawczych do ustawy – w zakresie wskazanym w części 4.3. Raportu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraków, 28 lutego 2011 r. Kierujący opracowaniem ekspertyzy 

 

……………………………………. 

/prof. dr hab. Michał du Vall/ 

 


