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1.1. Praktyka 1. Wewnętrzne granty na prowadzenie międzynarodowych 

badań 

1.1.1. Opis rozwiązania 

Proponowane rozwiązanie polega na wprowadzeniu wewnątrzuczelnianego systemu grantów 
wspierających międzynarodowe badania, w tym służących finansowaniu zagranicznych wyjazdów 
badawczych w celu prowadzenia badań lub wizyt w zagranicznych ośrodkach (pod warunkiem 
wspólnego wniosku z innym ośrodkiem i przedstawienia spójnej koncepcji badań). 

Rozwiązanie to opierałoby się na okresowych konkursach wewnątrzuczelnianych na finansowanie 
z przeznaczonej na ten cel puli projektów badawczych posiadających wymiar międzynarodowy, przy 
czym kluczowe byłyby następujące wymogi: 

 wskazanie zagranicznego partnera (jednostki organizacyjnej, np. instytutu czy katedry) do realizacji 
wspólnego przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem gotowości do współpracy ze strony osoby 
uprawnionej do reprezentowania partnera, 

 przygotowanie wspólnego z partnerem merytorycznym opisu planowanych badań, podpisanego 
przez polskiego wnioskodawcę i bezpośredniego zagranicznego współpracownika; wniosek 
musiałby być przygotowany w języku angielskim, 

 spełnienie przez zagranicznego partnera kryteriów jakościowych i ilościowych opisanych 
w stosownym regulaminie; kryteria te powinny się koncentrować na międzynarodowym prestiżu 
partnera; przykładowym kryterium jakościowym mogłoby być posiadanie przez wybrany ośrodek 
wskazanych międzynarodowych akredytacji; przykładowe kryteria ilościowe mogłyby dotyczyć 
wymagań odnośnie do liczby lub wartości realizowanych międzynarodowych projektów 
badawczych lub liczby międzynarodowych publikacji, przy czym to kryterium musiałoby odnosić się 
przede wszystkim do wskazanych współpracowników, a w dalszej kolejności do instytucji jako 
całości, 

 wniosek musiałby podlegać merytorycznej ocenie przez wyznaczony w tym celu zespół ekspertów 
z uczelni; ocena ta powinna być jak najbardziej zobiektywizowana, 

 finansowaniu mogłyby podlegać koszty wyjazdu i pobytu, jak i koszty prowadzenia badań oraz 
koszty publikacji (tylko dla polskiego wnioskodawcy), 

 warunkiem rozliczenia projektu byłoby przedstawienie publikacji z Wykazu1 powstałych w toku 
realizacji projektu, pod rygorem zwrotu środków; ze względu na planowany krótki okres realizacji 
projektów, do czasu ich zakończenia wymagane byłoby uzyskanie pozytywnych recenzji publikacji, 
same publikacje mogłyby ukazywać się po pewnym czasie od zakończenia projektu. 

 

1.1.2. Przesłanki i cel stosowania 

Celem praktyki jest zachęcenie, w szczególności młodych naukowców przygotowujących prace 
awansowe, do internacjonalizacji swoich działań badawczych. Zwiększyłoby to możliwości współpracy 
badawczej pomiędzy pracownikami ośrodków naukowych w różnych krajach. W dalszej kolejności 
pozwoliłoby na podniesienie jakości i zasięgu publikacji naukowych i docelowo zwiększenie 
innowacyjności projektów badawczych poprzez wymianę myśli w skali międzynarodowej. 

                                                           
1 W całym dokumencie słowo „Wykaz” (pisane wielką literą) oznacza wykaz publikacji punktowanych o zasięgu 
międzynarodowym przygotowany w przyszłości przez MNiSW. Obecnie jego rolę pełni lista A, w przyszłości 
prawdopodobnie będzie bazować na bazach Scopus i Web of Science. 
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Cele te są istotne z punktu widzenia wdrażanej reformy szkolnictwa wyższego, która kładzie nacisk na 
umiędzynarodowienie pracy naukowej oraz zmienia kryteria oceny dorobku naukowego, zwiększając 
znaczenie publikacji o zasięgu międzynarodowym (w szczególności opublikowanych w czasopismach 
wymienionych w Wykazie). Te priorytety są już teraz widoczne w uczelnianych regulacjach ścieżek 
kariery, wprowadzających wymóg mobilności międzynarodowej, jak również w regulaminach zachęt, 
promujących publikacje z wysokim IF (Impact Factor), a zatem w większości międzynarodowe. 

Można jednocześnie zaobserwować, że mobilność pracowników obecnie w istotnym stopniu 
koncentruje się, oprócz wyjazdów konferencyjnych, na pobytach w zagranicznych ośrodkach 
z gościnnymi wykładami (np. Erasmus+ dla wykładowców), czy w celach szkoleniowych. Brakuje 
jednak, poza nielicznymi programami na poziomie narodowym (np. Beethoven NCN), systematycznych 
zachęt do celowej współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, która byłaby zorientowana na 
realizację konkretnych celów badawczych i związana z osiągnięciem określonych wyników naukowych 
(w szczególności udziału w wiodących konferencjach oraz publikacji w czasopismach wymienionych 
w Wykazie). 

To sprawia, że niezbędne jest wdrożenie systemu motywującego pracowników do prowadzenia 
międzynarodowych badań i rozszerzenia działań związanych z mobilnością również na działalność 
badawczą. 

 

1.1.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Praktyka mogłaby być wprowadzana na poziomie wydziałów lub całej uczelni w formie odpowiedniego 
zarządzenia. Aby wdrożyć praktykę w warunkach uczelni ekonomicznych w Polsce, konieczne jest 
dokonanie dla każdej uczelni wstępnej weryfikacji przede wszystkim: 
 uwarunkowań prawnych, 
 praktyk grantodawców (czy uwzględniają stosowanie podobnych rozwiązań – w szczególności 

rozpoznania, jaki jest zakres finansowania), 
 typów środków, które mogą być skierowane na ten cel, 
 stopnia zainteresowania pracowników naukowych uczelni możliwością korzystania z omawianej 

praktyki. 
 

Aby skutecznie wdrożyć procedurę, należy podjąć w szczególności decyzje odnośnie do: 
 kryteriów oceny zagranicznych partnerów, 
 procedury i kryteriów oceny wniosków projektowych (patrz niżej), 
 procedury i kryteriów oceny rezultatów projektu, 
 wyboru poziomu wdrożenia (wydział/inna jednostka, cała uczelnia), 
 czasu trwania projektów, 
 czasu po zakończeniu projektu, w którym musi nastąpić ostateczna weryfikacja jego rezultatów. 
 

Ze względu na to, że to uczelnia ma być zarówno dawcą środków, jak i ostatecznym beneficjentem 
efektów, autorzy sugerują, aby rozwiązanie byłoby wdrażane na poziomie uczelni, a nie jej jednostek 
organizacyjnych. Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest to, że 
w przypadku większości (lub wszystkich) uczelni jednostki podrzędne cechują się niewielką autonomią 
finansową. Takie podejście byłoby ponadto naturalne w sytuacji, gdy dopuszcza się (a nawet preferuje) 
powstawanie zespołów międzywydziałowych. 
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Sama procedura wdrożenia rozwiązania na uczelni powinna wyglądać następująco: 

1. Rozpoznanie uwarunkowań prawnych i innych, wymienionych na początku tej sekcji. 
2. Ustalenie szczegółowych warunków i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, w szczególności 

regulaminu, zawierającego: kryteria oceny partnerów, wniosków i rezultatów oraz regulującego 
pozostałe aspekty rozwiązania. 

3. Powołanie nadrzędnego zespołu ekspertów, będącego stałym organem kolegialnym. 
4. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej. 

Poniżej zostały rozwinięte poszczególne punkty omawianej procedury. Przedstawiono również inne 
szczegóły rozwiązania z nimi związane. 

 

Rozpoznanie uwarunkowań prawnych i innych, wymienionych na początku tej sekcji 

Rozpoznanie uwarunkowań prawnych jest sprawą na tyle oczywistą, że autorzy opracowania nie 
uważają za niezbędne ich szczegółowe opisywanie. Warto jedynie wspomnieć, że trzeba 
przeanalizować przede wszystkim możliwe sposoby sfinansowania rozwiązania oraz możliwości 
ewentualnego egzekwowania zwrotu środków w przypadku niewywiązania się z warunków umowy. 

Rozpoznanie praktyk grantodawców (np. NCN i NCBR) jest istotne z co najmniej dwóch powodów. Po 
pierwsze, mogą w ich ofercie występować konkursy, w których można stosunkowo łatwo otrzymać 
finansowanie (tutaj wymagana byłaby analiza zarówno dotychczasowej skuteczności pracowników 
uczelni, jak i ich potencjalnej skuteczności, którą można ocenić na podstawie porównania ich dorobku 
z wymaganiami grantodawców i informacjami na temat tego, jakie były oceny laureatów 
wcześniejszych konkursów). W takiej sytuacji finansowanie odpowiednich działań należałoby wyłączyć 
z oferty uczelni, żeby nie powielać rozwiązań. Po drugie zaś, w ofercie mogą się pojawiać konkursy, 
w których trudno uzyskać finansowanie, a ich realizacja mogłaby być w dużym stopniu zgodna z celami 
uczelni. W takiej sytuacji można by potraktować je jako inspirację przy organizacji własnych konkursów. 

Jeżeli chodzi o środki, to warto rozważyć przeznaczenie na omawiany cel np. w części funduszy 
pozyskanych w ramach dotacji projakościowej, czy badań statutowych. 

Stopień zainteresowania pracowników jest z oczywistych względów istotny – przy braku 
zainteresowania nie ma sensu organizować konkursu, gdyż może się okazać, że założone środki nie 
zostaną wykorzystane. W razie niskiego poziomu zainteresowania, warto rozważyć przeprowadzenie 
akcji promującej omawiane rozwiązanie, mogącej odpowiednio zwiększyć zainteresowanie nim 
i podkreślającej jego zalety. 

 

Ustalenie szczegółowych warunków i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, w szczególności 
regulaminu, zawierającego kryteria oceny partnerów, wniosków i rezultatów oraz regulującego 
pozostałe aspekty rozwiązania 

Ocena partnerów powinna odbywać się w dwóch fazach. Po pierwsze, należy przygotować wstępną 
listę organizacji, z którymi uczelnia w ogóle chciałaby współpracować. W razie potrzeby taka lista 
mogłaby być na bieżąco rozszerzana. Organizacje takie musiałyby jednak spełniać pewne podstawowe 
kryteria jakościowe (np. posiadanie odpowiednich akredytacji i certyfikatów) i ilościowe 
(np. odpowiednią liczbę międzynarodowych publikacji na pracownika w ciągu ostatnich kilku lat). 
Wnioskodawcy mogliby wybierać współpracowników wyłącznie spośród pracowników tych wybranych 
organizacji (ewentualnie zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek o rozszerzenie listy). 
Po drugie, w momencie składania wniosku, ocenie podlegaliby sami potencjalni współpracownicy 
(to umożliwiłoby nawiązywanie współpracy z wybitnymi pracownikami niekoniecznie prestiżowych 
uczelni). 
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Ocena wniosków powinna opierać się na kryteriach podobnych, jak w przypadku projektów 
finansowanych na przykład przez NCN lub NCBR: ocena dorobku potencjalnych uczestników, ocena 
merytoryczna planowanych badań, ocena kosztorysu i harmonogramu. 

Ocena rezultatów powinna obejmować przede wszystkim artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje 
lub zostały przyjęte do druku – prawdopodobny czas trwania projektu nie przekraczałby 2-3 lat, 
a w tym czasie może nie być możliwe wydanie artykułu. 

 

Powołanie nadrzędnego zespołu ekspertów, będącego stałym organem kolegialnym 

Do głównych zadań zespołu należałoby organizowanie konkursów, ostateczne zatwierdzanie ocen 
przedstawionych przez recenzentów – ekspertów (zarówno ocen wniosków, jak i rezultatów) oraz 
samo wyznaczanie odpowiednich recenzentów – ekspertów spośród pracowników uczelni lub spoza 
niej. 

Zespół powinien składać się z niewielkiej liczby (maksymalnie 4-5) ekspertów z różnych gałęzi nauk 
reprezentowanych przez pracowników uczelni. Powinni oni rekrutować się spośród pracowników 
mających obiektywnie największy dorobek w zakresie publikacji indeksowanych w bazie Scopus lub 
Web of Science. 

Z założenia zarówno członkowie zespołu, jak i wyznaczani przez nich recenzenci – eksperci powinni być 
wynagradzani za swoją pracę. To oznacza, że w trakcie wdrożenia rozwiązania należy zabezpieczyć 
środki finansowe nie tylko na same projekty, ale również na ten cel. 

 

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej 

Kampania informacyjna na temat całego rozwiązania powinna służyć głównie podkreśleniu jego zalet, 
poinformowaniu o nim pracowników i zachęceniu ich do udziału w konkursach. Do głównych 
sposobów przekazywania informacji powinny należeć: akcja mailingowa i spotkanie informacyjne 
zorganizowane z udziałem władz rektorskich. 

Akcja informacyjna powinna być powtarzana za każdym razem, gdy organizowany będzie konkurs. 
Główne środki przekazu powinny pozostać takie same (akcja mailingowa i spotkanie informacyjne). Za 
pierwszym razem jednak tematem akcji powinny być bardziej szczegółowe informacje na temat 
kryteriów oceny wniosków, działań, które mogą podlegać finansowaniu, kryteriów oceny partnerów 
i ewaluacji rezultatów. Akcja powinna być organizowana przed każdym konkursem z wyprzedzeniem 
umożliwiającym w szczególności zgłoszenie potencjalnego partnera – organizacji do oceny 
i ewentualne rozszerzenie listy „pożądanych” instytucji. 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/ 
wzorcowych 

dokumentów) 

Miesiąc 
Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Rozpoznanie uwarunkowań prawnych i innych  X X           3 

2 

Ustalenie szczegółowych warunków i przygotowanie 
odpowiedniej dokumentacji, w szczególności 
regulaminu, zawierającego kryteria oceny partnerów, 
wniosków i rezultatów oraz regulującego pozostałe 
aspekty rozwiązania 

  X X X         3 

3 Powołanie nadrzędnego zespołu ekspertów    X X X        0,5 

4 Przeprowadzenie kampanii informacyjnej      X X X X     1 
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1.1.4. Korzyści i koszty 

Korzyści 

 Korzyści o charakterze organizacyjnym (m.in. optymalizacja zarządzania, poprawa komunikacji, 
redukcja kosztów, stymulowanie pożądanych działań) 

 rozwiązanie nie ma bezpośrednich korzyści o charakterze organizacyjnym czy budżetowym, 
bowiem generuje koszty; prowadzą one jednak do pożądanych działań, które zostały opisane 
poniżej. 

 

 Korzyści związane z poprawą efektywności funkcjonowania uczelni (m.in. wpływ na ocenę 
działalności naukowej, efektywność danego rodzaju działań uczelni itp.) 

 bezpośredni pozytywny wpływ na ocenę działalności naukowej jednostek organizacyjnych 
uczelni; stymulowanie badań naukowych prowadzonych przez pracowników uczelni pośrednio 
zwiększa szanse na lepszą ocenę parametryczną wydziałów uczelni (w szczególności dzięki 
publikacjom będącym efektem projektu), 

 bezpośrednio i pośrednio zwiększenie liczby realizowanych projektów naukowych o zasięgu 
międzynarodowym, 

 zwiększenie liczby wysokiej jakości publikacji o zasięgu międzynarodowym, 
 stymulowanie szans na dalsze pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych poprzez efekt 

dźwigni, przez co uczelnia uzyska możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych 
(koszty pośrednie). 

 

 Korzyści bezpośrednie i pośrednie dla społeczności akademickiej (studenci, nauczyciele akademiccy, 
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) 

Studenci: 

 aktualizacja wiedzy naukowej i praktycznej pracowników dzięki realizowanym projektom 
międzynarodowym – bardziej aktualne oraz atrakcyjne kompetencje i materiały dydaktyczne. 

Nauczyciele akademiccy: 

 wzrost umiędzynarodowienia polskich badań, 
 rozwój sieci międzynarodowych powiązań, 
 zwiększenie celowości mobilności polskich naukowców (ograniczenie fasadowych wyjazdów), 
 poprawa konkurencyjności polskich naukowców na płaszczyźnie międzynarodowej poprzez rozwój 

dorobku (publikacji i wyjazdów zagranicznych, przy czym należy spodziewać się efektu multiplikacji 
w długim okresie), 

 urozmaicenie warunków i treści pracy poprzez internacjonalizację, a przez to wzrost motywacji 
pracowników naukowych. 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 

 brak. 

 

 Inne korzyści, np. o charakterze informacyjnym, promocyjnym itp. 

 szeroko pojęty wzrost konkurencyjności uniwersytetu, 
 nawiązanie lub intensyfikacja relacji z uczelniami zagranicznymi jako atut komunikacyjny 

(bowiem mowa tutaj o współpracy w ramach oficjalnego projektu). 
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Korzyści 

 Nakłady, jakie muszą być poniesione w związku z wdrożeniem oraz stosowaniem danego 
rozwiązania (praktyki/metody/narzędzia). 

Po stronie pracowników naukowych: 

Nakłady związane z przygotowaniem wniosku o finansowanie projektu, wymagającego wielostronnej 
współpracy, bez gwarancji, że otrzyma on finansowanie (koszty zaangażowanego czasu i wysiłku). 

Po stronie uczelni: 

 finansowy koszt projektu (kwota po stronie polskiej uczelni przeznaczona na jego realizację zgodnie 
z wnioskiem pracownika naukowego), 

 koszty związane z wdrożeniem rozwiązania – konieczność poświęcenia ok. roku na wdrożenie 
projektu po realizacji jego pilotażowej wersji oraz dokonaniu poprawek (opracowanie nowego 
regulaminu, praca administracyjna związana z przygotowaniem konkursu, jego promocją oraz 
przeprowadzeniem), 

 zaangażowanie członków zespołu oceniającego wnioski o dofinansowanie, 
 zaangażowanie ekspertów – recenzentów, 
 praca administracyjna związana z rozliczeniem projektów badawczych. 

 

1.1.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

 Identyfikacja ryzyk 

1. Wybór uczelni o ograniczonej jakości. 
2. Realizacja badań o ograniczonej jakości i zasięgu. 
3. Oportunizm publikacyjny. 

 

 Analiza ryzyk 

1. Podstawowym ryzykiem związanym z zastosowaniem rozwiązania jest dążenie wnioskodawców 
do wykorzystywania istniejących sieci kontaktów. Dokonywane wybory zagranicznego partnera 
niekoniecznie muszą być zatem podyktowane względami merytorycznymi. 

2. Pozyskanie wsparcia nie musi bezpośrednio przekładać się na wysoką jakość badań naukowych, 
co wiąże się zarówno z kompetencjami zagranicznych partnerów, jak i szerszą kwestią 
motywacyjną. 

3. Może pojawić się pokusa wykorzystywania publikacji innych (znajomych) autorów, do których 
polski wnioskodawca jest dopisany, jedynie celem rozliczenia projektu. 

 

 Sposoby minimalizowania/przeciwdziałania/zapobiegania ryzykom 

Ad 1. 

Minimalizowanie 
 wprowadzenie jasno zdefiniowanych kryteriów oceny wniosków w regulaminie konkursów 

odnośnie do międzynarodowej pozycji zagranicznej uczelni partnerskiej oraz dorobku 
zagranicznego naukowca. 

Zapobieganie 
 weryfikacja realizacji projektów poprzez cząstkowe raporty postępu i finalne rozliczenie projektu, 

podobnie jak w przypadku projektów Narodowego Centrum Nauki. 
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Ad 2. 

Minimalizowanie 
 wprowadzenie jasno zdefiniowanych, zoperacjonalizowanych warunków pomyślnego rozliczenia 

projektu (np. liczba publikacji w czasopismach danej rangi). 

Zapobieganie 
 rozliczenie projektu w oparciu o konkretne efekty merytoryczne (publikacje o zasięgu 

międzynarodowym). 

 

Ad 3. 

Minimalizowanie 
 wprowadzenie wymogu występowania bezpośredniego związku publikacji z tematem składanego 

wniosku i obowiązek wykazania tego faktu w rozliczeniu projektu. 

Zapobieganie 
 rozliczenie projektu obejmujące weryfikację merytoryczną publikacji. 

 

1.1.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

Wykaz: 

 skonsultowane z prorektorem ds. nauki zaproszenie na spotkanie informacyjne skierowane do 
pracowników, 

 harmonogram spotkania, 

 regulamin konkursu wraz z kryteriami oceny wniosków, 

 harmonogram konkursu, 

 wzór wniosku konkursowego, 

 wzór raportu, 

 wzór umowy, 

 robocza wersja uchwały senatu uczelni wprowadzającej w życie konkursu. 
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1.2. Praktyka 2. Współpraca wewnątrzuczelniana w zakresie badań 

naukowych (tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych) 

1.2.1. Opis rozwiązania 

Praktyka wdrażana jest na szczeblu ogólnouczelnianym i polega na ogłoszeniu wewnątrzuczelnianego 
konkursu na projekt badawczy realizowany przez pracowników danej uczelni. Praktyka dotyczyć 
powinna zwłaszcza interdyscyplinarnych obszarów, w których nie prowadzono do tej pory badań 
naukowych, a których wyniki z wysokim prawdopodobieństwem mogłyby zostać opublikowane 
w czasopismach ujętych w Wykazie. 

Rozwiązanie polega na złożeniu projektu badawczego przez kierownika, który powołuje 
interdyscyplinarny zespół badawczy. Kierownikiem projektu może być jedynie pierwszoetatowy 
pracownik uczelni, posiadający minimum stopień doktora (ale z wyłączeniem osób z tytułem 
profesora). Członkami zespołu (w liczbie minimum 3 osób) mogą być pracownicy pierwszoetatowi lub 
doktoranci danej uczelni, reprezentujący różne jednostki naukowe uczelni. Projekt jest oceniany przez 
powołaną do tego komisję, a następnie, w efekcie tej oceny (w postaci listy rankingowej projektów) 
wybrane zostają projekty zakwalifikowane do finansowania (maksymalnie dwa w jednym konkursie). 

Konkurs organizowany jest raz w roku akademickim. Projekt realizowany jest przez maksymalnie 
18 miesięcy od daty podpisania umowy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy. 

Pozyskane tą drogą środki finansowe mogą być przeznaczone na: 

 badania naukowe, 
 zakup danych, 
 zakup literatury, 
 publikacje (np. wydanie publikacji, submission fee, artykuły z opcją free access), 
 konferencje krajowe i zagraniczne (opłata konferencyjna, zakwaterowanie, diety wyjazdowe, 

transport i inne koszty związane z udziałem w konferencji), 
 usługi wewnętrzne i zewnętrzne (np. badania empiryczne, proofreading), 
 składki członkowskie w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych. 

 

1.2.2. Przesłanki i cel stosowania 

Nadrzędnym celem praktyki jest rozwój aktywności naukowo-badawczej pracowników danej uczelni 
w ramach współpracy między różnymi jednostkami naukowymi uczelni. 

W sytuacji coraz większej konkurencji i trudności w zdobywaniu funduszy zewnętrznych na 
finansowanie badań naukowych (fundusze europejskie, Narodowego Centrum Nauki i in.), 
a jednocześnie rosnących wymagań dotyczących pracy naukowej (tj. prowadzenia badań 
empirycznych, których wyniki mają szansę na opublikowanie w cenionych czasopismach 
zagranicznych), finansowanie takich badań w ramach konkursów wewnątrzuczelnianych jest wysoce 
uzasadnione i może wnieść wiele korzyści. 

Po pierwsze, może przyczynić się do wzrostu liczby projektów naukowych realizowanych przez 
pracowników danej uczelni. 

Po drugie, może służyć podniesieniu poziomu naukowego prowadzonych badań oraz podniesieniu 
szans opublikowania ich wyników w najwyżej cenionych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. 

Po trzecie, może przyczynić się do nawiązania współpracy naukowej w ramach interdyscyplinarnych 
zespołów badawczych, których w przeciwnym razie by nie utworzono. Z kolei prowadzenie badań 
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o charakterze interdyscyplinarnym, ze względu na złożoność problemów gospodarczych, należy uznać 
za wysoce zasadne i cenne. 

Po czwarte, dzięki przeprowadzonym badaniom, laureaci konkursu otrzymują szansę uzyskania 
dalszego ich finansowania (np. kolejnych etapów) ze źródeł zewnętrznych, np. NCN, projekty Komisji 
Europejskiej. 

Tym samym, projekt może służyć osiągnięciu ww. celu nadrzędnego niniejszej praktyki, tj. rozwojowi 
aktywności naukowo-badawczej pracowników danej uczelni w ramach współpracy między różnymi 
jednostkami naukowymi uczelni. 

Odnosząc się do powiązania opisywanej praktyki z innymi obszarami funkcjonowania uczelni, należy 
podkreślić, że realizacja projektu może przyczynić się do poprawy jakości prowadzonych zajęć 
dydaktycznych, gdyż wiedza pracowników zdobyta dzięki badaniom empirycznym, może być 
wykorzystywana także w obszarze dydaktyki, wysoce ją wzbogacając. 

 

1.2.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Warunkiem otrzymania i skutecznego sfinalizowania grantu jest: 

 powołanie interdyscyplinarnego zespołu składającego się z pracowników różnych jednostek 
naukowych uczelni, 

 złożenie w terminie kompletnego wniosku o grant, 
 podjęcie starań o opublikowanie wyników grantu przynajmniej w jednym czasopiśmie z Wykazu 

najwyżej punktowanych, 
 złożenie przez zespół co najmniej jednego wniosku o dofinansowanie projektu badawczego ze 

źródeł zewnętrznych. 

 

Procedura wdrożenia praktyki składa się z następujących etapów: 

1. Weryfikacja uwarunkowań organizacyjnych oraz finansowych wdrożenia praktyki. 
2. Powołanie komisji konkursowej przyznającej grant oraz wskazanie jednostki administracyjnej 

odpowiedzialnej za organizację praktyki. 
3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia praktyki. 
4. Przekazanie informacji o konkursie pracownikom uczelni. 
5. Wdrożenie pierwszej, pilotażowej edycji konkursu celem identyfikacji potencjalnych zmian 

w opisywanej praktyce. 
6. Ewaluacja pilotażowego programu konkursu oraz wprowadzenie koniecznych modyfikacji. 
7. Pełne wdrożenie proponowanej praktyki. 
 

Etap I 

Weryfikacja uwarunkowań organizacyjnych oraz finansowych wdrożenia praktyki 

1. Jaką wysokość środków ogólnouczelnianych można przeznaczyć na realizację projektów 
badawczych. 

2. Jakie mają być źródła pochodzenia środków na sfinansowanie praktyki. 
3. Zainteresowanie praktyką ze strony potencjalnych uczestników konkursu. 
4. Jaka jednostka administracyjna będzie odpowiedzialna za organizację praktyki oraz jak liczna 

i w jakim składzie będzie komisja konkursowa. 
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Etap II 

Powołanie komisji konkursowej przyznającej grant oraz wskazanie jednostki administracyjnej 
odpowiedzialnej za organizację praktyki 

Proponujemy, by grant przyznawała komisja, w której skład wchodzą nauczyciele akademiccy będący 
pracownikami samodzielnymi (dr habilitowany lub profesor), będący członkami uczelnianej komisji 
ds. badań naukowych. Pracom komisji winien przewodniczyć prorektor właściwy ds. nauki. 
Proponujemy, by projekt składać w dziale ds. badań naukowych na formularzu wniosku, zgodnie z jego 
wzorem (przygotowanym w ramach czynności przewidzianych w opisanym niżej Etapie III procedury 
wdrożenia rozwiązania) w formie elektronicznej i papierowej, z podpisem kierownika. 

 

Etap III 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia praktyki 

 regulamin konkursu, 
 harmonogram konkursu, 
 wzór wniosku konkursowego, 
 wzór raportu, 
 wzór umowy. 

 

Etap IV 

Przekazanie informacji o konkursie pracownikom uczelni 

Wdrożenie rozwiązania wymaga prowadzenia akcji promocyjnej, w którą powinny włączyć się 
podmioty administrujące poszczególnymi jednostkami naukowymi. Informacja o możliwości i zasadach 
realizacji grantów wewnątrzuczelnianych z wykorzystaniem interdyscyplinarnych zespołów 
badawczych, powinna zostać rozpowszechniona za pomocą kanałów informacyjnych uczelni 
(np. intranet, newsletter uczelniany – tu warto nawiązać współpracę z działem promocji). Można 
również rozważyć przygotowanie jednego lub kilku spotkań informacyjnych. 

 

Etap V 

Wdrożenie pierwszej, pilotażowej edycji konkursu celem identyfikacji potencjalnych zmian 
w opisywanej praktyce 

1. Zebranie i ocena projektów zgłoszonych w ramach praktyki. 
2. Przekazanie obowiązków w zakresie obsługi administracyjnej praktyki odpowiedniej jednostce 

uczelni. 
3. Ogłoszenie wyników konkursu. 
 

Etap VI 

Ewaluacja pilotażowego programu konkursu oraz wprowadzenie koniecznych modyfikacji 

Analiza: 

1. Jak wielu pracowników i zespołów badawczych przystąpiło do konkursu. 
2. Jakie były problemy związane z realizacją praktyki (przeszkody zniechęcające czy uniemożliwiające 

skorzystanie z praktyki, które można w przyszłości wyeliminować). 
3. Jakie działania należy podjąć celem usprawnienia praktyki. 

Analizy tej dokonuje zespół ewaluacyjny – 2-3 osoby – będące pracownikami działu ds. badań 
naukowych. 
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Etap VII 

Pełne wdrożenie proponowanej praktyki 

Opis procedury: 

 Zespół badawczy oraz komisja oceniająca 
1. W skład zespołu badawczego wchodzić mogą wyłącznie pracownicy pierwszoetatowi i doktoranci 

danej uczelni, zespół musi liczyć przynajmniej 3 osoby (w tym kierownik) pochodzące z różnych 
jednostek naukowych i katedr o wyraźnie różnym profilu (decyduje formalna przynależność do 
katedr zajmujących się wyraźnie inną problematyką badawczo-naukową). 

2. Kierownikiem zespołu badawczego musi być osoba zatrudniona w uczelni na podstawie umowy 
o pracę (okres umowy musi obejmować cały okres realizacji projektu), posiadająca stopień 
naukowy doktora lub doktora habilitowanego (z wyłączeniem osób z tytułem profesora). 

3. W skład zespołu mogą wchodzić: magistrowie, doktorzy, doktorzy habilitowani (z wyłączeniem osób 
posiadających tytuł naukowy profesora). Zmiany w składzie zespołów są możliwe jedynie 
w uzasadnionych przypadkach, za zgodą prorektora właściwego ds. nauki. 

4. Grant przyznaje komisja, w której skład wchodzą nauczyciele akademiccy będący pracownikami 
samodzielnymi (dr habilitowany lub profesor), sugerujemy, by były to osoby będące członkami 
uczelnianej komisji ds. badań naukowych. 

5. Pracom komisji przewodniczy prorektor właściwy ds. nauki. 
6. Łączna kwota przeznaczona na granty w danym konkursie, zależna od możliwości finansowych 

uczelni w danym roku, ogłaszana jest przez prorektora ds. nauki w zawiadomieniu o konkursie. 
7. Projekt składa się w wyznaczonej do tego jednostce administracyjnej (proponowany dział ds. badań 

naukowych) na formularzu wniosku, zgodnie z jego wzorem w formie elektronicznej i papierowej, 
z podpisem kierownika. 

8. Wniosek sporządza się w języku polskim; część wniosku dotycząca samego projektu (uzasadnienie 
podjęcia tematu, problem badawczy, cel, hipoteza/y lub pytania badawcze, zakresy pracy – 
podmiotowy, przedmiotowy, przestrzenny i czasowy, metodyka, źródła badawcze, bibliografia itp.) 
powinna maksymalnie mieścić się na ok. 10 stronach A4 (do 20 000 znaków). 

 

 Budżet: 
1. Każda edycja konkursu może zakończyć się przyznaniem maksymalnie dwóch grantów (adekwatnie 

do liczby uzyskanych punktów) lub nieprzyznaniem żadnego grantu wewnętrznego. Kwota 
przyznana na grant/y w danym konkursie może być przyznana w całości lub części. 

2. Uzyskany grant służy pokryciu kosztów kwalifikowanych projektu. 
3. Ze środków projektu nie można pokrywać kosztów wynagrodzeń oraz kosztów zakupu aparatury. 
4. Działania objęte projektem nie mogą być jednocześnie finansowane z innego źródła (mogą być 

natomiast w okresie późniejszym sfinansowane ze źródeł zewnętrznych). 
5. Od przyznanego grantu uczelnia nie pobiera narzutu. 

 

 Ocena projektu: 
1. Ocena formalna wniosków przeprowadzana jest w wyznaczonej do tego jednostce administracyjnej 

(dziale ds. badań naukowych). 
2. Wniosek, wypełniony zgodnie z regulaminem konkursu, powinien być złożony w określonej 

jednostce administracyjnej (dziale ds. badań naukowych) w wyznaczonym terminie wraz ze 
wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

3. Do oceny merytorycznej przechodzą tylko wnioski spełniające wymagania formalne. 
4. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje komisja konkursowa, która przyznaje punkty zarówno za 

dorobek naukowy kierownika projektu oraz jego zespołu, jak i za sam projekt. 
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 Umowa: 
1. Członkowie zespołu projektowego, któremu przyznano grant, zawierają z uczelnią wspólną umowę 

określającą zasady realizacji projektu i zasady pokrycia jego kosztów z pozyskanego grantu. 
2. Umowa jest podpisywana w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

Rezultaty realizacji projektu oczekiwane przez uczelnię jako instytucję finansującą: 

 Co najmniej jedna publikacja zgłoszona do czasopisma Wykazu w ciągu 18 miesięcy od daty 
zakończenia projektu oraz 

 Złożenie co najmniej jednego wniosku o dofinansowanie projektu badawczego ze źródeł 
zewnętrznych (zespołowo lub indywidualnie przez członka zespołu) lub członkostwo w innym 
zespole badawczym, który składa taki wniosek w ciągu 18 miesięcy od daty zakończenia projektu. 

 

Wskazania dotyczące zespołów/funkcji zaangażowanych w realizację poszczególnych kroków 
procedury: 

 Etap I. Władze rektorskie, kwestor, senat uczelni, 

 Etap II. Zespół projektowy – prorektor ds. nauki, który przewodniczy komisji konkursowej 
(składającej się z członków uczelnianej komisji ds. nauki) oraz dział ds. badań naukowych, jako 
odpowiednia jednostka administracyjna, 

 Etap III. Zespół projektowy – odpowiednia jednostka administracyjna, czyli dział ds. badań 
naukowych, 

 Etap IV. Zespół projektowy (dział ds. badań naukowych) we współpracy z dziekanatami oraz działem 
promocji (wysyłka informacji np. w newsletterze). 

 Etap V-VII. Zespół projektowy (dział ds. badań naukowych) oraz prorektor właściwy ds. nauki 
(przewodniczący komisji), komisja konkursowa. 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(opis etapów) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja wypracowanych/wzorcowych 

dokumentów) 

Miesiąc 
Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Weryfikacja uwarunkowań 
organizacyjnych oraz finansowych 
wdrożenia praktyki 

Ustalenie kwoty możliwej do przeznaczenia na sfinansowanie 
projektu oraz wstępne wskazanie czy i jakie podmioty 
w uczelni mogłyby przygotowywać i wdrażać praktykę. 

X            9 

2 

Powołanie Komisji przyznającej grant 
oraz wskazanie jednostki 
administracyjnej odpowiedzialnej za 
organizację praktyki 

Identyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie 
i wdrażanie praktyki. 

 X           1 

3 

Przygotowane dokumentacji 
niezbędnej do wdrożenia praktyki 

Opracowanie dokumentów takich jak:  
- regulamin konkursu, 
- harmonogram konkursu, 
- wzór wniosku konkursowego, 
- wzór raportu, 
- wzór umowy. 

  X X         20 

4 
Przekazanie informacji o konkursie 
pracownikom uczelni 

Upowszechnienie wiedzy na temat projektu. 
    X X X      8 

5 

Wdrożenie pierwszej, pilotażowej 
edycji konkursu celem identyfikacji 
potencjalnych zmian w opisywanej 
praktyce 

Zaproponowanie praktyki i jej wdrożenie. 

       X X X   12 

6 
Ewaluacja pilotażowego programu 
konkursu oraz wprowadzenie 
koniecznych modyfikacji 

Wypracowanie finalnych rozwiązań dotyczących praktyki. 
          X  6 

7 

Pełne wdrożenie proponowanej 
praktyki 

Realizacja praktyki, a w efekcie prowadzenie badań 
naukowych przez interdyscyplinarne zespoły badawcze, 
publikowanie wyników badań w czasopismach z Wykazu, 
zdobywanie funduszy zewnętrznych na badania przez 
członków zespołu projektowego itd. 

           X 4 

 



 

19 

1.2.4. Korzyści i koszty 

Korzyści 

 Korzyści o charakterze organizacyjnym (m.in. optymalizacja zarządzania, poprawa komunikacji, 
redukcja kosztów, stymulowanie pożądanych działań) 

- nawiązanie lub intensyfikacja relacji z różnymi interesariuszami uczelni. 

 

 Korzyści związane z poprawą efektywności funkcjonowania uczelni (m.in. wpływ na ocenę 
działalności naukowej, efektywność danego rodzaju działań uczelni itp.) 

- stymulowanie badań naukowych prowadzonych przez pracowników uczelni – pośrednio 
zwiększa to szanse na lepszą ocenę parametryczną jednostek naukowych uczelni (obecnie 
wydziałów) (w szczególności dzięki publikacjom będącym efektem projektu), 

- stymulowanie szans na pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych, przez co uczelnia 
uzyska możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych (koszty pośrednie). 

 

 Korzyści bezpośrednie i pośrednie dla społeczności akademickiej (studenci, nauczyciele akademiccy, 
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) 

Dla nauczycieli akademickich (pracowników naukowych i naukowo-badawczych): 

- możliwość zdobycia środków na sfinansowanie badań poza finansowaniem zewnętrznym (gdzie 
konkurencja jest większa i zdobycie grantu trudniejsze), 

- stworzenie interdyscyplinarnego zespołu badawczego i, co za tym idzie, podjęcie badań 
interdyscyplinarnych, 

- możliwość opublikowania wyników badań w czasopiśmie z Wykazu, 
- zdobycie środków na wyjazdy na konferencje krajowe i zagraniczne, a także na inne wydatki 

związane z projektem (proofreading, submission fee itp.), 
- nawiązanie kontaktów z innymi zespołami (krajowymi i zagranicznymi), realizującymi podobne 

badania. 

W efekcie członkowie zespołu badawczego uzyskają szansę przyspieszenia kariery zawodowej. 

 

Dla studentów: 

- wyższy poziom zajęć dydaktycznych dzięki wiedzy zdobytej przez członków zespołu badawczego 
w ramach realizacji projektu badawczego. 

Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 

- brak. 

 

 Inne korzyści, np. o charakterze informacyjnym, promocyjnym itp. 

- wzrost konkurencyjności uniwersytetu, 
- poprawa pozycji uczelni w rankingach. 

 

Koszty 

Dla zespołu badawczego: 

Konieczność przygotowania projektu, wymagającego wielostronnej współpracy, bez gwarancji, że 
otrzyma on finansowanie (koszty zaangażowanego czasu i wysiłku). 
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Dla uczelni: 

- finansowy koszt projektu (kwota przeznaczona na jego realizację), 
- koszty związane z wdrożeniem rozwiązania – konieczność poświęcenia blisko 12 miesięcy, by 

wdrożyć projekt po realizacji jego pilotażowej wersji oraz dokonaniu poprawek (praca 
administracyjna, związana z przygotowaniem konkursu, jego promocją oraz przeprowadzeniem). 

