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WSTęP

Akademickie prawo pracy reguluje status podmiotów zatrudnionych w szko-
łach wyższych na postawie stosunku pracy. W ujęciu modelowym odnosi się ono 
do relacji normatywnych zachodzących w sferze stosunku pracy i pokrewnych 
pomiędzy nauczycielami akademickimi a szkołami wyższymi1. Znajomość tej 
problematyki wydaje się w środowisku akademickim ograniczona. Zjawisko to 
tkwi w nieustannych peregrynacjach obowiązującego ustawodawstwa. Generuje 
ono w swych następstwach rozmaite trudności w stosowaniu prawa w praktyce. 
Nasilają się one w związku z procesami demograficznymi, które boleśnie dotykają 
szkolnictwo wyższe w drugiej dekadzie XXI w. 

Opracowanie to zostało poświęcone nie tylko statusowi pracowników zatrud-
nionych w szkołach wyższych, ale również doktorantów. Prezentowana książka 
w swych założeniach ma służyć jako uniwersalne źródło wiedzy na temat prawnych 
mechanizmów dotyczących zatrudnienia w szkolnictwie wyższym. Zawiera ona 
nie tylko wykładnię obowiązujących przepisów, ale również dorobku judykatury 
oraz nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Komentarz jest pracą zbiorową, ale nie wspólną. Zamieszczone w nim zapa-
trywania merytoryczne są wyrazem indywidualnych poglądów poszczególnych 
autorów. W sposób autonomiczny w ramach przyjętej koncepcji metodologicznej 
decydowali oni o sposobie przedstawienia poszczególnych zagadnień merytorycz-
nych. Autorzy przygotowując tę publikację mieli na uwadze zarówno potrzeby 
nauki prawa pracy, jak i praktyki jego stosowania.

Żywię nadzieję, że oddany do rąk czytelników komentarz okaże się użyteczny 
dla osób zainteresowanych akademickim prawem pracy. Byłoby dla mnie źródłem 
osobistej satysfakcji, gdyby okazał się on pożytecznym narzędziem w zgłębianiu 
wiedzy prawniczej.

Kraków, 3 sierpnia 2015 r.  Krzysztof Baran

1 Komentarz ten w oparciu o dyrektywę kompleksowości wywodów dogmatycznych odnosi 
się również w płaszczyźnie podmiotowej do statusu pracowników niebędących nauczycielami aka-
demickimi.

————— Krzysztof W. Baran —————
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ustawa

z dnia 27 lipca 2005 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572; zm.: Dz. U. z 2012 r. poz. 742, poz. 1544; z 2013 r. 
poz. 675, poz. 829, poz. 1005, poz. 1588, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 768, poz. 821, 
poz. 1004, poz. 1146, poz. 1198; z 2015 r. poz. 357, poz. 860, poz. 1187, poz. 1240, poz. 1268)

(wyciąg)

(...)
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Dział iii
Pracownicy uczelni

Rozdział 1
PrzEPISy OgólnE

Art. 107. Pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracow-
nicy niebędący nauczycielami akademickimi.

1. Dział III p.s.w. reguluje status pracowników uczelni. W ujęciu ogólnoteo-
retycznym jego przepisy posiadają cechy pragmatyki zawodowej szczególnej. Nie 
mają one jednak charakteru kompleksowego, a zatem nie określają wszystkich 
aspektów stosunku pracy. Stąd też w art. 136 ust. 1 omawianej ustawy zamiesz-
czono stosownej treści odesłanie do kodeksu pracy. Nie ma zatem w tej materii 
potrzeby stosowania art. 5 k.p.

2.1. W płaszczyźnie podmiotowej ustawa reguluje status wszystkich pracowni-
ków zatrudnionych w szkolnictwie wyższym, zarówno akademickich, jak i nieaka-
demickich. Tego rodzaju konstatacja ma swe uzasadnienie nie tylko w tekstualnym 
brzmieniu art. 107 p.s.w., ale także w argumencie a rubrica, odwołującym się do 
tytułu działu III. W tym miejscu godzi się zaakcentować, iż zasadnicza większość 
przepisów tego działu dotyczy nauczycieli akademickich. Status pracowników 
nieakademickich jest przez ustawę traktowany marginalnie. Odmiennie od po-
wszechnego uregulowany został on tylko w zakresie art. 135 ust. 2 p.s.w.2

2.2. Ustanowiona w art. 107 p.s.w. dyferencjacja na pracowników akade-
mickich i nieakademickich oparta została na specyfice rodzaju pracy w szkole 
wyższej. Tylko w przypadku tej pierwszej grupy pracowników uzasadnione jest 
wprowadzenie do systemu prawa pracy specjalnych regulacji normatywnych. Co 
do zasady mają więc one przymiot norm lex specialis w odniesieniu do norm po-
wszechnie obowiązujących.

2.3. Artykuł 107 p.s.w. nie określa warunków uzyskania statusu pracownika 
uczelni. W odniesieniu do nauczycieli akademickich czynią to dalsze przepisy, 

2 Por. pkt 3 komentarza do art. 135.

————— Krzysztof W. Baran —————
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w szczególności art. 109–110 p.s.w. Nie zmienia to faktu, że do wszystkich pra-
cowników uczelni mają zastosowanie regulacje ogólne kształtujące tzw. zdolność 
pracowniczą. De lege lata jest ona ukształtowana przez dwa faktory, czyli wiek 
pracownika oraz jego zdolność do czynności prawnych. W tej materii do obu grup 
pracowników wyróżnionych w art. 107 p.s.w. mają zastosowanie regulacje prze-
widziane w art. 22 § 2 i 3 k.p.3 w zw. z art. 136 ust. 1 p.s.w.

