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Wstęp

Akademickie prawo zatrudnienia reguluje status osób świadczących 
pracę w uczelniach wyższych. W wymiarze podmiotowym odnosi się 
ono nie tylko do nauczycieli akademickich, ale również innych kategorii 
pracowników uczelni oraz osób zatrudnionych w nich na podstawach 
niepracowniczych, takich jak umowy cywilnoprawne, samozatrud-
nienie czy zatrudnienie administracyjnoprawne. Komentarz obejmuje 
swym zakresem także status doktorantów. 

Akademickie prawo zatrudnienia podlega silnej kinetyce procesów 
społecznych. Ustawa z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce, zwana konstytucją dla nauki, w sposób istotny zmieniła mo-
del zatrudnienia w uczelniach wyższych. Generuje to w swych następ-
stwach rozmaite trudności w stosowaniu prawa w praktyce. Nasilają się 
one w związku z procesami demograficznymi, które boleśnie dotykają 
niektóre sektory szkolnictwa wyższego w drugiej dekadzie XXI w.

Prezentowany Komentarz ma w swych założeniach służyć jako uniwer-
salne źródło wiedzy na temat prawnych mechanizmów regulujących za-
trudnienie w szkolnictwie wyższym. Stąd jego zakresem objęto również 
budzące rozmaite kontrowersje normy ustawy z 3.07.2018 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, doty-
czące zatrudnienia pracowniczego. Dzięki temu Komentarz ten realizuje 
dyrektywę kompleksowości badań dogmatycznych. Zawiera on nie tylko 
wykładnię obowiązujących przepisów, ale również dorobek judykatury 
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oraz nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jego istotna część 
została uwzględniona w przepisach, co powinno Czytelnikowi ułatwić, 
w razie potrzeby, dokonanie pogłębionej analizy problemów prawnych.

Prezentowane opracowanie jest pracą zbiorową, ale nie wspólną. Za-
mieszczone w nim zapatrywania merytoryczne są wyrazem indywidual-
nych poglądów poszczególnych autorów. W sposób autonomiczny, w ra-
mach przyjętej koncepcji metodologicznej, decydowali oni o sposobie 
przedstawienia poszczególnych zagadnień prawnych. Przygotowując tę 
publikację, autorzy mieli na uwadze zarówno potrzeby doktryny prawa, 
jak i praktyki jego stosowania. Stąd też uwzględniono w niej nie tylko 
aspekty materialnoprawne, ale również proceduralne. Omówiono też 
problematykę warunków uzyskania stopni naukowych oraz tytułu pro-
fesora. Aspekty te, mimo że nie dotyczą bezpośrednio statusu pracowni-
czego nauczycieli akademickich, stanowią immanentną część ich statusu 
prawnego, określającego pozycję w strukturach akademickich.

W swych założeniach Komentarz jest skierowany do szerokiego kręgu 
Czytelników. Mam tu na myśli nie tylko wąsko pojmowane środowi-
sko akademickie, ale również menedżerów i kadrowców zatrudnionych 
w szkolnictwie wyższym. Żywię też przekonanie, że okaże się on uży-
teczny w pracy działaczy związkowych, członków organów przedstawi-
cielskich funkcjonujących w uczelniach oraz praktyków wymiaru spra-
wiedliwości. Pomocniczo publikacja ta może być również wykorzystana 
w procesie dydaktycznym na studiach prawniczych i administracyj-
nych. Byłoby dla mnie źródłem osobistej satysfakcji, gdyby Komentarz 
ten stał się pożytecznym narzędziem w prowadzeniu racjonalnego dys-
kursu w środowisku akademickim.

Kraków, 6 września 2019 r.
Krzysztof W. Baran

Wstęp



23

USTAWA
z 20.07.2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce*1

(Dz.U. poz. 1668; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2024, poz. 2245; z 2019 r. poz. 276, poz. 447, 
poz. 534, poz. 577, poz. 730, poz. 823, poz. 1655, poz. 1818)

(wyciąg)

*1 Na mocy art. 1 i 2 ustawy z 3.07.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 39, poz. 534) ustawa 
z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) wchodzi w życie 
z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem:
1)  art. 5, art. 116 ust. 7, art. 265–274 i art. 401, które wchodzą w życie z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia (co nastąpiło 31.08.2018 r.);
2)  art. 68 ust. 3, art. 98–103, art. 403, art. 406–415, art. 418–422 i art. 460 ust. 8 pkt 2, które 

wchodzą w życie z dniem 1.01.2019 r.;
3)  art. 86–95, art. 198–216 i art. 263, które wchodzą w życie z dniem 1.10.2019 r.;
4)  art. 122, art. 243 i art. 248 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1.10.2020 r.;
5)  art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 5–9, które wchodzą w życie z dniem 1.10.2021 r.;
6)  art. 53 ust. 9 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1.01.2022 r.

 Przepis art. 359 stosuje się od dnia 1.07.2019 r., zaś przepisy:
1)  art. 407, w odniesieniu do gromadzenia przez uczelnię publiczną środków finansowych 

z subwencji na rachunku, którego obsługę bankową prowadzi Bank Gospodarstwa Kra-
jowego,

2)  art. 419, w odniesieniu do uczelni publicznych
 – stosuje się od dnia 1.01.2020 r.
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Dział II
Szkolnictwo wyższe

(...)

Rozdział 5
Pracownicy uczelni

 Art. 112.  [Pracownicy uczelni]

Pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy 
niebędący nauczycielami akademickimi.