 

1.2.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

Ryzyko po stronie uczelni: 

Koszty projektu mogą okazać się niewspółmierne do korzyści – wyniki badań mogą nie zostać szerszej 
upowszechnione, w tym opublikowane w czasopismach z Wykazu. 

Minimalizowanie: 
- przyznawanie grantu projektom wysoko ocenionym lub odmówienie przyznania jakiemukolwiek 

projektowi, jeśli uzyskał relatywnie najwyższą liczbę punktów, ale niesatysfakcjonującą komisję 
konkursową, 

- przyznawanie grantu zespołom, których kierownicy i członkowie mają doświadczenia w zakresie 
publikowania prac w czasopismach najwyżej punktowanych (z listy JCR); zwiększa to szanse na 
kolejne publikacje, będące efektem realizowanego projektu. 

Zapobieganie: 
- tego rodzaju ryzyka nie można zupełnie wyeliminować. 

 

Ryzyko po stronie wykonawców projektu: 

1. Zaangażowanie się w opracowanie projektu, który ostatecznie może nie otrzymać finansowania. 

Minimalizowanie: 
- przygotowanie projektu z wysoką starannością przez kierownika projektu i dobór do zespołu 

badawczego pracowników, którzy mają osiągnięcia naukowo-badawcze i swoją pracą mogą istotnie 
wpłynąć na zdobycie finansowania projektu (wysoka ocena tych elementów przez komisję 
konkursową); dbałość o to, by kierownikiem projektu była osoba, której dorobek, zwłaszcza 
o zasięgu międzynarodowym, oceniany jest wysoko. 

Zapobieganie: 
- tego rodzaju ryzyka nie można zupełnie wyeliminować. 

 

2. Obawy członków zespołu przed dzieleniem się wiedzą, w tym własnymi pomysłami na badania oraz 
umiejętnościami ich realizacji. 

Minimalizowanie: 
- zapewnienie pracownikom możliwości generowania bezpośrednich korzyści w postaci wspólnych 

publikacji efektów projektu w najwyżej cenionych czasopismach o zasięgu międzynarodowym 
(możliwość rozwoju własnej kariery naukowej), 

- budowanie przez kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego dobrej i życzliwej 
atmosfery pracy. 

Zapobieganie: 
- tego rodzaju ryzyka nie można zupełnie wyeliminować. 
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3. Ryzyko, że badania naukowe nie przyniosą oczekiwanych efektów – w szczególności, że nie uda się 
ich opublikować w czasopiśmie z Wykazu i że nie uzyskają dalszego finansowania w konkursach 
zewnętrznych. 

Minimalizowanie: 
- realizacja projektu przez kierownika i zespół badawczy, najlepiej mających już jakieś doświadczenie 

w publikowaniu artykułów najwyżej punktowanych,  
- budowanie przez kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego dobrej i życzliwej 

atmosfery pracy. 

Zapobieganie: 
- tego rodzaju ryzyka nie można zupełnie wyeliminować. 

 

1.2.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

Wykaz: 

- regulamin konkursu, 
- harmonogram konkursu, 
- wzór wniosku konkursowego, 
- wzór raportu, 
- wzór umowy. 
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1.3. Praktyka 3. Biuro wsparcia projektów i badań naukowych 

1.3.1. Opis rozwiązania 

Ważnym elementem podnoszenia rangi i poziomu naukowego nowoczesnych uczelni jest wdrożenie 
skutecznego systemu wsparcia naukowców w realizacji zadań badawczych. Uruchomienie 
w strukturach uczelni biur wsparcia projektów i badań naukowych, jednostki przyspieszającej 
i scalającej administracyjną obsługę naukowca oraz świadczącej wsparcie doradcze (merytoryczne 
i formalne) na każdym z etapów procesu badawczego, bezpośrednio przekłada się na zwiększenie 
zasobu czasu pracowników na realizację zadań bezpośrednio związanych z aktywnością naukową. 

Sprawnie funkcjonujące biuro wsparcia projektów i badań naukowych powinno obejmować swoją 
aktywnością szereg komplementarnych działań, w tym m.in.: 

1. Aktywizowanie środowiska naukowego w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania na badania 
poprzez informowanie m.in. o podejmowanych działaniach, oferowanych szkoleniach, aktualnych 
konkursach grantowych. 

2. Aktywne komunikowanie o systemach grantowych wspierających badania naukowe. 
3. Merytoryczne wsparcie procesu badawczego, m.in. w zakresie uzyskiwania dostępu do baz danych, 

narzędzi do analizy danych, wsparcia procesu projektowania badań i pozyskiwania partnerów oraz 
procesu publikacyjnego (w zakresie np. organizacji usług typu proofreading, baz workingpapers). 

4. Organizowanie szkoleń w zakresie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów naukowych. 
5. Wyszukiwanie na zlecenie badaczy programów grantowych finansujących badania naukowe. 
6. Merytoryczne wspieranie przygotowania wniosków dotyczących projektów naukowych przez 

członków zespołu Biura. Merytoryczne wspieranie przygotowania wniosków przez konsultantów 
(doświadczonych badaczy naukowych z uczelni i spoza uczelni wynagradzane poprzez stały dodatek 
lub system rozliczenia w oparciu o umowy zlecenia). 

7. Zapewnienie wsparcia prawnego dla badań i projektów naukowych. 
8. Wsparcie formalne i merytoryczne w trakcie realizacji i rozliczenia projektów naukowych. 
9. Promowanie wyników badań naukowych w otoczeniu uczelni. 
10. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wewnętrznych konkursów grantowych, 

przeprowadzanie ww. konkursów, przygotowanie analiz pokonkursowych dla komisji wyłaniającej 
projekty przeznaczone do wsparcia grantowego. 

Sprawne funkcjonowanie takiej jednostki wymaga precyzyjnego określenia jej celów i zadań, ale także 
odpowiedniego doboru osób w niej pracujących i nieustannego podnoszenia ich kwalifikacji. Dlatego 
proponowane rozwiązanie obejmuje przede wszystkim przygotowanie dokumentacji precyzującej 
organizację, zadania i sposób funkcjonowania biura wsparcia projektów i badań naukowych. 

 

1.3.2. Przesłanki i cel stosowania 

Praktyka funkcjonowania uczelni ekonomicznych w Polsce wskazuje na znaczne braki w zakresie 
aplikowania o środki na prowadzenie badań naukowych. Problemy te wynikają w dużej mierze ze 
sposobu dystrybucji środków na rozwój nauki, jaki obowiązywał w Polsce przez wiele lat (co 
powodowało, że aplikowanie o środki na badania traktowane było jako pewnego rodzaju luksus, a nie 
konieczność i dlatego nie miało charakteru powszechnego). 

Niemniej jednak ważnym powodem słabego rozwoju badań naukowych finansowanych z grantów 
zewnętrznych było niedostosowanie organizacyjne uczelni, które w niewystarczający sposób wspierały 
osoby pragnące aplikować o środki zewnętrzne. Problemy te są zazwyczaj związane z brakiem 
wykwalifikowanej kadry, która byłaby w stanie zaoferować realną pomoc, wykraczającą poza wyłącznie 
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pośredniczenie w przekazywaniu dokumentacji projektowej i konieczne działania związane 
z archiwizowaniem tej dokumentacji. 

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących funkcjonowania szkół wyższych w Polsce, w której to 
wskazano nowe sposoby oceny ich potencjału, kluczowe jest usprawnienie działania Uczelni we 
wskazanym obszarze. Konieczne jest skoncentrowanie się na realizacji projektów o wysokiej wartości 
badawczej, których efekty będą publikowane w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych 
wydawnictwach. 

Najefektywniejszym wsparciem wspomnianych aktywności jest ukształtowanie w strukturach uczelni 
instytucji wsparcia projektów i badań naukowych, której sprawne funkcjonowanie i wysoki poziom 
merytoryczny umożliwiłyby grupie pracowników naukowych koncentrację na kluczowych 
kompetencjach, związanych z prowadzeniem badań naukowych wysokiej jakości oraz 
przygotowywanie publikacji w prestiżowych wydawnictwach i periodykach. 

 

1.3.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Pierwszym etapem formowania biura wsparcia projektów i badań naukowych powinno być 
przygotowanie dokumentacji definiującej cele, kształt i sposób jego funkcjonowania, formalne 
powołanie biura i przygotowanie odpowiedniej dla niego bazy materialnej, w tym szczególnie: 

1. Inkubacja projektu biura. Pozyskanie wsparcia dla projektu. 
2. Przygotowanie formalnych dokumentów powołujących odpowiednią komórkę organizacyjną 

w strukturze uczelni. 
3. Przygotowanie podstawowej dokumentacji biura w postaci regulaminu organizacyjnego 

(stanowiska, podział uprawnień, obowiązków i zadań, zależności służbowe). 
4. Przeprowadzenie procesu rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej, wyłonienie zespołu 

pracowniczego w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne właściwe dla określonego 
stanowiska. Przygotowanie charakterystyki kandydatów – opis kompetencji, umiejętności oraz 
doświadczenia zawodowego, oczekiwanych od pracowników biura2. 

5. Powołanie zespołu. 
6. Przygotowanie bazy materialnej dla zespołu (pomieszczenie, sprzęt komputerowy, inne 

wyposażenie). 
7. Przygotowanie przez zespół podstawowych procedur związanych z funkcjonowaniem biura 

wsparcia projektów i badań naukowych. 
8. Rozpoczęcie działalności. 

                                                           
2 Przykładowe zadania na stanowiskach osób zatrudnianych w biurach: poszukiwanie nowych i kontakt 
z istniejącymi krajowymi i zagranicznymi partnerami naukowymi oraz biznesowymi uczelni, celem zawiązania 
współpracy przy realizacji nowych projektów; stymulowanie współpracy naukowej pomiędzy poszczególnymi 
jednostkami uczelni; weryfikacja oraz analiza konkursów i źródeł finansowania projektów pod kątem możliwości 
pozyskania dofinansowania na rozwój badań, doradztwo – formalne i merytoryczne oraz pomoc 
w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z wytycznymi i wymaganiami konkursowymi 
oraz ich weryfikacja i składanie; obsługa administracyjna projektów, monitorowanie poziomu realizacji 
wskaźników projektu, udział w rozliczaniu merytorycznym i finansowym realizowanych projektów; prowadzenie 
i organizacja szkoleń z obszaru przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz rozliczania projektów; 
wsparcie promocji dorobku naukowego uczelni; prowadzenie baz danych i komunikacja multimedialna 
z wykorzystaniem mediów społecznościowych; współtworzenie strategii dla działu. 
Przykładowy oczekiwany profil kandydata: wykształcenie wyższe; bardzo dobra znajomość języka angielskiego 
w mowie i piśmie; co najmniej trzyletnie, potwierdzone doświadczenie w pracy związanej z pozyskiwaniem 
i obsługą projektów finansowanych ze środków krajowych (preferowane fundusze NCN, FNP, MNiSW); doskonałe 
umiejętności interpersonalne, w tym łatwość nawiązywania kontaktów i budowania relacji; rozumienie pracy 
i specyfiki środowiska akademickiego; dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w rozwiązywaniu 
problemów. 
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Niezbędne jest sukcesywne przygotowywanie odpowiedniej polityki, procedur, zespołów działań, 
niezbędnych do rzeczywistego funkcjonowania biura. W odniesieniu do kluczowego obszaru działania 
biura, czyli wsparcia w procesie aplikowania i realizacji projektów badawczych, przygotowana 
dokumentacja powinna charakteryzować poniższe obszary. 

Na etapie inicjowania projektu należy opracować sposoby działania (procedury) związane z: 

 aktywizacją środowiska naukowego, 
 organizacją szkoleń z zakresu prowadzenia oraz rozliczania projektów naukowych, 
 organizacją szkoleń z zakresu metodologii badań naukowych, 
 organizacją konsultacji naukowych (np. dot. sztuki publikowania oraz priorytetów naukowych 

w poszczególnych dyscyplinach nauki), 
 informowaniem pracowników naukowych o ogłoszonych konkursach, 
 poszukiwaniem możliwych źródeł finansowania projektów. 

 

Na etapie projektowania konieczne jest opracowanie sposobów działania (procedur) dotyczących: 

 metod weryfikacji zgodności projektu z wymogami konkursowymi, 
 metod wsparcia w poszukiwaniu partnerów naukowych i biznesowych, 
 metod wsparcia na etapie konstrukcji budżetu projektu i weryfikacji zgodności kategorii wydatków 

z dokumentacją konkursową, 
 sposobów gromadzenia i opracowania informacji dotyczących zasobów uczelni, które mogą być 

wykorzystane w badaniach naukowych, 
 uruchomienia ścieżek konsultacji prawnych, 
 kompletowania dokumentów niezbędnych do udziału w konkursie (załączniki, pełnomocnictwa), 
 weryfikacji formalnej wniosku. 

 

Na etapie realizacji i rozliczania powinny powstać sposoby działania (procedury) dotyczące: 

 nadzoru nad procesem podpisania umowy o dofinansowanie, 
 przygotowywania dokumentów: wniosków, umów itp., celem okresowych rozliczeń, 
 ustalenia ścieżek kontaktu z innymi jednostkami administracji uczelni dla usprawnienia obiegu 

dokumentów i komunikacji, 
 doradztwa formalnego w zakresie m.in. wydatkowania środków z budżetu projektu, procedur 

zatrudniania i wynagradzania w projekcie, realizacji wskaźników, przygotowania do kontroli 
i audytów, 

 wsparcia na etapie organizacji procedur przetargowych, 
 wsparcia na etapie publikowania, tj. organizacja konsultacji z native speakerem i proofreading, 

organizacja szkoleń dotyczących efektywnego publikowania, 
 wsparcia na etapie promocji wyników badań. 

 

Przygotowanie dokumentacji definiującej kształt i sposób funkcjonowania biura pozwoli na określenie 
charakteru i zakresu niezbędnych kompetencji w biurze i liczby osób koniecznych do zatrudnienia. 
Umożliwi to także rozpoczęcie organizowania biura od strony logistycznej. Konsekwencją powyższego 
jest rozpoczęcie procesu rekrutacji i uruchomienia biura wsparcia projektów i badań naukowych 
w strukturze uczelni. 

Prognozowana struktura zespołu biura obejmować może stanowiska odpowiedzialne za: 

 promowanie projektów naukowych wśród pracowników uczelni, organizowanie szkoleń w zakresie 
pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów naukowych, merytoryczne wsparcie analizy danych, 

 identyfikowanie projektów naukowych w otoczeniu uczelni, konsultowanie założeń projektów 
naukowych oraz wyszukiwanie partnerów naukowych i biznesowych, 
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 merytoryczne procesy wsparcia przygotowania wniosków (zespoły dedykowane konkursom 
krajowym i międzynarodowym), 

 przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie finansowe projektów, 
 merytoryczne procesy wsparcia przygotowania publikacji (w tym: organizacji procesu proofreading, 

konsultacji naukowych) oraz działania promocyjne w obszarze badań naukowych. 

 

Równolegle powinny być prowadzone prace nad przygotowaniem uruchomienia międzyuczelnianych 
studiów podyplomowych na temat prowadzenia i wsparcia projektów naukowych na uczelniach. 
Docelowo miałyby one również rozwijać kompetencje pracowników biura (wykorzystując 
doświadczenie i dobre praktyki analogicznych programów oferowanych w innych krajach). 
Potwierdzeniem jakości programu kształcenia na nowotworzonych studiach byłoby uzyskanie 
akredytacji EuKTS association dla studiów podyplomowych (opcjonalnie). 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/ 
wzorcowych dokumentów) 

Miesiąc 
Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Inkubowanie projektu. Pozyskanie wsparcia dla 
projektu 

Powołanie formalne 
projektu 

X            1 

2 
Przygotowanie formalnych dokumentów 
powołujących odpowiednią komórkę organizacyjną 

Opublikowanie 
odpowiedniego zarządzenia 
rektora 

X            1 

3 

Przygotowanie podstawowej dokumentacji biura 
w postaci regulaminu organizacyjnego (stanowiska, 
podział uprawnień, obowiązków i zadań, zależności 
służbowe) 

Przygotowanie regulaminu 

 X           1 

4 
Przeprowadzenie procesu rekrutacji zewnętrznej 
i wewnętrznej, wyłonienie zespołu pracowniczego 

Przyjęcie osób do pracy 
 X X          3 

5 
Powołanie zespołu Zorganizowanie formalne 

i nieformalne zespołu 
   X         0,5 

6 
Przygotowanie bazy materialnej dla zespołu 
(pomieszczenie, sprzęt komputerowy, inne 
wyposażenie) 

Odbiór pomieszczenia przez 
zespół  X X          2 

7 
Przygotowanie przez zespół podstawowych procedur 
związanych z funkcjonowaniem biura wsparcia 
projektów i badań naukowych 

Opublikowanie formalnej 
dokumentacji procedur    X X X X X X X X X 

Sukcesywnie 
9 miesięcy 

8 Rozpoczęcie działalności      X         

 



 

 27 

1.3.4. Korzyści i koszty 

Kluczowymi korzyściami związanymi z uruchomieniem biura w strukturach uczelni są korzyści dla 
pracowników nauki, którzy w sposób znaczący zostaną odciążeni z nadmiaru prac administracyjnych 
oraz wyposażeni w narzędzia usprawniające prowadzenie badań. Efektem będzie: 

1. Rozwój naukowy pracowników nauki. 
2. Zwiększenie liczby i wartości realizowanych projektów naukowo-badawczych. 
3. Zwiększenie liczby i wartości projektów naukowo-badawczych realizowanych we współpracy 

z przedsiębiorstwami i innymi jednostkami. 
4. Zwiększenie jakości prowadzonych badań. 
5. Zwiększenie liczby publikacji w cenionych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach. 

 

Powyższe efekty jednoznacznie przełożą się na rozwój nauki na uczelni i wyższą ocenę parametryczną 
uczelni, w szczególności ocenę jej działalności naukowej. 

Uruchomienie biura świadczącego usługi doradcze dla naukowców oraz posiadającego 
usystematyzowane procedury działania, przełoży się także na usprawnienie pracy pozostałych 
jednostek administracji. Będą do nich bowiem docierały informacje i dokumenty, które wcześniej 
zostały zweryfikowane pod względem poprawności. Skutkować to będzie znacznym skróceniem czasu 
finalizacji procesów. 

Efektem ubocznym utworzenia nowego biura będzie również stworzenie miejsc pracy dla 
pracowników o dużych zdolnościach organizacyjnych (pracowników pracujących obecnie na 
stanowiskach naukowo-dydaktycznych), którzy chcieliby zmienić swoją dotychczasową ścieżkę kariery. 

Utworzenie profesjonalnego biura wsparcia projektów i badań naukowych może jednak wiązać się ze 
stosunkowo wysokimi kosztami. Wynikają one z konieczności zatrudnienia (i zatrzymania na uczelni) 
grupy specjalistów z różnych dziedzin oraz organizacji szeregu szkoleń i warsztatów dedykowanych 
podnoszeniu kwalifikacji pracowników nauki (przy czym koszty te można częściowo ograniczyć, 
wykorzystując doświadczenie badawcze pracowników uczelni). 

Wdrożenie proponowanego rozwiązania oznaczałoby nie tylko konieczność zwiększenia obszaru 
kompetencji (w porównaniu do obecnie istniejących na uczelniach jednostek tego typu), ale także 
liczby zatrudnionych. 

Skuteczne wdrożenie proponowanego rozwiązania wymaga również uruchomienia dodatkowych 
źródeł finansowania aktywności naukowej pracowników badawczo-naukowych uczelni (np. organizacji 
sieci konsultantów merytorycznych, procesu proofreading). 

Koszty finansowania biura z biegiem lat będą niwelowane m.in. przez wpływy uzyskane z większej 
liczby dofinansowanych projektów oraz dotacji warunkowanych wyższą oceną parametryczną. 

 

1.3.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania 

W trakcie opracowywania koncepcji projektu zidentyfikowano kluczowe ryzyka oraz opracowano 
metody ich unikania: 

1. Ryzyko: brak wystarczających środków finansowych na zorganizowanie biura zgodnie z przyjętymi 
założeniami. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia: znaczne. 
Sposoby uniknięcia: realokacja środków w ramach uczelni, finansowanie części działań biura 
z kosztów pośrednich generowanych przy wybranych projektach badawczych, lub zysku 
generowanego z komercyjnej działalności szkoleniowej (studia podyplomowe i MBA), świadczenie 
usług biura odpłatnie na rzecz wybranych jednostek otoczenia. 
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2. Ryzyko: brak odpowiedniej kadry na rynku pracy do zatrudnienia w biurze. Prawdopodobieństwo 
wystąpienia: niskie. 
Sposoby uniknięcia: rekrutacja poza standardowymi kanałami, np. poprzez kontakty z sieciami 
zrzeszającymi wysoko wykwalifikowanych ekspertów o zapleczu naukowym (np. Stowarzyszenie 
TOP 500 Innovators), rekrutacja wewnętrzna spośród pracowników aktywnych w działaniach 
w obszarach projektów, np. rozwojowych. 

3. Ryzyko: niewielkie zainteresowanie pracowników (adresatów rozwiązania) działaniami biura, 
potrzeba zmiany przyzwyczajeń pracowników badawczo-dydaktycznych. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia: średnie. 
Sposoby uniknięcia: dobór wysoko wykwalifikowanych ekspertów/szkoleniowców do obsługi 
naukowców, wdrożenie modelu wysokiej kultury obsługi zainteresowanych, wprowadzenie 
systemu nagród za znaczące osiągnięcia naukowe, dostosowanie systemu ocen pracowniczych. 

4. Ryzyko: brak stabilności przyjętych rozwiązań, uwarunkowany, np. brakiem stabilności całego 
systemu nauki. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia: niskie. 
Sposoby uniknięcia: zatrudnienie kierownika doświadczonego w zarządzaniu zmianą, ciągłe 
monitorowanie otoczenia w zakresie zmian zachodzących w obszarze nauki. 

 

1.3.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

1. Dokumentacja dot. funkcjonowania biura wsparcia projektów i badań naukowych. 
2. Zarządzenie rektora powołujące biuro wsparcia projektów i badań naukowych. 
3. Regulamin organizacyjny biura wsparcia projektów i badań naukowych. 
4. Procedury organizacji i udostępniania szkoleń z zakresu prowadzenia oraz rozliczania projektów 

naukowych, konsultacji naukowych, informowania pracowników naukowych o ogłoszonych 
konkursach. 

5. Procedury weryfikacji zgodności projektu z wymogami konkursowymi. 
6. Procedury gromadzenia i opracowania informacji dotyczących zasobów uczelni mogących być 

wykorzystanymi w badaniach naukowych. 
7. Procedury archiwizowania. 
8. Procedury wsparcia na etapie publikowania, tj. organizacja konsultacji z native speakerem 

i proofreading, organizacja szkoleń dot. efektywnego publikowania. 
9. Zasady promowania efektów działalności naukowej. 
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1.4. Praktyka 4. Przemodelowanie systemu zachęt dla pracowników 

realizujących projekty badawcze 

1.4.1. Opis rozwiązania 

Proponowane rozwiązanie polega na ograniczaniu obowiązków dydaktycznych wobec pracowników 
realizujących projekty naukowe i naukowo-wdrożeniowe. Inspiracją dla niego jest praktyka 
„wykupywania się od dydaktyki” (course buy-out) stosowana na wielu zagranicznych uniwersytetach 
(np. Boston University, University of Virginia, Oxford University, University of Illinois Springfield). 
Rozwiązanie to odpowiada na problem zarówno pracownika jak i uczelni. W przypadku realizowania 
znaczącego projektu naukowego pracownicy doświadczają przeciążenia obowiązkami realizowanymi 
równolegle na rzecz projektów i dydaktyki. Osoby zatrudnione na etacie naukowo-dydaktycznym mogą 
być zdemotywowane do pozyskiwania grantów na projekty naukowe w obawie, że ich przygotowanie 
i realizacja będą stanowiły zbyt poważne obciążenie czasowe. Perspektywa proporcjonalnego 
zmniejszenia tego obciążania w przypadku otrzymania grantu badawczego lub naukowo-
wdrożeniowego mogłaby stanowić zachętę do starania się o granty oraz zmniejszyć obawę 
o nadmierne przeciążenie obowiązkami. Natomiast z perspektywy uczelni, pracownik obarczony 
nadmierną liczbą zadań przestaje pracować wydajnie i efektywnie. Wzrasta ryzyko absencji 
chorobowych, obniża się jakość pracy naukowej, ze względu na spadek kreatywności, inicjatywy oraz 
wzrastają ryzyka związane z popełnieniem błędów. Istnieje też zagrożenie, że grant nie zostanie 
prawidłowo zrealizowany, co obciąży zarówno przebieg kariery pracownika, jak i reputację uczelni. 
Byłoby to ze wszech miar niekorzystne, ponieważ obniżałoby szanse na kolejne dofinansowania dla 
jednostki. 

Wprowadzenie tego rozwiązania jest więc uzasadnione wieloma względami. Postulowane rozwiązanie 
działałoby według zasady proporcjonalności wkładów: z funduszu grantu oraz pensji pracownika. Jeśli 
fundusz zewnętrzny opłaca część etatu pracownika poświęconą na prace naukową, to wówczas 
pracodawca zwalniałby pracownika z części obowiązków świadczonych na rzecz uniwersytetu 
w postaci zajęć dydaktycznych. Ten czas, który pracownik zyskiwałby dzięki zmniejszeniu liczby 
obowiązków związanych z kształceniem studentów, przekierowywałby na pracę w projekcie. 

Koszty wykupienia się od dydaktyki mogą być zróżnicowane – zwykle nieznacznie przekraczają 
skalkulowane w wynagrodzeniu koszty pracy dydaktycznej. Uczelnie w regulaminie wykupu od 
dydaktyki mogą określić zasady dodatkowe, m.in.: 
 zróżnicowanie zasad dla różnych kategorii pracowników, 
 inne zasady dla pierwszego i kolejnych kursów/przedmiotów (rosnące koszty), 
 uwzględnianie prestiżu i potencjału naukowego projektu, 
 uwzględnienie źródła finansowania projektu (uzyskane od podmiotów krajowych lub 

zagranicznych), 
 zachowanie elastyczności decydowania o prawie do wykupu przez uczelnię, z uwzględnieniem 

potrzeb dydaktycznych i możliwości zastąpienia pracownika, 
 ograniczenia dla maksymalnej wielkości „wykupu”. 

 

1.4.2. Przesłanki i cel stosowania 

Praktyka ma na celu zwiększenie elastyczności planowania czasu przez pracowników naukowo-
dydaktycznych, wobec zwiększonej presji systemowej na dostarczanie wysokiej jakości badań 
naukowych. Część pracowników nie podejmuje się silnego zaangażowania w badania naukowe, 
a w szczególności realizowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, ze względu na 
obciążenie dydaktyczne. Dodatkowo, w przypadku niektórych uczelni borykających się z przejściowymi 
ograniczeniami finansowymi (jak np. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), pensa dydaktyczne uległy 
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zwiększeniu, co stanowi niezależne ograniczenie czasu na prowadzenie badań naukowych. 
Proponowana praktyka powinna przynajmniej częściowo odpowiedzieć na te zasygnalizowane 
problemy. 

Celem praktyki jest zachęcenie najbardziej obiecujących naukowców do starania się o środki 
zewnętrzne na badania, dając elastyczność w zakresie przyjmowanych całkowitych obciążeń 
zawodowych w zależności od ograniczeń i preferencji danego pracownika. Powinno to być więc 
narzędzie z punktu widzenia naukowców fakultatywne. 

Istotną przesłanką dla rozważenia wprowadzenia proponowanej praktyki są zmiany w zakresie 
kryteriów obliczania dotacji dla uczelni, zachęcające m.in. uczelnie ekonomiczne do zmniejszenia liczby 
studentów przypadających na jednego pracownika. Powinno to doprowadzić do obniżenia liczby 
godzin koniecznych do realizacji na poziomie uczelni, w związku z czym możliwe staje się zwolnienie 
niektórych pracowników z części obowiązków dydaktycznych bez nadmiernego obciążania pozostałej 
kadry. Misją uniwersytetu jest kształcenie studentów. Aby uczelnie mogły realizować wszystkie swoje 
zadania na najwyższym poziomie, zapewnić odpowiednią jakość kształcenia ale także higienę pracy 
naukowców oraz zapewnić dobre warunki realizacji grantu, muszą znaleźć formy balansowania 
różnych typów aktywności swoich pracowników w obrębie ich zawodu. Badania naukowe i dydaktyka 
są obszarami powiązanymi, jednak posiadają też części odrębne, których równoległe realizowanie 
przez tę samą osobą napotyka na trudności. Proponowane rozwiązanie jest próbą kompromisu: nie 
pozbawia naukowców kontaktu ze społecznym środowiskiem, ale też odpowiada na problem 
przeładowania i przeciążenia pracowników. 

Z jednej strony studenci powinni mieć zapewniony kontakt z wybitnymi naukowcami, prowadzącymi 
badania naukowe, które w sposób istotny przyczyniają się do budowania dorobku danej dyscypliny 
nauki. Dlatego praca ze studentami powinna stanowić ważne źródło inspiracji dla badacza, a zarazem 
być wyrazem jego przywiązania do idei budowania wspólnoty akademickiej, której filarami są studenci, 
badacze, wykładowcy. Z drugiej strony, specyfika obowiązków dydaktycznych i pracy w systemie 
projektów stwarzają problemy dla funkcjonowania pracownika, takie jak: ciągła wielozadaniowość 
i stres z nią związany, przeciążenie czasochłonnymi obowiązkami biurokratycznymi, liczne absencje 
spowodowane wyjazdami konferencyjnymi, których terminy kolidują z terminami zajęć i powodują 
zaległości w kształceniu studentów. 

Zmniejszenie liczby godzin dydaktycznych byłoby więc uzasadnione. Naukowiec zyskiwałby czas na 
realizację obowiązków związanych z grantem, a ryzyko nieobecności lub obniżenia poziomu zajęć 
dydaktycznych byłoby mniejsze. 

Proponowane rozwiązanie w szczególności związane jest z obszarami finansów i dydaktyki. Wobec 
utrudnień finansowych pozwala na wspieranie realizacji badań w sposób względnie niskokosztowy. 
Związek z obszarem dydaktyki ma charakter bezpośredni i polega na potencjalnym zmniejszeniu liczby 
pracowników zdolnych do prowadzenia zajęć w pełnym wymiarze. 

 

  



 

 31 

1.4.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

W oparciu o Cykl Deminga (Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Popraw) proponujemy następujące etapy 
procedury wdrożenia działania polegającego na przemodelowaniu systemu zachęt na uczelniach 
ekonomicznych: 

Etap I. Weryfikacja uwarunkowań prawnych i organizacyjnych wdrożenia wykupu od dydaktyki, 
w szczególności: 

 tego, na ile środki z grantów mogą być wykorzystywane do wykupywania kursów, 
 praktyk grantodawców (czy uwzględniają stosowanie podobnych rozwiązań – na ile wynagrodzenia 

dla realizujących projekty są wystarczające do wykupu), 
 typów środków, które mogą służyć do wykupu (czy powinny to być tylko środki z budżetu na 

wynagrodzenia, czy np. można uwzględnić także koszty pośrednie), 
 zainteresowania naukowców korzystaniem z praktyki, 
 kosztów godziny kursu oraz możliwości wprowadzenia dodatkowych zróżnicowań między typami 

projektów, typami kursów, typami pracowników, 
 optymalnego poziomu wdrożenia (wydział/kolegium, cała uczelnia). 

 

Etap II Powołanie Komisji Uczelnianej ds. wniosków o zastąpienie godzin dydaktycznych pracą 
badawczą oraz wskazanie jednostki administracyjnej odpowiedzialnej za organizację praktyki 
 

Etap III. Przygotowanie regulamin wykupu od dydaktyki 

Regulamin powinien zawierać w szczególności opis procedury realizacji praktyki oraz kryteria i zasady 
korzystania z rozwiązania.  

Procedura realizacji praktyki: 

1. Uzyskanie przez pracownika grantu badawczego finansowanego środkami zewnętrznymi. 

2. Złożenie wniosku do rektora najpóźniej do 30 kwietnia roku akademickiego poprzedzającego rok, 
na który składany jest wniosek semestru – wniosek musi mieć poparcie bezpośredniego 
przełożonego. 

3. Wydanie opinii przez komisję uczelnianą do 90 dni przed rozpoczęciem semestru. 

4. Podjęcie decyzji o zmniejszeniu pensum dydaktycznego przez rektora do 60 dni przed rozpoczęciem 
semestru. 

Kryteria i zasady korzystania z rozwiązania: 

1. W ramach rozwiązania uwzględnione powinny zostać projekty naukowe finansowane środkami 
krajowymi i zagranicznymi oraz projekty doradczo-wdrożeniowe. Decyzja o zakwalifikowaniu 
projektu do kategorii „naukowej” lub „doradczo-wdrożeniowej” należy do komisji, posiłkującej się 
opisem projektu przygotowanym przez wnioskodawcę. 

2. Godziny dydaktyczne mogą być zastępowane jedynie przy wykorzystaniu wynagrodzenia 
osobowego brutto pracownika z grantu (kosztów pośrednich nie uwzględniamy). 

3. Maksymalna liczba „wykupionych godzin” dla projektu finansowanego ze środków krajowych 
wynosi 60 w skali roku. Maksymalna liczba „wykupionych godzin” dla projektu finansowanego ze 
środków zagranicznych wynosi 90 w skali roku. 

4. Algorytm obliczania ceny „wykupu godzin”. 
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Algorytm stosujemy, jeżeli  𝑊𝑅 ≥ 30 × 𝑃𝐻 

gdzie: 

WR – suma rocznych wynagrodzeń brutto w projekcie naukowym w zł 

PH – koszt godziny pensum zgodny z odpowiednimi regulacjami zasad wynagradzania nauczycieli akademickich 
dla kategorii pracownika ubiegającego się o zwolnienie. Dla projektów wdrożeniowych wartość PH mnożymy 
przez 1,5 

Całkowity koszt wykupu (CKWpn) dla projektów naukowych wynosi: 

𝐶𝐾𝑊𝑝𝑛 =  {
𝑃𝐻 × 𝐻 𝑑𝑙𝑎 𝐻 ≤ 30

1,5 × 𝑃𝐻 × 𝐻 𝑑𝑙𝑎 𝐻 > 30
 

Całkowity koszt wykupu (CKWpw) dla projektów wdrożeniowych wynosi: 

𝐶𝐾𝑊𝑝𝑤 =  {
1,5 × 𝑃𝐻 × 𝐻 𝑑𝑙𝑎 𝐻 ≤ 30
2 × 𝑃𝐻 × 𝐻 𝑑𝑙𝑎 𝐻 > 30

 

gdzie: 

H – liczba godzin zwolnienia 

 

Etap IV. Zmodyfikowanie regulaminu wynagradzania pracowników oraz innych dokumentów uczelni 

Regulamin wynagradzania pracowników powinien zostać dostosowany odpowiednio do zapisów 
przyjętych w regulaminie wykupu od dydaktyki. Zadanie realizowane przez dział prawny oraz sekcję 
kadr, zatwierdzane przez odpowiednie ciała statutowe uczelni. 

1. Modyfikacja uchwały senatu o zasadach ustalania pensum. 
2. Opracowanie, skonsultowanie i przyjęcie odpowiedniego zarządzenia rektora wraz z wzorem 

wniosku. 
 

Etap V. Przekazanie informacji o zasadach wykupu od dydaktyki do jednostek organizacyjnych 
uczelni 

Wdrożenie rozwiązania wymaga prowadzenia akcji promocyjnej, w którą powinni się włączyć 
dziekanaty poszczególnych wydziałów. Informacja o możliwości i zasadach skorzystania z wykupu od 
dydaktyki powinna zostać rozpowszechniona za pomocą kanałów informacyjnych uczelni 
(np. intranet). Można również rozważyć przygotowanie jednego lub więcej spotkań informacyjnych. 

 

Etap VI. Realizacja pilotażowego programu wykupu od dydaktyki w okresie jednego semestru 
akademickiego 

1. Zebranie deklaracji pracowników, przeprowadzenie negocjacji, podpisania dokumentów. 

2. Przekazanie obowiązków w zakresie obsługi administracyjnej praktyki odpowiedniej jednostce 
uczelni. 

 

Etap VII. Ewaluacja pilotażowego programu wykupu od dydaktyki oraz wprowadzenie niezbędnych 
modyfikacji 

Analiza jak wielu pracowników skorzystało z możliwości wykupu od dydaktyki, w jaki sposób wpłynęło 
to na funkcjonowanie uczelni (innych pracowników), jakie przeszkody zniechęcały do szerszego 
skorzystania z oferty przez pracowników lub do akceptacji większej liczby wniosków przez władze 
uczelni. Zespół ewaluacyjny (2-3 osoby). 
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Etap VIII. Pełne wdrożenie programu wykupu od dydaktyki 

Wykorzystanie wniosków uzyskanych w procesie ewaluacji pilotażu, modyfikacja pierwotnego planu 
i ostateczne wdrożenie programu. 

Etap I to etap planowania, etapy II-VI polegają na stopniowym wykonaniu działania, na etapie VII 
następuje sprawdzenie dotychczasowych rezultatów, etap VIII polega na wprowadzeniu niezbędnych 
poprawek i ostatecznym wdrożeniu rozwiązania. 

 

 Wskazania dotyczące zespołów/funkcji zaangażowanych w realizację poszczególnych kroków 
procedury. 

I. Zespół projektowy 

II. Zespół projektowy – senat/rektor 

III. Zespół projektowy – rektor 

IV. Zespół projektowy – senat 

V. Zespół projektowy – odpowiednia jednostka administracyjna 

VI. Jednostka administracyjna/komisja/rektor 

VII, Zespół projektowy/komisja/rektor 

VIII. Rektor/komisja 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 

(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  

(w tym identyfikacja 
wypracowanych/ 

wzorcowych 
dokumentów) 

Miesiąc 

Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Weryfikacja uwarunkowań prawnych i organizacyjnych 
wdrożenia wykupu od dydaktyki. 

 
X X           2 

2 

Powołanie komisji uczelnianej ds. wniosków o zastąpienie 
godzin dydaktycznych pracą badawczą oraz wskazanie 
jednostki administracyjnej odpowiedzialnej za organizację 
praktyki. 

 

  X X         0,5 

3 Przygotowanie regulamin wykupu od dydaktyki.    X X         1 

4 
Zmodyfikowanie regulaminu wynagradzania pracowników 
oraz innych dokumentów uczelni. 

 
   X         1 

5 
Przekazanie informacji o zasadach wykupu od dydaktyki 
do jednostek organizacyjnych uczelni. 

 
    X        0,5 

6 
Realizacja pilotażowego programu wykupu od dydaktyki 
w okresie jednego semestru akademickiego. 

 
     X X X X X   2 

7 
Ewaluacja pilotażowego programu wykupu od dydaktyki 
oraz wprowadzenie niezbędnych modyfikacji. 

 
          X  1 

8 Pełne wdrożenie programu wykupu od dydaktyki.             X 1 
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1.4.4. Korzyści i koszt 

Korzyści 

 Korzyści o charakterze organizacyjnym (m.in. optymalizacja zarządzania, poprawa komunikacji, 
redukcja kosztów, stymulowanie pożądanych działań) 

- rozwiązanie jest neutralne lub korzystne kosztowo dla budżetu uczelni. 

 

 Korzyści związane z poprawą efektywności funkcjonowania uczelni (m.in. wpływ na ocenę 
działalności naukowej, efektywność danego rodzaju działań uczelni itp.) 