W świetle postanowień art. 107 p.s.w. status pracownika uczelni posiadają 
osoby w niej zatrudnione, niezależnie od charakteru aktu kreującego stosunek pra-
cy. Oznacza to, że jej pracownikiem jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie 
mianowania, jak i umowy o pracę, także czasową.

2.4. Przymiotu pracownika uczelni nie posiadają natomiast osoby zatrudnione 
w niej na podstawie cywilnoprawnej4 (np. umowie o dzieło lub umowie zlecenia). 
Analogicznie należy traktować wolontariuszy� i doktorantów. Ci ostatni – mimo 
że są zobowiązani do prowadzenia badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych 
– nie posiadają statusu pracowniczego. Podobny mechanizm funkcjonuje w stosun-
ku do funkcjonariuszy� służb zmilitaryzowanych i żołnierzy świadczących pracę 
w uczelniach wyższych. Zatrudnienie tej grupy osób ma charakter administra-
cyjnoprawny i nie zalicza się do stosunku pracy. Należy mieć jednak na uwadze 
fakt, że niekiedy funkcjonariuszom tym przysługują identyczne uprawnienia jak 
pracownikom uczelni.

3. Po stronie pracodawczej komentowany przepis dotyczy zarówno uczelni 
publicznych, jak i niepublicznych. Pogląd ten ma swe uzasadnienie w argumentacji 
lege non distinguente. Obie kategorie uczelni posiadają status pracodawcy z rozu-
mieniu art. 3 k.p. Przymiotu tego nie posiadają natomiast zazwyczaj filie uczelni 
bądź ich ośrodki zamiejscowe, chyba że posiadają samodzielność organizacyjną, 
funkcjonalną oraz finansową. W tym ostatnim wymiarze chodzi przede wszystkim 
o autonomiczne dysponowanie powierzonymi środkami pieniężnymi. 

Art. 108. nauczycielami akademickimi są:
1) pracownicy naukowo-dydaktyczni;
2) pracownicy dydaktyczni;
3) pracownicy naukowi;
4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji 

i informacji naukowej.

3 Por. M. Tomaszewska (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2014, 
s. 186–187.

4 Por. w tej materii J. Stelina (w:) Zarys systemu prawa pracy. Część ogólna prawa pracy, 
red. K.W. Baran, t. 1, Warszawa 2010, s. 88–89.

� Por. M. Mrozowska, Wolontariat – prawa i obowiązki, PP 2006, nr 7–8, s. 33 i n.
� Por. T. Kuczyński, Właściwość sądu administracyjnego w sprawach ze stosunków służbowych, 

Wrocław 2000, s. 50 i n.

Art. 108 DZIAŁ III. Pracownicy uczelni

————— Krzysztof W. Baran —————
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1. Przepis ten określa zakres podmiotowy pojęcia nauczyciela akademickiego. 
Istotą tego zawodu jest kształcenie na poziomie wyższym, wychowanie w ramach 
procesu dydaktycznego oraz prowadzenie badań naukowych.

2. Wyliczenie z art. 108 p.s.w. ma charakter enumeratywny. Oznacza to, 
a contrario, że inne osoby zatrudnione w uczelni, zarówno publicznej, jak i nie-
publicznej, nie posiadają tego statusu.

Cztery wyliczone w komentowanym przepisie kategorie nauczycieli akade-
mickich są zróżnicowane ze względu na specyfikę rodzaju świadczonej w uczelni 
pracy. W płaszczyźnie normatywnej dyferencjację tę doprecyzowują przepisy 
szczególne, a to w odniesieniu do:

− pracowników naukowo-dydaktycznych (art. 110 ust. 1, art. 111 ust. 1 p.s.w.);
− pracowników naukowych (art. 110 ust. 1, art. 111 ust. 2 p.s.w.);
− pracowników dydaktycznych (art. 110 ust. 2, art. 111 ust. 4 p.s.w.);
− dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumen-

tacji i informacji naukowej (art. 113 p.s.w. oraz art. 21 ust. 2 w zw. z art. 29 
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach7).
3. Status nauczyciela akademickiego w rozumieniu art. 108 p.s.w. posiadają 

też żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze zatrudnieni w ramach stosunków 
administracyjnoprawnych w uczelniach wojskowych i służb publicznych. Nie 
oznacza to jednak, że posiadają oni status pracownika. Za tego rodzaju opcją 
interpretacyjną przemawia tekstualne brzmienie art. 118 ust. � i 6 p.s.w., gdzie 
wyraźnie wskazuje się, że są oni wyznaczani na stanowiska nauczycieli akade-
mickich na zasadach i w trybie określonym w przepisach pragmatyk służbowych. 
W tym miejscu warto podkreślić, że mają do nich zastosowanie przepisy Prawa 
o szkolnictwie wyższym, z tym jednak zastrzeżeniem, iż do żołnierzy zawodowych 
tylko art. 114–116 p.s.w.

Art. 109. 1. nauczycielem akademickim może zostać osoba, która:
1) posiada kwalifikacje określone w ustawie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo 

umyślne;
4) nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 

pkt 4;
5) korzysta z pełni praw publicznych.

2. (uchylony).
3. zatrudnienie w uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego cu-

dzoziemca następuje bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody organu 
zatrudnienia. zezwolenia i zgody nie wymaga także powierzenie cudzoziem-
cowi innej pracy zarobkowej w zakresie zadań, o których mowa w art. 111.

7 Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.

Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 109

————— Anna Dubowik —————
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