1.  Rozdział 5 p.s.w.n. reguluje status pracowników uczelni. W ujęciu ogól-
noteoretycznym jego przepisy posiadają cechy pragmatyki zawodowej 
szczególnej. Nie mają one jednak przymiotu kompleksowości, w efekcie 
nie precyzują wszystkich aspektów akademickiego stosunku pracy. Stąd 
też w art. 147 ust. 1 p.s.w.n. zamieszczono stosownej treści odesłanie do 
Kodeksu pracy.

2.1.  W płaszczyźnie podmiotowej rozdział 5 p.s.w.n. reguluje nie tylko sta-
tus nauczycieli akademickich, ale również pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi. Konstatacja ta ma swe uzasadnienie 
w tekstualnym brzmieniu art. 112 p.s.w.n. oraz w argumentacji a rubri-
ca, odwołującej się do tytułu rozdziału 5 p.s.w.n. W tym miejscu godzi 

Krzysztof W. Baran
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się zaakcentować, że zasadnicza większość przepisów tego działu do-
tyczy nauczycieli akademickich. Status pracowników nieakademickich 
jest w ustawie na drugim planie. Dotyczą go przede wszystkim art. 117 
ust. 1, art. 118, 126, 136, 138, 141–145, 147 p.s.w.n.

2.2.  Ustanowiona w art. 112 p.s.w.n. dyferencjacja na nauczycieli akademi-
ckich i pracowników nieakademickich oparta jest o rodzaj pracy świad-
czony na rzecz szkoły wyższej. Przepis ten nie precyzuje warunków 
uzyskania statusu pracownika uczelni. W odniesieniu do nauczycieli 
akademickich czynią to dalsze normy komentowanej ustawy, w szcze-
gólności art. 113–117. Nie zmienia to faktu, że do wszystkich pracowni-
ków uczelni mają zastosowanie regulacje ogólnie kształtujące tzw. zdol-
ność pracowniczą1. De lege lata jest ona kształtowana przez dwa fakto-
ry, czyli wiek pracownika oraz jego zdolność do czynności prawnych. 
W tej materii do obu kategorii pracowników wyróżnionych w art. 112 
p.s.w.n. mają zastosowanie mechanizmy prawne przewidziane w art. 22 
§ 2 i 3 k.p.2 w zw. z art. 147 ust. 1 p.s.w.n.

2.3.  Status pracownika uczelni posiadają wszystkie osoby w niej zatrudnione 
na podstawie stosunku pracy, niezależnie od charakteru aktu go kreu-
jącego. Oznacza to, że pracownikiem jest zarówno osoba zatrudniona 
na podstawie umowy o pracę, w tym także na podstawie umowy cza-
sowej, jak i osoba zatrudniona na podstawie mianowania (por. art. 248 
p.w.p.s.w.n.).

Przymiot pracownika uczelni w rozumieniu art. 112 p.s.w.n. posiadają 
również osoby świadczące pracę w ramach telepracy. Pogląd też ma swe 
uzasadnienie w argumencie lege non distinguente.

Zagadnieniem wymagającym rozważenia przy komentowaniu art. 112 
p.s.w.n. jest kwestia, czy przepisy tej ustawy stosuje się do pracowników 

1 Por. K.W. Baran [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2018, s. 37 oraz 
G. Goździewicz [w:] System prawa pracy, t. II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, 
red. G. Goździewicz, Warszawa 2017, s. 113 i n. oraz powołana tam literatura.

2 Por. M. Tomaszewska [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2018, 
s. 198–200.
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tymczasowych zatrudnionych w uczelni. Za tego rodzaju wykładnią 
implicite przemawia regulacja z art. 15 ustawy z 9.07.2003 r. o zatrudnia-
niu pracowników tymczasowych3, zgodnie z którym pracownik w okre-
sie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może 
być traktowany mniej korzystnie niż pracownicy zatrudnieni przez tego 
pracodawcę na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. Tego 
rodzaju wykładnia ma też uzasadnienie a completudine w art. 16 powo-
łanej ustawy.

3.1.  Przymiotu pracownika uczelni w rozumieniu art. 112 p.s.w.n. nie posia-
dają natomiast osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, 
zarówno starannego działania (np. umowa zlecenia, umowa o świadcze-
nie usług), jak i rezultatu (umowa o dzieło). Analogicznie należy trakto-
wać samozatrudnionych, wolontariuszy oraz inne osoby świadczące pra-
cę bez wynagrodzenia. Statusu pracownika nie posiadają też doktoranci, 
i to niezależnie od trybu kształcenia, mimo prowadzenia przez nich ba-
dań naukowych i zajęć dydaktycznych (por. art. 200 i n. p.s.w.n.).

Przymiotu pracownika nie posiadają również funkcjonariusze służb 
zmilitaryzowanych i żołnierze zawodowi zatrudnieni na stanowiskach 
nauczycieli akademickich (por. art. 451–458 p.s.w.n.). Zatrudnienie 
tych kategorii osób ma charakter administracyjnoprawny4 i nie ma cech 
stosunku pracy. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że niekiedy mają 
oni zbliżone uprawnienia jak pracownicy uczelni.

3.2.  Osoby zatrudnione w uczelni wyższej, a nieposiadające statusu jej pra-
cownika w rozumieniu art. 112 p.s.w.n., posiadają w sferze normatywnej 
przymiot osoby wykonującej pracę zarobkową w rozumieniu art. 11 u.z.z., 
jeżeli świadczą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosu-
nek pracy i nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób5. Dotyczy 
to nie tylko osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnopraw-

3 Dz.U. z 2019 r. poz. 1563.
4 Por. T. Kuczyński [w:] System prawa pracy, t. VII. Zatrudnienie niepracownicze, 

red. K.W. Baran, Warszawa 2015, s. 391 i n. oraz powołana tam literatura
5 Por. K.W. Baran [w:] Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz, red. K.W. Baran, Warsza-

wa 2019, s. 35 i n.
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