- potencjalnie pozytywny wpływ na ocenę działalności naukowej, 
- zwiększenie liczby realizowanych projektów naukowych, 
- zwiększenie intensywności współpracy z otoczeniem w ramach projektów doradczo-

wdrożeniowych, 
- pośrednio zwiększenie liczby wysokiej jakości publikacji. 

 

 Korzyści bezpośrednie i pośrednie dla społeczności akademickiej (studenci, nauczyciele akademiccy, 
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) 

Studenci: 

- aktualizacja wiedzy naukowej i praktycznej pracowników dzięki realizowanym projektom – bardziej 
aktualne kompetencje dydaktyczne. 

Nauczyciele akademiccy: 

- zwiększenie elastyczności działań, 
- potencjalnie poprawa dorobku, 
- redukowanie napięcia pomiędzy dydaktyką a badaniami, 
- lepsza higiena pracy i wzrost jakości zatrudnienia, 
- lepsze dostosowanie kompetencji pracowników do realizowanych przez nich zadań. 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 

- brak. 

 

 Inne korzyści, np. o charakterze informacyjnym, promocyjnym itp. 

- wzrost konkurencyjności uniwersytetu, 
- nawiązanie lub intensyfikacja relacji z interesariuszami uczelni, 
- wzrost prestiżu uczelni, promocja uczelni zarówno w kraju jak i za granicą, 
- poprawa pozycji uczelni w rankingach. 

 

Koszty 

Poza projektem DIALOG: 

1. Konieczność wygospodarowania ½ – 1 etatu administracyjnego. 
2. Zaangażowanie członków Komisji (szacowane około 40 roboczogodzin w miesiącu). 
3. Konieczność przypisywania zajęć do innych pracowników. 
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1.4.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

 Identyfikacja ryzyk 

1. Wprowadzenie nieformalnego podziału na pracowników naukowych i dydaktycznych. 
2. Nieuzasadnione koszty administracyjne. 
3. Powstanie luk dydaktycznych. 

 

 Analiza ryzyk 

1. Podstawowym ryzykiem związanym z zastosowaniem rozwiązania jest wprowadzenie 
nieoficjalnego podziału na pracowników badawczych i dydaktycznych, co może wiązać się ze 
zróżnicowaniem prestiżu oraz wewnętrznymi konfliktami. 

2. Niskie zainteresowanie rozwiązaniem pośród pracowników może doprowadzić do zwiększonych 
kosztów administracyjnych bez realizacji podstawowego celu. 

3. Wysokie zainteresowanie rozwiązaniem może prowadzić do powstania luk dydaktycznych oraz 
do ograniczenia kontaktu studentów z najlepszymi naukowcami. 

 

 Sposoby minimalizowania/przeciwdziałania/zapobiegania ryzykom 

Ad 1. 

Minimalizowanie 
- jest to ryzyko trudne do zminimalizowania, co jest charakterystyczne dla rozwiązań mających 

motywować do pewnych działań, które w naturalny sposób oddziałują jedynie na część odbiorców. 

Zapobieganie: 
- konstrukcja praktyki, zakładająca maksymalnie 60-godzinne zwolnienie w skali roku (90-godzinne 

dla projektów międzynarodowych), powinna zapobiec powstaniu wyraźnego podziału na dwie 
kategorie pracowników. 

Ad 2. 

Minimalizowanie: 
- silna promocja rozwiązania, 
- potencjalnie zwiększenie puli godzin do zamiany, lub zmniejszenie kosztu godziny. 

Zapobieganie: 
- w praktyce rozwiązanie powinno na początku zostać wdrożone poprzez dodatkowe obciążenie już 

zatrudnionych pracowników administracyjnych. 

Ad 3. 

Minimalizowanie: 
- zmniejszenie puli godzin do zamiany lub zwiększenie kosztu godziny. 

Zapobieganie: 
- konstrukcja rozwiązania uniemożliwia całkowite wyłączenie się z dydaktyki osób realizujących 

projekty. 

 

1.4.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

Wykaz 

1. Nowelizacja uchwały senatu dot. pensum dydaktycznego. 
2. Przygotowane zarządzenie rektora.  
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1.5. Praktyka 5. Podnoszenie kompetencji w zakresie publikowania 

w czasopismach indeksowanych na liście JCR i pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych na badania naukowe 

1.5.1. Opis rozwiązania 

Proponowane rozwiązanie polega na organizacji minimum raz w roku akademickim spotkania, podczas 
którego zaproszeni goście, w szczególności osoba posiadająca publikacje w czasopismach z listy JCR 
oraz osoba posiadająca doświadczenie w zakresie skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych 
na badania naukowe, zwłaszcza europejskich, na zaproszenie prorektora właściwego ds. nauki, dzielą 
się z uczestnikami spotkania swoim doświadczeniem w tym zakresie. Dla każdego z tych obszarów – 
publikacji w czasopiśmie z listy JCR (por. dalej pkt. 1a) oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych 
(por. 1b) – organizowane jest odrębne spotkanie, jednak jego formuła jest podobna, stąd omówiona 
jest wspólnie – w ramach jednej praktyki. 

Spotkanie składa się z 3 części: 

1a) Prezentacja przygotowana przez prelegenta, przedstawiająca najistotniejsze informacje w zakresie 
publikowania w czasopiśmie z listy JCR: 
 informacja na temat tego, czym są publikacje z listy JCR oraz czym jest impact factor, 
 przedstawienie najważniejszych wydawnictw i przykładowych tytułów czasopism z listy JCR 

z zakresu nauk ekonomicznych, 
 przedstawienie różnorodności czasopism naukowych z zakresu nauk ekonomicznych, lokowanych 

na liście JCR (podkreślenie różnorodności profili czasopism – preferowana różna tematyka badań, 
określony typ badań – jakościowe, ilościowe itp.), 

 przedstawienie najważniejszych wymagań/kryteriów oceny artykułu (na co w największym stopniu, 
zgodnie z doświadczeniami prelegenta, zwracają uwagę recenzenci i redakcja czasopisma), 

 podkreślenie wymagań metodologicznych, językowych (proofreading), edycyjnych itp., 
 pytania od słuchaczy. 

 

1b) Prezentacja przygotowana przez prelegenta, przedstawiająca najistotniejsze informacje w zakresie 
zdobywania funduszy zewnętrznych na badania naukowe: 
 informacja na temat możliwych konkursów, w których można pozyskać finansowanie badań, 

w szczególności konkursu, w którym prelegent skutecznie aplikował itp.) – niezwykle cenne byłoby 
pozyskanie prelegenta, który skutecznie aplikował o fundusze europejskie, 

 informacja na temat najważniejszych wymagań/kryteriów oceny wniosku, zgodnie z własnymi 
doświadczeniami prelegenta (na co w największym stopniu zwracają uwagę recenzenci), 

 podzielenie się doświadczeniem na temat największych trudności w pisaniu wniosków, na co należy 
poświęcić najwięcej czasu, skupić największą uwagę itp., 

 podkreślenie korzyści płynących z pozyskanych środków, 
 podkreślenie ewentualnych kosztów związanych aplikowaniem w danym konkursie, 
 po prezentacji prelegenta odbywa się dyskusja z uczestnikami spotkania – możliwość zadawania 

pytań przez słuchaczy. 

2) Wystąpienie zaproszonego gościa (np. redaktora określonego czasopisma z listy JCR, członka rady 
redakcyjnej lub osoby będącej doświadczonym recenzentem) – przedstawienie reprezentowanego 
przez siebie czasopisma (informacje dotyczące np. liczby zgłoszonych tekstów, procentowego udziału 
artykułów odrzuconych w ramach tzw. desk rejection, wskazanie na najistotniejsze elementy artykułu, 
które należy zapewnić, by zwiększyć szansę jego publikacji, przedstawienie najczęstszych błędów 
autorów itp.). 
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W przypadku spotkania poświęconego pozyskiwaniu funduszy zewnętrzach gościem może być osoba 
reprezentująca określoną komórkę zajmującą się przyjmowaniem wniosków. 

Dzięki takim spotkaniom będzie możliwe zdobycie tzw. wiedzy „od kuchni” – generalnie niedostępnej 
dla autorów (artykułów/wniosków o granty) oraz zadawania bardzo technicznych, szczegółowych 
pytań. 

3) Warsztaty praktyczne (z wykorzystaniem komputerów) – zalogowanie się na wybrane strony 
czasopism z listy JCR i przedstawienie krok po kroku, jak wygląda procedura zgłaszania tekstu. 
Analogicznie ta trzecia część spotkania, poświęcona zdobywaniu funduszy na finansowanie projektów 
badawczych, polegać będzie na zalogowaniu się na strony konkursów zewnętrznych i przedstawieniu 
krok po kroku, jak wygląda procedura składania wniosku konkursowego. 

Tę część spotkania prowadzi prelegent z pkt. 1a lub 1b i/lub zaproszony gość zewnętrzny (osoba 
z pkt. 2). Dzięki temu będzie istniała możliwość zadawania praktycznych i szczegółowych pytań oraz 
niejako „oswojenia się” z procedurą zgłaszania artykułu do czasopisma z listy JCR oraz z procedurą 
składania wniosków w konkursach zewnętrznych.  

W zależności od możliwości danej uczelni w danym roku akademickim spotkania w ramach punktu 2 i 3 
mogą, ale nie muszą się odbyć. 

 

1.5.2. Przesłanki i cel stosowania 

Celem praktyki jest podniesienie jakości badań i publikacji naukowych pracowników uczelni poprzez 
wzrost rozpoznawalności prac polskich uczonych zagranicą przez upowszechnianie wyników badań 
w najwyżej punktowanych czasopismach oraz przez zwiększenie skuteczności aplikowania o fundusze 
zewnętrzne, w tym europejskie. 

Wdrożenie tej praktyki jest uzasadnione w przypadku, gdy niewielka część pracowników 
naukowych/naukowo-dydaktycznych uczelni publikuje w czasopismach z listy JRC/pozyskuje środki na 
badania zewnętrzne. W związku z tym cenne jest zwłaszcza podzielenie się doświadczeniem w zakresie 
skutecznego aplikowania o środki europejskie, jako że jest to najrzadszy przypadek. 

Praktyka ta powinna być powiązana z obszarami: 
1. Dydaktyki – osoby o wybitnych osiągnięciach w sferze publikacyjnej lub pozyskiwania środków 

zewnętrznych powinny mieć możliwość obniżenia pensum dydaktycznego. 
2. Organizacyjnym – rzeczywiste i maksymalne możliwe wsparcie ze strony uczelnianego lub 

międzyuczelnianego biura projektów. 
3. Finansowym lub zarządczym – nagrody naukowe rektora za publikację w czasopismach z listy JCR, 

w zależności od liczby punktów czasopisma. 
 

1.5.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

1. Znalezienie i zaproszenie odpowiedniego prelegenta (w pierwszej kolejności – ze względu na 
łatwość dotarcia i organizacji spotkania – najlepiej z własnej uczelni) (osoba z pkt. 1a i 1b w części 
„Opis rozwiązania”) – właściwy dział nauki i prorektor ds. nauki. 

2. Znalezienie i zaproszenie gościa zewnętrznego (osoba z pkt. 2 w części „Opis rozwiązania”) – 
właściwy dział nauki i prorektor ds. nauki. 

3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przyjęcia gościa zewnętrznego (umowa cywilno-
prawna, pozostała dokumentacja w uczelni, organizacja noclegu, transportu itp.) – właściwy dział 
nauki. 
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4. Przygotowanie zaproszenia do spotkania, zebranie liczby chętnych – właściwy dział nauki 
i prorektor ds. nauki. 

5. Przygotowanie spotkania – organizacja pomieszczenia – w tym sali komputerowej na odpowiednią 
liczbę osób, przygotowanie i rozesłanie szczegółowej informacji o spotkaniu, przygotowanie 
potrzebnych materiałów dydaktycznych, organizacja poczęstunku – właściwy dział nauki. 

6. Przeprowadzenie spotkania (w ramach wszystkich trzech części lub spotkania ograniczającego się 
przynajmniej do części 1) – właściwy dział nauki i prelegent. 

7. Podpisanie z prelegentem umowy cywilno-prawnej oraz rozliczenie jego przyjazdu do uczelni – dział 
nauki i prelegent. 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 

(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  

(w tym identyfikacja 
wypracowanych/ 

wzorcowych dokumentów) 

Miesiąc 
Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Znalezienie i zaproszenie odpowiedniego prelegenta Zaproszony prelegent X            1 

2 Znalezienie i zaproszenie gościa zewnętrznego Zaproszony gość zewnętrzny X            1 

3 
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przyjęcia 
gościa zewnętrznego 

Niezbędna dokumentacja 
 X           0,5 

4 
Przygotowanie zaproszenia do spotkania, zebranie 
liczby chętnych 

Zaproszenie na spotkanie, 
liczba chętnych 

 X           0,5 

5 

Przygotowanie spotkania – organizacja 
pomieszczenia 

Odpowiednie pomieszczenie, 
w tym sala komputerowa, 
szczegółowa informacja 
o spotkaniu, niezbędne 
materiały dydaktyczne, 
zorganizowany poczęstunek 

 X           0,5 

6 Przeprowadzenie spotkania Odbyte spotkanie   X          1 

7 
Podpisanie z prelegentem umowy cywilno-prawnej 
oraz rozliczenie jego przyjazdu do uczelni 

Wynagrodzenie prelegenta 
  X          0,1 
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1.5.4. Korzyści i koszty 

Korzyści: 

A. Długookresowe: 

 podniesienie jakości badań i publikacji naukowych, 
 poprawa kondycji finansowej uczelni (koszty pośrednie projektów), 
 poprawa wyników ewaluacyjnych (kategoryzacja), 
 poprawa kondycji finansowej pracowników naukowo-dydaktycznych/naukowych 

zaangażowanych w projekty, 
 promocja uczelni (zagraniczni studenci lub pracownicy naukowi/naukowo-dydaktyczni). 

B. Krótkookresowe: 

 możliwość zdobycia wiedzy w zakresie publikowania w czasopismach z listy JCR – w tym 
umiejętności praktycznych (technicznych), co ma na celu podniesienie skuteczności 
publikowania w najwyżej punktowanych światowych czasopismach, 

 możliwość zdobycia wiedzy w zakresie zdobywania funduszy w konkursach zewnętrznych – 
w tym umiejętności praktycznych (technicznych), co ma na celu podniesienie skuteczności 
zdobywania zewnętrznych funduszy na finansowanie badań empirycznych, 

 możliwość dyskusji w gronie osób mających własne doświadczenia publikacyjne i projektowe, 
a także osób odpowiedzialnych za czasopisma i konkursy od strony organizacyjnej i technicznej. 

 

Koszty: 

 koszt zaproszenia gości (przejazd, nocleg, wynagrodzenie itp.), 
 koszt zaangażowanego czasu w udział w spotkaniu bez gwarancji skutecznego publikowania 

w czasopismach z listy JCR oraz skutecznego aplikowania o środki finansowe w konkursach 
zewnętrznych, 

 koszty nagród rektorskich za publikacje w czasopismach z listy JCR, 
 koszty dydaktyczne – w przypadku obniżenia pensum wybitnym badaczom. 
 

Czas pracy ze strony administracyjnych pracowników uczelni jest w zasadzie pomijalny – organizacja 
spotkań powinna należeć do standardowych obowiązków Działu Nauki. Uczestnicy spotkania – 1 dzień; 
prelegent – 1 dzień oraz czas na przygotowanie się do spotkania. 

 

1.5.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

Po stronie uczelni: 

1. Ryzyko: znikomy wpływ na podniesienie jakości badań i publikacji naukowych, a w efekcie na wyniki 
kategoryzacji etc. (patrz: korzyści długoterminowe). 
Prawdopodobieństwo wystąpienia: znaczne. 
Sposób uniknięcia: mobilizacja pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych (nagrody, 
system oceny pracowników, możliwie niskie narzuty uczelni w przypadku projektów). 

2. Ryzyko: mała frekwencja w organizowanych spotkaniach, warsztatach, prelekcjach. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia: znaczne. 
Sposób uniknięcia: wymóg uczestnictwa w takim spotkaniu dla pracowników naukowych/naukowo-
dydaktycznych, którzy nie mają publikacji w czasopismach z listy JCR / nie uczestniczyli 
w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych; 
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3. Ryzyko: strata czasu uczestników spotkania (niewłaściwie dobrany prelegent). 
Prawdopodobieństwo wystąpienia: średnie. 
Sposób uniknięcia: oprócz skuteczności prelegenta w publikowaniu w czasopismach z listy 
JCR/zdobywaniu funduszy zewnętrznych, prelegent powinien być osobą właściwie dobraną pod 
kątem umiejętności przekazywania wiedzy. 

 

Po stronie osoby zaproszonej: 

 Ryzyko dzielenia się wiedzą ukrytą i umiejętnościami nabywanymi przez własne doświadczenia, 
często w procesie wieloletniej pracy.  
Prawdopodobieństwo wystąpienia: znaczne. 
Sposób uniknięcia: zachęcenie prelegenta poprzez odpowiednią motywację (np. finansową). 

 

1.5.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

Wykaz 

1. Zaakceptowane przez prorektora ds. nauki zaproszenie na spotkanie skierowane do pracowników. 
2. Harmonogram spotkania. 
3. Dokumentacja wewnętrzna uczelni niezbędna do przyjęcia gościa zewnętrznego i organizacji jego 

wizyty. 
4. Materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. 

 



     

 

 

Publikacja finansowana 
w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2019 
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2.1. Praktyka 1. Indywidualizacja procesu nauczania dla najzdolniejszych 

studentów (wariant elitarny). Wprowadzenie indywidualnej ścieżki 

edukacyjnej w połączeniu z wprowadzeniem systemu tutorskiego / 

mentorskiego 

2.1.1. Opis rozwiązania 

Rozwiązanie polega na wprowadzeniu alternatywnych ścieżek, indywidualizacji kształcenia oraz 
wsparcia w formie tutoringu dla wybranych, wybitnie zdolnych i szczególnie aktywnych studentów. 
Przewiduje się, że w programie uczestniczyć mogą studenci studiów II stopnia. Ścieżka ta jest 
alternatywą dla klasycznej specjalności, w której student nie tylko wybiera dany zakres kształcenia, ale 
także ma możliwość skomponowania własnej ścieżki złożonej z pojedynczych przedmiotów. 
Obowiązkowe są tylko przedmioty kierunkowe, natomiast przedmioty specjalnościowe i przedmioty 
do wyboru dobierane są spośród wszystkich dostępnych na wydziale/uczelni. Edukacja i ścieżka 
kształcenia jest w tym przypadku spersonalizowana, przemyślana (poprzez stały kontakt i dzięki 
wsparciu tutora) oraz zindywidualizowana (dzięki komponowaniu własnych ścieżek kształcenia). 

Przykładem takiego rozwiązania jest Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (WISE) 
wprowadzona na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK w 2013 roku oraz 
Biznesowy Indywidualny Program Studiów (BIPS) na UE we Wrocławiu. WISE UEK realizowana jest 
w ramach jednego z wydziałów, choć w idealnej postaci ścieżka ta powinna być wdrożona na poziomie 
uczelni (podobnie jak na UE we Wrocławiu), a studenci powinni mieć dostęp do wyboru z puli 
przedmiotów oferowanych na wszystkich wydziałach. Ponadto indywidualna ścieżka powinna zostać 
silniej ukierunkowana na kształtowanie kompetencji niezbędnych do bycia naukowcem/badaczem 
oraz na selekcję kandydatów do przyszłej pracy naukowej. 

W ramach indywidualnej ścieżki kształcenia samodzielna praca studenta wspierana jest przez tutora 
(doradca, indywidualny opiekun), który pomaga w doborze przedmiotów oraz kierunków dalszej 
specjalizacji oraz skłania studenta do podejmowania ambitnych wyzwań i tematów badawczych. Tutor 
spotyka się ze studentami cyklicznie (co dwa tygodnie), rozwijając indywidualne zainteresowania 
studenta poprzez: dyskusje, zadania domowe, eseje, realizowane wspólnie projekty badawcze. 
Przedstawiony poniżej projekt jedynie częściowo opiera się na doświadczeniach UEK i UE Wrocław – 
w szerokim zakresie proponując własne rozwiązania. 

Zakłada się, że uczestnicy tej ścieżki będą szczególnie przygotowani do podejmowania studiów 
doktoranckich w ramach szkół doktorskich. A zatem, ścieżka pełniła będzie także funkcje preselekcyjne 
i formujące do dalszej pracy naukowej. Równocześnie przyjęto założenie, że ścieżka naukowa 
(wdrażana w formule eksperymentalnej) w kolejnych latach uzupełniana może być o inne ścieżki 
(np. ukierunkowane na kreowanie/kształcenie przyszłych liderów gospodarki). 

 

Rozwiązanie może być wdrażane na 2 poziomach: 

1. Wersja minimum: rozwiązanie wdrożone na jednym wydziale [plus: łatwiejsza kontrola w fazie 
eksperymentalnej, tańsze wdrożenie, minus: mniejszy potencjał rozwiązania]. 

2. Wersja maksimum 1: rozwiązanie wdrożone na jednej uczelni, koordynowane na poziomie tej 
jednej uczelni [plus: łatwiejsza organizacja rozwiązania, minus: mniejszy potencjał rozwiązania]. 

3. Wersja maksimum 2: rozwiązanie wdrożone we wszystkich / w wybranych uczelniach 
ekonomicznych [minus: rozwiązanie trudniejsze organizacyjnie, plus: realizuje więcej celów – nie 
tylko selekcjonuje, przygotowuje do pracy naukowej, ale też buduje powiązania między uczelniami 
ekonomicznymi, przyszłymi naukowcami oraz zwiększa szanse na powstanie międzyuczelnianych, 
interdyscyplinarnych zespołów badawczych]. 
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Zakłada się, że tutorami będą osoby: 
1. Aktywnie publikujące. 
2. Aktywnie realizujące badania naukowe. 
3. Posiadające kompetencje niezbędne do realizacji wsparcia w postaci tutoringu (np. posiadają 

certyfikat ukończonego kursu). 
 

Proponuje się, aby w ramach realizowanego programu szczególną uwagę zwrócić na kształtowanie 
kompetencji niezbędnych na dalszych etapach kariery naukowej. 

Kompetencje kształtowane w ramach zindywidualizowanej ścieżki nauczania 

Kompetencja 
niezbędna do 

realizacji pracy 
naukowej 

Stały moduł zajęć Zajęcia do wyboru 

Kompetencje 
metodologiczne 

Ogólne wprowadzenie do 
metodologii badań 
naukowych (kurs 
ukierunkowany na 
przedstawienie ogólnych 
zasad realizacji badań 
naukowych) – 30 h 

 

Kurs z zakresu prezentacji 
wyników badań naukowych 
(publikacja wyników) – 
ok. 15 h 

 

Zespołowy projekt badawczy 
nadzorowany przez tutora 

Indywidualnie zaprojektowana ścieżka metodologiczna 
realizowana częściowo w standardowym toku studiów, 
częściowo w indywidualnej specjalności. Uczelnia 
powinna zapewnić dostęp do kursów: 
1. Podstawy realizacji badań ilościowych i jakościowych 

(min. techniki sondażowe, eksperymentalne i quasi-
eksperymentalne, IDI, FGI). 

2. Dobór próby. 
3. Statystyka opisowa i wnioskowanie statystyczne (jako 

kurs analityczny). 
4. Obsługa oprogramowania do analizy danych lub 

wprowadzenie do R. 
5. Specjalistyczne kursy analityczne do wyboru 

w zależności od zainteresowań badawczych studenta. 

OPCJA DODATKOWA: 

1. Kursy wspólnie realizowane przez pracowników 
różnych uczelni ekonomicznych. 

2. Kursy specjalistyczne, oferowane przez jedną 
z uczelni także dla studentów indywidualnej ścieżki 
z pozostałych uczelni realizowane częściowo za 
pomocą technik e-learningowych. 

Kompetencje 
językowe (język 
angielski) 

W ramach tutorialu podczas 
prac nad artykułem 
naukowym 

W ramach kursów prowadzonych w języku angielskim 
(zakłada się, że student weźmie udział w min. 2 kursach 
oferowanych w języku angielskim). 

Pogłębiona wiedza 
z wybranej dziedziny/ 
dziedzin 

 W ramach wybranych kursów z całości oferty wybranej 
uczelni lub uczelni biorących udział w projekcie. 

Kompetencje związane 
z przygotowaniem 
tekstu naukowego 

Przygotowanie artykułów 
naukowych (min. 1 zbiorowy, 
1 indywidualny) 
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2.1.2. Przesłanki i cel stosowania  

Rozwiązanie ma realizować następujące cele główne: 

Opcja minimum: 

1. Indywidualizacja toku studiów ekonomicznych i – w efekcie – początek zmiany postrzegania uczelni 
ekonomicznych jako kształcących masowo. 

2. Selekcja wartościowych kandydatów do pracy naukowej, w przypadku których istnieje szansa na to, 
że ich kariera naukowa będzie skutecznie kontynuowana. 

3. Szybkie przygotowanie do realizacji i publikowania badań naukowych (nabycie przez studentów 
kluczowych w tym zakresie kompetencji) tak, aby w toku studiów doktoranckich ich aktywność 
mogła ogniskować się na badaniach i publikowaniu. 

4. Pośrednio: poprawa produktywności naukowej przyszłych pracowników uczelni. 

5. Budowa zespołów badawczych wokół młodych, publikujących i realizujących badania pracowników 
naukowych. 

 

Opcja maksimum – dodatkowo: 

6. Intensyfikacja współpracy naukowej w zespołach międzyuczelnianych. 

7. Wzrost interdyscyplinarności realizowanych badań naukowych. 

 

Uzasadnienie: 

Uczelnie ekonomiczne charakteryzuje najmniej korzystny wskaźnik SSR (stosunek liczby studentów do 
liczby pracowników). Postrzegane są w związku z tym przez decydentów jako jednostki kształcące 
masowo, w których nie indywidualizuje się toku kształcenia. Istnieje uzasadnione ryzyko, że ta 
negatywna opinia rozpowszechni się wśród innych osób/podmiotów, w tym wśród kandydatów na 
studia oraz ich rodziców i nauczycieli. Rozpowszechnienie takiej opinii może przynieść takie same 
skutki, jakie przyniosło powielanie przez media opinii o niskiej stopie zwrotu z wyższego wykształcenia 
w przypadku kierunków humanistycznych i społecznych, tj. zmniejszenie zainteresowania kształceniem 
na kierunkach ekonomicznych oraz pogorszenie się jakości studentów aplikujących na uczelnie 
ekonomiczne. 

Równocześnie indywidualizacja podejścia do studenta staje się coraz ważniejsza nie tylko dla 
zarządzających sektorem, ale też dla samych studentów. Zasadne zatem wydaje się realne 
zmniejszenie wartości wskaźnika SSR przy równoczesnym wprowadzeniu mechanizmów 
indywidualizacji toku studiów, które byłoby charakterystyczne dla uczelni ekonomicznych i które 
docelowo przyczyniłyby się do ukształtowania wizerunku tychże uczelni jako podmiotów oferujących 
spersonalizowane formy kształcenia oraz zapewniających odpowiednie – i wysokiej jakości – 
kształcenie dla wymagających, szczególnie zdolnych studentów. 

Ponadto wdrożenie reformy 2.0 zmusi uczelnie do konkurowania o ograniczone zasoby finansowe, 
a podstawowym kryterium tej konkurencji będzie produktywność badawcza jednostki. Aby poprawić 
swoją pozycję, uczelnie ekonomiczne podjąć muszą szereg działań zmierzających do zmiany strategii 
publikacyjnej pracowników (rzadsze publikacje, w lepszych czasopismach). W związku z tym, że 
publikacje doktorantów wzmacniają dorobek naukowy uczelni, podjąć należy wczesne działania 
zmierzające do tego, aby doktorant jak najszybciej był w stanie zrealizować i publikować wyniki 
własnych lub zbiorowych badań. Indywidualna ścieżka ukierunkowana jest właśnie na wczesne 
kształtowanie kompetencji pomocnych w realizacji kariery naukowej. 
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2.1.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Wdrożenie następować powinno w następujących etapach (kamienie milowe): 

1. Powołanie zespołu, organizacja zespołu oraz ustalenie szczegółowego harmonogramu wdrożenia 
(zakłada się, że zespół składał będzie się z ok. 5 osób, przy czym jedna z osób będzie miała charakter 
wiodący [koordynator], pozostałe osoby będą miały charakter wspierający). 

2. Opracowanie dokumentu (wraz z jego konsultacją prawną) pn. regulamin indywidualnej ścieżki 
dydaktycznej (zakłada się, że dokument ten będzie w pełni regulował funkcjonowanie ścieżki). 

3. Uchwalenie regulaminu przez radę wydziału (rady wydziałów) i zatwierdzenie przez rektora 
ds. studenckich/dydaktycznych po zasięgnięciu opinii uczelnianych komórek właściwych 
ds. doskonalenia dydaktyki oraz ds. jakości kształcenia. Ustanowienie indywidualnej ścieżki 
dydaktycznej (proces uchwalania nastąpić powinien po uprzednim uzyskaniu zgody rektora na 
otwarcie takiej ścieżki). 

4. Przegląd oferty dydaktycznej uczelni (w tym przedmiotów prowadzonych w języku obcym) oraz ich 
podział na przedmioty: metodologiczne/analityczne, ogólnoekonomiczne, specjalistyczne 
(skatalogowanie i uporządkowanie oferty uczelni ułatwi wybór odpowiednich przedmiotów 
w ramach ścieżek indywidualnych). Przegląd powinien być przeprowadzony przy współpracy 
z pełnomocnikiem rektora ds. jakości kształcenia, który – na podstawie ocen z ankiet studenckich – 
sugerować może wybór określonych przedmiotów/wykładowców. 

5. Wybór tutorów – wytypowanie osób przygotowanych do pracy tutora/przygotowanie wybranych 
3 pracowników do pracy tutora (ważnym elementem jest rozpoznanie liczby osób posiadających 
formalne uprawnienia do pełnienia funkcji tutora – jeśli liczba tych osób jest zbyt mała, konieczne 
może okazać się sfinansowanie uczestnictwa w kursie tutora kolejnych osób). 

6. Przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych na temat indywidualnej ścieżki 
dydaktycznej (etap ten warunkuje sukces całego projektu oraz zwiększy szansę na rekrutację osób 
najzdolniejszych). 

7. Rekrutacja studentów do grupy eksperymentalnej – 9 studentów; 3 tutorów (rekrutacja będzie 
mieć charakter wieloetapowy; zaczyna się od przeglądu CV i listów motywacyjnych nadesłanych 
przez studentów, a zakończy rozmową indywidualną na temat zainteresowań i motywów wyboru 
takiej ścieżki przez studenta). 

8. Realizacja ścieżki (realizacja ścieżki odbywać będzie się zgodnie z opisanym powyżej schematem). 

9. Badanie efektów indywidualnej ścieżki oraz ocena wdrożenia – planuje się przeprowadzić badanie 
w formie grup dyskusyjnych ze studentami i tutorami na początku i na końcu pierwszego semestru. 
Dzięki badaniu można sformułować rekomendacje odnośnie zmian, jakie należałoby wdrożyć 
w kolejnych semestrach. 

Projektowane rozwiązanie wymaga konsultacji z pionem prorektora ds. kształcenia z uwagi na 
konieczność zabezpieczenia finansowania dla jego wdrażania, jak również ze względu na konieczność 
wkomponowania ścieżki indywidualnej w tok studiów. W docelowym modelu prorektor zatwierdza 
regulamin indywidualnych ścieżek kształcenia czy to wydziałowych czy ogólnouczelnianych. Zasięga 
przy tym opinii komórki odpowiedzialnej za jakość kształcenia oraz komórki ds. doskonalenia dydaktyki 
(o ile w danej uczelni są to odrębne jednostki). Także z tymi dwiema komórkami należy skonsultować 
przygotowanie praktyki. 

W niektórych uczelniach powołani są koordynatorzy ds. tutoringu; w UEK działają na niektórych 
wydziałach – są to osoby, które z reguły mają najbardziej kompleksową wiedzę dotyczącą 
indywidualizacji ścieżek edukacyjnych. Zaleca się konsultację dokumentu także z tymi osobami. 



 

 48 

Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/ 
wzorcowych 

dokumentów) 

Miesiąc 

Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Powołanie zespołu, organizacja zespołu oraz ustalenie 
szczegółowego harmonogramu wdrożenia. 

Dokument powołania 
zespołu  

X            10 

2 
Opracowanie dokumentu pn. regulamin indywidualnej 
ścieżki dydaktycznej. 

Regulamin 
indywidualnej ścieżki 
dydaktycznej  

X            10 

3 
Konsultacje prawna regulaminu indywidualnej ścieżki 
dydaktycznej oraz wprowadzenie ewentualnych zmian 
w dokumentach. 

Opinia prawna  
X X           5 

4 
Uzyskanie zgody rektora na otwarcie indywidualnej ścieżki 
oraz określenie zasad finansowania ścieżki. 

Zgoda rektora  
X X           3 

5 

Uchwalenie regulaminu przez radę wydziału (rady 
wydziałów) i zatwierdzenie przez rektora ds. studenckich / 
dydaktycznych po zasięgnięciu opinii uczelnianych 
komórek właściwych ds. doskonalenia dydaktyki oraz 
ds. jakości kształcenia. Ustanowienie indywidualnej ścieżki 
dydaktycznej. 

Uchwała 

 X X          5 

6 

Przegląd oferty dydaktycznej uczelni (w tym przedmiotów 
prowadzonych w języku obcym) oraz ich podział na 
przedmioty: metodologiczne/analityczne, 
ogólnoekonomiczne, specjalistyczne. 

Ujednolicony wykaz 
przedmiotów – oferta 
uczelni  

X X X          5 

7 
Wytypowanie osób przygotowanych do pracy tutora / 
przygotowanie wybranych 3 pracowników do pracy tutora. 

Lista tutorów  
X X X X         

2 
[kurs – 6 dni] 

8 
Powołanie komisji rekrutacyjnej na pierwszy rok 
indywidualnej ścieżki oraz kierownika indywidualnej ścieżki 
dydaktycznej. 

Powołanie  
   X         3 

9 
Przygotowanie materiałów informacyjnych na temat 
indywidualnej ścieżki dydaktycznej. 

Materiały 
informacyjne/ 
promocyjne  

X X X          5 

10 
Dystrybucja materiałów informacyjnych na temat 
indywidualnej ścieżki dydaktycznej. 

Rozesłany mailing  
  X X         10 
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Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/ 
wzorcowych 

dokumentów) 

Miesiąc 

Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 
Rekrutacja studentów do grupy eksperymentalnej 
(9 studentów; 3 tutorów). 

Protokół z posiedzenia 
komisji, lista osób 
zrekrutowanych  

   X         4 

12 
Przeprowadzenie dyskusji grupowej ze studentami oraz 
podsumowanie wyników [badanie potrzeb, oczekiwań, 
motywacji] – ex ante. 

Podsumowanie 
wniosków z dyskusji 
grupowej 

    X        2 

13 

Realizacja ścieżki. Udział studentów 
w indywidualnej 
ścieżce      X X X X X X   

Tutor: 5x liczba 
studentów 
Obsługa 
studiów: 
3x9=27 
Monitoring: 15 

14 
Przeprowadzenie dyskusji grupowej ze studentami oraz 
podsumowanie wyników [badanie potrzeb, oczekiwań, 
motywacji] – ex post. 

Podsumowanie 
wniosków z dyskusji 
grupowej 

         X   2 

13 
Ocena wdrożenia, opracowanie rekomendacji i propozycji 
zmian w zakresie testowego wdrożenia (np. rozbudowa 
alternatywnych ścieżek). 

Lista rekomendacji  
          X X 15 
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2.1.4. Korzyści i koszty 

Korzyści i koszty związane ze wdrożeniem rozwiązania zestawiono w poniższej tabeli. 

Korzyści i koszty 

KORZYŚCI KOSZTY 

1. Dostosowanie formy kształcenia do potrzeb 
studentów najzdolniejszych, a tym samym 
zwiększenie szans na przyciągnięcie najzdolniejszych 
absolwentów studiów I stopnia z innych uczelni. 

2. Indywidualizacja kształcenia na studiach 
ekonomicznych, jako argument do zmiany sądów 
o masowości kształcenia na tego typu kierunkach. 

3. Oczekuje się, że wdrożenie przyniesie także efekty 
długofalowe – praktyka rozpowszechni się na 
standardowe kierunki, w których większy nacisk 
położony zostanie na indywidualizację toku studiów. 

4. Przygotowanie najzdolniejszych studentów do 
podejmowania studiów doktoranckich i wspólnej 
realizacji badań – i pośrednio: poprawa 
produktywności naukowej przyszłych pracowników 
uczelni. 

5.Szybkie przygotowanie do realizacji i publikowania 
badań naukowych (poprzez wyposażenie studentów 
w kluczowe kompetencje w tym zakresie). 

6. Zwiększenie szansy na powstanie 
międzyuczelnianych interdyscyplinarnych zespołów 
badawczych (w wersji maksimum: ścieżki 
międzyuczelnianej) i wzrost interdyscyplinarności 
podejmowanych badań naukowych. 

1. Koszty związane z pracą tutora [zakłada się 5 h 
pracy tutora na semestr na każdego studenta oraz 
5 h na semestr łącznie dla grupy tutoringowej 
(finalnie daje to 40 h na rok dla tutora), tutor 
powinien mieć pod opieką maksymalnie 
3 studentów. 

Koszty te będą się kształtowały w zależności od 
przyjętych w danej uczelni stawek. Przykład UEK:  
69-97 zł/h = 2 760-3 880 zł brutto dla jednego 
tutora, mającego pod opieką 3 studentów 
(w zależności od stopnia i tytułu naukowego tutora), 
do kwot tych należy doliczyć koszty pracodawcy. 

2. Koszty przeszkolenia pracowników (zależne od 
liczby już przygotowanych do pracy tutorskiej 
pracowników uczelni). Certyfikowany kurs dla 
jednego tutora to koszt ok. 2 000-2 800 zł. 

3. Koszty bieżącego dokształcania tutorów: delegacje 
i opłaty konferencyjne dla tutorów uczęszczających 
na wydarzenia naukowe związane z indywidualną 
ścieżką kształcenia – 4 500 zł / rok / 5 tutorów = 
900 zł / 1 tutor. 

4.Koszty koordynacji działań tutorów 
i funkcjonowania informatycznej platformy 
koordynacyjnej: 

- zakup materiałów dydaktycznych (książki, 
prenumerata czasopism, flipchart) – 6 200 zł/rok; 

- zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia 
tutoringu (laptop, drukarka, projektor do 
prowadzenia zajęć) 10 500 zł / 3 lata = 3 500 zł / rok; 

- w zależności od decyzji władz uczelni – w modelu 
docelowym można uhonorować koordynatora 
niewielkim dodatkiem do pensji lub obniżyć pensum 
dydaktyczne: przykładowo dodatek dla koordynatora 
wydziałowego: 250 zł/mies. = 3 000 zł/rok, wzgl. 
obniżenie pensum o 15-30 h = (w zależności od 
przyjętych stawek 69-97 zł) 1 035-2 910 zł brutto 
(do kwot tych należy doliczyć koszty pracodawcy); 

- koszt obsługi platformy tutoringowej: o ile uczelnia 
dysponuje platformą typu moodle lub inną zdatną 
do tego celu, odpowiednie kursy można zrealizować 
bezkosztowo. 
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2.1.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

Realizacja procesu indywidualizacji procesu kształcenia w formie indywidualnej ścieżki edukacyjnej 
zagrożona jest wystąpieniem ryzyka: 
 niedostatecznej trwałości rozwiązań z przyczyn finansowych, 
 nieterminowości i nierzetelności tutorów, 
 nadmiernego upowszechnienia i związanej z tym nierzetelności studentów, 
 kolizji roli tutora i promotora pracy dyplomowej. 
 

Używając macierzy wpływu i prawdopodobieństwa do oszacowania konsekwencji ryzyk stwierdza się, 
że największy wpływ na realizację celów i największe prawdopodobieństwo wystąpienia 
charakteryzuje ryzyko związane z niedostateczną trwałością rozwiązań z przyczyn finansowych. 

Ponieważ z punktu widzenia uczelni tutoring świadczony na rzecz studenta jest usługą dodatkową, 
realizowaną przy niezwiększonym finansowaniu studenta, na realizację rozwiązania należy pozyskać 
środki albo w ramach środków będących obecnie do dyspozycji uczelni w ramach dotacji, albo pozyskać 
je ze źródeł zewnętrznych, takich jak projekty, dotacje projakościowe, studia podyplomowe itd., 
względnie przypisać rozwiązanie do kosztów preselekcji dla studiów doktoranckich. Chcąc pozyskać 
część środków na zindywidualizowaną ścieżkę w ramach funkcjonującego systemu, można myśleć 
o realizacji ścieżki indywidualnej w ramach funkcjonujących przedmiotów. 

Nieterminowość i nierzetelność tutorów może doprowadzić do zmniejszenia zainteresowania 
studentów indywidualną ścieżką kształcenia – prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka można uznać 
jako średnie, wpływ jako niski – w sytuacji, gdy studenci mają wybór spośród większej liczby tutorów. 
Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka należy rozważyć: 
 powierzenie funkcji tutora pracownikowi posiadającemu certyfikat tutora akademickiego uzyskany 

w wyniku szkolenia (w UEK 40-godzinne certyfikowane szkolenie), a także, wobec którego zgodę 
wyrazi komórka ds. jakości kształcenia na podstawie wyników ankiet dydaktycznych, 

 zamieszczanie esejów studenckich oraz notatek tutorów z przebiegu spotkań na specjalnej 
platformie, do której wgląd mają rektor ds. kształcenia, komórki uczelniane właściwe ds. jakości 
kształcenia i doskonalenia dydaktyki oraz ew. kierownik indywidualnej ścieżki kształcenia, 

 stworzenie funkcji kierownika/koordynatora tutoringu (na poziomie wydziałowym w przypadku 
ścieżek wydziałowych i uczelnianego w przypadku ścieżki realizowanej w skali całej uczeni), 

 wprowadzenie do regulaminu mechanizmu zmiany tutora, 
 obowiązek zawarcia przez tutora z uczelnią kontraktu tutorskiego, 
 powierzenie tutorowi pod opiekę maksymalnie 4-5 studentów. 
 

W przypadku ryzyka nierzetelnego wywiązywania się studentów z obowiązków, mimo uzyskania zgody 
na zindywidualizowaną ścieżkę, wpływ na realizację celów można uznać jako duży, natomiast 
prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka można ograniczyć poprzez: 
 wprowadzenie postępowania rekrutacyjnego obejmującego ocenę: motywacji studenta (list 

motywacyjny), dotychczasowych osiągnieć edukacyjnych i naukowych (średnia ocen i ewentualnie 
aktywności akademickiej, listy polecające); 

 wprowadzenie (dla ograniczenia ryzyka wycofania się studenta w trakcie trwania ścieżki) obowiązku 
uzupełnienia różnic programowych dla specjalności, do której student na powrót zostanie 
przypisany. 

 

Dla ograniczenia ryzyka nakładania się ról tutora i promotora rozważyć można połączenie tych funkcji 
(co pozwoliłoby na pozyskanie środków na realizację ścieżki), względnie ścisłe odseparowanie tych ról. 
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Warto podkreślić, że w zakresie koordynacji, ewaluacji czy kontroli postępu prac studentów i tutorów 
istnieją ogólnopolskie standardy w tym zakresie, wyznaczane w ramach corocznego Kongresu 
Tutoringu. 

 

2.1.6. Opracowane dokumenty/procedury 

Wykaz 

- regulamin indywidualnej ścieżki dydaktycznej (załączony wzór regulaminu obowiązującego na UEK) 

 

Załącznik 

 

REGULAMIN 

WYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH (WISE) 

W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE 

 

Zasady ogólne 

§ 1 

1. Uruchomienie Wydziałowej Ścieżki Edukacyjnej wymaga pisemnej zgody Prorektora ds. kształcenia 
i Studentów, udzielanej na wniosek Dziekana właściwego Wydziału. 

2. Ogólny nadzór nad ścieżkami WISE sprawuje Prorektor ds. Kształcenia i Studentów. 
3. Wydziałowe Indywidualne Ścieżki Edukacyjne funkcjonują na każdym wydziale, którego Rada 

Wydziału zatwierdzi niniejszy regulamin. 
4. Wydziałową Indywidualną Ścieżką Edukacyjną na danym wydziale kieruje właściwy Dziekan. 
5. Po przyjęciu regulaminu WISE, Dziekan Wydziału powołuje wydziałowego Koordynatora WISE, który 

koordynuje funkcjonowanie programu WISE na danym Wydziale. 
6. Od wszystkich decyzji Koordynatora WISE, które dotyczą spraw studenckich i są objęte 

postanowieniami Regulaminu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, studentowi 
przysługuje prawo odwołania się do Prorektora ds. Kształcenia i Studentów UEK. Odwołanie wnosi 
się w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji.  

7. W sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz 
Dziekanów właściwych wydziałów, merytoryczny nadzór nad programem WISE sprawuje 
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia.  

 

Organizacja Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej 

§ 2 

1. Wydziałowe Indywidualne Ścieżki Edukacyjne (WISE) to indywidualny plan kształcenia studenta 
(IPK) poszerzony o przedmiot Tutoriale mający na celu zintensyfikowany wielowymiarowy 
i zintegrowany rozwój studenta realizowany poprzez cykl indywidualnych spotkań. 

2. Przedmiot Tutoriale oparty jest o zasady personalizmu w edukacji i realizowany w oparciu 
o narzędzia tutoringu akademickiego (oksfordzkiego). Realizuje ogólnoakademickie efekty 
kształcenia w tym przede wszystkim: w zakresie wiedzy: rozwój wiedzy studenta z zakresu jego 
indywidualnych zainteresować akademickich; w zakresie umiejętności: umiejętność krytycznego 
myślenia, krytycznej analizy tekstu, syntezy, logicznego wnioskowania, formułowania argumentów 
i kontrargumentów, umiejętności komunikacji pisemnej i werbalnej; oraz w zakresie kompetencji 
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społecznych: samodzielność myślenia, refleksyjność i autorefleksyjność oraz postawę 
odpowiedzialności społecznej. 

3. Wydziałowe Indywidualne Ścieżki Edukacyjne prowadzone są na I i II stopniu studiów stacjonarnych 
i trwają odpowiednio trzy ostatnie semestry na studiach I stopnia oraz dwa ostatnie semestry na 
studiach II stopnia. 

4. Każdemu studentowi realizującemu WISE przydzielony zostaje przez wydziałowego Koordynatora 
WISE – indywidualny opiekun naukowy (tutor). 

5. Na wniosek studenta i jego dotychczasowego opiekuna Koordynator może wyrazić zgodę na zmianę 
tutora. 

6. Student WISE realizuje indywidualny program studiów i kształci się według indywidualnych planów 
studiów przygotowywanych w cyklu semestralnym w uzgodnieniu ze swoim tutorem. Plany studiów 
na poszczególne semestry podlegają zatwierdzeniu przez Dziekana właściwego wydziału. 

 

§ 3 

1. Funkcję tutora WISE może pełnić pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie posiadający certyfikat tutora akademickiego uzyskany w wyniku co najmniej 
40 godzinnego szkolenia z zakresu tutoringu akademickiego. Pełnienie funkcji tutora wymaga zgody 
Prorektora ds. Kształcenia i Studentów  podjętej w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora 
ds. Jakości Kształcenia, który bierze pod uwagę średnią z ocen ankiet studentów opiniujących 
prowadzone przez kandydata na tutora zajęcia dydaktyczne. 

2. Do obowiązków tutorów WISE należy: 

1) Prowadzenie tutoriali zgodnie z przydzielonymi przez wydziałowego Koordynatora WISE 
obciążeniami, 

2) Opracowywanie indywidualnych celów i programów tutoriali zgodnych z zainteresowaniami 
studenta dla każdego semestru studiów, 

3) Terminowe ustalanie indywidualnego planu studiów podlegających mu studentów WISE, 
4) Przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych przez siebie tutoriali oraz przedstawianie ich 

wydziałowemu Koordynatorowi WISE do zatwierdzenia na koniec każdego roku akademickiego, 

5) Omawianie stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia z wydziałowym Koordynatorem 
WISE, 

6) Uczestnictwo w procesie rekrutacji do programu WISE na danym Wydziale.  

 

§ 4 

1. Na program studiów studenta WISE składają się przedstawiane tutorowi i zatwierdzane przez tutora 
indywidualne semestralne plany studiów.  

2. Indywidualny plan studiów każdego studenta musi obejmować zajęcia (z zaliczeniami i egzaminami) 
z co najmniej trzech kierunków właściwego stopnia studiów, w tym minimum programowe 
niezbędne do uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub magistra pierwotnego kierunku studiów.  

3. Indywidualny plan studiów każdego studenta konstruowany jest w taki sposób, aby realizował 
wszystkie wymagane kierunkowe efekty kształcenia. 

4. Plan o którym mowa w ust. 1 ustalony zostaje nie później niż na cztery tygodnie po rozpoczęciu 
danego semestru. 

5. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może na wniosek studenta, a za zgodą opiekuna naukowego 
(tutora), dokonać zmian w planie, o którym mowa w ust. 1, w czasie danego roku akademickiego.  

6. Semestralny plan studiów jest dokumentem, w którym student deklaruje realizację określonych 
przedmiotów i związanych z nimi zajęć wraz z informacją o ich wymiarze godzinowym, formie ich 
zaliczenia oraz przypisanej im liczbie punktów ECTS. 
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7. Studenci WISE mają prawo uczęszczać na zajęcia, uzyskiwać zaliczenia oraz zdawać egzaminy na 
wszystkich kursach oferowanych w danym semestrze w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 
na danym poziomie kształcenia, pod warunkiem, że łączna suma punktów ECTS uzyskanych w toku 
studiów jest zgodna z Regulaminem Studiów UEK.  

8. Wymagania dotyczące warunków uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów na poszczególnych 
kierunkach studiów określają jednostki organizacyjne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
i prowadzący zajęcia. 

9. Studenci WISE mają obowiązek uczestniczyć w wydarzeniach, projektach i zadaniach 
organizowanych przez zespół tutorów na danych wydziale. 

 

§ 5 

1. Student odbywający studia w ramach WISE na I stopniu studiów stacjonarnych zobowiązany jest do 
zrealizowania ośmiu indywidualnych spotkań (45 minutowych) w trakcie każdego semestru studiów 
ze swoim tutorem, zwanych dalej tutorialami, za co studentowi przysługuje co semestr 3 punkty 
ECTS. 

2. Student odbywający studia w ramach WISE na II stopniu studiów stacjonarnych zobowiązany jest 
do zrealizowania pięciu indywidualnych spotkań (45 minutowych) w trakcie każdego semestru 
studiów ze swoim tutorem, zwanych dalej tutorialami, za co studentowi przysługuje co semestr 2 
punkty ECTS 

3. W ramach spotkań ze swoim tutorem student zobowiązany jest do terminowej realizacji zadań 
tutorskich wyznaczonych studentowi przez tutora. 

4. Poprzez zadania tutorskie rozumie się w szczególności pisanie esejów w obszarze zainteresowań 
naukowych studenta, przygotowywanie i realizację projektów oraz prezentacji w wybranym 
obszarze zainteresowań oraz grupowych projektów semestralnych zgodnych z sylabusem 
przedmiotu tutoriale. 

 

§ 6 

1. Jedyną drogą przyjęcia na indywidualny program studiów WISE jest postępowanie rekrutacyjne. 
2. Postępowanie rekrutacyjne polega na złożeniu w wyznaczonym terminie do wydziałowego 

Koordynatora WISE podania o przyjęcie na Wydziałową Indywidualną Ścieżkę Edukacyjną wraz 
z listem motywacyjnym, zaświadczeniem o średniej z dotychczasowych semestrów studiów 
(minimum 4,0) i ewentualnymi listami polecającymi. Za kryteria, organizację i przebieg 
postępowania rekrutacyjnego odpowiada wydziałowy Koordynator WISE. 

3. Każdego roku akademickiego ustala się limit przyjęć w ramach Wydziałowych Indywidualnych 
Ścieżek Edukacyjnych, który nie może przekroczyć 15 osób na studiach I stopnia oraz 10 na studiach 
II stopnia na każdym Wydziale.  

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek wydziałowego Koordynatora WISE, Dziekan właściwego 
wydziału może podjąć decyzję o wykreśleniu studenta z listy studentów WISE. Taki student 
zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych wybranej przez siebie specjalności 
w ramach swojego kierunku studiów. 

 

§ 7 

1. Student odbywający studia w ramach WISE ma prawo zgłoszenia wyboru promotora pracy 
licencjackiej lub magisterskiej spośród wszystkich promotorów przedstawianych na wszystkich 
kierunkach i specjalnościach danego Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w danym 
roku akademickim.  

2. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 1 nie jest równoznaczne z przydziałem do danej grupy 
seminaryjnej. O przydzieleniu studentowi WISE promotora pracy licencjackiej lub magisterskiej 
decyduje Dziekan właściwego wydziału, dokonując wpisu do odpowiedniej grupy seminaryjnej. 
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§ 8 

1. Student odbywający studia w ramach programu WISE, po uzyskaniu absolutorium i spełnieniu 
warunków niezbędnych do uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub magistra w zakresie 
wybranego na I roku kierunku studiów składa egzamin licencjacki lub magisterski na właściwym 
wydziale Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

2. Student, który odbył studia w systemie WISE, po uzyskaniu absolutorium oraz złożeniu egzaminu 
licencjackiego lub magisterskiego, otrzymuje na właściwym kierunku dyplom ukończenia studiów 
z tytułem zawodowym licencjata lub magistra z informacją o odbyciu Wydziałowej Indywidualnej 
Ścieżki Edukacyjnej. 

 

§ 9 

Czynności administracyjne związane z działalnością Wydziałowych Indywidualnych Ścieżek 
Edukacyjnych wykonuje dziekanat właściwego wydziału. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy i regulacje 
obowiązujące na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. 
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2.2. Praktyka 2. Projekt budowania nowej jakości studiów II stopnia wzorem 

najlepszych uczelni europejskich 

2.2.1. Opis rozwiązania 

Proponowana formuła (idea) budowania nowej jakości studiów II stopnia w publicznych uczelniach 
ekonomicznych opiera się na następujących elementach: 

 nauce własnej studenta połączonej ze zwiększonymi wymaganiami w trakcie realizacji zajęć 
dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów, 

 adekwatności treści programu kierunku studiów i jego nazwy (tematyki), 
 przejrzystości ramowej struktury programu studiów i jej zbieżności ze strukturą studiów 

w najlepszych uczelniach zachodnich, 
 adekwatności formy i wymagań egzaminu końcowego z przedmiotu do zakładanych 

przedmiotowych efektów kształcenia, 
 modernizacji dydaktyki poprzez stosowanie e-learningu, w pierwszej kolejności na potrzeby 

bieżącego sprawdzania (weryfikacji) wiedzy studenta (kolokwia, quizy itp.). 

 

Tworzenie kierunków studiów i projektowanie ich programów pozostaje w gestii każdej z uczelni; nie 
ulegają też zmianie dotychczasowe zasady dotyczące zakresu swobody wyboru przedmiotów 
(co najmniej 30% ogólnej liczby punktów ECTS). 

Punktem wyjścia do osiągnięcia nowej jakości studiów II stopnia powinno być przyjęcie projektu 
ramowej struktury programów tych studiów przez Senat uczelni lub radę wydziału, tj. struktury 
zbudowanej w oparciu o podstawową/bazową jednostkę wyceny wartości przedmiotu w programie 
studiów na wzór jednostki course-unit stosowanej m.in. w uczelniach angielskich3. 

W projekcie za podstawową jednostkę (przeliczeniową) w programie studiów przyjmuje się 
przedmiot/moduł o wartości 5 ECTS (z reguły obejmujący 30 h zajęć dydaktycznych). Oznacza to, że 
łączny nakład pracy studenta na zrealizowanie efektów przedmiotowych wynosi od 125 do 150 h. 
Nakład ten obejmuje: godziny zajęć dydaktycznych i konsultacji oraz godziny nauki własnej studenta 
przeznaczone na: studiowanie literatury, wykonywanie zadań i projektów, pisanie esejów, 
przygotowanie do kolokwiów i egzaminu. 

Powyższe rozwiązanie, związane ze zwiększoną wyceną przedmiotów w punktach ECTS, pozwala 
uczelni już „na wejściu” automatycznie ograniczyć w programach kierunków nadmierną liczbę 
przedmiotów i egzaminów w trakcie studiów (i poszczególnych semestrów), jednocześnie zwiększając 
w nowo opracowanych lub modyfikowanych sylabusach zakres treści przedmiotów i wymagań wobec 
studentów. 

Zbudowanie nowej jakości studiów II stopnia wymaga jednocześnie od uczelni: 

 zmiany form prowadzenia zajęć dydaktycznych, tj. łączenie wykładów z ćwiczeniami w ramach 
danego przedmiotu; ograniczenie do minimum przedmiotów realizowanych tylko w formie 
tradycyjnych wykładów na rzecz wykładów konwersatoryjnych; szersze wykorzystanie formy  
e-learningu i blended learningu, zwłaszcza w odniesieniu do studiów niestacjonarnych, 

 zwiększenia udziału aktywnych metod prowadzenia zajęć (metody problemowe, case study, praca 
w grupach, dyskusje, portfolia, prezentacje itp.), 

                                                           
3 Z reguły w roku akademickim studenta obowiązuje zaliczenie przedmiotów o łącznej wartości 4 units, przy czym 
poszczególne przedmioty (kursy) mogą mieć wartość 0,5 unit lub 1,0 unit, czyli odpowiednio: 15 lub 30 brytyjskich 
punktów kredytowych (tj. 7,5 ECTS lub 15 ECTS; 1 punkt w uczelniach brytyjski = 0,5 ECTS) – zob. m.in.: 
www.ucl.ac.uk/clie/CourseUnits; 
www.lse.ac.uk/resources/calendar/programmeRegulations/taughtMasters/2017_MScEconomics.htm. 

http://www.ucl.ac.uk/clie/CourseUnits
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/programmeRegulations/taughtMasters/2017_MScEconomics.htm
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 uwzględniania w ocenie końcowej z przedmiotu wyników pracy studenta w trakcie zajęć (% oceny 
z esejów, projektów, sprawdzianów, ćwiczeń), 

 wyraźnego ograniczenia liczby egzaminów w formie testów na rzecz powszechnego stosowania 
pisemnej formy egzaminu końcowego z poszczególnych przedmiotów. 

 

Podniesienie jakości kształcenia na studiach II stopnia wymaga również rozwiązania kwestii studentów 
przyjętych na dany kierunek studiów bez podstawowego przygotowania w zakresie problematyki tego 
kierunku (brak egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej umożliwiających sprawdzenie 
poziomu tej wiedzy u kandydatów). Dotyczy to zwłaszcza osób będących absolwentami 
nieekonomicznych kierunków studiów I stopnia. 

Wzorem niektórych uczelni zagranicznych przewiduje się zorganizowanie dla tych osób zajęć w postaci 
tzw. modułu wstępnego4. Zawierałby on podstawowe treści z zakresu paru głównych przedmiotów 
kierunkowych z I stopnia studiów, prowadzony byłby w wymiarze co najmniej 30 godzin w pierwszych 
tygodniach października (równolegle z zajęciami z programu I semestru), przy czym wykaz wymaganej 
literatury do tych zajęć byłby wcześniej udostępniony zainteresowanym studentom. Zajęcia mogłyby 
być prowadzone także w formie blended learningu. 

Innym sposobem na podniesienie jakości kształcenia osób nieposiadających odpowiedniego 
przygotowania kierunkowego z I stopnia studiów mogłoby być prowadzenie dla takich osób studiów 
magisterskich o profilu praktycznym. Zmiana kierunku kształcenia po I stopniu studiów podyktowana 
jest bowiem przede wszystkim chęcią zdobycia nowych kwalifikacji i nowego zawodu. Wzorem mogą 
tu być studia MBA, w których licznie uczestniczą osoby bez wykształcenia ekonomicznego. 

 

2.2.2. Przesłanki i cel stosowania 

Z analizy organizacji studiów i programów kształcenia w wybranych najlepszych uczelniach 
zachodnioeuropejskich, przeprowadzonej w ramach Ekspertyzy5 w obszarze Dydaktyka (pkt 1.3), 
wynika, że studia wyższe w polskich publicznych uczelniach ekonomicznych, zwłaszcza na poziomie 
studiów II stopnia, powinny zostać znacząco przeorientowane. Wprowadzenie ustawy 2.0 jest 
wyjątkowo korzystną okazją do rozpoczęcia procesu budowy ich nowej jakości na wzór studiów 
magisterskich w uczelniach zachodnich. 

Proponowane podejście/rozwiązanie, z wykorzystaniem modelu ramowej struktury studiów, wychodzi 
naprzeciw – dostrzeganej przez środowisko akademickie i wyraźnie też sygnalizowanej przez 
studentów uczestniczących w wymianie międzynarodowej – potrzebie modyfikacji programów 
kształcenia na studiach II stopnia, w tym zwiększenia wyceny wartości przedmiotów w punktach ECTS. 
Obecnie, w programach studiów oferowanych przez polskie uczelnie, dominują przedmioty 
realizowane w wymiarze 30 godzin, które najczęściej wyceniane są na 3 punkty ECTS. Bezpośrednią 
konsekwencją takiej (niskiej) ich wyceny jest konieczność zrealizowania w trakcie studiów bardzo dużej 

                                                           
4 Np. w hiszpańskiej ESADE studenci programu magisterskiego z finansów przed rozpoczęciem roku 
akademickiego, we wrześniu muszą zaliczyć tzw. Pre-programme, obejmujący zajęcia z rachunkowości oraz 
z ekonomii finansowej i finansów przedsiębiorstwa. Z kolei Uniwersytet w St. Gallen dla studentów bez 
gruntownego przygotowania do studiów magisterskich na danym kierunku organizuje Integration week. 
W przypadku kierunku ekonomia tygodniowy program zajęć obejmuje podstawy: mikro- i makroekonomii, 
statystyki i matematyki, kontrolingu i zarządzania finansami. Studenci wcześniej otrzymują wykaz literatury do 
zajęć. Źródło: www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview; 
www.unisg.ch/en/studium/zulassungundanmeldung/zulmasterstufe/mecon. 
5 Appenzeller D., Bem A., Cierniak-Emerych A., Jelonek M., Macioł S., Pietrucha J., Rękas M. (2018), Analiza 
wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie uczelni ekonomicznych w obszarze dydaktyki, 
Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie 
szkolnictwa wyższego”, finansowanego ze środków programu „Dialog” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
https://www.unisg.ch/en/studium/zulassungundanmeldung/zulmasterstufe/mecon
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liczby przedmiotów, by osiągnąć wymagane dla tych studiów minimum punktowe. Znaczna część 
programów studiów pozostaje też pod wpływem nieobowiązujących już od kilku lat ministerialnych 
standardów kształcenia, oraz wyraźnie odbiega od organizacji studiów w uczelniach zagranicznych. 
Dotyczy to również form i metod prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

W polskich uczelniach należy także dążyć do zapewnienia odpowiedniości (adekwatności) treści 
programu kierunku studiów i jego nazwy, ze względu m.in. na wartość informacyjną tej nazwy dla 
interesariuszy uczelni, w tym kandydatów na studia i ich rodzin. 

Projekt spełnia stosowne wymagania wynikające ustawy PSW (także ustawy 2.0) oraz z Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia 
studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. 

Proponowane rozwiązanie ma na celu: 
 podniesienie jakości kształcenia na studiach II stopnia (zarówno stacjonarnych, jak 

i niestacjonarnych), 
 zapewnienie krajowej i międzynarodowej porównywalności organizacji i struktury procesu 

kształcenia (ułatwiającej wymianę studentów, realizację programów podwójnych dyplomów, udział 
w budowaniu sieci uczelni akademickich). 

 

Proponowane rozwiązanie jest powiązane z organizacją studiów, kadrą naukowo-dydaktyczną, 
finansowaniem – kosztami kształcenia, umiędzynarodowieniem oraz współpracą z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. 

 

2.2.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Wdrożenie modelowej ramowej struktury programów studiów, stanowiącej swoiste warunki 
brzegowe dla projektowanych programów, uzależnione jest od decyzji Senatu uczelni. Gdyby została 
zaakceptowana, to programy dla nowych roczników rekrutacyjnych studentów mogłyby zostać 
wdrożone od roku akademickiego 2020/2021. W tym czasie odpowiednie zespoły/komisje uczelniane 
ds. danego kierunku studiów powinny dokonać weryfikacji obecnych programów studiów oraz 
opracować projekty zestawów obowiązkowych przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych wraz 
z nowymi lub zmodyfikowanymi ich sylabusami. 

Utrzymując dotychczasową punktację dla seminarium dyplomowego (20 ECTS), maksymalna liczba 
przedmiotów (w tym lektoratów) w programie czterosemestralnych studiów II stopnia wyniosłaby 20. 
W praktyce liczba przedmiotów będzie mniejsza, gdyż niektóre przedmioty kierunkowe będą 
wymagały większej liczby godzin zajęć prowadzonych z udziałem studentów i większego nakładu pracy 
studenta, a tym samym będą wyceniane powyżej 5 ECTS. 

W projekcie przyjmuje się ogólne założenie, że na studiowanie przedmiotów kierunkowych (w tym 
lektorat) przeznacza się dwa semestry, a kolejne dwa – na studiowanie przedmiotów specjalizacyjnych 
i do wyboru oraz przygotowanie i obronę pracy dyplomowej. W rezultacie łączny wymiar studiów 
II stopnia wynosiłby około 690 godzin zajęć dydaktycznych (por. tabela w pkt 2.2.6)6. Kluczowe kroki 
i zespoły przedstawiono w poniżej. 

 

                                                           
6 Dla porównania: w obowiązujących do 2011 r. standardach kształcenia na wielu kierunkach studiów minimalna 
liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych wynosiła 800 godzin (w tym na kierunku ekonomia oraz kierunku 
finanse i rachunkowość) lub 900 godzin (w tym na kierunku zarządzanie). 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/wzorcowy
ch dokumentów) 

Miesiąc Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Senacka/Wydziałowa komisja programowo-dydaktyczna 
przygotowuje projekt ramowej struktury studiów i zasady tworzenia 
programów kierunków studiów, które przesyła do zatwierdzenia 
przez Senat/radę wydziału. 

Ramowa struktura 
programów studiów 
II stopnia i zasady tworzenia 
programów kierunków 
studiów 

X X X          

 
8 

2 

Senacka/Wydziałowa komisja programowo-dydaktyczna 
opracowuje/modyfikuje wzorcowy formularz sylabusa przedmiotu – 
uwzględniający różne formy nakładu pracy studenta w kontekście 
wyceny przedmiotu w punktach ECTS, rozbudowane formy 
i metody zajęć oraz elementy oceny końcowej z przedmiotu. 

Wzór formularza sylabusa 
przedmiotu 

   X         

 
2 

3 

Zespoły/ rady/ opiekunowie kierunku studiów dokonują 
weryfikacji obecnych programów kształcenia kierunkowego 
i przygotowują projekty nowych programów dostosowanych do 
nowych wymagań wraz z opisem zakładanych do osiągnięcia 
efektów kierunkowych. 

Projekt kierunkowych 
efektów kształcenia oraz 
projekt programu studiów   X X X X X      

 
30 

4 
Nauczyciele akademiccy przygotowują sylabusy do przedmiotów 
z projektu nowego programu studiów. 

Opracowane sylabusy 
z poszczególnych 
przedmiotów 

     X X X     
40 

(20 sylabusów 
x 2 dni) 

5 

Zespół/Rada kierunku przesyła wniosek do Rektora z projektem 
nowego programu studiów wraz z sylabusami przedmiotów w celu 
skierowania go do recenzji (wskazana recenzja zewnętrzna 
i wewnętrzna). 

Dokumentacja wniosku 
o utworzenie kierunku 
studiów lub modyfikację 
programu kształcenia/ 
studiów na danym kierunku 

        X    

 
0,5 

6 
Rektor kieruje do recenzji wniosek zawierający projekt kierunku 
studiów (efekty kształcenia, program, sylabusy). 

Recenzje  
        X X   

10 

7 
Senacka/wydziałowa komisja programowo-dydaktyczna, po 
otrzymaniu recenzji, opiniuje projekt programu i przesyła do 
Senatu/rady wydziału w celu dalszego procedowania. 

Opinia Komisji  
          X  

 
1 

8 
Senat/rada wydziału zatwierdza programu kierunku studiów 
i włącza go do oferty studiów. 

Program studiów dla danego 
kierunku 

           X 
 

9 
Zespół/rada kierunku opracowuje programu modułu wstępnego 
oraz wykaz literatury do tego modułu (dla każdego kierunku lub 
grupy kierunków studiów). 

Program i literatura do 
modułu wstępnego         X X   

 
4 
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2.2.4. Korzyści i koszty 

Nowa formuła studiów pozwala: 
 zweryfikować i zracjonalizować obecną ofertę dydaktyczno-programową uczelni m.in. przez 

wyeliminowanie jej rozdrobnienia, brak spójności i nadmierne powtarzanie się treści, 
 ograniczyć nadmierną liczbę przedmiotów i egzaminów w trakcie studiów, 
 opracować programy kształcenia zapewniające realny wzrost jakości studiów II stopnia i wzrost 

konkurencyjności uczelni w tym segmencie rynku edukacji wyższej, 
 nadanie/przywrócenie studiom wyższym właściwego ich charakteru, czyli „studiowania”, m.in. 

przez większe wymagania wobec studentów i ich nauki własnej, przy zmniejszeniu nadmiernego 
obecnie wymiaru godzinowego zajęć na uczelni, w których systematycznie uczestniczy tylko 
relatywnie mały odsetek studentów (co m.in. wynika z faktu, że wykłady są nieobowiązkowe, 
a wiele przedmiotów realizowanych jest właśnie w takiej formie), 

 powstanie nowej jakości programów kształcenia o wymiarze europejskim: przedmioty 
obszerniejsze treściowo i integrujące wiedzę, łączące teorię z praktyką m.in. przez wprowadzenie 
ćwiczeń do prawie wszystkich lub większości przedmiotów realizowanych dotąd w formie 
wykładów; przedmioty nie wymagające ćwiczeń powinny być realizowane w formie 
konwersatoriów; powinno się szerzej wykorzystać formę e-learningu, a zwłaszcza blended 
learningu, gdzie wykłady można zastąpić nauką na platformie, a „fizycznie” rozwinąć zajęcia 
ćwiczeniowe. 

 

Do korzyści bezpośrednich i pośrednich dla społeczności akademickiej należy zaliczyć: 
 lepsze sprofilowanie programu studiów, 
 przejście z systemu nauczania na system uczenia się, 
 większy stopień upraktycznienia studiów (więcej zajęć ćwiczeniowych oraz aktywnych metod ich 

prowadzenia), 
 większe możliwości lepszego przygotowania się studentów do egzaminów w trakcie semestru 

z uwagi na mniejszą liczbę przedmiotów i egzaminów,  
 ograniczenie wymiaru godzinowego studiów (korzystny wpływ na ograniczenie zjawiska 

nieobecności studentów na wielu zajęciach), 
 wprowadzenie ćwiczeń do większości przedmiotów (dla wykładowców też forma rekompensaty 

liczby godzin w pensum dydaktycznym), 
 lepsze zagospodarowanie czasu pracy nauczycieli akademickich przeznaczonego na dydaktykę, 
 zdecydowana poprawa dotychczasowych relacji wymiaru godzinowego zajęć dydaktycznych na 

studiach niestacjonarnych w stosunku do studiów stacjonarnych. 
 

Pozostałe korzyści to: 
 czytelna/przejrzysta i logiczna struktura programu, odpowiadająca strukturze studiów w wielu 

uczelniach zachodnich, 
 ułatwienie wymiany studentów i tworzenie programów podwójnych dyplomów, jak i sprzyjanie 

podejmowaniu studiów przez cudzoziemców. 
 

Koszty związane są głównie z nakładami na opracowanie nowych projektów programów kierunków 
oraz opracowanie sylabusów nowych przedmiotów lub modyfikację istniejących sylabusów (nakład 
pracy z tym związany można też wliczyć do pensum). 

Jeśli chodzi o koszty dydaktyki, to wymagana jest analiza obciążeń dydaktycznych uwzględniająca 
z jednej strony zmniejszony łączny wymiar studiów, a z drugiej strony – prowadzenie większej liczby 
przedmiotów w formie wykładów i ćwiczeń. Z uwagi na zwiększoną wycenę przedmiotów w punktach 
ECTS, zmniejszy się liczba przedmiotów w programie studiów, a tym samym liczba godzin zajęć 
ćwiczeniowych nie musi znacząco wzrosnąć w stosunku do obecnego stanu. Na tym etapie trudno 
oszacować wymagania dotyczące liczby sal na zajęcia ćwiczeniowe, jak i ustalić czy dla nauczycieli 
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akademickich zwiększona liczba godzin zajęć ćwiczeniowych będzie wystarczająco rekompensowała 
liczbę godzin utraconych z uwagi na zmniejszony wymiar godzinowy studiów. 

 

2.2.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

Największym ryzykiem jest prawdopodobny opór części wykładowców wynikający z obawy, że 
dotychczas prowadzone przez nich przedmioty mogą stracić status obowiązkowych w nowym 
programie studiów, a tym samym mogących mieć problemy z wykonaniem pensum dydaktycznego. 

Nie można wykluczyć ryzyka ograniczenia zakresu zgłębienia wiedzy specjalistycznej w trakcie studiów 
magisterskich, która jest ich immanentną cechą. To ryzyko można zminimalizować lub wyeliminować 
przez przestrzeganie zasady na etapie projektowania programu, że to co jest niezbędne dla 
wykształcenia kierunkowego jest obowiązkowe. 

W niektórych uczelniach może pojawić się też problem lokalowy, bo zamiast dużych auli będą 
potrzebne liczniejsze mniejsze sale seminaryjne. 

 

2.2.6. Opracowane dokumenty/procedury 

Wykaz 

1. Definicja podstawowej jednostki (elementu) w programie studiów. 
2. Projekt ramowej struktury programów studiów II stopnia. 
3. Projekt standardowego planu studiów II stopnia. 
 

Ad. 1. Definicja podstawowej jednostki (elementu) w programie studiów. 
„Przedmiot/moduł o wartości 5 ECTS (z reguły obejmujący 30 h zajęć dydaktycznych) jest podstawową 
jednostką w strukturze programu studiów. Oznacza to, że łączny nakład pracy studenta na 
zrealizowanie efektów przedmiotowych wynosi od 125 do 150 h. Nakład ten obejmuje: godziny zajęć 
dydaktycznych i konsultacji oraz godziny nauki własnej studenta przeznaczone na: studiowanie 
literatury, wykonywanie zadań i projektów, pisanie esejów, przygotowanie do kolokwiów i egzaminu”. 
 

Ad. 2. Projekt ramowej struktury programów studiów II stopnia  
Rodzaj zajęć Godziny ECTS 

A. Przedmioty, w tym 570 (max.19 przedmiotów x 30ª) 95   

- kierunkowe 330 55 

- specjalnościowe 150 25 

- inne, w tym ew. praktyka 120 20 

B. Język obcy 60ᵇ   5 

C. Seminarium dyplomowe 60 (2 sem. x 30) 20 

Ogółem 690 ª ᵇ 120 

ª Niektóre przedmioty/moduły o wartości 5 ECTS mogą mieć w danej uczelni nieco większy wymiar godzinowy, 
jeśli jest to niezbędne do osiągnięcia w trakcie zajęć założonych efektów przedmiotowych; wówczas ogólna liczba 
godzin się zwiększy. Generalną zasadą powinno być jednak przyznawanie proporcjonalnie większej liczby 
punktów ECTS przedmiotom o większym wymiarze godzinowym, aby nie wydłużać ogólnego wymiaru 
godzinowego studiów (np. 7,5 ECTS za przedmiot/moduł 45-godzinny, wymagający od studenta 187,5-225 h 
łącznego nakładu pracy; 10 ECTS za przedmiot/moduł 60-godzinny wymagający od studenta 250-300 h łącznego 
nakładu pracy). 

ᵇ Jeśli lektorat z języka obcego byłby prowadzony w większym wymiarze godzin, to miałby odpowiednio większą 
wartość w punktach ECTS (np. jak w SGH – 120 h; 2 semestry po 5 ECTS) – łączna liczba godzin na studiach byłaby 
też odpowiednio większa; gdyby zaś uczelnia zamiast lektoratu prowadziła przedmiot w języku obcym, to wymiar 
punktów (i godzin) za taki przedmiot powinien być zgodny z ogólnymi zasadami punktacji przedmiotów. 
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Ad. 3. Projekt standardowego planu studiów II stopnia¹ 

Semestr studiów Przedmioty ECTS Godziny 

 
I 

1-5* 25 150 

6. Lektorat 5 60 

razem 30 210 

 
II 

7-12* 30 180 

razem 30 180 

III 13-17* 25 150 

Seminarium dyplomowe 5 30 

razem 30 180 

 18-20 15 90 

 Seminarium dyplomowe 15 30 

 razem 30 120 

Ogółem I-IV  120 690 

¹ Przy założeniu, że przedmioty mają po 5 ECTS i po 30 h, a lektorat trwa jeden semestr. 

*Jeśli dana uczelnia stosuje zasadę, że w danym semestrze nie może być więcej niż 5 egzaminów, to liczbę 
przedmiotów w semestrze nie powinna być większa od pięciu (np. 3 x 5 ECTS + 2 x 7,5 ECTS) lub też jeden – szósty 
przedmiot nadal kończyłby się zaliczeniem (generalnie, wszystkie przedmiotu realizowane w formie wykładów 
oraz wykładów i ćwiczeń powinny kończyć egzaminem; zaliczeniem mogą/powinny kończyć się przedmioty 
prowadzone tylko w formie ćwiczeniowej – laboratorium, trening). 

 

2.2.7. Załączniki 

Załączniki będą sukcesywnie opracowywane wraz z postępami procesu wdrożenia tej praktyki. 
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2.3. Praktyka 3. Wzbogacanie i uelastycznienie oferty programowej uczelni – 

specjalność międzykierunkowa 

2.3.1. Opis rozwiązania 

Dla studentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności wykraczających poza wybrany 
przez nich kierunek studiów, oferuje się sformalizowaną ścieżkę studiów (określony zestaw 
przedmiotów) w postaci tzw. specjalności międzykierunkowej. Nazwa specjalności powinna być 
adekwatna do jej zakładanych efektów kształcenia. Efekty te powinny być zgodne z osiągnięciami 
nauki, potrzebami gospodarki, rynku pracy, stowarzyszeń i organizacji zawodowych oraz innych grup 
interesariuszy. Jednocześnie ukończenie specjalności międzykierunkowej i nabyte kompetencje 
powinny zwiększać możliwości zatrudnienia absolwenta lub dalszego jego kształcenia. Opiekę 
naukową nad specjalnością międzykierunkową sprawuje jej koordynator powołany przez rektora. 

Do oferty programowej tworzącej określoną specjalność międzykierunkową wchodzą przedmioty 
obejmujące najważniejsze zagadnienia z zakresu objętego nazwą specjalności. Zajęcia prowadzone są 
przez pracowników posiadających zarówno dorobek naukowo-dydaktyczny, jak i praktyczny oraz mogą 
one być realizowane we współpracy z biznesem. 

Specjalność międzykierunkowa może być oferowana studentowi do wyboru obok specjalności 
kierunkowej (jeśli ma on wystarczającą liczbę punktów ECTS na przedmioty do wyboru) lub zamiast 
specjalności kierunkowej (wówczas potrzebna jest stosowna uchwała rady wydziału lub Senatu 
uczelni). Dotyczy to w szczególności specjalności międzykierunkowej, której ukończenie uprawnia do 
zwolnienia z egzaminów zewnętrznych w ramach określonej kwalifikacji zawodowej (np. doradca 
podatkowy). W takim przypadku często wymagany jest szeroki zestaw przedmiotów. 

Specjalność międzykierunkowa może być uruchamiana na wszystkich stopniach, profilach i formach 
studiów oraz w języku obcym. Wymiar programu specjalności międzykierunkowej w punktach ECTS 
(i godzinach zajęć) powinien być co najmniej równy wymiarowi specjalności kierunkowej (tej 
z programu danego kierunku), gdyż powinien zawierać także przedmioty z innego kierunku lub z oferty 
całej uczelni. 

Liczba punktów ECTS za przedmioty tworzące specjalność międzykierunkową mieści się w puli punktów 
na zajęcia do wyboru przez studenta. Punkty ECTS zdobyte za przedmioty wchodzące w skład 
specjalności międzykierunkowej wliczane są do puli punktów wymaganych do ukończenia studiów na 
danym kierunku studiów. Ukończenie specjalności międzykierunkowej potwierdzane jest oficjalnym 
certyfikatem z logo danej uczelni. 

Warunkiem uzyskania certyfikatu, poza zaliczeniem przedmiotów/zajęć wchodzących w skład danej 
specjalności, jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów na studiowanym kierunku. Student 
zobowiązany jest bowiem do zrealizowania obligatoryjnego programu kształcenia kierunkowego, 
w tym osiągnięcia zakładanych efektów kierunkowych, natomiast certyfikat poświadcza zdobycie 
dodatkowych kompetencji (kwalifikacji). 

 

2.3.2. Przesłanki i cel stosowania 

Studia wyższe w polskich uczelniach prowadzone są w ramach kierunków studiów, których programy 
z reguły obejmują również specjalności kierunkowe (pozwalające lepiej ukierunkować i pogłębić 
wiedzę przekazywaną w ramach danego kierunku studiów). Ich nazwy i programy zatwierdzane są 
przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, a będą – według nowej ustawy – przez 
senaty uczelni (tak jest obecnie w SGH). Programy te obowiązują dany rocznik rekrutacyjny studentów. 
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Wzorem SGH – uczelnie mogłyby oferować studentom danego kierunku studiów także specjalizowanie 
się w określonej problematyce, obejmującej przedmioty z programu więcej niż jednego kierunku 
studiów. Punkty ECTS za przedmioty/zajęcia tworzące specjalność międzykierunkową pochodzą z puli 
punktów na zajęcia do wyboru przez studenta. Program specjalności międzykierunkowej może zatem 
zatwierdzać rektor uczelni, co w istotny sposób ułatwia jej powoływanie, modyfikację i ewentualne 
znoszenie. Oferta specjalności międzykierunkowej mogłaby m.in. wynikać ze współpracy uczelni 
z biznesem i sprzyjałaby „upraktycznieniu” studiów. Specjalność międzykierunkowa może być 
zrealizowana nawet w trakcie jednego semestru; powinna kończyć się dodatkowym certyfikatem, i być 
wpisywana w suplemencie do dyplomu. 

Rozwiązania w zakresie specjalności międzykierunkowej spełniają wymagania wynikające ustawy PSW 
(także projektu ustawy 2.0) oraz z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia. 

Celem rozwiązania w postaci specjalności międzykierunkowej jest wzbogacenie i uelastycznienie 
programu kształcenia kierunkowego. Specjalność taka może być oferowana nie tylko nowemu 
rocznikowi studentów, ale i osobom już studiującym, jeśli uda im się jeszcze zrealizować daną 
specjalność przed planowym terminem ukończenia studiów. 

Oferta specjalności międzykierunkowej wraz z jej programem stanowi swoisty rodzaj instytucjonalnego 
tutora, doradcy – ułatwiający studentowi rozwijanie zainteresowań w profesjonalnie zdefiniowanym 
zakresie (wykraczającym poza wybrany przez niego kierunek studiów). 

Oferta specjalności międzykierunkowej pozwala lepiej wykorzystać potencjał kadrowy uczelni, 
zwiększa możliwości jej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z instytucjami 
akredytującymi kwalifikacje zawodowe. 

 

2.3.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Program specjalności międzykierunkowej opracowywany jest przez zespół pracowników co najmniej 
jednej jednostki naukowo-dydaktycznej uczelni i zawiera przedmioty z programu całej uczelni 
i ew. przedmioty autorskie, umożliwiające studentowi uzyskanie specjalizacji w ważnym obszarze 
funkcjonowania współczesnej gospodarki i społeczeństwa. 

Z wnioskiem o utworzenie specjalności międzykierunkowej może wystąpić do rektora dyrektor 
instytutu/kierownik katedry czy zespół wykładowców. Inicjator utworzenia specjalności odpowiada za 
opracowanie wniosku, który powinien zawierać: uzasadnienie celowości jej utworzenia, opis 
zakładanych efektów kształcenia oraz program specjalności wraz z sylabusami przedmiotów. 

Wniosek z kompletem materiałów kierowany jest do dwóch recenzentów, a po uzyskaniu recenzji – 
opiniowany przez odpowiednią uczelnianą komisję programowo-dydaktyczną. W przypadku 
pozytywnej opinii, wniosek kierowany jest przez przewodniczącego tej komisji do rektora 
(ew. senatu/rady wydziału) z prośbą o zatwierdzenie specjalności międzykierunkowej (zgodę na jej 
uruchomienie) oraz powołanie jej koordynatora.  

Zadaniem koordynatora jest nadzór nad programem i przebiegiem specjalności międzykierunkowej, 
pełnienie roli tutora oraz podpisywanie certyfikatów jej ukończenia. 
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Procedura otrzymania certyfikatu 

Zamiar przystąpienia studenta do specjalności międzykierunkowej powinien być zgłaszany jej 
koordynatorowi, co ułatwi organizację i planowanie procesu kształcenia. 

Student realizuje określone przedmioty zgodnie z programem odpowiednim dla jego stopnia i formy 
studiów, a po zakończeniu studiów przedstawia koordynatorowi: 
1. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów na danym kierunku (do zwrotu), 
2. suplement do dyplomu z wypisem zrealizowanych przedmiotów (do zwrotu) lub potwierdzony 

w dziekanacie wypis przedmiotów wchodzących w skład danej specjalności międzykierunkowej 
(nazwa przedmiotu, prowadzący, uzyskana ocena), 

3. dowód opłaty za wydanie certyfikatu – jeśli opłata jest wymagana (30 zł w SGH na podstawie decyzji 
Rektora), 

4. swoje dane personalne i kontaktowe (e-mail, numer telefonu), 
5. odbiera z sekretariatu instytutu/katedry koordynatora podpisany certyfikat ukończenia specjalności 

międzykierunkowej (możliwe jest też uroczyste wręczanie certyfikatów). 
 

Kluczowe kroki i zespoły związane z wdrożeniem rozwiązania wykazano poniżej. 

 



 

 66 

Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/wzorcowych 
dokumentów) 

Miesiąc 
Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Senacka/wydziałowa komisja programowo-
dydaktyczna opracowuje projekt zasad prowadzenia 
specjalności międzykierunkowej. 

Uchwała senatu uczelni lub zarządzenie 
rektora w sprawie zasad prowadzenia 
specjalności międzykierunkowej 

  X          2 

2 
Senacka/wydziałowa komisja programowo-
dydaktyczna opracowuje wzór wniosku w sprawie 
utworzenia specjalności międzykierunkowej. 

Załącznik do ww. uchwały senatu lub 
zarządzenia rektora   X          1 

3 

Senacka/wydziałowa komisja programowo-
dydaktyczna opracowuje wzoru formularza recenzji 
wniosku w sprawie utworzenia specjalności 
międzykierunkowej. 

Załącznik do ww. uchwały senatu lub 
zarządzenia rektora 

  X          0,5 

4 

Senacka/wydziałowa komisja programowo-
dydaktyczna opracowuje wzór i zasady wydawania 
certyfikatów ukończenia specjalności 
międzykierunkowej. 

Zarządzenie rektora w sprawie określenia 
wzoru i zasad wydawania certyfikatów 
ukończenia specjalności 
międzykierunkowej 

   X         1 

5 
Wnioskodawca (zespół pracowników) wypełnia 
wniosek w sprawie utworzenia specjalności 
międzykierunkowej i kieruje go do rektora. 

Wniosek w sprawie utworzenia 
specjalności międzykierunkowej      X X       10 

6 Rektor kieruje wniosek do recenzji. Recenzje        X      3 

7 

Senacka/wydziałowa komisja programowo-
dydaktyczna, po otrzymaniu recenzji, opiniuje 
wniosek i przesyła do decyzji rektora /rady 
wydziału/ senatu. 

Opinia komisji 

       X     0,2 

8 
Rektor / Senat/Rada Wydziału zatwierdza programu 
kierunku studiów i powołuje koordynatora 
specjalności międzykierunkowej. 

Program specjalności międzykierunkowej 
i decyzja o powołaniu i zadaniach 
koordynatora 

        X     

9 
Przedstawienie studentom uczelni oferty nowo 
utworzonej specjalności międzykierunkowej. 

 
        X     
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2.3.4. Korzyści i koszty 

Korzyści o charakterze organizacyjnym: 

 możliwość lepszego wykorzystania kadry naukowo-dydaktycznej, 
 możliwość szybszego reagowanie na zmiany w otoczeniu. 
 

Korzyści związane z poprawą efektywności funkcjonowania uczelni: 

 lepsze wykorzystanie wyników badań, 
 możliwość nawiązania współpracy z otoczeniem przy tworzeniu i realizacji programu specjalności 

międzykierunkowej. 
 

Korzyści bezpośrednie i pośrednie dla społeczności akademickiej: 

1. Korzyści dla studenta: 

 możliwość uzyskania (wraz z dyplomem danego kierunku studiów) dodatkowego certyfikatu 
potwierdzającego ukończenie sformalizowanej specjalizacji wykraczającej poza jego kierunek 
studiów (np. SGH & CIMA Certificate in Business Accounting), 

 możliwość indywidualizacji kształcenia (w tym uelastycznienie studiów), 
 pomoc ze strony uczelni w wyborze rodzaju specjalizacji; 
 

2. Korzyści dla uczelni: 

 wzbogacenie oferty kształcenia w odpowiedzi na oczekiwania interesariuszy wewnętrznych 
(studentów, wykładowców) i zewnętrznych (pracodawcy, stowarzyszenia zawodowe), 

 większe uelastycznienie oferty studiów, 
 lepsze wykorzystanie jej zasobów oraz osiągnięć naukowo-badawczych, 
 ograniczenie „nacisku” części środowiska uczelni na tworzenie nowego wąskospecjalistycznego 

kierunku studiów, którego początkowo może zastąpić specjalność międzykierunkowa. 
 

Inne korzyści to promocja jednostki/jednostek oferującej(ych) specjalność międzykierunkową. 

 

Koszty uruchomienia specjalności międzykierunkowej są niewielkie i w zasadzie ograniczają się do 
nakładów na opracowanie wniosku obejmującego: efekty kształcenia, zestaw przedmiotów z programu 
oraz modyfikację sylabusów lub opracowanie paru nowych sylabusów przedmiotów (godziny można 
wliczyć do pensum) oraz kosztów recenzji (jeśli będzie recenzja tylko wewnętrzna, to można także 
wycenić ją w godzinach do pensum). Prowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich wliczane jest 
do pensum dydaktycznego. 

 

2.3.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

Ryzyka związane z wdrożeniem rozwiązania są w zasadzie bardzo niewielkie. Z jednej strony mogą one 
być związane z brakiem właściwego rozpoznania przez wnioskodawcę (autorów wniosku) 
zapotrzebowania studentów i rynku pracy na określoną specjalność międzykierunkową. Wówczas daną 
specjalność można zamknąć – zlikwidować decyzją rektora; można też w trakcie studiów modyfikować 
jej program. Z drugiej strony, może pojawić się próba „zawłaszczania” studentów przez wykładowców 
zgłaszających specjalności międzykierunkowe. 

Sposobem na zapobieganie ww. ryzykom powinno być wymaganie na etapie tworzenia specjalności 
opinii z badań/analiz uzasadniających potrzebę uruchomia takiej specjalności, a także „oszczędne” 
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wydawanie zgody przez władze uczelni na kolejne specjalności międzykierunkowe, zwłaszcza 
o zbliżonej problematyce. 

 

2.3.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

Wykaz 

Dokumenty te obejmują: 

1. Projekt zasad prowadzenia specjalności międzykierunkowej (zał. nr 1). 

2. Projekt formularza wniosku w sprawie utworzenia specjalności międzykierunkowej (zał. nr 2). 

3. Projekt wzoru i zasad wydawania certyfikatów ukończenia specjalności międzykierunkowej (za wzór 
proponuje się wykorzystać Zarządzenie Rektora SGH nr 50 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
określenia wzoru i zasad wydawania certyfikatów ukończenia specjalności międzykierunkowej 
i ścieżki studiów, ZOWA-0161/ZR-50-482/10), formularz recenzji wniosku (np. formularz w danej 
uczelni do recenzji projektu specjalności kierunkowej lub projektu nowego kierunku). Pierwszy 
dokument powinien być zatwierdzony przez radę wydziału lub senat uczelni, a pozostałe 
dokumenty przez rektora. 
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Załącznik nr 1. 

Projekt zasad prowadzenia specjalności międzykierunkowej 

Zasady ogólne: 

1. Dla studentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności wykraczających poza wybrany 
przez nich kierunek studiów oferuje się sformalizowaną ścieżkę studiów (określony zestaw 
przedmiotów) w postaci tzw. specjalności międzykierunkowej. 

2. Z wnioskiem do Rektora o utworzenie specjalności międzykierunkowej może wystąpić dyrektor 
instytutu/kierownik katedry lub zespół wykładowców. Inicjator utworzenia specjalności 
odpowiada za opracowanie wniosku, który powinien zawierać: uzasadnienie celowości jej 
utworzenia, opis zakładanych efektów kształcenia oraz program specjalności wraz z sylabusami 
przedmiotów.  

3. Wniosek z kompletem materiałów kierowany jest do dwóch recenzentów, a po uzyskaniu recenzji 
– opiniowany przez odpowiednią uczelnianą komisję programowo-dydaktyczną. W przypadku 
pozytywnej opinii, wniosek kierowany jest przez przewodniczącego tej komisji do Rektora 
(ew. Senatu/Rady Wydziału) w celu zatwierdzenia specjalności międzykierunkowej. 

4. Nazwa specjalności międzykierunkowej powinna być adekwatna do jej zakładanych efektów 
kształcenia. 

5. Efekty kształcenia zakładane dla danej specjalności międzykierunkowej powinny być zgodne 
z osiągnięciami nauki, potrzebami gospodarki, rynku pracy, stowarzyszeń/ organizacji 
zawodowych oraz innych grup interesariuszy.  

6. Program specjalności międzykierunkowej powinny tworzyć przedmioty obejmujące najważniejsze 
zagadnienia z zakresu objętego nazwą specjalności. 

7. Ukończenie specjalności międzykierunkowej i nabyte kompetencje powinny zwiększać możliwości 
zatrudnienia absolwenta lub dalszego jego kształcenia.  

8. Specjalność międzykierunkowa może być oferowana studentowi do wyboru obok specjalności 
kierunkowej (jeśli ma on wystarczającą liczbę punktów ECTS na przedmioty do wyboru) lub – 
w uzasadnionych przypadkach – zamiast specjalności kierunkowej. 

9. Specjalność międzykierunkowa może być uruchamiana na wszystkich stopniach, profilach 
i formach studiów, jak i w języku obcym. 

10. Ukończenie specjalności międzykierunkowej potwierdzane jest oficjalnym certyfikatem z logo 
Uczelni. 

11. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów na studiowanym 
kierunku, poświadczającego zrealizowanie obligatoryjnego programu kształcenia kierunkowego, 
w tym osiągnięcie zakładanych kierunkowych efektów kształcenia (certyfikat poświadcza zdobycie 
dodatkowych kompetencji – kwalifikacji). 

12. Opiekę naukową nad specjalnością międzykierunkową sprawuje jej koordynator powołany przez 
Rektora. 

Zasady dotyczące programu: 

1. Wymiar programu specjalności międzykierunkowej w punktach ECTS (ew. godzinach zajęć) 
powinien być co najmniej równy wymiarowi specjalności kierunkowej i zawierać przedmioty 
z innego kierunku studiów lub z oferty całej uczelni. 

2. Program specjalności międzykierunkowej może składać się z przedmiotów/zajęć tylko 
obligatoryjnych lub obligatoryjnych i fakultatywnych. 
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3. Liczba punktów ECTS za przedmioty tworzące specjalność międzykierunkową powinna mieścić się 
w puli punktów na zajęcia do wyboru przez studenta.  

4. Punkty ECTS zdobyte za przedmioty wchodzące w skład specjalności międzykierunkowej wlicza się 
do puli punktów wymaganych do ukończenia studiów na danym kierunku studiów. 

5. Przedmioty/zajęcia z programu specjalności międzykierunkowej powinny być prowadzone przez 
pracowników naukowych posiadających zarówno dorobek naukowy, dydaktyczny, jak i praktyczny; 
mogą też być prowadzone we współpracy z biznesem. 
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Załącznik nr 2 

 

Projekt wniosku  

w sprawie utworzenia specjalności międzykierunkowej 

 

Nazwa jednostki wnioskującej   

Nazwa specjalności międzykierunkowej  

Stopień studiów  

Forma studiów  

Uzasadnienie merytoryczne wniosku (m.in. związek z misja, strategią jednostki, zapotrzebowaniem 
rynkowym): 
 
 

Efekty kształcenia: 

Wiedza 1. 

2. 

3. 

. 

Umiejętności 1. 

2. 

3. 

. 

Kompetencje społeczne 1. 

2. 

. 

Program specjalności międzykierunkowej 

Przedmioty 
obowiązkowe 

Nazwa przedmiotu Wymiar godzin Punkty ECTS 

stacjonarne niestacjonarne  

1.   W zależności od 
zasad punktacji 
stosowanej 
w uczelni 

2.   

3   

.   

Przedmioty 
fakultatywne  

(jeśli są przewidziane) 

1.   

2.   

   

.   

Ogółem   Nie mniej niż za 
specjalność 
kierunkową 

Proponowany koordynator specjalności 
międzykierunkowej 

 

Wnioskodawca  

Adres mailowy  

Telefon  

Data złożenia wniosku  

Załączniki – sylabusy przedmiotów 
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Załączniki (wypracowane w ostatecznych wersjach w ramach fazy wdrażania) 

 

Załącznik 1. Program specjalności 

 

The Future of Global Business Services 

New concentration at University of Economics in Kraków (UEK) 

accomplished in cooperation with 12 companies – members of ASPIRE 

 

March 2018 

 

Overview of the program: 

The basic goal of the Future of Global Services program is to prepare 25-30 UEK students for careers 
in a modern and multidisciplinary business environment. Students will participate in an innovative 
educational program offered by the University of Economics in Kraków in close cooperation with 
business partners from the global business services sector. 

The program is integrative with regards to knowledge and broadens students’ competencies. Over 
three semesters students participate in 7 courses and 3 project modules. The courses are taught in 
teams – a UEK’s instructor cooperating with a group of experts from selected companies – the syllabi 
for the courses are a result of a joint effort between UEK’s faculty members and companies 
participating in the partnership. The project modules play an important role – students working in 
small groups have a chance for practicing the theories directly in partner companies. Students working 
on their projects are advised by mentors from the companies, they also get methodological support 
from faculty members. 

 

Specialization Courses 

Semester 1 (2) 

1. Global Business Services – Concept, Scope, Practical Implications (30 contact hours) 

 Introductory course 
 Focus on presentation of the sector and its specifics as well as variations 
 Presents process management concept 
 Students have a chance to study various cases of Kraków-based GBS companies 

2. The Future of Finance and Accounting (30 contact hours) 

 Hard skills course – integrative approach 
 Provides students with fundamentals for understanding sectoral approach and possible 

development directions 

3. Project Management in Transformative Organizations 1 (15 contact hours) 

 The key element of the course is a focus on organizations undergoing rapid changes and require 
innovative approaches 

 The course assists students in their first project and prepares their methodology for the next 
projects 

4. Project Module (level 1) 

 Fairly easy, introductory approach 
 Key element – role of mentors in companies 
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Semester 2 (3) 

5. Project Management in Transformative Organizations 2 (15 contact hours) 

 The course focuses on developing additional skills in project management and is based on the 
experiences from the 1st semester 

 The course assists students in their second project and prepares their methodology for the next 
projects 

6. Successful Communication, Collaboration and Self-Development in Corporate World (30 contact 
hours) 
 Hands-on, practical approach 
 Focus on tools, principles, and self-development 
 The teaching methodology is based on workshops – highly practical 

7. Technology and Development – Progressive Approach (30 contact hours) 

 Focuses on understanding of the role of IT, automation and robotics in the future business 
 Students need to understand their individual roles in working in highly technological 

environment 

8. Evidence-Based Decision-Making Process in Business Organizations (30 contact hours) 

 Data analysis, data management 
 Using Hi-tech solutions for decision-making process 
 Cases, cases… 

9. Project Module (level 2) 

 Increased difficulty 
 Needs to reflect on the content and skills learned 

 

Semester 3 (4) 

10. The Future of Banking (15 contact hours) 

 Hard skills course – integrative approach 
 Provides students with essential knowledge on banking sector and its specific in the GBS context 

11. Project Module (level 3) 
 Advanced project – complex, requiring integration, design thinking, analysis, financial 

complexity and uncertainty  
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Załącznik 2. Zawartość sylabusa 

 

SYLLABUS – DRAFT 

 

Course Title:   
Department, Course Number, and Section 

Class Meeting Time(s) and Location(s) 

Semester 

 

Instructor(s) name(s) and contact information  TBD 
Email address     TBD 
Office location; phone    TBD 
Office hours     TBD 
 

Course Description  

 

Expected Learning Outcomes 

Students who complete this course successfully will:  

 

Required Texts, Materials, or Equipment 

 

Assignments: Descriptions 

Students are required to present upon completion of the course project of their career path 
supplemented with skill sets student is planning to acquire. The plan should include both student’s 
preferences concerning future specialization and covered material concerning technological change. 

 

Class Participation  

Please make sure that all interactions in class are be civil, respectful, and supportive of an inclusive 
learning environment for all students. Please speak to the lecturer, the department chair, or an advisor, 
about any concerns they may have about classroom participation and classroom dynamics. 

 

Course Grading 

Explanation of Grading System 

 Exam: 40% of total grade or maximum points 

 

Attendance Policy 

Class participation is mandatory. Student may miss one class without penalty. 

 

Disclaimer 

The instructor reserves the right to make modifications to this information throughout the semester. 

 

Course content 

Module 1 – 
Module 2 – 
Module 3 –  
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Jelenia Góra, dnia  …....……… 20…. r. 

 

Pani/Pan 

……………………………  

Prodziekan ds. Dydaktyki 
 

Uprzejmie informuję, iż w ramach zajęć z przedmiotu:…………………………………………………. 
……………………………………………..……………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………….......……………………………………………………………………………………………… 

 Forma zajęć: wykład / ćwiczenia / laboratoria * 

 Rok studiów: pierwszy / drugi / trzeci * 

 Stopień:  pierwszy / drugi * 

 Typ studiów: stacjonarne /niestacjonarne  * 

 Kierunek i specjalność:  

 Termin zajęć:     ……………………………………………. 

przeprowadzone zostaną zajęcia/warsztaty z udziałem Praktyka tj.: 

Pani/Pan ……………………………….. …………………………………………………………………………...... 

Reprezentujący:………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tematem zajęć będzie: 
………………………………………………………………………………………………..………….………………………………………………
…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Efekty kształcenia zrealizowane podczas zajęć z udziałem Praktyka: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Zajęcia z udziałem Praktyka stanowią ……………% godzin przewidzianych dla przedmiotu.  
 

Z poważaniem,  

 

……………………………… 

 

*niepotrzebne skreślić 
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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

zawarte w …………….. w dniu ………………… 2018 r. 

 

pomiędzy: 

 

Wydziałem …………………………………………….. Uniwersytetu ………………………. we …………………….., z 
siedzibą ……………………………………………….., zwanym w treści niniejszego porozumienia „Wydziałem”, 
reprezentowanym przez 

…………………………………………………………………. – Dziekan ………………………………………………………….. 

 

a 

 

…………………………………., z siedzibą w ………………………………., przy ul. …………………………., w treści 
niniejszego porozumienia zwanym dalej „Partnerem”, reprezentowanym przez  

………………………., 

zwanymi łącznie Stronami 

 

Strony uzgadniają, co następuje: 

§ 1 

Celem niniejszego porozumienia jest wyrażenie gotowości do współpracy przez Wydział oraz Firmę 
........................................................................................ w obszarze działań związanych z rozwojem 
studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału. 

§ 2 

Strony postanawiają, że w ramach przyszłej współpracy będą się koncentrować na następujących 
działaniach: 

 wymianie informacji i doświadczeń w obszarze działalności Firmy oraz transferze wiedzy pomiędzy 
nauką a biznesem;  

 udziale przedstawicieli firmy w opracowywaniu efektów kształcenia i programów na studiach 
licencjackich, magisterskich, podyplomowych; 

 udziale przedstawicieli Firmy w ramach realizacji zajęć dydaktycznych na wybranych kierunkach 
i specjalnościach na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych; 

 realizacji prac dyplomowych przez studentów Uczelni w zakresie obszarów działalności Firmy;  

 udziale studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych w doskonaleniu technik i metod 
wykorzystywanych w działalności firmy poprzez realizację projektów zlecanych przez Partnera,  

 stworzeniu bazy praktyk i staży zawodowych oraz podjęciu działań zmierzających do ich 
uruchomienia i przeprowadzenia; 

 wspieraniu rozwoju zawodowego poprzez monitorowanie i analizę potrzeb rynku pracy oraz 
dostosowanie profilu i efektów kształcenia zwiększających szansę absolwentów na 
konkurencyjnym rynku pracy, poprzez m.in. prowadzenie szkoleń, warsztatów i seminariów; 
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 realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych i pozyskiwaniu środków na ten cel, 
w szczególności w zakresie monitorowania i analizy potrzeb rynku pracy i pożądanych kierunków 
kształcenia;  

 wzajemnej promocji Stron.  

§ 3 

1. Szczegółowe i wiążące dla Stron postanowienia warunków współpracy oraz przedsięwzięć, 
o których mowa w niniejszym porozumieniu, zostaną wynegocjowane na bazie założeń 
określonych w niniejszym dokumencie i tak długo, jak umocowani reprezentanci Stron nie 
podpiszą w tym przedmiocie odrębnych umów, niniejszy dokument nie będzie miał charakteru 
wiążącego. 

2. Niniejsze porozumienie stanowi wyłącznie wyraz woli Stron do podjęcia ze sobą współpracy i nie 
tworzy żadnych zobowiązań do zawiązania w przyszłości jakichkolwiek umów, porozumień, ani do 
podjęcia konkretnych działań, o których mowa w jego treści, w szczególności zaś nie pociąga za 
sobą żadnych zobowiązań finansowych, dla którejkolwiek ze Stron. 

§ 4 

Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z niniejszego porozumienia oraz 
innych uzgodnień są: 

- ze strony Uczelni: ....................... imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. 

- ze strony Firmy: ..........................imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. 

§ 5 

Strony ustalają, że Firma w publikowanych materiałach oraz na stronach internetowych może po 
uprzednim uzyskaniu zgody osoby uprawnionej do reprezentowania Uczelni wskazywać na swój status 
firmy współpracującej z Uczelnią. Analogicznie Uczelnia w swoich materiałach oraz na stronach 
internetowych może, po każdorazowym uzyskaniu zgody osoby uprawnionej do reprezentowania 
Firmy, wskazywać na swój status instytucji współpracującej z Firmą. 

§ 6 

1. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania na czas nieokreślony. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 
rygorem nieważności, oraz zgody obu Stron, o ile niniejsze porozumienie nie stanowi inaczej. 

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, poprzez złożenie oświadczenia z zachowaniem 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Rozwiązanie porozumienia za zgodą Stron albo odstąpienie od niego wymaga każdorazowo 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Wszelkie uzgodnione i/lub podjęte pomiędzy Stronami prace na podstawie odrębnych umów, 
zawartych między Stronami przed dniem wypowiedzenia porozumienia, których terminy zakończenia 
przypadają lub wykraczają poza okres trwania porozumienia, podlegają zasadom i wymogom odrębnie 
zawartych umów. 

§ 8 

1. Prawa i obowiązki Stron nie podlegają przeniesieniu na inne podmioty. 

2. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem, stosuje się prawo polskie, a w szczególności 
przepisy Kodeksu cywilnego. 
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3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizowania porozumienia rozstrzygane będą na 
drodze polubownej. W przypadku braku zgody według obowiązujących przepisów prawa.  

§ 9 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 10 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 

 

 

           Wydział                                                                                               Partner 

 

Oświadczenie 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych 
wyrażam zgodę na użycie moich danych osobowych i ich przetwarzanie w systemach informatycznych 
użytkowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

.............................................    
 ................................................................... 

Data złożenia oświadczenia      Czytelny podpis (Partner) 
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2.4. Praktyka 4. Propozycja systemu motywacyjnego obejmującego elastyczne 

pensum dydaktyczne zależne od wyników działalności naukowej 

2.4.1. Opis rozwiązania 

Ustawa 2.0 uzależnia wiele obszarów działań uczelni od osiągniętej kategorii w ewaluacji jakości 
działalności naukowej. Jakość prowadzonych badań oraz forma ich upowszechniania stanowić będą 
wobec tego o pozycji uczelni, a nawet o jej szansach przetrwania. Zasady ewaluacji premiują publikacje 
w czasopismach o uznanej pozycji międzynarodowej. W przypadku pracowników naukowo-
dydaktycznych pogodzenie wymagań związanych z dydaktyką, nauką i działalnością organizacyjną na 
odpowiednio wysokim poziomie może być trudne. Jednoczesne wprowadzenie ścieżki dydaktycznej 
może ograniczyć zachęty do prowadzenia działalności naukowej. W związku z tym niezbędne jest 
zbudowanie systemu motywacyjnego, który premiuje publikacje o wysokiej wartości naukowej 
i jednocześnie umożliwia elastyczne wykorzystanie przewag poszczególnych pracowników w triadzie 
dydaktyka – nauka – organizacja (DNO). 

Proponowany system powinien być prosty, automatyczny, intuicyjnie zrozumiały i precyzyjnie 
definiujący bodźce ex ante. 

Zasadniczą ideą propozycji jest obniżka pensum dydaktycznego dla osób wykazujących się szczególną 
aktywnością publikacyjną. 

Bazowa reguła to: jeden punkt wg wykazu MNiSW = jedna godzina obniżki pensum7. 

OP = a*T1 + b*T2 + c*T3 + d*T4 + e*T5 + f*T6 

gdzie: 

OP – liczba godzin obniżki pensum (nie więcej jednak niż 100 w roku akademickim) 

T1, T2 … T6 – liczba punktów uzyskanych za publikację artykułu w czasopiśmie z kolejnych progów punktowych 
listy MNiSW (tj. 20, 40 itd.) 

a, b, c, … f – parametry korygujące 

W przypadku monografii i rozdziałów w monografii zasadę można zastosować odpowiednio. 

 

Liczba punktów może być zależna jest od liczby współautorów, zgodnie z projektem rozporządzenia 
w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Warto jednak rozważyć rezygnację z tego 
rozwiązania w celu promowania współpracy, która, zwłaszcza na uczelniach ekonomicznych, jest 
zwykle mocno ograniczona. 

Ostateczny kształt systemu powinien być zdeterminowany celami uczelni dotyczącymi pozycjonowania 
w ewaluacji jakości działalności naukowej. 

Proponowany system motywacyjny ma promować publikacje o wysokiej jakości (na tle typowych 
publikacji w przypadku danej uczelni) a nie powinien być prostą gratyfikacją za każdą publikację. Przyjąć 
można, że w przypadku celu uczelni w postaci kategorii A+ publikacja na poziomie T1 jest obowiązkiem 
dla pracownika naukowo-dydaktycznego, a szczególnie promować należy publikacje z poziomów T3 
i wyżej. 

Z kolei dla w przypadku uczelni, której pracownicy publikowali do tej pory na liście B MNiSW niezbędne 
będzie zachęcanie do publikowania nawet na poziomie T1. 

                                                           
7 Z zastrzeżeniem, że redukcja nie prowadzi do powstania godzin nadliczbowych dla danego pracownika. 
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W przypadku odmiennych celów danej uczelni w parametryzacji dla poszczególnych dyscyplin należy 
rozważyć mimo wszystko stworzenie i zachowanie jednolitego charakteru rozwiązań motywacyjnych 
dla wszystkich pracowników uczelni. 

W związku z tym zaproponowano kilka wariantów implementacji systemu. 

 

Wariant 1: Przypadek uczelni o stosunkowo niewielkim dorobku w danej dyscyplinie, aspirującej do 
kategorii B+. 

a = b = c … f = 1 

 

Wariant 2: Przypadek uczelni aspirującej do kategorii A. 

a = 0,5 

(przy czym w początkowym okresie, jeśli do tej pory dominowały publikacje na liście B, należy wprowadzić a=1) 

b = c … f = 1 

 

Wariant 3: Przypadek uczelni aspirującej do A+. 

a = 0 

b = 0,5 

c = d … f = 1 

 

Możliwe jest łączenie wariantów, tj. w pierwszym okresie łagodniejsze kryteria, stopniowo zaostrzane 
w kolejnych latach (ścieżka powinna być jednak podana z góry, tj. zapisana w akcie prawnym 
wprowadzającym system). W przypadku wariantu 3 np. po 5 latach b = 0, c = 0,5. 

System może być bezpośrednio powiązany z okresami ewaluacji jakości działalności naukowej 
przeprowadzanej przez MNiSW. Przykładowo można uwzględnić zasadę, że w systemie motywacyjnym 
za dany okres parametryzacji działalności naukowej uwzględnia się wyłącznie 4 publikacje pracownika. 
Jeśli np. w ciągu pierwszych 3 lat pracownik przedstawi 4 publikacje po 20 pkt = 80 pkt i odliczy sobie 
80 godzin, a w kolejnym roku opublikuje artykuł za 40 pkt, to będzie mógł odliczyć sobie dodatkowe 
20 pkt (a nie 40). 

Tworząc ostateczną wersję systemu należy jednak zadbać o to aby budował on rzeczywiste bodźce 
(tj. obniżki pensum miały znaczenie z punktu widzenia podziału czasu pracy pracownika) i nie miał on 
jedynie fasadowego charakteru (tj. pewna grupa pracowników mogła z niego rzeczywiście skorzystać). 

 

2.4.2. Przesłanki i cel stosowania 

Zasadnicze przesłanki propozycji to: 

1. Wzrost znaczenia w Ustawie 2.0 wyników ewaluacji jakości działalności naukowej dla 
funkcjonowania uczelni. 

2. Wzrost znaczenia w Ustawie 2.0 wysoko punktowanych publikacji w ewaluacji jakości działalności 
naukowej. 

3. Lepsze wykorzystanie przewag komparatywnych poszczególnych pracowników w triadzie DNO. 
 

Rozwiązania służące premiowaniu osób wykazujących się szczególną aktywnością naukową występują 
na wielu uczelniach, jednak często nie mają one uporządkowanego, jednolitego i automatycznego 
charakteru, a raczej uznaniowy, pozostawiający znaczny zakres na arbitralne decyzje oraz powiązany 
z rozbudowanymi procedurami ubiegania się o gratyfikację wynikającą z zapisów systemu. Wszystkie 
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te cechy ograniczają rzeczywisty motywacyjny ex ante charakter systemu, ma on wówczas raczej 
charakter uznaniowej nagrody ex post. 

W propozycji systemu motywacyjnego zakłada się, że oczekiwany skutek (tj. zachęta do publikowania 
w czasopismach wysoko punktowanych) można osiągnąć jedynie wówczas, jeśli system będzie prosty, 
przejrzysty, automatyczny i oferujący dobrze zdefiniowane bodźce ex ante. W związku z tym 
w propozycji zastosowano prostą bazową regułę, automatyzm (z pewnymi ograniczeniami) obniżki 
pensum oraz zasadę, że wszystkie bodźce są znane z góry. 

System musi jednocześnie uwzględniać zabezpieczenia związane z sytuacją finansową uczelni. Kwestię 
tę szerzej omówiono w sekcji Ryzyka. 

Propozycję zbudowano na następujących założeniach: 

1. Zasady parametryzacji zgodne z projektem Rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji 
działalności naukowej z 22.02.2018. 

2. System powinien premiować publikacje o dużej wartości: minimum z listy MNiSW. 
3. System powinien być elastyczny: możliwy do zaimplementowania w uczelniach o różnych 

aspiracjach oraz sytuacji finansowej. 
4. Godziny wynikające z redukcji pensum przejmują pracownicy „niedopensowani” lub zatrudnieni na 

etatach dydaktycznych. 
 

Zasadniczym celem jest poprawa jakości publikacji naukowych poprzez elastyczny podział obowiązków 
naukowych i dydaktycznych wykorzystujący relatywne przewagi kompetencyjne pracowników. 
Proponowane rozwiązania nie tylko wprowadzają zachęty do publikowania w uznanych czasopismach 
lub wydawnictwach, ale także stwarzają szanse na kolejne wartościowe publikacje poprzez odciążenie 
w kolejnych okresach od części obowiązków dydaktycznych pracowników posiadających wysokie 
kompetencje naukowe. 

Z punktu widzenia uczelni realizowany jest cel poprawy pozycji w ewaluacji jakości działalności 
naukowej. 

Powiązania z innymi obszarami funkcjonowania uczelni: proponowane rozwiązanie powinno 
stanowić część prac nad nową polityką kadrową uczelni (zwłaszcza w zakresie stanowisk naukowych, 
naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych) oraz w zakresie stosowanych rozwiązań motywacyjnych. 
Kluczowe jest również powiązanie z obszarem Finanse. 

 

2.4.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Przygotowanie i wdrożenie systemu może być częścią prac związanych z dostosowaniem uczelni do 
skutków Ustawy 2.0. Niezbędna jest koordynacja zwłaszcza ze zmianami polityki kadrowej oraz 
ewentualnym tworzeniem nowego, spójnego systemu motywacyjnego obejmującego inne obszary 
(np. działalność organizacyjna, ekspercka). 

 Krok 1: Diagnoza i wybór wstępnych wariantów systemu. Zespół przygotowujący ostateczną, 
dostosowaną do potrzeb danej uczelni, implementację proponowanego systemu powinien 
rozpocząć od ustalenia celów uczelni w ocenie parametrycznej, szacowanego poziomu publikacji 
umożliwiającego osiągnięcie celu oraz stanu faktycznego, tj. jakości publikacji w minionych latach. 
Po zidentyfikowaniu występującej luki należy ustalić postulowane warianty systemu. 

 Krok 2: Kalkulacja potencjalnych kosztów na podstawie bieżących efektów pracy naukowej 
pracowników dla różnych wariantów. Dla wybranych w kroku 1 wariantów należy przygotować 
symulację kosztów na podstawie publikacji z okresów wcześniejszych. 
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 Krok 3: Decyzja o ostatecznym kształcie systemu uwzględniająca dotychczasowy poziom publikacji, 
cel uczelni w ocenie jakości naukowej oraz akceptowany poziom kosztów i wysokość 
„niedopensowania” i planowaną wielkość zatrudnienia na etatach dydaktycznych. 

 Krok 4: Opracowanie regulaminu oraz szczegółowych zasad obniżki pensum. 

 Krok 5: Opiniowanie i konsultacje, zgodnie z wymaganiami statutu uczelni oraz przyjętym 
zwyczajem. 

 Krok 6: Uchwała senatu. 

 Krok 7: Upowszechnienie informacji o zasadach systemu (strona internetowa, newsletter, 
spotkania z pracownikami). 

 

Działanie systemu musi być monitorowane w cyklu rocznym. Analizie muszą podlegać: liczba godzin 
podlegająca redukcji, zmiana jakości publikacji (rozumiana tutaj jako punkty MNiSW) oraz napięcia 
pojawiające się w systemie objawiające się np. znacznymi ograniczeniami dla globalnej liczby godzin 
podlegających redukcji lub przenoszeniem redukcji na kolejne lata w wyniku braku zgody kierownika 
katedry. 

Wskazania dotyczące zespołów/funkcji zaangażowanych w realizację poszczególnych kroków 
procedury: 
 zespół roboczy przygotowujący założenia projektu, 
 zespół prawny przygotowujący zapisy uchwały i regulaminu, 
 organy i zespoły opiniodawcze, zgodnie z zapisami statutu uczelni oraz przyjętym zwyczajem, 
 senat uczelni. 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/ 
wzorcowych dokumentów) 

Miesiąc 
Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Diagnoza i wstępny wybór wariantów. 
Opis wybranych wariantów 
z uzasadnieniem 

X X           9* 

2. 
Szacunek kosztów dla różnych wariantów redukcji 
pensum. 

Informacja dotycząca 
kosztów poszczególnych 
wariantów redukcji pensum 

 X X          9* 

3. 
Przygotowanie założeń uchwały senatu 
oraz regulaminu. 

Projekt założeń obejmujący 
wybrany wariant oraz 
procedurę redukcji pensum 

   X X        12* 

4. Przygotowanie uchwały senatu oraz regulaminu. Projekt uchwały i regulaminu      X X      10 

5. Opiniowanie i konsultacje. 
Projekt uchwały i regulaminu 
po konsultacjach 

       X X X   -** 

6. Uchwała senatu. 
Uchwała senatu obejmująca 
regulamin jako załącznik 

          X  -** 

7.  Upowszechnienie informacji o zasadach systemu. -            X 4 

* Przy założeniu 3 osobowego zespołu roboczego 

** Prace statutowych organów uczelni oraz stałych gremiów opiniodawczych 
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2.4.4. Korzyści i koszty 

Korzyści o charakterze organizacyjnym (m.in. optymalizacja zarządzania, poprawa komunikacji, 
redukcja kosztów, stymulowanie pożądanych działań): 

 stymulowanie działań pracowników w kierunku poprawy jakości publikacji naukowych, 
 efektywne wykorzystanie przewag komparatywnych pracowników w obszarze dydaktyki i nauki. 

 

Korzyści związane z poprawą efektywności funkcjonowania uczelni (m.in. wpływ na ocenę działalności 
naukowej, efektywność danego rodzaju działań uczelni itp.): 

 szansa na wyższą pozycję naukową w ocenie działalności naukowej. 

 

Korzyści bezpośrednie i pośrednie dla społeczności akademickiej (studenci, nauczyciele akademiccy, 
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi): 

 w związku z wyższą pozycją naukową korzyści w innych obszarach – np. dydaktyka, wizerunek 
uczelni, a pośrednio i długookresowo również w obszarze finansów, 

 lepsza, elastyczna i automatyczna alokacja czasu pracowników zgodnie z ich relatywnymi 
kompetencjami. 

 

Nakłady, jakie muszą być poniesione w związku z wdrożeniem oraz stosowaniem danego rozwiązania: 

 bezpośrednie nakłady związane z wdrożeniem systemu są nieznaczne, zbliżone do kosztów 
przygotowywania innych uchwał senatu, 

 bezpośrednie koszty utrzymania systemu są niewielkie i związane głównie z procedurą 
monitorowania jego efektów (nie więcej ok. 5 osobogodzin rocznie), 

 najważniejszym kosztem systemu są potencjalne koszty finansowe związane z redukcją pensum; ich 
poziom zależny jest od licznych parametrów specyficznych dla danej uczelni (wybrany wariant, 
zakres „niedopensowania”, polityka kadrowa w zakresie etatów dydaktycznych) i wymaga 
odrębnego oszacowania dla każdej uczelni. 

 

Wykonano wstępny szacunek liczby godzin, które podlegałyby redukcji na podstawie danych za rok 
2017 dla Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dla potrzeb 
szacunku przyjęto następujące założenia: uwzględniono wyłącznie artykuły opublikowane 
w czasopismach posiadających IF wg JCR według stanu dla roku 2016, pominięto publikacje z dziedzin, 
które nie odnoszą się do nauk ekonomicznych lub pomocniczych dla nauk ekonomicznych 
(np. pominięto publikacje z zakresu nauk medycznych). Niestety nie są obecnie znane: podział na 
dyscypliny, które będą podlegały ewaluacji na danej uczelni i przyporządkowanie czasopism do 
poszczególnych przedziałów punktowych na liście MNiSW, co uniemożliwia przeprowadzenie pełnej 
symulacji. Szacunkowo jednak można określić liczbę godzin dla wariantu 1 w przypadku SGH na 1 400 
a UE Katowice 500. Szacunki te nie biorą pod uwagę: korekty punktów za współautorstwo osób 
z afiliacją innej uczelni oraz ograniczeń liczby godzin do odpisania przez jednego pracownika, tym 
samym rzeczywista liczba godzin, nawet w przypadku wariantu 1 (przeznaczonego raczej dla uczelni 
o niższych aspiracjach) będzie mniejsza. Dla wariantu 2 liczba godzin spada o ok. 30-40%, a dla wariantu 
3 jeszcze mocniej (wynika to z tego, że dominują publikacje o niskim IF). Należy jeszcze raz podkreślić, 
że podane wartości mają charakter szacunkowy i wymagają przeliczenia z uwzględnieniem przyjętych 
zasad ewaluacji jakości badań naukowych oraz dyscyplin, które uczelnia będzie poddawała ewaluacji, 
które to parametry w chwili przygotowywania przedstawionych szacunków opisu nie są znane. Kwestia 
ograniczenia kosztów dyskutowana jest także w sekcji Ryzyka. 
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2.4.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

1. W chwili przygotowywania propozycji nie jest znana lista czasopism i ich punktacja. Propozycję 
przygotowano przy założeniu, że lista będzie obejmować czasopisma z dotychczasowej listy A 
z niewielkimi uzupełnieniami w postaci wiodących czasopism z listy B. W przypadku, gdy na liście 
będą uwzględnione w znacznym stopniu obecne czasopisma z listy B wpisane do baz WoS i Skopus, 
zakwalifikowane do programu MNiSW oraz materiały z konferencji indeksowane w WoS 
(wypełniające w takim przypadku 1 kwartyl tj. T1 i przesuwające czasopisma z IF do wyższych 
przedziałów) to niezbędna może się okazać modyfikacja parametrów korygujących. 

2. Łączna dla całej uczelni liczba godzin obniżki pensum będzie zależała od aktywności publikacyjnej 
i jest wobec tego trudna do prognozowania. W związku z tym niezbędne jest (ze względu na 
stabilność finansową uczelni) wprowadzenie bezpiecznika w postaci maksymalnej globalnej (w skali 
uczelni) liczby godzin, które w danym roku akademickim mogą być uwzględnione w ramach obniżki 
pensum. Przekroczenie tego progu może skutkować np. ograniczeniem o odpowiedni procent dla 
każdego uprawnionego liczby godzin możliwych do wykorzystania w danym roku w celu obniżki 
pensum (z zachowaniem prawa do ich przeniesienia na kolejny rok akademicki). Jednocześnie 
należy wówczas zmodyfikować zapisy systemu, zaostrzając kryteria na kolejne lata. 

3. Obniżenie pensum nie może zagrozić działalności dydaktycznej katedry, zwłaszcza w przypadku 
zajęć o charakterze wysokospecjalistycznym oraz wynikających z podjętych przez studentów 
wyborów ścieżki dydaktycznej. W związku z tym do systemu należy wprowadzić bezpiecznik 
w postaci możliwości odroczenia realizacji obniżki pensum dla danego wykładowcy w danym roku 
akademickim (z zastrzeżeniem, że uczelnia umożliwia wykorzystanie uzyskanego prawa do obniżki 
w okresie np. do 3 lat). 

4. Elastyczne pensum potencjalnie może utrudnić planowanie obciążeń dydaktycznych. W związku 
z tym niezbędne jest wprowadzenie odpowiednio wczesnego ustalania uprawnienia do redukcji 
pensum. Przykładowy harmonogram może obejmować: (1) luty: deklaracja pracownika dotycząca 
liczby godzin obniżki pensum (po zaopiniowaniu przez kierownika katedry, który weryfikuje 
potrzeby dydaktyczne na dany rok); (2) marzec: weryfikacja globalnej liczby godzin obniżki, 
ewentualna redukcja (3) kwiecień: planowanie obciążeń dydaktycznych. 

 

2.4.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

Wykaz 

Dokumenty wprowadzające system muszą uwzględniać wskazane wyżej kwestie, które w chwili 
przygotowywania opisu nie są znane, nie jest zatem możliwe ich przygotowanie. W związku z tym 
przygotowano: schemat procedury redukcji pensum oraz wzór wniosku pracownika o redukcję. 
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Załącznik 1 

Założenia do procedury redukcji pensum 

Procedura ustalania redukcji pensum 

 Krok 1: Wniosek pracownika. 

 Krok 2: Opinia kierownika katedry. 

 Krok 3: Informacja działu planowania dydaktyki (lub analogicznej jednostki) dotycząca globalnej 
(tj. na poziomie uczelni) liczby godzin pensum podlegających redukcji zgodnie z wnioskami 
złożonymi przez pracowników. 

 Krok 4: Decyzja o ewentualnym ograniczeniu globalnej (tj. na poziomie uczelni) liczby godzin 
podlegających redukcji przez uprawniony podmiot (np. rektor po zaopiniowaniu przez senacką 
komisję ds. dydaktyki oraz senacką komisję ds. finansów). 

 Krok 5: Decyzja rektora o redukcji pensum dla pracownika. 
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Załącznik 2 

Wzór wniosku pracownika w sprawie redukcji pensum 

JM 

Rektor 

………………….. 

 

Zwracam się o obniżenie pensum dydaktycznego na rok akademicki …………………… w związku 
z opublikowaniem: 

 

Autor/zy tytuł czasopismo IF/SNIP* Punkty MNiSW 

     

     

 

Pensum…………………………………………………………..: 

         liczba godzin 

Postulowana redukcja pensum…………………………………..: 

         liczba godzin 

 

 

Podpis pracownika 

Opinia Kierownika Katedry (dotycząca wpływu na proces dydaktyczny) 

 

popieram wniosek / nie popieram wniosku * 

 

Uzasadnienie: 

 

 

Kierownik Katedry 

 

Wyrażam zgodę na redukcję pensum o …… godzin. * 

Nie wyrażam zgody* 

 

Rektor lub upoważniona osoba 
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2.5. Praktyka 5. Dwutorowe studia II stopnia – poprawa jakości kształcenia na 

studiach II stopnia (wyrównanie poziomu kandydatów na studia 

II stopnia) 

2.5.1. Przesłanki i cel stosowania 

Z punktu widzenia jakości kształcenia poważnym, nadal nierozwiązanym problemem jest zróżnicowany 
poziom studentów rozpoczynających kształcenie na II stopniu. Problem ten jest szczególnie ostro 
zarysowany w przypadku kierunków, które prowadzone są zarówno na I, jak i na II stopniu. Zgodnie 
z Procesem Bolońskim o przyjęcie na studia II stopnia starać się mogą zarówno absolwenci I stopnia 
danego kierunku, jak i osoby po innych, często bardzo „odbiegających” kierunkach. W przypadku 
studiów ekonomicznych bardzo często na studia drugiego stopnia zgłaszają się absolwenci filologii, 
biologii czy geografii, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Niestety, uzyskane efekty kształcenia 
na tych kierunkach w najmniejszym stopniu nie przygotowują ich do kontynuowania nauki na 
kierunkach ekonomicznych. 

Ze względu na stale zmniejszającą się liczbę kandydatów uczelnie ekonomiczne (zresztą nie tylko te) 
nie wprowadziły (i raczej nie wprowadzą) ostrych kryteriów merytorycznych naboru na II stopień, które 
eliminowałyby kandydatów nieprzygotowanych do podjęcia studiów na danym kierunku. W praktyce 
na II stopień przyjmowani są wszyscy, którzy wyrażą taką gotowość. O ile na I stopniu uczelnie stawiają 
wyraźne wymagania, podając listę przedmiotów, które powinny znaleźć się na świadectwie 
maturalnym, o tyle na II stopniu tego typu listy nie ma. W procedurze rekrutacyjnej nie są też 
definiowane kwalifikacje, których posiadanie upoważniałoby kandydatów do kontynuowania studiów 
II stopnia na danym kierunku. 

Konsekwencją tego jest wyraźnie występujący obecnie na uczelniach ekonomicznych rozdźwięk 
między poziomem przygotowania do studiów na II stopniu absolwentów (nawet najsłabszych) I stopnia 
danego kierunku a absolwentów innych kierunków. Spowodowało to wyraźne pogorszenie jakości 
kształcenia na tym poziomie. Problemy dotyczą przede wszystkim tych przedmiotów, które bazują na 
efektach kształcenia osiągniętych na I stopniu. 

Prowadzący zajęcia na II stopniu zmuszeni są do powtarzania części treści programowych z I stopnia, 
aby osoby „z zewnątrz” były w ogóle w stanie zaliczać przedmioty przewidziane w programie studiów 
II stopnia. To spotyka się z krytyką ze strony absolwentów I stopnia na danym kierunku, którzy 
w ankietach oceniających zajęcia skarżą się na powtórzenia. 

 

Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie rozwiązania problemu zróżnicowanego 
poziomu kandydatów na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) i poprawienia tym samym 
jakości kształcenia na tych studiach. 

 

2.5.2. Opis rozwiązania 

Proponowane rozwiązanie ma na celu stworzenie szans na wyrównanie poziomu wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych osób podejmujących studia II stopnia na danym kierunku. Rozwiązanie to 
wymagać będzie od komisji programowych (ewentualnie od innych organów wskazanych przez władze 
wydziałów/uczelni organów): 

 ustalenia dla danego kierunku, które spośród kierunkowych efektów kształcenia realizowanych na 
I stopniu powinni posiadać kandydaci, zamierzający podjąć studia na II stopniu tego kierunku – 
efekty te określane będą dalej jako bazowe KEK, 



 

 89 

 wskazania kluczowych przedmiotów (lub grup przedmiotów8) realizowanych na I stopniu, które 
umożliwiają osiągnięcie tych efektów. 

 

Poprzez „kursy” uzupełniające uczelnia stworzy kandydatom na studia szanse „nadrobienia” 
brakujących bazowych efektów kształcenia z I stopnia. Dzięki tym kursom kandydaci zdobędą wiedzę, 
umiejętności i kompetencje społeczne, które stanowią absolutne minimum dla realizowania studiów 
na II stopniu na danym kierunku. Opanowanie efektów kształcenia realizowanych na tych kursach 
powinno zatem ułatwić osiągnięcie bardziej zaawansowanych efektów kształcenia na II stopniu 
studiów. 

Oferta skierowana będzie do osób, które zostały już przyjęte na studia. 

Ze względów prawnych kursy te mogą mieć jedynie charakter fakultatywny, to znaczy kandydat na 
studia może, ale nie musi z nich skorzystać. Musi jednak zdawać sobie sprawę z tego, że docelowo na 
studiach II stopnia nie będzie powtarzania materiału realizowanego na I stopniu. 

Zakłada się, że dla danego kierunku przygotowanych zostanie 3-6 kursów uzupełniających. Liczba 
kursów uzupełniających dla konkretnego kierunku zależeć będzie od liczby wskazanych dla niego 
kluczowych przedmiotów/ grup przedmiotów. Każdy kurs odnosić się powinien do jednego przedmiotu 
kluczowego lub być kompilacją kilku przedmiotów kluczowych, realizujących zbliżone bazowe efekty 
kształcenia. Kursy uzupełniające powinny być przygotowane na uczelni pod kątem uzupełnienia 
konkretnych efektów, a nie powinny być traktowane wyłącznie jako powielenie (co do treści i wymiaru 
godzinowego) konkretnych przedmiotów realizowanych na I stopniu. Kursom uzupełniającym nie są 
też przypisywane punkty ECTS. 

 

Proponuje się rozważanie dwóch sposobów realizowania kursów uzupełniających: 

Wariant I 

Kursy realizowane będą w formie e-learningu. Ich zasadniczą częścią będą filmy z nagranymi 
wykładami. Ponadto studenci będą mieli udostępnione materiały pomocnicze do wykładów. Osoba 
odpowiedzialna za dany kurs będzie miała dla jego uczestników specjalne godziny konsultacji. 

Kurs z danego przedmiotu będzie kończył się quizami sprawdzającymi wiedzę studenta. Ponieważ 
w zajęciach student uczestniczy dobrowolnie, może – ale nie musi – przystąpić do tego quizu. Jeżeli 
student zaliczy quiz/y kończący/e dany kurs, uczelnia – na jego wniosek – wydawać będzie 
zaświadczenie o uzyskaniu określonych efektów kształcenia. 

Kursy w formie e-learningowej zamieszczone zostaną na moodle’u, który stwarza do tego odpowiednie 
warunki. Klucz dostępu do tych kursów będą mieli zapewniony wszyscy kandydaci, którzy zostaną 
przyjęci na studia stacjonarne i niestacjonarne9 – także ci, którzy studiowali ten sam kierunek na 
I stopniu, o ile zdecydują się uzupełnić/ odświeżyć swoją wiedzę. 

Osoba odpowiedzialna za dany kurs realizowany w formie e-learningowej musi: 

1. przygotować sylabus do kursu ze wskazaniem, jakie efekty kształcenia ze studiów I stopnia będą na 
nim realizowane oraz dla jakich przedmiotów z I stopnia kurs ten jest substytutem, 

2. przygotować materiały pomocnicze dla studentów, 
3. nakręcić film z wykładem, lub przygotować kurs e-learningowy, 
4. zaplanować i odbyć godziny konsultacji. 

                                                           
8 W tym kontekście przez grupę przedmiotów kluczowych rozumiemy takie przedmioty, które łącznie dają 
określone kierunkowe efekty kształcenia (grupę takich przedmiotów stanowią przykładowo statystyka 
i ekonometria). 
9 W przypadku studentów niestacjonarnych dostęp do kursu możliwy będzie po wniesieniu przez nich opłaty za 
I semestr studiów na danym kierunku. 
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Wariant II 

Kursy uzupełniające realizowane będą w ramach letniej szkoły (czas trwania szkoły to 7-10 dni 
w zależności od liczby oferowanych kursów). To rozwiązanie ma jedną zasadniczą zaletę – stwarza 
możliwość przeprowadzenia części zajęć w formie warsztatów i przygotowywania przez jej 
uczestników projektów, co ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie 
kompetencji społecznych, a także dla uzyskania przez studentów umiejętności praktycznych. 
Proponuje się, by miejscem odbywania takiej szkoły – ze względów finansowych – była uczelnia. 

 

W przypadku kursu realizowanego w ramach letniej szkoły osoba/y odpowiedzialna/ za ten kurs musi 
– jak wyżej: 

1. przygotować sylabus do kursu, 
2. przygotować materiały pomocnicze dla studentów, 
3. przeprowadzić zajęcia w ramach letniej szkoły. 

 

Podsumowanie 

1. wprowadzenie proponowanego rozwiązania – kursów uzupełniających przed studiami II stopnia – 
pozwoli osobom zmieniającym kierunek studiów nadrobić podstawowe braki z wybranej dziedziny, 

2. komisje programowe powinny równocześnie zadbać o to, by z programu studiów II stopnia usunięte 
zostały ewentualne (występujące w chwili obecnej) powtórzenia treści programowych 
z przedmiotów realizowanych na I stopniu, 

3. prowadzący zajęcia na II stopniu powinni zakładać, że nie muszą powtarzać materiału z I stopnia 
i odpowiednio zmodyfikować programy swoich przedmiotów. 

 

Szansą na podniesienie efektywności procesu wdrażania tej propozycji będzie wykorzystanie do tego 
celu środków z dotacji projakościowej (o ile wydział takie środki posiada) lub pozyskanie grantów na 
jego realizację np. z NCBR. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliłyby na obniżenie kosztów 
proponowanego rozwiązania. 

 

2.5.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Najważniejsze etapy wdrożenia proponowanych rozwiązań zależą od przyjętego wariantu. 

W przypadku wariantu I (kursy uzupełniające w formie e-learningowej) kolejne etapy to: 

1. Ustalenie dla wybranego kierunku bazowych efektów kształcenia, które powinni posiadać 
kandydaci na studia II stopnia na danym kierunku. 

2. Ustalenie listy przedmiotów, które zapewniają realizację tych efektów kształcenia. 
3. Opracowanie programu zajęć na kursach uzupełniających (lista przedmiotów/ realizowane efekty 

kształcenia). 
4. Przygotowanie sylabusów do poszczególnych przedmiotów. 
5. Zatwierdzenie programu zajęć na kursach uzupełniających przez radę wydziału, na którym dany 

kierunek studiów jest realizowany. 
6. Przygotowanie kursu e-learningowego dla każdego przedmiotu, co obejmuje: 

 nagranie filmów z wykładami, 
 opracowanie materiałów pomocniczych do wykładów, 
 opracowanie i umieszczenie na moodle’u quizów, 
 umieszczenie na moodle’u filmów z wykładami. 
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W przypadku wariantu II (kursy uzupełniające realizowane w ramach letniej szkoły) kolejne etapy to: 

1. Ustalenie dla wybranego kierunku bazowych efektów kształcenia, które powinni posiadać 
kandydaci na studia II stopnia na danym kierunku. 

2. Ustalenie listy przedmiotów, które zapewniają realizację tych efektów kształcenia. 
3. Opracowanie programu zajęć na kursach uzupełniających (lista przedmiotów/ realizowane efekty 

kształcenia). 
4. Przygotowanie sylabusów do poszczególnych przedmiotów. 
5. Zatwierdzenie programu zajęć na kursach uzupełniających przez radę wydziału, na którym dany 

kierunek studiów jest realizowany. 
6. Organizacja letniej szkoły, co obejmuje: 

 zapewnienie na uczelni infrastruktury koniecznej do przeprowadzenia zajęć (sale wykładowe, 
laboratoria), 

 opracowanie materiałów pomocniczych do wykładów, 
 przeprowadzenie zajęć w ramach letniej szkoły. 

 

2.5.4. Korzyści i koszty 

Zasadnicze korzyści to: 

1. danie studentom „z zewnątrz” szansy uzupełnienia kwalifikacji, niezbędnych do studiowania na 
danym kierunku, 

2. stworzenie warunków do tego, by wszyscy studenci II stopnia uzyskali takie samo wykształcenie, 
niezależnie od tego, co studiowali na I stopniu, 

3. zmniejszenie odpływu studentów rezygnujących ze studiowania na danym kierunku z powodu 
braku opanowania efektów kształcenia realizowanych podczas studiów na I stopniu, 

4. likwidacja powtarzających się (ze względu na studentów „z zewnątrz”) treści programowych 
z I stopnia, 

5. w przypadku wyboru wariantu I studenci, w razie stwierdzenia braków wiedzy i umiejętności, będą 
mogli korzystać z kursów praz cały okres studiów, 

6. w efekcie – poprawa jakości kształcenia na II stopniu. 

 

Koszty proponowanego rozwiązania: 

Założono, że część prac związanych z wdrożeniem proponowanego rozwiązania przeprowadzona 
zostanie bezkosztowo. Są to prace związane z: 

1. ustalaniem dla danego kierunku bazowych kierunkowych efektów kształcenia i przedmiotów, które 
je realizują (wykonawcy: wydziałowe komisje programowe/ wydziałowe komisje ds. jakości 
kształcenia, koordynatorzy kierunku), 

2. przygotowaniem sylabusów do zajęć w ramach kursów uzupełniających (wykonawcy: koordynator 
kursu we współpracy z wykładowcami, którzy prowadzą dane przedmioty na studiach I stopnia), 

3. modyfikacją programów studiów II stopnia w celu usunięcia powtórzeń treści z I stopnia 
(wykonawcy: wydziałowe komisje programowe/ wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia, 
koordynator kierunku). 

 

Pozostałe koszty proponowanego rozwiązania podzielić można na dwie części: 

Część I to koszty „wspólne” dla obu wariantów realizacji kursów uzupełniających – są to koszty 
związane są z nakładem pracy przy przygotowaniu materiałów pomocniczych dla uczestników kursów. 

Część II to koszty, które zależą od wybranego wariantu prowadzenia kursów uzupełniających. 
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W przypadku wariantu I – kursów e-learningowych koszty, które uczelnia będzie musiała ponieść to: 

1. nagranie wykładów lub przygotowanie kursów e-learningowych w innej formie, 
2. honorarium dla wykładowców za wygłoszenie nagrywanych wykładów, 
3. opcjonalnie – sfinansowanie dodatkowych konsultacji z wykładowcami. 

 

W przypadku wariantu II – letniej szkoły odpadają koszty związane z przygotowaniem kursów  
e-learningowych oraz z konsultacjami, natomiast dochodzą koszty: 

1. związane z zapewnieniem na uczelni infrastruktury koniecznej do przeprowadzenia zajęć (sale 
wykładowe, laboratoria), 

2. przeprowadzenia zajęć (honoraria wykładowców). 

Szacuje się, że koszt przygotowania/ przeprowadzenia kursu uzupełniającego z jednego przedmiotu 
w ramach letniej szkoły, to koszt dla uczelni w granicach 5 000 – 7 000 zł. 

 

2.5.5. Ryzyko związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania 

Podstawowe ryzyka związane z wdrożeniem rozwiązania to: 
1. Fakt, że zajęcia te nie mogą być obowiązkowe powoduje, że nie ma gwarancji objęcia nimi 

wszystkich kandydatów na studia II stopnia, którzy na I stopniu studiowali inny kierunek. 
2. Relatywnie słabe zaangażowanie studentów decydujących się na udział w zajęciach 

uzupełniających, ze względu na fakultatywny charakter zajęć i brak formalnego wymogu ich 
zaliczenia. 

3. Problemy z uzyskaniem zgody na filmowanie wykładów przez wykładowców. 
 

2.5.6. Opracowane dokumenty/procedury 

Konieczne do opracowania dokumenty, procedury to: 

1. Wykaz bazowych efektów kształcenia, które powinni posiadać kandydaci na studia II stopnia na 
danym kierunku i kluczowych przedmiotów z I stopnia, które pozwalają na uzyskanie tych efektów. 

2. Wykaz obowiązków koordynatora kierunku i koordynatora kursu w procedurze wdrażania projektu. 
3. Sylabusy przedmiotów uzupełniających. 
4. Materiały pomocnicze dla studentów. 

 

Dodatkowo w przypadku wariantu I: 

1. Filmy z nagranymi wykładami lub kursy e-learningowe w innej formie. 
2. Stworzenie na moodle’u kursów e-learningowych. 
3. Przygotowanie quizów sprawdzających opanowanie efektów kształcenia 

 

Zespoły zaangażowane i odpowiedzialne za realizację poszczególnych kroków procedury 

Kroki od 1 do 7 oraz 10 i 11 procedury nie zależą od przyjętego wariantu realizowania kursów 
uzupełniających. Natomiast pozostałe kroki są w obu wariantach zróżnicowane: 

 Krok 1. Ustalenie dla każdego kierunku bazowych efektów kształcenia – w zależności od przepisów 
obowiązujących na danej uczelni zadanie to realizują: wydziałowe komisje programowe wraz 
z koordynatorami kierunków lub wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia. 

 Krok 2. Ustalenie listy kluczowych przedmiotów, które zapewniają realizację tych efektów 
kształcenia – jak wyżej zadanie to realizują: wydziałowe komisje programowe wraz 
z koordynatorami kierunków lub wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia. 
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 Krok 3. Oszacowanie kosztów przeprowadzenia kursów – i uzyskanie zgody władz rektorskich na ich 
przeprowadzenie – dziekan wydziału (na podstawie opracowania przedstawionego przez 
odpowiednio komisję programową lub komisję ds. jakości kształcenia). 

 Krok 4. Określenie przez rektorską komisję ds. jakości edukacji lub inny organ uczelniany 
odpowiedzialny za sprawy dydaktyki na uczelni (we współpracy z radcami prawnymi) obowiązków 
koordynatora kierunku i koordynatora kursu w zakresie przygotowania i prowadzenia kursów 
uzupełniających. 

 Krok 5. Wskazanie osób odpowiedzialnych za poszczególne kursy uzupełniające – powołanie przez 
dziekana koordynatorów kursów. 

 Krok 6. Opracowanie sylabusów przez koordynatorów kursów we współpracy z wykładowcami, 
którzy prowadzą dane przedmioty na studiach I stopnia (ze wskazaniem efektów kształcenia ze 
studiów I stopnia realizowanych w danym przedmiocie). 

 Krok 7. Zatwierdzenie programu kursów uzupełniających i osób prowadzących zajęcia (obsady) 
przez radę wydziału, na której prowadzony jest dany kierunek. 

 Krok 8. Przygotowanie materiałów pomocniczych dla osób uczestniczących w kursach 
uzupełniających – koordynatorzy kursów. 

 

UWAGA! Krok 9 i 10 zależą od przyjętego wariantu realizacji kursów uzupełniających (I lub II)  

 Krok 9 – wariant I. Zgłoszenie w odpowiednich komórkach administracji uczelni zapotrzebowania 
na zasoby niezbędne do realizacji kursów uzupełniających – koordynator kierunku lub inna osoba 
wskazana przez dziekana wydziału: 
- 9a. zorganizowanie nagrania filmu, 
- 9b. otwarcie kursu na platformie moodle i ewentualne szkolenia wykładowców w zakresie 

zaawansowanych funkcji tej platformy, 
- 9c. opracowanie wzoru zaświadczeń o ukończeniu kursów. 

 Krok 10 – wariant I: 

- nagranie filmu lub opracowanie kursu e-learningowego w innej formie, 
- opracowanie quizu sprawdzającego wiedzę (zaliczenie quizu jest warunkiem wystawienia 

zaświadczenia o uzyskaniu odpowiednich efektów kształcenia), 
– oba zadania – prowadzący kursy we współpracy z koordynatorem kursu. 

 

 Krok 9 – wariant II. Zgłoszenie w odpowiednich komórkach administracji uczelni zapotrzebowania 
na zasoby niezbędne do zorganizowania zajęć w letniej szkole, a w szczególności zarezerwowanie 
na uczelni infrastruktury koniecznej do przeprowadzenia zajęć (sale wykładowe, laboratoria) – 
koordynator kierunku lub inna osoba wskazana przez dziekana wydziału. 

 Krok 10 – wariant II. Opracowanie zasad zaliczenia danego kursu w czasie trwania letniej szkoły. 

Uwaga: uczestnictwo w letniej szkole ma charakter dobrowolny – w związku z tym jej uczestnik 
musi przystąpić do zadań „na zaliczenie” jedynie wtedy, jeżeli chce uzyskać zaświadczenie 
o uzyskanych efektach kształcenia. 

 

 Krok 11. Przygotowanie informacji dla kandydatów na studia o możliwości odbycia kursów 
uzupełniających i korzyściach z nich płynących – dział marketingu we współpracy z koordynatorem 
kierunku i koordynatorami kursów – na podstawie niniejszego opracowania. 

 Krok 12. Przeprowadzenie drogą elektroniczną zapisów na kursy / do udziału w letniej szkole, 
przygotowanie formularza zapisów – dział informatyki, we współpracy z koordynatorem 
kierunku. 



 

   
 

Zestawienie tabelaryczne – oba warianty 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Odpowiedzialni Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/wzorcowych 
dokumentów) 

Miesiąc Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Ustalenie dla każdego kierunku bazowych efektów 
kształcenia. 

Wydziałowe komisje 
programowe wraz 
z koordynatorami kierunków 
lub wydziałowe komisje 
ds. jakości kształcenia 

Bazowe efekty kształcenia dla 
kierunku 

X            5 

2 

Ustalenie listy przedmiotów, które zapewniają 
realizację tych efektów kształcenia. 

Wydziałowe komisje 
programowe wraz 
z koordynatorami kierunków 
lub wydziałowe komisje 
ds. jakości kształcenia 

Lista przedmiotów 
obowiązkowych 

 X           5 

3 
Oszacowanie kosztów przeprowadzenia kursów 
i zatwierdzenie ich realizacji przez władze 
rektorskie. 

Dziekan / rektor 1. Kosztorys 
2. Decyzja o przedstawieniu 
oferty kursów studentom 

  X          2 

4 
Określenie obowiązków koordynatora kierunku 
i koordynatora kursu w zakresie przygotowania 
i prowadzenia kursów. 

Rektorska komisja ds. jakości 
edukacji we współpracy 
z radcą prawnym 

Lista obowiązków 
koordynatora kierunków 
i koordynatora przedmiotu 

   X         1 

5 
Powołanie koordynatorów kursów. Dziekan Nominacja na koordynatora 

kursu 
   X         2 

6 
Opracowanie sylabusów w ramach kursów 
uzupełniających. 

Koordynatorzy kursów we 
współpracy z prowadzącymi 

Sylabusy przedstawiające KEK 
i treści programowe 
poszczególnych kursów 

   X         10 

7 
Zatwierdzenie programu zajęć na kursach 
uzupełniających oraz ich obsady. 

Rada wydziału na podstawie 
wniosku komisji programowej 

Uchwała rady wydziału 
z programów i obsadą 

   X X        2 

8 
Przygotowanie materiałów pomocniczych dla 
osób uczestniczących w kursach uzupełniających. 

Koordynator kursów we 
współpracy z prowadzącymi 

Materiały pomocnicze do 
studiowania 

            20 
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Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Odpowiedzialni Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/wzorcowych 
dokumentów) 

Miesiąc Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 

Zgłoszenie zapotrzebowania na zasoby niezbędne 
do realizacji kursów w odpowiednich komórkach 
administracji uczelni: 
WARIANT I: 
- nagranie filmów, 
- otwarcie kursów na platformie moodle, 
- opracowanie wzoru zaświadczeń o ukończeniu 
kursów. 
WARIANT II: 
- rezerwacja sal do odbycia zajęć, 
- opracowanie wzoru zaświadczeń o ukończeniu. 

Koordynator kierunku we 
współpracy z koordynatorami 
kursów 

Lista potencjalnych wniosków 
o udostępnienie zasobów 

     X X X X    2 

10 

WARIANT I: Opracowanie merytorycznej 
zawartości kursów. 
 
 
WARIANT II: Opracowanie zasad zaliczenia danego 
kursu w czasie trwania letniej szkoły.  

Koordynator kursu we 
współpracy z prowadzącymi 
kursy 

Opracowanie: 
1. Nagranie filmu z wykładem 
lub kursy e-learningowego 
2.Quizu sprawdzającego 
 
Zasady zaliczenia kursu 

         X   2 

11 

Przygotowanie informacji dla kandydatów na 
studia o możliwości odbycia kursów 
uzupełniających i korzyściach z nich płynących. 

Dział marketingu we 
współpracy z koordynatorem 
kierunku i koordynatorami 
kursów 

Materiały informacyjno-
reklamowe 

         X   3 

12 
Przeprowadzenie zapisów na kursy  
e-learningowe/ letnią szkołę – elektronicznie. 

Dział informatyki we 
współpracy z koordynatorem 
kierunku 

Internetowy formularz zapisów 
Listy uczestników kursów           X X 5 
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2.6. Praktyka 6. Kursy certyfikowane 

2.6.1. Opis rozwiązania 

Kursy certyfikowane stanowić będą podstawę realizacji określonych efektów kształcenia dotyczących 
konkretnych przedmiotów (objętych i/lub nieobjętych programem studiów danego kierunku studiów). 

Kursy mogą również stanowić podstawę swoistego „uzupełnienia” wiedzy, umiejętności, kompetencji, 
np. przez osoby, które w szkole średniej realizowały z różnych przyczyn w zakresie mniejszym niż 
pożądane z punktu widzenia studiowania na określonym kierunku efekty kształcenia dotyczące 
określonego przedmiotu lub ich nie realizowały. Podobnie dotyczy to, np. osób, które ubiegają się 
o przyjęcie na II stopień studiów, a na studiach I stopnia z różnych przyczyn nie w pełni zrealizowały 
pożądane z punktu widzenia studiów II stopnia efekty kształcenia. Kursy mogą być również 
dedykowane studentom, absolwentom, którzy w ramach podstawowego programu studiów na 
określonym kierunku nie realizowali przedmiotu objętego kursem lub chcą poszerzyć wiedzę, 
umiejętności i kompetencje z tego przedmiotu, np. w nawiązaniu do oczekiwań praktyki(biznesu). 

Kursy powinny stanowić podstawę przedstawienia nie tylko podstawowej, ale poszerzonej wiedzy 
z obszaru konkretnej problematyki. W szczególności kursy mają dać podstawę nabycia i/lub 
poszerzenia umiejętności praktycznych w ramach odmawianej problematyki, czemu sprzyjać ma 
prowadzenie części zajęć w ramach kursu także przez praktyków z biznesu. 
 

Uczestnik kursu na podstawie uzyskanego certyfikatu będzie mógł alternatywnie: 
 ubiegać się o uznanie uzyskanych efektów kształcenia na poczet efektów kształcenia tzw. 

przedmiotów wymienialnych Indywidualnego Programu Studiów (IPS), 
 ubiegać się o uznanie uzyskanych efektów kształcenia na poczet efektów kształcenia analogicznego 

przedmiotu ujętego w programie studiów realizowanym przez studenta, 
 ujęcie w suplemencie do dyplomu zrealizowanych efektów kształcenia jako dodatkowych względem 

obowiązujących w planie studiów, 
 ubiegać się o przyjęcie na określony kierunek studiów, np. II stopnia w sytuacji, gdy po ukończeniu 

studiów I stopnia kandydat nie zrealizował pożądanych efektów kształcenia w momencie przyjęcia 
na studia II stopnia, 

 udokumentować ubiegając się o przyjęcie do pracy w konkretnym przedsiębiorstwie efekty 
kształcenia pożądane przez pracodawcę, a nie zrealizowane w ramach podstawowego programu 
studiów. 

 

Forma zajęć (w tym metody i narzędzia dydaktyczne) 

Kursy prowadzone powinny być w formie wykładów multimedialnych z wykorzystaniem aktywnych 
metod pracy z grupą. Ponadto powinny zawierać część o charakterze zajęć audytoryjnych i/lub 
projektowych stanowiących platformę wymiany myśli i doświadczeń z zastosowaniem tzw. metod 
aktywizujących, jak np. metody heurystyczne, w tym metoda „burzy mózgów”; casy study itp. 

 

2.6.2. Przesłanki i cele stosowania 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób aplikujących na studia, studentów, 
absolwentów w zakresie poszerzenia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności efektywnego 
wykorzystywania teoretycznych aspektów tej wiedzy w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Osoby aplikujące na studia I stopnia na uczelniach ekonomicznych, jak pokazuje chociażby analiza 
punktów rekrutacyjnych oraz progów tych punktów określających minimalne wymagania dla przyjęcia 
na określone kierunki studiów na uczelniach ekonomicznych wskazuje, iż niejednokrotnie potencjalni 



 

97 

studenci mogą nie dysponować określoną wiedzą, umiejętnościami, czy kompetencjami, które w pełni 
pozwolą im na osiąganie możliwe najwyższych efektów kształcenia. Dodatkowo analiza opinii 
pracodawców wskazuje, iż wśród potencjalnych pracowników wchodzących na rynek pracy zauważa 
się potrzebę, w większym zakresie niż przewidują to programy studiów o profilu ogólnoakademickim, 
pogłębienia określonych aspektów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, z niektórych przedmiotów. 
Stąd warto stworzyć możliwości podnoszenia wiedzy, umiejętności i kompetencji potencjalnych 
kandydatów, jeśli – co podkreśla się również w nowej ustawy – priorytetem jest dążenie do 
podnoszenia jakości kształcenia, ale i innowacyjności, kreatywności przyszłych pracowników. 

W zakresie pozyskiwania wiedzy teoretycznej zasadne wydaje się jej uzupełnianie, jak i formalne jej 
potwierdzanie. Kursy dają niejako dodatkowe potwierdzenie formalne dla potencjalnych 
pracodawców o zrealizowanych efektach kształcenia. Ponadto programy kształcenia z założenia 
obejmują określony zakres wiedzy przekazywanej studentom. Tymczasem, jak już akcentowano wyżej, 
w niektórych przypadkach, w praktyce pożądane okazuje się zgłębianie, poszerzanie owej wiedzy 
o dodatkowe aspekty. Wskazują na to m.in. nie tylko wymienione wyżej opinie pracodawców, ale także 
i wyniki ankiet studenckich. Warto pamiętać, iż aktualnie stosunkowo liczna grupa studentów 
podejmuje już w trakcie studiów pracę zawodową. Kursy mogą wówczas być dobrą alternatywą 
uzupełniania wiedzy, umiejętności i kompetencji. 

Absolwenci studiów I stopnia, którzy zrealizowali 6. poziom PRK, niejednokrotnie dążą do podjęcia 
studiów II stopnia na innym kierunku niż kierunek studiów I stopnia, który ukończyli lub na innej 
uczelni. To może powodować, iż napotkają określone trudności związane z wymogiem spełnienia 
efektów kształcenia jako kandydaci na studia II stopnia. Kursy mogłyby stanowić swego rodzaju 
uzupełnienie luki w owych efektach kształcenia. 

Ponadto osoby uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym, zwłaszcza na studiach II stopnia 
o profilu ogólnoakademickim nie są objęte zajęciami o charakterze praktyki zawodowych oraz staży. 
Ich doświadczenia zawodowe ograniczają się, więc zazwyczaj, do podejmowania głównie w celach 
zarobkowych tzw. pracy sezonowej, dorywczej, sporadycznie związanej ze studiowanym kierunkiem 
studiów. Z kolei studenci studiów I stopnia objęci są praktyką zawodową, niemniej doświadczenia 
dowodzą, iż jej specyfika nie zawsze pozwala na poznanie określonych procesów realizowanych 
w przedsiębiorstwie. 

Przygotowanie studentów, a w dalszej kolejności absolwentów do efektywnej realizacji zadań 
w przedsiębiorstwach, zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów, nie zawsze jest więc adekwatne do 
potrzeb płynących z rynku pracy i gospodarki. Konieczność niejako „upraktyczniania” wiedzy 
absolwentów, czy też „urealniania” jej w stosunku do potrzeb praktyki gospodarczej zniechęca część 
potencjalnych pracodawców do sięgania po osoby kończące studia o profilu ogólnoakademickim. Stąd 
też stanowiące przedmiot tego projektu kursy certyfikowane mogłyby nie tylko stanowić alternatywną 
formę kształcenia w ramach określonej problematyki, ale także uzupełniać lukę ujawniającą się 
pomiędzy kształceniem typowo akademickim o profilu ogólnoakademickim a potrzebami płynącymi 
z rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. 

Podstawowe cele realizacji kursów certyfikowanych to zatem podniesienie jakości kształcenia przy 
jednoczesnych ukierunkowaniu na realizację efektów kształcenia pożądanych nie tylko z punktu 
widzenia potrzeby wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności i kompetencji praktycznych w nawiązaniu do 
oczekiwań ujawniających się ze strony rynku pracy. Doskonalenie jakości kształcenia ma swoje 
następstwa również w pozostałych obszarach funkcjonowania uczelni. Sprzyja podnoszeniu jakości 
badań naukowych, stanowi swoisty rodzaj budowania wizerunku uczelni w otoczeniu, w tym 
w szczególności w otoczeniu międzynarodowym. 
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2.6.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

1.1. Opis procedury 

Etapy procedury: 

 Etap I. Przygotowanie do wdrożenia kursów certyfikowanych 

Proponuje się, aby oferta kursów (szkoleń), jak i ostateczne wzory dokumentacji dotyczącej kursów, 
np. regulamin, sylabusy, wzory certyfikatów itp. były sformułowane poprzez powołane w tym celu 
zespoły zadaniowe na uczelni, składające się z: opiekunów kierunku i opiekunów specjalności, 
przedstawiciele studentów oraz przedstawiciele biznesu (w ostatnim przypadku alternatywnie).  

Przedstawiciele każdego z kierunków studiów stanowiliby odrębny zespół. Zespoły te powinny 
zweryfikować istniejące programy studiów w ramach konkretnych kierunków. Jednocześnie powinny 
zasięgnąć opinii przedstawicieli praktyki gospodarczej, co do zapotrzebowania na określone 
kwalifikacje itp. Dodatkowo zespoły powinny uwzględnić analizę losów absolwentów prowadzoną 
w ramach poszczególnych uczelni lub innych instytucji. 

Zakłada się, że pracę zespołów będzie koordynował uczelniany koordynator kursów certyfikowanych. 

 Etap II. Opracowanie dokumentacji oraz kryteriów ewaluacji kursów 

Sformułowanie przez zespoły zadaniowe ostatecznej wersji wzorów dokumentacji kursów 
(ewentualnie w razie zasadności zatwierdzenie tych wzorów przez inne organy uczelni) oraz określenie 
kryteriów ewaluacji. 

 Etap III. Opracowanie oferty tematycznej kursów 

Sformułowanie przez zespoły zadaniowe konkretnego zestawu tematycznego stanowiącego ofertę 
kursów. 

 Etap IV. Opracowanie sylabusów kursów 

Po dokonaniu wskazań dotyczących wyboru tematyki kursów koordynatorzy poszczególnych zespołów 
dokonają rekrutacji opiekunów merytorycznych poszczególnych kursów odpowiedzialnych za 
opracowanie sylabusów. Opiekunowie merytoryczni opracowują sylabusy kursów uwzględniając 
efekty kształcenia, tematykę zajęć, liczbę godzin, punktów ECTS itp. 

 Etap V. Rekrutacja na kurs certyfikowany 

Rekrutacja powinna mieć charakter otwarty, z uwzględnieniem opracowanych i przyjętych kryteriów. 
Przy rekrutacji zostanie wykorzystany zestandaryzowany kwestionariusz rekrutacyjny. 

 Etap VI. Realizacja kursów 
 Etap VII. Ewaluacja efektów 

Przeprowadzenie ewaluacji z uwzględnieniem wcześniej opracowanych kryteriów ewaluacji kursów. 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/wzorcowych dokumentów) 

Miesiąc 

Szacunkowy nakład 
pracy w osobodniach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Przygotowanie do wdrożenia kursów 
certyfikowanych 

Powołanie uczelnianego koordynatora 
kursów oraz zespołów zadaniowych 
i kierunkowych koordynatorów kursów 

X            
Liczba osób zależna od 

liczy wydziałów 
itp.(zespołów) x15 dni 

2 

Opracowanie dokumentacji oraz 
kryteriów ewaluacji kursów 

Ostateczna wersji wzorów dokumentacji 
kursów (np. regulamin, sylabus, wzór 
certyfikatu itp.) przygotowania przez zespoły 
zadaniowe  

X X           

Liczba osób zależna od 
liczy wydziałów 

itp.(zespołów) x15 dni 

3 
Opracowanie oferty tematycznej 
kursów 

Sformułowana przez zespoły zadaniowe ofert 
kursów 
(tematyki itp.) 

 X           
Liczba osób zależna od 

liczy wydziałów 
itp.(zespołów) x15 dni 

4 
Opracowanie sylabusów kursów 
(opiekunowie merytoryczni) 

Powołanie opiekunów merytorycznych 
poszczególnych kursów oraz opracowanie 
sylabusów kursów 

  X          
Liczba koordynatorów 

x 30 dni 

5 

Rekrutacja uczestników kursów Pozyskanie uczestników kursów, 
wykorzystanie regulaminu rekrutacji oraz 
dokumentów rekrutacyjnych (kwestionariusz 
rekrutacyjny itp.). 

   X         

Liczba koordynatorów 
x 30 dni 

6 
Realizacja kursów Przeprowadzenie kursów, wydanie 

certyfikatów     X X X X X X X  
Liczba osób zależna od 

liczby kursów x 7 x liczba 
dniu kursu 

7 
Ewaluacja kursów (efektów 
kształcenia) 

Wyniki ewaluacji kursów 
     X X X X X X X 

Liczba osób zależna od 
liczby kursów x 7 x liczba 

dniu ewaluacji 
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2.6.4. Korzyści i koszty 

Korzyści o charakterze organizacyjnym: 
 podniesienie jakości kształcenia. 
 

Korzyści związane z poprawą efektywności funkcjonowania uczelni: 
 podniesienie jakości kształcenia, 
 uatrakcyjnienie, wzbogacenie oferty dydaktycznej. 
 

Korzyści bezpośrednie i pośrednie dla społeczności akademickiej: 
 możliwość uzyskania przez słuchaczy kursu dodatkowego certyfikatu potwierdzającego realizację 

określonych w ramach kursu efektów kształcenia, 
 możliwość wykorzystania potwierdzonych certyfikatem efektów kształcenia alternatywnie10, np. na 

rzecz potwierdzenia efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotów realizowanych 
w ramach programu studiów, potwierdzenia efektów kształcenia „wymaganych” przy 
podejmowaniu pracy, a nie ujętych w dyplomie danego kierunku itp., 

 „wychodzenie” naprzeciw oczekiwaniom studentów oraz potencjalnych studentów, 
 wzbogacenie oferty kształcenia, jako korzyść dla uczelni, 
 zwiększenie liczby potencjalnych godzin dydaktycznych, szczególnie przy niedoborach godzin 

w katedrach. 
 

Inne korzyści: 
 „wychodzenie” naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców. 
 

Nakłady związane z wdrożeniem rozwiązania: 
 koszty przygotowania kursów, rekrutacji, obsługi administracyjnej (alternatywnie wynagrodzenie 

dla osób przygotowujących lub np. wliczenie godzin na poczet pensum), 
 koszty prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym związane z zatrudnianiem praktyków z biznesu 

(alternatywnie wynagrodzenie dla osób przygotowujących lub np. wliczenie godzin na poczet 
pensum), 

 koszty pozamaterialne mogą być związane z faktem, iż część nauczycieli akademickich może 
upatrywać w kursach swego rodzaju „omijania” udziału w prowadzonych przez nich zajęciach, może 
obawiać się, iż kursy certyfikowane staną się bardziej atrakcyjną dla studentów forma realizacji 
efektów kształcenia z konkretnych przedmiotów. 

 

2.6.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania 

Z organizacją tego rodzaju kursów łączą się m.in. następujące ryzyka: 
 niewystarczająca liczba chętnych do uczestniczenia w kursie certyfikowanym, ale wówczas można 

nie uruchamiać kursu, 
 powielenie treści, form prowadzenia zajęć realizowanych w ramach przedmiotów ujętych 

w programach studiów, 
 niechęć prowadzących do prowadzenia zajęć, jako konkurencyjnych do zajęć przewidzianych 

w podstawowych planach studiów, 
 trudności w pozyskaniu przedstawicieli biznesu jako wykładowców. 

 

2.6.6. Opracowane dokumenty/procedury 

 regulamin kursów z uwzględnieniem zasad rekrutacji, 
 dokumenty rekrutacyjne z uwzględnieniem założeń RODO, 
 kwestionariusz ewaluacji kursu, 
 sylabus (karta przedmiotu), 
 wzór certyfikatu.  
                                                           
10 Kwestie te szerzej omówiono w części tego dokumentu, pt. Opis rozwiązania. 
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SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU) 
 

KURS CERTYFIKOWANY 

SYLABUS 

TYTUŁ KURSU: 

Opis (w tym cele) kursu:  

 

Forma zajęć: 

Liczba godzin: 

Liczba punktów ECTS: 

Wymagania wstępne: 

 

CELE I EFEKTY 

CELE KSZTAŁCENIA 

KOD                    OPIS 

C1 

C2 

C3 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

WIEDZA 

KOD                     OPIS 

W1 

W2 

W3 

UMIEJĘTNOŚCI 

KOD                     OPIS 

U1 

U2 

U3 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KOD                     OPIS 

K1 

K2 

K3 

 

TEMATY ZAJĘĆ 

TEMAT                                                                                         CELE                 EFEKTY 

1……. 

2…….. 

3………. 
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WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

EFEKT                                                    SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTU 

W1 

W2 

……… 

 

OBCIĄŻENIE PRACĄ SŁUCHACZA KURSU:  

Forma aktywności Liczba godzin 

Godziny zajęć dydaktycznych z trenerem  

Praca własna (zapoznanie z materiałami dydaktycznymi, studia literaturowe)  

Przygotowanie projektu zaliczeniowego  

Przygotowanie do testu  

RAZEM 100 

 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

PROWADZĄCY: 

 

MOŻLIWOŚCI UZNANIA: 

Wydział:  

Kierunek:  

Poziom studiów:  

Nazwa przedmiotu:  

Przypisana do przedmiotu liczba punktów ECTS:  

INNE MOŻLIWOŚCI UZNANIA: 
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REGULAMIN KURSÓW CERTYFIKOWANYCH – założenia przykład  

 

§ 1. Informacje Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji oraz organizacji kursów certyfikowanych. 

2. Wymiar czasowy kursów certyfikowanych zostanie określony w ogłoszeniach naboru Tematyka 
będzie każdorazowo podana na stronie internetowej …………… 

3. Organizatorem kursów jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Partnerami szkoleń 
i warsztatów są przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które na podstawie zawartych odrębnych umów 
wspierają działania Organizatora. 

 

§ 2. Uczestnicy 

1. Uczestnikami kursów mogą być……….. 

2. Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne/płatne. 

 

§ 3. Rekrutacja 

1. Rekrutacja na kursy odbywa się na podstawie zapisów. Informacja o naborze zostanie udostępniona 
na stronie internetowej, upowszechniona na tablicach informacyjnych w budynkach dydaktycznych UE 
we Wrocławiu. 

2. Zapisy są zamykane ……. dni od momentu ich ogłoszenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
wydłużenia terminu zapisów. 

3.Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny złożyć formularz zgłoszeniowy wraz 
z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

4. O przyjęciu na kurs decydują …….. oraz Koordynator wydziałowy merytoryczny kursu na podstawie 
ankiet rekrutacyjnych przy jednoczesnym uwzględnieniu (ewentualnie dodatkowe kryteria). 

5. Liczba miejsc na każdym kursie bądź warsztacie jest ograniczona do …….. uczestników. Do każdego 
kursu sporządzana jest lista miejsc rezerwowych (do ………. miejsc). W przypadku zwolnienia się miejsca 
powiadamia się kolejno osoby z listy rezerwowej aż do uzyskania potwierdzenia chęci udziału w kursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rekrutacji na wybrane szkolenia i warsztaty. 

7. Informacja o ewentualnej rekrutacji zostanie każdorazowo umieszczona na stronie zapisów przy 
opisie szkolenia bądź warsztatu. 

 

§ 4. Prawa i obowiązki Uczestnika szkoleń lub warsztatów 

1. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w kursie, na który się zapisał. 

2. Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. 

3. W razie rezygnacji ze szkoleń lub warsztatów w trakcie ich trwania uczestnik zobowiązany jest pokryć 
koszty kursu za wyjątkiem sytuacji, gdy powodem rezygnacji lub zgłoszonej nieobecności jest choroba 
bądź inne zdarzenie losowe. W takich przypadkach uczestnik zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 
tygodnia od zajścia zdarzenia oryginał zaświadczenia i wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku 
pokrycia kosztów szkolenia lub warsztatu. 
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§ 5. Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator zapewnia prawidłową i terminową realizację kursów oraz informowanie potencjalnych 
uczestników o planowanych kursach. 

2. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia uczestnikowi materiałów (np. prezentacje, plan itp.) 
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia kursów. 

3. Organizator ma prawo odwołać lub przenieść kurs na inny termin w przypadku braku odpowiedniej 
liczby zgłoszeń.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

 

EWALUACJA KURSÓW CERTYFIKOWANYCH– przykład 

 

Cele ewaluacji: 

Określenie: 

 osiąganie założonych efektów kształcenia, 
 doboru i zastosowania form, metod kształcenia, 
 współpracy wykładowca – słuchacz. 

 

PRZYKŁADY KRYTERIÓW EWALUACJI WRAZ Z PRZYKŁADAMI WSKAŹNIKÓW 

KRYTERIA EWALUACJI WSKAŹNIKI EWALUACJI 

Skuteczność osiągania założonych 
efektów kształcenia  

 znajomość zaplanowanych efektów kształcenia, 
 poziom osiągania efektów prze słuchaczy kursu. 

Adekwatność form, metod kształcenia do 
realizacji efektów 

 zróżnicowanie form, metod kształcenia, 
 zakres wykorzystania metod aktywizujących, 
 zakres współpracy wykładowca – słuchacz. 

Efektywność procesu dydaktycznego  opinie wykładowców na temat możliwości 
optymalizacji procesu dydaktycznego, 

 opinie słuchaczy na temat możliwości optymalizacji 
procesu dydaktycznego. 

 

 



     

 

 

Publikacja finansowana 
w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar III. Współpraca z otoczeniem 

zewnętrznym – pogłębione opisy dobrych 

praktyk 
EKSPERTYZY PRZYGOTOWANE W RAMACH PROJEKTU „ŚCIEŻKI DOSTOSOWANIA UCZELNI EKONOMICZNYCH DO 
ZMIAN W SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO”, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU „DIALOG” 
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
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3.1. Praktyka 1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia menedżerów dla 

potrzeb sektora Global Business Services, realizowana w ścisłej 

współpracy z podmiotami tego sektora w języku angielskim w formule 

trzysemestralnej specjalizacji 

3.1.1. Opis rozwiązania 

Niniejsza praktyka prezentuje najważniejsze aspekty współpracy uczelni z firmami sektora Global 
Business Services (GBS). Istotą tej współpracy jest kształcenie praktyczne studentów, realizowane 
w ścisłej współpracy uczelni z podmiotami sektora GBS w języku angielskim w formule trzysemestralnej 
specjalizacji. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie tworzenia programu, organizacji procesu 
kształcenia studentów, włączania praktyków do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz efektywności 
przyjętych rozwiązań w kontekście działalności edukacyjnej uczelni. 

Zaprezentowane rozwiązania stanowią doświadczenia zdobyte w trakcie tworzenia i realizacji 
pilotażowego programu edukacyjnego w formule trzysemestralnej specjalizacji, w której udział biorą 
studenci II stopnia studiów na kierunku gospodarka i administracja publiczna, prowadzonego na 
Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rdzeniem 
praktyki jest stworzony przez uczelnię innowacyjny model współpracy pomiędzy światem biznesu 
a uniwersytetem. Z wdrożeniowego punktu widzenia istotne jest to, że wstępnie zweryfikowano już 
praktyczną wartość dodaną takiego współdziałania, a także dostosowanie realizowanych efektów 
kształcenia do potrzeb rynku pracy. Koncepcja przedsięwzięcia była weryfikowana w toku 
intensyfikującej się współpracy dwóch środowisk – pracowników Wydziału Gospodarki i Administracji 
Publicznej UEK oraz firmy Hitachi Vantara. Istotnym katalizatorem prowadzonych prac są 
usystematyzowane kroki dalszych działań rozwojowych, których celem będzie poszerzenie współpracy 
o kolejne firmy z sektora GBS zrzeszone w Stowarzyszeniu ASPIRE: UPM, Ecolab, Abbvie, Brown 
Brothers Harriman, State Street Bank, Aon, Alexander Mann Solutions, IBM, IG, Amer Sports, 
Electrolux. Pilotażowa specjalizacja przygotowana została przez trzydziestu pracowników z firm 
partnerskich GBS oraz z Wydziału GAP UEK. 

Analizując polskie praktyki w obszarze edukacji kadr dla biznesu oraz udziału w tym kształceniu 
praktyków z sektora gospodarczego, należy stwierdzić, że opisywane rozwiązanie wyróżnia się 
innowacyjnością. Charakteryzuje je, przede wszystkim, nowatorski, partnerski proces przygotowania, 
realizacji i ewaluacji kształcenia. Zakłada on, że treści edukacyjne oraz wykorzystywane metody 
dydaktyczne są kształtowane dynamicznie, czyli w sposób elastyczny są dostosowywane do bieżących 
problemów przedsiębiorstwa. Przyjęto ponadto, że program nauczania jest zintegrowany zarówno pod 
względem zakresu kształcenia, jak i kadry obsługującej kierunek oraz otwarty na różnych partnerów 
w zakresie specyfiki ich funkcjonowania oraz problemów i barier w rozwoju działalności w Polsce. 
W tym celu planowane jest stopniowe włączanie do realizowanego projektu kolejnych partnerów, 
zarówno biznesowych, jak i akademickich. 

Omawiane rozwiązanie poszerza możliwości działań uczelni w obszarze bliskiej współpracy 
z pracodawcami oraz ich zaangażowania w proces dydaktyczny. Ponadto, kształcenie studentów poza 
murami uczelni oraz w oparciu o treści kształcenia pochodzące z praktyki gospodarczej tworzą nowe, 
dotychczas słabo wykorzystywane, wzorce kształcenia. Kolejną wartością dodaną jest ta wynikająca 
z interakcji pomiędzy pracownikami naukowymi a praktykami z sektora gospodarczego. Spotkanie 
obydwu światów w tym dwóch różnych typów wiedzy biznesowej, umiejętności dydaktycznych 
i doświadczeń, powinno skutkować pojawieniem się nowych impulsów rozwojowych w obydwu 
grupach kadry dydaktycznej. 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia menedżerów zakłada wieloletnią współpracę wynikającą 
z potrzeb dynamicznie kształtującego się nowoczesnego rynku pracy. Wymaga ona przyjęcia 
kroczącego mechanizmu wprowadzania zmian w programie i planie studiów, odpowiadającego 
przeobrażeniom rynku pracy oraz bieżącego identyfikowania deficytów w kompetencjach kandydatów 
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do pracy w sektorze usług globalnych. W tym prowadzona jest m.in. bieżąca ewaluacja efektów 
kształcenia oraz ich dostosowania do potrzeb pracodawców, a także wykorzystywane są wyniki badań 
losów zawodowych absolwentów. Rynek usług globalnych wymaga od młodych pracowników już na 
samym „wejściu” niezbędnych umiejętności, wiedzy związanej z przedmiotem działalności sektora oraz 
kreatywności. Deficyty stwierdzonej wiedzy i kompetencji są sukcesywnie identyfikowane 
i eliminowane poprzez odpowiednie zmiany w organizacji kształcenia. 

Przyjęto, że w pierwszej kolejności opracowany zostanie program kształcenia dla studiów II stopnia 
(magisterskich). Kolejnym etapem działania będą prace zmierzające do przygotowania wersji 
programu edukacyjnego dla studentów I stopnia (licencjackich i inżynierskich), analogicznie jak 
w przypadku stopnia II studiów, także w formie współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej. 

 

3.1.2. Przesłanki i cel stosowania 

Główną przesłanką stanowiącą o potrzebie stworzenia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 
menedżerów dla potrzeb sektora Global Business Services jest zmniejszenie dysproporcji pomiędzy 
metodyką kształcenia studentów w Polsce a potrzebami współczesnego globalnego rynku pracy. 
Źródłem wskazanych istotnych różnic są w dużym stopniu przestarzałe metody przekazywania wiedzy, 
których nie udało się skutecznie wyeliminować, pomimo realizowanych od wielu lat zmian 
w kształceniu, dostosowanych do Krajowych Ram Kwalifikacji. Współczesne rynki pracy potrzebują 
absolwentów posiadających doświadczenie zawodowe, różnorodne kompetencje oraz wiedzę 
pozwalającą uczestniczyć w życiu gospodarczym. W ramach ścieżki, wszystkie zajęcia realizowane są 
z udziałem oddelegowanych pracowników z firm partnerskich, którzy we współpracy z nauczycielami 
akademickimi kształcą umiejętności, przekazują wiedzę oraz motywują do samodzielności 
i kreatywności w rozwiązywaniu problemów zawodowych. 

Zasadniczym celem stworzenia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia menedżerów dla potrzeb 
sektora GBS jest unowocześnienie procesu dydaktycznego, w celu jego lepszego dostosowania do 
pełnienia funkcji kreatora kompetencji pracowniczych, wysoko cenionych przez współczesny rynek 
pracy. Proces kształcenia nowoczesnych kadr dla biznesu ma ponadto na celu skuteczne usuwanie 
barier w rozwoju kadr dla współczesnych firm. 

Opisywane rozwiązanie jest ściśle powiązane z obszarem dydaktycznym działalności uczelni, a ze 
względu na konieczność przezwyciężenia wielu przeszkód natury formalnej, także obszarami: ustrój 
i zarządzanie uczelnią. Pierwszym krokiem jest budowa ramowego programu edukacyjnego 
wykorzystywanego w kształceniu studentów. Program ten musi uwzględniać doświadczenia, realia 
i potrzeby funkcjonowania firm sektora GBS. Zakłada się ponadto, że wdrażanie programu wygeneruje 
efekty mnożnikowe w procesie kształcenia studentów, a także spowoduje trwałą poprawę w obszarze 
dostosowania metod dydaktycznych wykorzystywanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych 
uczelni do potrzeb rynku pracy. Drugim krokiem jest weryfikacja efektywności modelu opartego na idei 
studiów dualnych, czyli nastawionych na rozwój kompetencji studentów w warunkach rzeczywistych, 
z wykorzystaniem potencjału uczelni i firm partnerskich. 

 

3.1.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Procedura wdrożenia proponowanego rozwiązania jest podporządkowana zakładanym celom oraz 
maksymalizacji korzyści całego przedsięwzięcia dla wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia. 
Opracowanie katalogu działań niezbędnych do wdrożenia praktyki jest zadaniem złożonym, gdyż 
wymaga uwzględnienia wielu aspektów związanych z formułą funkcjonowania uczelni publicznej. 
Zaproponowano zatem względnie zunifikowane kroki procedury wdrożenia rozwiązania. Uwzględniają 
one zasady wspólnego procedowania (przez podmioty sektora GBS oraz uczelni), a także racjonalności, 
przejrzystości formalnej i organizacyjnej. Proponowana sekwencja wdrożenia bierze również pod 
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uwagę potencjalne wyzwania implementacyjne, których źródłem są czas przeznaczony na wdrożenie 
oraz wyzwania programowo-dydaktyczne i formalne. 

Wdrożenie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia menedżerów dla potrzeb sektora GBS wymaga 
ścisłej współpracy uczelni z podmiotami tego sektora już od pierwszych, programowych etapów prac. 
Przyjęto siedem etapów wdrożenia rozwiązania oraz wieńczących ich realizację kamieni milowych. 
Etapy te uwzględniają również konieczność tworzenia nowych lub aktualizacji obowiązujących na 
uczelni procedur postępowania. Etapy te przedstawiają się następująco: 

 Etap 1. Przygotowanie projektu założeń programowo-organizacyjnych realizacji 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia menedżerów dla potrzeb sektora Global Business Services 
w formule specjalizacji. 

 Etap. 2. Dostosowanie założeń programowo-organizacyjnych przedsięwzięcia do wymogów uczelni. 
 Etap 3. Ukonstytuowanie struktury organizacyjnej przedsięwzięcia. 
 Etap 4. Przygotowanie programu i planu kształcenia na specjalizacji, wyłonienie wykładowców 

i instruktorów oraz opracowanie sylabusów przedmiotów. 
 Etap 5. Promocja specjalizacji i nabór kandydatów. 
 Etap 6. Uruchomienie pilotażowej edycji programu. 
 Etap 7. Monitorowanie realizacji programu, ewaluacja bieżąca i działania korygujące. 

 

Etap 1. Przygotowanie projektu założeń programowo-organizacyjnych realizacji 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia menedżerów dla potrzeb sektora Global Business Services 
w formule specjalizacji 

W pierwszym etapie zawierane jest porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią i firmą (firmami) 
sektora GBS oraz powstają szczegółowe założenia programowo-organizacyjne przedsięwzięcia. 
Założenia określają przesłanki, cele i zasady realizacji programu kształcenia oraz warunki współpracy 
między uczelnią a podmiotami sektora GBS. Założenia programowe wskazują również najbliższe 
zadania jakie powinny być wykonane przez partnerów przedsięwzięcia, aby mogło ono zostać 
skutecznie rozpoczęte. 

Założenia programowo-organizacyjne są istotne także z tego powodu, że nakreślają one ogólne ramy 
współpracy oraz wytyczają kierunki działań formalnych, merytorycznych i organizacyjnych w kolejnych 
krokach etapach ścieżki wdrażania projektu. Na tym etapie formułowane są także wzajemne 
zobowiązania podmiotów partnerskich. 

Formuła realizacji projektu powinna uwzględniać specyfikę dwóch różnych kultur organizacyjnych 
podmiotów współpracujących. Z jednej strony jest to kultura proceduralno-biurokratyczna i inercyjna, 
typowa dla uczelni publicznych, z drugiej zaś kultura rynkowo-adhokratyczna i elastyczna, właściwa dla 
globalnych organizacji biznesowych. Obydwu kulturom odpowiadają różne wzorce programowania, 
realizacji i ewaluacji działań oraz odmienne sposoby reagowania na sytuacje problemowe. 
W tworzenie dokumentacji programowej powinni być zaangażowani przedstawiciele obydwu stron. 

 

Etap. 2. Dostosowanie założeń programowo-organizacyjnych przedsięwzięcia do wymogów uczelni 

W drugim etapie szczegółowe założenia programowo-organizacyjne przedsięwzięcia są uzgadniane 
z władzami uczelni, a ewentualne kwestie sprzeczne z regulacjami wewnętrznymi lub strategią uczelni 
są korygowane. Konieczne jest, aby proponowane rozwiązania zostały skonsultowane z pracownikami 
działu prawnego uczelni pod kątem ich poprawności formalnej i organizacyjnej. Ewentualne błędy 
i niedopatrzenia popełnione w tym etapie będą bowiem rzutować na płynność realizacji całego 
przedsięwzięcia w przyszłości bądź wręcz je uniemożliwić. 

Z punktu widzenia komunikacji z partnerami biznesowymi zasadne jest również przygotowanie 
wyciągu z regulacji wewnętrznych uczelni, informującego o warunkach brzegowych współpracy. 
Informacje tego typu będą wykorzystywane w toku bieżącej realizacji projektu, a w szczególności 
w pracach zespołów zarządzających przedsięwzięciem. 
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Uzyskanie przychylności ze strony władz uczelni jest niezbędne nie tylko ze względu na potrzebę 
stworzenia warunków formalnych dla realizacji projektu, ale też dla zapewnienia jego finansowania. 
Kształcenie na specjalizacji na etapie pilotażu, jest w całości finansowane ze środków uczelni, w ramach 
dotacji na prowadzenie zajęć dydaktycznych pochodzących z budżetu państwa. 

 

Etap 3. Ukonstytuowanie struktury organizacyjnej przedsięwzięcia 

Zaprojektowanie struktury organizacyjnej przedsięwzięcia jest następstwem zaaprobowanych przez 
władze uczelni założeń programowo-organizacyjnych projektu. Doświadczenia wskazują na zasadność 
utworzenia trzyszczeblowej struktury zarządzania projektem, obejmującej: 

1. Poziom zarządzania strategicznego. 
2. Poziom zarządzania operacyjnego. 
3. Poziom wykonawczy. 

Kluczową dla powodzenia przedsięwzięcia rolę odgrywa umiejscowiony sztabowo względem 
wszystkich szczebli zarządzania kierownik projektu. Kandydat na to stanowisko jest wskazywany przez 
uczelnię, a zarazem, z racji posiadanego doświadczenia biznesowego i wysokich kompetencji 
menedżerskich, powinien być akceptowany przez partnerów z podmiotów sektora GBS. 

Poziom zarządzania strategicznego tworzą: dziekan wydziału realizującego program kształcenia 
menedżerów na specjalizacji, kierownik projektu oraz ewentualnie inny przedstawiciel uczelni oraz 
szefowie oddziałów firm uczestniczących w przedsięwzięciu lub ich zastępcy. Na poziomie zarządzania 
strategicznego podejmowane są decyzje kluczowe i długofalowe. Dotyczą one zarówno kwestii 
programowych, jak i zarządczych. Spotkania decydentów strategicznych odbywają się w cyklu 
dwumiesięcznym. 

Poziom zarządzania operacyjnego tworzą: kierownik projektu oraz przedstawiciele poszczególnych 
firm odpowiedzialni za kwestie programu kształcenia oraz metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
Na spotkania członków zespołu tworzącego poziom zarządzania operacyjnego są również zapraszani 
autorzy treści dydaktycznych, będący pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni oraz 
pracownikami firm sektora GBS. Na poziomie operacyjnym dyskutowane są sylabusy przedmiotów, 
studia przypadków omawiane na zajęciach, formuła realizacji projektów studenckich i inne kwestie 
programowo-metodyczne. Spotkania zespołu podejmującego decyzje operacyjne odbywają się 
z częstotliwością raz na dwa tygodnie. 

Poziom wykonawczy tworzą kierownik projektu oraz jego najbliższy współpracownik 
(współpracownicy). Ze względu na dużą złożoność przedsięwzięcia, wielość realizowanych zadań oraz 
intensywność komunikacji zaleca się, by kierownik projektu miał możliwość zaangażowania do pracy 
w zespole wykonawczym dwóch współpracowników. 

Kierownik projektu odpowiada za bieżące uzgodnienia merytoryczne i organizacyjne z kontrahentem 
– przedstawicielami firm sektora GBS. Jest on głównym ośrodkiem wymiany myśli i koncepcji działania 
oraz dzielenia się doświadczeniami pomiędzy uczelnią i firmami. Odpowiada on za gromadzenie oraz 
sprawne i przejrzyste przekazywanie informacji pomiędzy partnerami przedsięwzięcia. Do kompetencji 
kierownika projektu należy także bieżące zarządzanie przedsięwzięciem oraz komunikowanie się 
z władzami uczelni. Kierownik jest także reprezentantem uczelni w środowisku firm sektora GBS. 
Określenie szczegółowego zakresu uprawnień kierownika projektu stanowi kompetencję dziekana 
wydziału. 

Do zadań pozostałych osób umiejscowionych na poziomie wykonawczym projektu należy wspieranie 
procesów zarządzania projektem oraz prowadzenie sekretariatu kształcenia na specjalizacji w zakresie: 

 organizacji kalendarza oraz spotkań zespołów zarządzających, 
 organizacji kalendarza oraz spotkań zespołu dydaktyków, 
 bieżącego komunikowania się z reprezentantami uczelni oraz firm sektora GBS, będącymi autorami 

treści dydaktycznych (sylabusów przedmiotów), a zarazem prowadzącymi zajęcia ze studentami, 
 organizacji zajęć, rezerwacji sal dydaktycznych na uczelni, rezerwacji sal w siedzibach firm, 
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 współpracy z księgowością uczelni, 
 realizacji zadań z zakresu promocji i rekrutacji kandydatów, 
 komunikacji ze studentami. 
 

Zaleca się, aby osoby wykonujące powyższe zadania posiadały doświadczenie w pracy na uczelni lub 
w firmach sektora GBS oraz kompetencje społeczne, np. umiejętność pracy w zespole (także 
międzynarodowym). Szczegółowy zakres zadań i obowiązków poszczególnych pracowników ustala 
kierownik projektu. Wraz z rozwojem projektu, liczba członków zespołu wykonawczego może się 
zwiększać. 

Na potrzeby realizacji zadań przez kierownika projektu i jego współpracowników należy zabezpieczyć 
warunki lokalowe. W zależności od dostępności, możliwe jest wykorzystanie w tym celu pomieszczenia 
pozostającego do dyspozycji katedry lub dziekanatu. Na potrzeby spotkań zespołów zarządzających 
i dydaktycznych należy też zadbać o dostępność do sali spotkań. 

 

Etap 4. Przygotowanie programu i planu kształcenia na specjalizacji, wyłonienie wykładowców 
i instruktorów oraz opracowanie sylabusów przedmiotów 

Na czwarty etap projektu składają się intensywne prace polegające na przygotowaniu programu 
kształcenia studentów na specjalizacji. Edycja pilotażowa specjalizacji realizowana jest na II poziomie 
kształcenia akademickiego, czyli na studiach magisterskich. 

Program kształcenia na specjalizacji powinien zawierać niezbędne informacje określające: nazwę 
kierunku studiów, w ramach którego uruchamiana jest specjalizacja, poziom kształcenia, profil 
kształcenia (ogólnoakademicki lub praktyczny), formę studiów (dzienne lub zaoczne) oraz tytuł 
zawodowy uzyskiwany przez absolwenta ścieżki kształcenia realizowanej w formie specjalizacji. 
Program kształcenia powinien ponadto zawierać szczegółową koncepcję kształcenia, informacje na 
temat wymagań stawianych studentom, określać możliwości zatrudnienia absolwentów oraz 
kontynuacji kształcenia. Zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, program kształcenia musi także 
wskazywać efekty kształcenia przedstawione w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 
społecznych. 

W pierwszym kroku tego etapu wyłaniane są przedmioty. Oferowana przez Wydział GAP UEK 
we współpracy z firmami sektora GBS specjalizacja składa się z siedmiu przedmiotów specjalistycznych, 
rozłożonych na trzy semestry, a zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Do przedmiotów tych 
należą: 

 Global Business Services – Concept, Scope, Practical Implications, 
 The Future of Finance and Accounting, 
 Project Management in Transformative Organizations, 
 Successful Communication, Collaboration and Self-Development in Corporate World, 
 Technology and Development – Progressive Approach, 
 Evidence-Based Decision-Making Process in Business Organizations, 
 The Future of Banking. 
 

W każdym semestrze studenci, podzieleni na małe grupy, uczestniczą również w specjalnym module 
projektowym – pod opieką mentorów z poszczególnych firm pracują nad konkretnym projektem, który 
pozwala im z jednej strony poznać bardzo praktycznie specyfikę funkcjonowania firmy, a z drugiej dają 
firmom partnerskim szczegółowe rozwiązania różnorodnych problemów. 

W następnym kroku tego etapu opracowany został plan studiów na specjalizacji, czyli 
przyporządkowanie poszczególnych przedmiotów do poszczególnych semestrów. Ostatecznie 
opracowane program kształcenia i plan studiów są przedkładane pod obrady rady wydziału, która je 
uchwala. 

Kolejnym zadaniem jest selekcja kadry dydaktycznej. Zgodnie z założeniami, wszystkie zajęcia są 
prowadzone przez dwie osoby – nauczyciela akademickiego oraz przedstawiciela praktyki 
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reprezentującego sektor GBS. Dobór kadry dydaktycznej ma istotny wpływ na program specjalizacji, 
który z jednej strony powinien gwarantować możliwość realizacji wysokiej jakości zindywidualizowanej 
ścieżki kształcenia, z drugiej zaś uwzględniać formalno-prawne warunki realizacji specjalizacji 
obowiązujące w polskich szkołach wyższych. 

Rolą dwuosobowych zespołów prowadzących przedmioty – pracownika uczelni i specjalisty z sektora 
GBS – jest opracowanie sylabusów przedmiotów. Zadanie te rodzi pewne trudności. Wynikają one 
z odrębnej specyfiki funkcjonowania organizacji, w których zatrudnieni są współpracujący ze sobą 
prowadzący. Dlatego też konieczne jest ustalenie wyraźnych zasad współpracy pomiędzy autorami 
sylabusów. Sylabusy przedmiotów muszą określać liczbę punktów ECTS, być zgodne z programem 
kształcenia oraz obowiązującymi na kierunku efektami kształcenia, co musi być wyraźnie 
zakomunikowane wszystkim członkom zespołów opracowujących sylabusy. Elementem sylabusów są 
także wykorzystywane metody dydaktyczne i formy prowadzenia zajęć, które również mają sprzyjać 
osiąganiu przez studentów założonych efektów kształcenia. Sylabusy są przygotowywane w języku 
angielskim, a w określonych przypadkach także w języku polskim. 

Sylabusy przedmiotów powinny zostać przygotowane w kształcie zgodnym z uczelnianym systemem 
informatycznym stworzonym na potrzeby Krajowych Ram Kwalifikacji. 

Osobą odpowiedzialną za ostateczny kształt sylabusów przedmiotów jest kierownik projektu. 
Odpowiada on również, przy wsparciu dziekana wydziału, za ich aprobatę na poziomie uczelni. 

 

Etap 5. Promocja specjalizacji i nabór kandydatów 

Zgodnie z zasadami kształcenia na studiach wyższych, kandydatami do podjęcia kształcenia na 
specjalizacji są studenci kierunku studiów, w ramach którego specjalizacja została utworzona. Działania 
promocyjne są w związku z tym prowadzone wyłącznie wśród studentów, którzy zostali przyjęci na 
określony kierunek studiów. 

Na potrzeby działań promocyjnych przygotowywane są materiały informacyjne oraz organizowane są 
spotkania ze studentami. Odbywają się one w okresie, kiedy studenci mają czas na podjęcie decyzji 
o wyborze specjalizacji. W spotkaniach informacyjnych udział biorą zarówno pracownicy uczelni, jak 
również przedstawiciele firm sektora GBS. Taka formuła umożliwia pełne zaprezentowanie idei 
studiów dualnych oraz stwarza szansę udzielenia wyczerpujących informacji potencjalnym 
kandydatom na pytania dotyczące zarówno zasad kształcenia na specjalizacji, jak również możliwości 
zatrudnienia i rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów. 

Nabór kandydatów na specjalizację odbywa się w ustalonym na wydziale okresie rekrutacji studentów 
na specjalizacje. 

 

Etap 6. Uruchomienie pilotażowej edycji programu 

Rozpoczęcie pilotażowej edycji programu kształcenia na specjalizacji polega na: 

 opracowaniu harmonogramu zajęć dydaktycznych, uwzględniającego dostępność prowadzących 
zajęcia (pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni i praktyków zatrudnionych w firmach 
sektora GBS) oraz plan zajęć na kierunku studiów, 

 zapewnieniu sal dydaktycznych w obiektach uczelni oraz firm, na potrzeby odbywania zajęć oraz 
seminariów, 

 przygotowaniu i udostępnieniu materiałów dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach, 
 ustanowieniu i wdrożeniu kanałów komunikacji między prowadzącymi zajęcia, studentami oraz 

biurem kierownika projektu, 
 zaprojektowaniu i wdrożeniu mechanizmów monitorowania przebiegu i efektów prowadzenia zajęć 

dydaktycznych; dane monitoringowe będą stanowić podstawę dla prowadzenia ewaluacji bieżącej 
kształcenia na specjalizacji, wprowadzania niezbędnych korekt w tym zakresie oraz projektowania 
kierunków rozwoju specjalizacji. 
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Etap 7. Monitorowanie realizacji programu, ewaluacja bieżąca i działania korygujące 

Realizacja dualnego programu kształcenia we współpracy z wymagającym klientem biznesowym, 
oznacza potrzebę ustanowienia i stosowania stosunkowo zawansowanych mechanizmów 
monitorowania i ewaluacji bieżącej zajęć prowadzonych na specjalizacji. Przedmiotem monitorowania 
i ewaluacji bieżącej są w szczególności: 

 wykorzystywane metody dydaktyczne i ich odpowiedniość względem oczekiwanych efektów 
kształcenia, 

 jakość materiałów dydaktycznych, 
 przygotowanie prowadzących do zajęć oraz ich kompetencje i umiejętności dydaktyczne, 
 sposób organizacji zajęć, 
 zaangażowanie studentów, 
 postęp w zdobywaniu wiedzy i nabywaniu wymaganych umiejętności przez studentów. 
 

Dane i informacje dotyczące powyższych kwestii są na bieżąco gromadzone i poddawane pod dyskusje 
zespołu działającego na poziomie zarządzania operacyjnego. Wyniki ustaleń podjętych w gronie 
członków tego zespołu są na bieżąco uwzględniane w procesie dydaktycznym, który tym samym 
podlega ciągłemu ulepszaniu. Wszyscy członkowie tego zespołu mają możliwość proponowania 
nowych zagadnień objętych przedmiotem monitorowania, sposobów modyfikacji procesu 
monitorowania kształcenia, jak również działań korygujących w tym zakresie. 

Poza ewaluacją bieżącą, w projekcie wdrożono mechanizm ewaluacji śródokresowej. Polega on na tym, 
że na zakończenie każdego semestru, jak również na zakończenie jednego pełnego cyklu edukacyjnego, 
obejmującego trzy semestry, opracowywane są raporty ewaluacyjne, przedstawiające najistotniejsze 
dane monitoringowe, wnioski z nich wynikające, a także podjęte działania i rekomendacje co do 
przyszłych kierunków rozwoju programu – zarówno w aspekcie zasad jego realizacji, kwestii 
programowych i organizacyjnych. 

Jeśli chodzi o perspektywy rozwoju programu, to decydującą w tym zakresie rolę odgrywa zespół 
działający na poziomie strategicznego zarządzania projektem. Po upływie kilku miesięcy od rozpoczęcia 
realizacji pilotażowej edycji programu zostały już wstępnie sformułowane potencjalne kierunki jego 
rozwoju. Należą do nich: 

 realizacja projektu nie będzie wiązała się z koniecznością powiększania kadry pracowników 
wydziału, 

 kadra pracowników prowadzących zajęcia będzie poszerzana o kolejnych specjalistów w obszarach 
kształcenia, które tego wymagają, 

 zasadne jest wprowadzenie systemu motywowania kadry prowadzącej zajęcia do samodzielnego 
podnoszenia kompetencji dydaktycznych, a także stworzenia możliwości ich delegowania na 
szkolenia organizowane przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, 

 rozważana jest możliwość intensyfikacji krzyżowej wymiany wiedzy, doświadczeń oraz technik 
i metod dydaktycznych pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni oraz trenerów 
z sektora GBS, 

 podjęte zostaną działania zmierzające do powołania funduszu badań naukowych, finansowanego 
przez firmy uczestniczące w programie, który w całości zostanie przeznaczony na realizację i rozwój 
programu, 

 w ramach ścieżki zostanie opracowany i uruchomiony program kształcenia przeznaczony dla 
studentów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) – także w wersji współpracy międzywydziałowej 
i międzyuczelnianej.
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/wzorcowych 
dokumentów) 

Miesiąc 
Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Przygotowanie projektu założeń programowo-
organizacyjnych realizacji zindywidualizowanej ścieżki 
kształcenia menedżerów dla potrzeb sektora Global 
Business Services w formule specjalizacji 

Założenia programowo-organizacyjne 
kształcenia na specjalizacji 

X X           15 

2 
Dostosowanie założeń programowo-organizacyjnych 
przedsięwzięcia do wymogów uczelni 

Zaaprobowane przez władze uczelni 
założenia programowo-organizacyjne 
kształcenia na specjalizacji 

  X X         15 

3 Ukonstytuowanie struktury organizacyjnej przedsięwzięcia 
Struktura organizacyjna, podział zadań 
i odpowiedzialności 

    X        5 

4 
Przygotowanie programu i planu kształcenia na 
specjalizacji, wyłonienie wykładowców i instruktorów oraz 
opracowanie sylabusów przedmiotów 

Program kształcenia, plan studiów na 
specjalizacji, sylabusu przedmiotów 

    X X X      40 

5 Promocja specjalizacji i nabór kandydatów Zrekrutowana grupa studentów       X      15 

6 Uruchomienie pilotażowej edycji programu Realizacja zajęć, dane monitoringowe        X X X X X 30 

7 
Monitorowanie realizacji programu, ewaluacja bieżąca 
i działania korygujące 

Wnioski z monitoringu, raporty 
ewaluacyjne, korekty programu 

        X X X X 20 

 



 

 114 

3.1.4. Korzyści i koszty 

Uruchomienie i realizacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia menedżerów dla potrzeb sektora 
GBS powinna przynieść uczelni wiele wymiernych korzyści, do których należy zaliczyć: 

 poprawę jakości kształcenia na uczelni oraz jej lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, 
 zwiększenie, względem edukacji tradycyjnej, akcentu na kształcenie praktyczne, 
 wdrożenie nowych metod dydaktycznych, 
 podniesienie kwalifikacji dydaktycznych pracowników naukowo-dydaktycznych, 
 wzbogacenie treści kształcenia o kluczowe i aktualne problemy związane z funkcjonowaniem 

przedsiębiorstw globalnych; decydującą w tym zakresie rolę odgrywają studia przypadków 
udostępniane przez partnerów biznesowych, 

 przygotowanie pełnowartościowych pracowników mogących podjąć pracę zaraz po ukończeniu 
cyklu kształcenia na specjalistycznych stanowiskach pracy, 

 dostarczenie studentom umiejętności i kompetencji umożliwiających im rozwiązywanie 
praktycznych problemów, które będą napotykać w pracy zawodowej, 

 możliwość nabycia przez studentów wiedzy specjalistycznej dzięki kontaktom z praktykami 
(mentorami), 

 podniesienie kompetencji językowych przez studentów i nauczycieli akademickich, 
 poznanie i wdrożenie w uczelni nowych metod współpracy z partnerami biznesowymi, 
 utorowanie ścieżki dla realizacji przez uczelnię nowych typów projektów w obszarze komercjalizacji 

i transferu wiedzy, opartych na ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi, 
 zwiększenie kompetencji menedżerskich i organizatorskich uczelni i jej pracowników w warunkach 

współpracy z wymagającymi partnerami biznesowymi, 
 zwiększenie prestiżu uczelni i wydziału jako ośrodka oferującego nowoczesne formy kształcenia 

praktycznego, 
 poszerzenie spektrum kandydatów na studia o osoby aspirujące do podjęcia pracy w firmach 

sektora GBS. 
 

Koszty bieżącej realizacji przedsięwzięcia są zbliżone do kosztów realizacji tradycyjnej specjalizacji. 
Identycznie należy szacować wysokość kosztów korzystania z pomieszczeń uczelni. Powyższe rodzaje 
kosztów w całości są pokrywane ze środków uczelni, które ona otrzymuje w ramach dotacji na 
prowadzenie zajęć dydaktycznych. Dodatkowe koszty obejmują: koszty pracy kierownika i jego 
współpracowników, przygotowania materiałów dydaktycznych, prowadzenia zajęć, organizacji 
spotkań i komunikacji. 

Wynagrodzenia etatowych pracowników naukowo-dydaktycznych są pokrywane z wynagrodzenia 
bazowego powiększonego – w zależności od skali zaangażowania w projekt – o dodatkowe 
wynagrodzenie oparte o umowy cywilno-prawne. W przypadku pracowników sektora GBS przewiduje 
się finansowanie wynagrodzeń oparte wyłącznie o umowy cywilno-prawne. Podobne rozwiązanie 
stosuje się w przypadku kosztów wynagrodzeń kierownika projektu i jego współpracowników. 
Konieczne jest w związku z tym, do czasu utworzenia funduszu badań naukowych, którego idea została 
zarysowana w opisie etapu siódmego procedury wdrożeniowej, wygospodarowanie dodatkowych 
środków, które będą mogły być przeznaczone na dofinansowanie kosztów uruchomienia 
i przeprowadzenia pilotażowej edycji programu. 
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3.1.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

Główne źródła ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem prezentowanego rozwiązania związane 
są ewentualnym wystąpieniem negatywnych zdarzeń, trudnych do przewidzenia na etapie 
konceptualizacji przedsięwzięcia. Do głównych obszarów ryzyka zaliczamy: 

 sztywność przepisów prawa o szkolnictwie wyższym oraz regulacji wewnętrznych uczelni, które 
utrudniają lub uniemożliwiają wdrożenie wielu elastycznych i innowacyjnych rozwiązań, 
praktykowanych w środowisku organizacji biznesowych (np. kwestia uprawnień do prowadzenia 
zajęć dydaktycznych), 

 zróżnicowane tempo procedowania kwestii formalnych – wysokie w firmach oraz stosunkowo 
niskie na uczelni, 

 niemożność pełnego sfinansowania kosztów przedsięwzięcia ze środków uczelni przeznaczonych na 
działalność dydaktyczną, 

 zasady etyczne obowiązujące w firmach globalnych, które uniemożliwiają im bezpośrednie 
angażowanie się w finansowanie wielu przedsięwzięć realizowanych przez podmioty publiczne, 

 niska jakość współpracy pomiędzy nauczycielami akademickimi i praktykami z firm sektora GBS, 
 niewystarczające kompetencje merytoryczne lub dydaktyczne osób prowadzących zajęcia, 
 niewystarczające zainteresowanie studentów nowo oferowaną specjalizacją (w opisywanym 

przypadku zdarzenie nie miało miejsca). 
 

Większości wykazanych ryzyk można przeciwdziałać w toku działania, na podstawie danych i informacji 
napływających w trakcie realizacji przedsięwzięcia. 

 

3.1.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

Wykaz 

Na pakiet dokumentacji, która powstaje w związku uruchamianiem nowej specjalizacji, składają się: 

 pełnomocnictwo rektora uczelni dla kierownika projektu, odpowiedzialnego za zorganizowanie 
i bieżące zarządzanie przedsięwzięciem, 

 porozumienie o współpracy uczelni z firmą (firmami) sektora Global Business Services, 
 założenia programowo-organizacyjne realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 

menedżerów dla potrzeb sektora Global Business Services w formule specjalizacji, 
 opis struktury organizacyjnej projektu oraz podział zadań i obowiązków, 
 regulamin naboru kandydatów i regulamin studiów na specjalizacji (o ile są odmienne od ogólnych 

regulacji uczelni w tym zakresie), 
 program i plan studiów na specjalizacji, 
 sylabusy przedmiotów, materiały dydaktyczne, 
 harmonogram zajęć, 
 zasady monitorowania i ewaluacji kształcenia na specjalizacji. 
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Załączniki 

W załączniku do prezentowanej praktyki przedstawiono: 

Załącznik 1. Sylabus przedmiotu Project Management in Transformative Organizations 

Course Title: Project Management in Transformative Organizations 

Department: Department of Public Administration  

Course Description 

Project Management in Transformative Organizations is a discussion-based lecture/seminar with 
a writing-intensive component. The latter will be done in teams (Team Project – TP). Consequently, it 
is based on a group work and covers also fieldwork in cooperating corporations. Passing Introduction 
to management is the prerequisite. 

Expected Learning Outcomes 

Upon completion of this course, students should be able to determine if there is a need for a project, 
select the best project to fulfil that need, develop the project according to the following Project 
Management knowledge areas: Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Human Resources, 
Communications, Risk, and Organizational Change and Change Management. Students will also be 
introduced to the profile and mission of a Project Manager, his/her role in an organization, as well as 
to the phases of becoming a Project Manager. 

Required Texts: 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK Guide, 6th Edition, Project 
Management Institute, Inc., 2017. 
Stanley E. Portny, Project Management for Dummies, 5th Edition, John Wiley & Sons, Inc. 2017. 
Terra Vanzant Stern, Lean and Agile Project Management. How to Make Any Project Better, Faster, and 
More Cost Effective, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. 
 

Assignments: TBA 

Criteria for Successful Completion: Successful completion requires 80% attendance and 70% or better 
grade. 

Course Content: 

1. Introduction to PM and Syllabus Review   (2h) 
Project Integration Management 

 Project Management Framework 
 Project Integration Management Process 
 Project Plan Development 
 Project Manager Skills 
 Project Charter 
 Project Sponsors 
 Project Management Life Cycle 
 Project Management Offices 
 

2. Project Scope Management     (4h) 
 Project Scope Management Processes 
 Work Breakdown Structure (WBS) 
 Project Planning and Cost Controls 
 Statement of Work (SOW) 
 Customer Approvals and Reviews 
 Scope Change Control 
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3. Project Time Management     (4h) 
 Project Time Management Processes 
 Project Network Diagram Methods 
 Pert 
 Duration Estimating Methods 
 Critical Path 
 Schedule Development 
 Crashing 
 Fast Tracking 
 Resource Allocation and Leveling 
 Resource Requirements 
 Variance Management and Earned Value 
 Schedule Control 
 Dependencies 
 Templates 
 Tools and Techniques 

 

4. Project Cost Management      (4h) 
 Project Cost Management Processes 
 Cost Estimating Methods 
 Cost Budgeting 
 Types of Costs 
 Budgets 
 Contingency/Management Reserve Funds 
 Earned Value Concepts 
 Templates 
 Tools and Techniques 
 Earned Value Analysis and Management Reporting 

 

5. Project Quality Management     (2h) 
 Project Quality Management Processes 
 Overview of Quality Concepts 
 Deming/Juran/Crosby 
 Quality Planning /Assurance/Control 
 PDCA Model 
 Cost of Quality 
 Quality Control Systems 
 Statistical Process Control 
 Flowcharting/Control Charts 
 Templates 
 Tools and Techniques 

 

6. Project Human Resources Management    (4h) 
 Project Human Resource Management Processes 
 RAM (Responsibility Assignment Matrix) 
 Roles and Responsibilities 
 Performance Evaluations 
 Project Team Building Exercise 
 Project Manager Successful Skills 
 Templates 
 Tools and Techniques 
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7. Project Communications Management   (2h) 
 Project Communications Management Processes 
 Communications Model 
 Types of Communication 
 Project Manager Communications 
 Effective Team Communications and Exercises 
 Documentation/Archives 
 Project Performance Reporting 
 Status and Functional Reporting 
 Project Meetings 
 Templates 
 Tools and Techniques 

 

8. Project Risk and Issues Management    (4h) 
 Project Risk Management Processes 
 Risk Defined 
 Types of Risk 
 Risk Factors 
 Risk Identification 
 Sources of Risk and Related Issues 
 Risk Quantitative Analysis 
 Risk Qualitative Analysis 
 Risk Response Strategies 
 Prioritizing Risk 
 Contingency Planning and Various Scenarios 
 Workarounds 
 Templates 
 Tools and Techniques 

 

9. Organizational Change and Change Management  (4h) 
 Drivers for Change in Globalised Economies 
 Flexibility and Adaptability as basic challenges for modern corporations 
 Change and the Individual (change curve, Bridges, anxieties, individual preferences) 
 Leadership Styles and Assessments 
 Managing Resistance 
 Types of Power 
 Types of Organizational Structures – Change and the organisation (organisations metaphors, 

Lewin, Kotter, Senge, roles in the change) 
 Engaging stakeholders for project success 
 Managing change: basic tools and techniques 

 

Details of the Team Project (TP) 

The Team Project is meant to help you apply what you learn in the course to a project that your team 
will evaluate. This is a group project. You should choose – with the assistance of your mentor from 
a corporation – any professional project or its part to study. Every few weeks, the Team will submit 
different elements of a Project Management Plan that will be graded. Any elements that need 
improvement will need to be redone and graded as part of the final PM Plan that is submitted at the 
end of the course. You may adjust templates to suit your project. Reminder: ALL chat transcripts are 
archived by Cracow University of Economics with the course, so keep all comments within your team 
professional in tone. 
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Here are examples of the deliverables that your Project Team will need to produce (to be outlined 
in class): 

1. Project Charter  
2. Scope Statement  

a. Work Breakdown Structure 
b. Activity List 

3. Project Schedule, including durations, sequencing  
4. Project Budget and Cost Management Plan  
5. Quality Plan  
6. Project Communications Plan  
7. Risk Register, Risk Quadrant Analysis, and risk mitigation plan  
8. Procurement Plan  
9. Change Management Plan, including a process  
10. Final reports to the corporate mentor  
11. Lessons Learned by the team during two semesters. 

 

It must be noticed that the above list may be adjusted (in tight cooperation with the mentors from the 
corporations) according to the nature, scope and character of the project undergoing in the 
corporations. 
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3.2. Praktyka 2. Stymulowanie współpracy pomiędzy uczelniami 

ekonomicznymi a uczelniami technicznymi ukierunkowanej na 

komercjalizację badań i innowacje 

3.2.1. Opis rozwiązania 

Komercjalizacja badań naukowych oraz procesy dotyczące powstawania innowacji są jednym 
z kluczowych przejawów życia gospodarczego. Innowacje są ściśle związane z postawami 
przedsiębiorczymi ludzi, którzy – mówiąc językiem nauk ekonomicznych – starają się poszukiwać 
nowych kombinacji czynników wytwórczych, aby móc oferować klientom nowe produkty i usługi. 

Innowacje mogą mieć ścisły związek z badaniami naukowymi prowadzonymi na uczelniach. Połączenie 
wysiłków badawczych uczelni technicznych ze znajomością procesów biznesowych i ekosystemów 
startupowych uczelni ekonomicznych może prowadzić do efektów synergicznych. Współpraca w tym 
zakresie może owocować skuteczną komercjalizacją i tworzeniem nowych projektów biznesowych, 
które pozytywnie są weryfikowane przez rynek. 

W powyższym kontekście sugeruje się więc – jako praktykę oczekiwanych działań – powoływanie przez 
uczelnie ekonomiczne i uczelnie techniczne wspólnych spółek celowych, w których udziały obejmie co 
najmniej jedna uczelnia ekonomiczna i jedna uczelnia techniczna, najlepiej obydwie z tego samego 
regionu kraju. Przykładowo, można sobie wyobrazić, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
rozpoczyna tego rodzaju współpracę z Politechniką Warszawską. 

Przedmiotem działalności nowo powoływanych spółek celowych byłoby zaangażowanie w proces 
komercjalizacji badań i tworzenia innowacji poprzez realizacje wspólnych projektów o charakterze 
biznesowym, tj. ukierunkowanych na generowanie zysku. Projekty mogłyby mieć charakter spin-out 
lub spin-off, z dominującym komponentem pracowników naukowo-dydaktycznych lub studentów. 

 

3.2.2. Przesłanki i cel stosowania 

Publiczne uczelnie ekonomiczne są istotne z punktu widzenia funkcjonowania systemu społeczno-
gospodarczego kraju, ponieważ mają dostarczać wysokiej klasy specjalistów od kształtowania 
poszczególnych elementów składowych polityki gospodarczej, od zarządzania biznesem 
i przedsiębiorców ukierunkowanych na tworzenie firm. Uczelnie ekonomiczne funkcjonują w reżimie 
ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, który daje możliwość kształtowania współpracy z innymi 
uczelniami lub innymi instytucjami w otoczeniu. 

Jako że w Polsce większość kluczowych uczelni / wydziałów zajmujących się naukami ekonomicznymi 
/ zarządzaniem funkcjonuje jako autonomiczne jednostki, a nie jako część dużych uniwersytetów, 
istotne staje się stymulowanie współpracy pomiędzy uczelniami ekonomicznymi a szkołami wyższymi 
o profilu technicznym. Inspiracją do tego pomysłu jest funkcjonowanie Uniwersytetu Harvarda oraz 
Massachusetts Instutite of Technology, dwóch słynnych uczelni z Bostonu w Stanach Zjednoczonych, 
które przykładają do wspierania procesów komercjalizacji wielką rolę. 

Jak wskazują badania, w Polsce współpraca nauki z biznesem jest mniej zaawansowana niż w Europie 
Zachodniej11. Bariery współpracy gospodarki z nauką są strukturalnie w całej Europie podobne, 
a największą rolę w ich zmniejszaniu odgrywa państwo poprzez finansowanie takiej współpracy, 
uwalnianie jej z gorsetu biurokratycznych procedur i promowanie rozwoju instytucji pośredniczących: 

                                                           
11 J. Urmański, Komercjalizacja badań naukowych. Spojrzenie naukowców i inwestorów, 2016: 
www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/raport_komercjalizacja_badan_2016.pdf. 

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/raport_komercjalizacja_badan_2016.pdf
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od uczelnianych centrów transferu technologii i parków technologicznych, po krajowe instytucje 
ds. badań stosowanych i ich strumienie finansowania. 

Należy zgodzić się ze stwierdzeniem, iż kultura akademicka w Polsce obecnie w zbyt małym stopniu 
akceptuje związki pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a ich otoczeniem gospodarczym12. 
Mimo iż kultura biznesu jest inna od kultury uczelni wyższych (inne systemy wartości, procedury, 
sposoby działania), to jednak przenoszenie pewnych mechanizmów funkcjonowania ze sfery biznesu 
do sfery nauki ma stopniowo miejsce, powinno być stymulowane i ma pożądany charakter, ponieważ 
prowadzi do wzrostu efektywności sektora nauki. 

Państwo dotychczas w zbyt małym stopniu stymulowało budowanie efektywnych relacji między 
światem biznesu a światem nauki. Jako że logika funkcjonowania obu światów jest od siebie zbyt 
odległa – warto – w kontekście komercjalizacji badań naukowych – poszukiwać mechanizmów 
wspierania tych interakcji w innowacyjny sposób13. 

Wyższe szkoły ekonomiczne, zarówno szkoły biznesu sensu stricto, jak i uniwersytety ekonomiczne, 
tj. instytucje edukacyjne o nieco innej tożsamości niż szkoły biznesu, charakteryzujące się szerszym 
spektrum zainteresowań badawczych i oferty dydaktycznej niż wąsko rozumiane nauki ekonomiczne, 
są w naturalny sposób zainteresowane procesem komercjalizacji badań naukowych i innowacjami. 

Uczelnie techniczne mają odmienny profil działalności, który wobec uczelni ekonomicznych – 
w kontekście procesów komercjalizacji i tworzenia innowacji – ma charakter komplementarny. 
Obecnie współpraca uczelni ekonomicznych z technicznymi rozwija się bardzo powoli; dominuje 
wzajemne postrzeganie się jako konkurentów, a nie jako potencjalne instytucje ściśle ze sobą 
współpracujące i poszukujące synergii. 

 

3.2.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Poniżej ujęto kluczowe kroki (kamienie milowe) we wdrażaniu systemu komercjalizacji badań 
naukowych polegającego na stymulowaniu współpracy pomiędzy uczelniami ekonomicznymi 
a uczelniami technicznymi. 

Etap 1. 

Każda z pięciu uczelni ekonomicznych pracujących w projekcie „Dialog” zidentyfikuje uczelnię o profilu 
technicznym w danym regionie jako potencjalnego partnera do współpracy w kontekście budowania 
wspólnego systemu komercjalizacji badań naukowych i poszukiwania innowacji. Poprzez kluczowe 
ciała decyzyjne uczelni ekonomicznej (władze rektorskie / dziekańskie, senat uczelni) zostaje podjęta 
decyzja o chęci rozpoczęcia współpracy z wybraną uczelnią o profilu technicznym. Proces potencjalnej 
współpracy zostaje w ten sposób zainicjowany. 

Etap 2. 

Władze uczelni ekonomicznej kontaktują się z władzami uczelni technicznej proponując budowanie 
wspólnie systemu poszukiwania innowacji i komercjalizacji badań naukowych. Odbywają się robocze 
spotkania mające na celu omówienie korzyści i szans, które wiążą się z realizacją współpracy, przy 
uwzględnieniu zagrożeń i ryzyk, które byłyby z nią związane. Jako skutek tych działań, uczelnia 
techniczna podejmuje decyzję o przyjęciu zaproszenia do podjęcia współpracy. 

 

                                                           
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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Etap 3. 

Powołany zostaje zespół projektowy do realizacji współpracy, który ma na celu jej instytucjonalizację. 
Do zespołu projektowego wchodzą przedstawiciele obu uczelni. Sugeruje się, aby w skład zespołu 
wchodziły co najmniej następujące osoby: przedstawiciel władz uczelni, przedstawiciel grona 
akademickiego (najlepiej osoba, która ma już pewne doświadczenia w próbach komercjalizacji badań, 
lub potencjalnie – ze względu na specyfikę prowadzonych badań – mogłaby być współpracą 
zainteresowana), przedstawiciel studentów z doświadczeniem w realizacji projektów, dynamiczna 
osoba – z grona akademików bądź administracji – która byłaby wstępnie typowana do władz spółki 
celowej, prawnik (celem przygotowania formuły organizacyjno-prawnej nowego podmiotu). 

Etap 4. 

Zespół roboczy składający się z przedstawicieli obydwu uczelni przygotowuje szczegółową koncepcję 
działania podmiotu ukierunkowanego na komercjalizację badań i tworzenie innowacji. Koncepcja 
działania obejmuje przede wszystkim dwa obszary: przedmiot działania spółki (tj. szczegółowe 
ustalenie, czym spółka będzie się zajmować, a co będzie pozostawać poza jej domeną) oraz 
mechanizmy zarządzania i system kontroli (tj. elementy ładu korporacyjnego). W odniesieniu do 
przedmiotu działania spółki jako jeden z pomysłów do realizacji w ramach nowopowstałego podmiotu 
jest budowanie wspólnych startupów studenckich łączących kompetencje studentów z obu uczelni. 
Inna idea do realizacji dotyczy prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych ukierunkowanych 
na tworzenie własności intelektualnej, która podlegałaby komercjalizacji. W spółce muszą zostać 
wdrożone najlepsze praktyki ochrony nowopowstającej własności intelektualnej. 

Zasadniczo spółka celowa utworzona przez obie uczelnie powinna wspierać procesy komercjalizacji 
bezpośredniej, jak i komercjalizacji pośredniej. Spółka celowa powinna przyjąć elastyczny sposób 
działania, tj. będzie wspierać projekty komercjalizacyjne, które będą prowadzić do powstawania spółek 
odpryskowych, zarówno w modelu spin-off, jak i w modelu spin-out. 

Naturalnie funkcjonowanie spółki celowej nie wyklucza funkcjonowania na uczelni ekonomicznej lub 
na uczelni technicznej procesów komercjalizacji na zasadzie modelu wewnętrznego, tj. nie w ramach 
spółki celowej, lecz przy pomocy powołanych do tego jednostek uczelni14. 

W odniesieniu do procesów zarządzania i kontroli w spółce celowej, kluczowe będzie przyjęcie 
najważniejszych dokumentów korporacyjnych (w tym głównie: umowa spółki, regulamin 
organizacyjny, strategia rozwoju i kluczowe KPIs). Ważne jest określenie m.in. tego, w jaki sposób będą 
wybierane organy spółki, a także, jak będą podejmowane kluczowe decyzje, w szczególności dotyczące 
wsparcia finansowego poszczególnych projektów biznesowych. 

Etap 5. 

Po wypracowaniu szczegółowej koncepcji działania spółki celowej zostaje przygotowany i złożony 
wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu polegającego na 
utworzeniu spółki celowej ukierunkowanej na komercjalizację badań i poszukiwanie innowacji. 
Sugeruje się, aby wcześniej, z poziomu Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych lub z poziomu 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, wypracować wspólnie z NCBR program wspierania 
spółek celowych tego rodzaju. Wsparcie powinno polegać głównie na: uwzględnieniu sugestii 
ekspertów NCBR w odniesieniu do finalnego sformułowania szczegółów projektowanej w tym 
dokumencie praktyki działania oraz na wyposażeniu kapitałowym poszczególnych spółek. 

                                                           
14 B. Filisiuk, A. Gołąbek, Możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych w instytutach badawczych – 
modele, procedury, bariery oraz dobre praktyki, „Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej”, Nr 1927, 2015, s. 63-
73. 
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Etap 6. 

Zasadnicza realizacja wspólnego projektu spółki celowej przez uczelnię ekonomiczną i uczelnię 
techniczną, w tym monitoring i wynikające z niego decyzje, to działania o charakterze 
długookresowym. Spółka będzie działała w modelu zbliżonym do komercyjnie działających funduszy 
kapitału wysokiego ryzyka. W konsekwencji należy zakładać, że właściwy horyzont czasowy do oceny 
efektywności działań spółki to okres 5-7 lat. Spółka – zważywszy na posiadane kompetencje i przyjętą 
strategię działania – będzie wspierać projekty komercjalizacyjne i innowacyjne wyłaniające się 
w ekosystemie wokół danej szkoły ekonomicznej i szkoły o profilu technicznym. W ramach procesów 
monitorowania działań spółki, trzeba przyjąć mechanizmy oceny działań wprost ze świata korporacji, 
należy bowiem dążyć do tego, że spółka celowa będzie wydatkować środki z myślą o realizacji celów 
o charakterze biznesowym (komercyjnym). 
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Zestawienie tabelaryczne  

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja wypracowanych/wzorcowych 

dokumentów) 

Miesiąc 
Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Inicjacja projektu przez uczelnię ekonomiczną Identyfikacja uczelni technicznej jako potencjalnego 

partnera do współpracy 
X            5 

2 
Wstępne warsztaty obu uczelni dotyczące 
współpracy 

Podjęcie decyzji przez uczelnie techniczną o rozpoczęciu 
współpracy, omówienie korzyści i ryzyk związanych ze 
współpracą 

 X           30 

3 
Powołanie zespołu projektowego pracującego nad 
szczegółami współpracy i jej wdrożeniem 

Zespół projektowy i zasady jego działania 
 X           5 

4 
Opracowanie szczegółowej koncepcji działania spółki 
(głównie: przedmiot działania, mechanizmy 
zarządzania i kontroli) 

Szczegółowa koncepcja działania spółki 
  X          60 

5 
Uzgodnienia z NCBR odnośnie programu wsparcia, 
przygotowanie i złożenie wniosku do NCBR 

Wniosek do NCBR dotyczący wsparcia spółki 
   X         30 

6 
Zasadnicza realizacja projektu Działanie spółki, ze szczególnym uwzględnieniem 

monitoringu realizacji KPIs 
horyzont kompleksowej oceny – 7 lat nie dotyczy 

 



 

 125 

3.2.4. Korzyści i koszty  

Można spodziewać się, iż zinstytucjonalizowana współpraca uczelni ekonomicznych i technicznych 
będzie skutkowała wieloma korzyściami dla różnych grup interesariuszy. Wymieniono poniżej jedynie 
przykładowe z nich. 

Proponowana praktyka powinna być realizowana jako projekt o charakterze strategicznym, który wiąże 
się z szeregiem szans dla pracowników i kadry kierowniczej zaangażowanych po stronie każdej 
z uczelni. Jesteśmy przekonani, że jej wdrożenie pozwoli no osiągnięcie szeregu korzyści o charakterze 
organizacyjnym. Powstawanie spółek celowych będzie otwierało uczelnie w jeszcze większym stopniu 
na przedsiębiorczość i wymogi rynku, co jest wspierane przez polskie państwo (patrz „Strategia 
odpowiedzialnego rozwoju”) oraz przez projekty instytucji międzynarodowych, których Polska jest 
członkiem (np. projekt HEI Innovate). 

Uważamy, że instytucjonalizacja współpracy pomiędzy uczelniami ekonomicznymi i uczelniami 
technicznymi pozwoli na zwiększenie efektywności funkcjonowania uczelni, m.in. w obszarze 
wykorzystania zasobów. Przykładowo, pracownicy, którzy nie wykonują pensum, ale mają potencjał do 
rozwoju, mogą zostać przez przełożonych ukierunkowani na zaangażowanie w tego rodzaju 
współpracę. Dla władz uczelni – z kolei – proponowana praktyka będzie wiązała się w długim okresie 
ze zwiększeniem stabilności finansowej i wzrostem strumienia dochodów. 

W tym kontekście, projekty komercjalizacji badań jako wynik współpracy mogą prowadzić do 
powstawania przedsiębiorstw typu spin-out, tj. nowych przedsiębiorstw założonych przez pracownika 
(lub kilku pracowników) instytucji naukowej lub badawczej, lub też przez studenta bądź absolwenta 
uczelni oraz uczelnię lub jednostkę organizacyjną uczelni powołaną do komercjalizacji dóbr 
intelektualnych, pomysłów, technologii itd. Przedsiębiorstwo spin-out jest zwykle powiązane osobowo 
i kapitałowo z uczelnią, co w konsekwencji oznacza bliską współpracę obu stron15. 

Można również założyć, że spółka celowa uczelni ekonomicznej i uczelni technicznej może stymulować 
również powstawanie spółek typu spin-off. Choć w tym przypadku nowozakładane podmioty nie 
byłyby uzależnione kapitałowo od uczelni, to jednak fakt zaangażowania osób związanych z uczelnią 
w powstawanie nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw przy wsparciu uczelni, dodatkowo wpływałby 
na stymulowanie proprzedsiębiorczej kultury organizacji i wspierałby budowanie reputacji uczelni 
wyższych w regionie. 

Oceniamy, iż instytucjonalizacja współpracy pomiędzy uczelniami ekonomicznymi i technicznymi 
przyniesie szereg bezpośrednich i pośrednich korzyści dla społeczności akademickiej. Wydaje się, że 
potencjalnie najważniejsze korzyści odniosą same uczelnie, w szczególności kadra naukowa i studenci, 
ale też pracownicy administracyjni uczelni. 

Dla pracowników naukowo-dydaktycznych, zinstytucjonalizowana współpraca uczelni ekonomicznych 
i technicznych będzie oznaczała nowe wyzwania związane z pracą nad interesującymi projektami 
dającymi możliwość rozwoju naukowego i wzrostu zarobków. Studenci będą mogli angażować się 
w budowanie międzyuczelnianych startupów pod okiem i we współpracy z pracownikami 
akademickimi o bogatych doświadczeniach badawczych. Z kolei pracownicy administracyjni uczelni 
będą korzystać dzięki wdrożonej praktyce głównie pośrednio jako konsekwencja zwiększonej 
efektywności działania uczelni. 

Warto również zauważyć na korzyści projektowanej praktyki w nieco szerszym kontekście. Z punktu 
widzenia państwa, np. rekomendowana praktyka sprzyjać będzie realizacji polityki gospodarczej Polski 
zawartej w „Strategii odpowiedzialnego rozwoju” oraz innych dokumentach rządu RP, w szczególności 
tych jej elementów, które związane są ze wspieraniem innowacji i rozwoju przedsiębiorczości. Z punktu 
widzenia regionu należy spodziewać się rozwoju ekosystemu startupowego wokół kluczowych uczelni 

                                                           
15 Zob. szerzej: P. Dec, Firmy typu spin off i spin out. Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą. 
Szczecin 2011. 
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wyższych, co ma znaczenie, np. z punktu widzenia potencjalnych inwestorów zagranicznych. 

Projektowana przez nas współpraca międzyuczelniana ma charakter działania o charakterze 
przedsiębiorczym, w związku z czym należy zakładać, iż angażujące się w nią osoby – niejako z definicji 
– zmierzą się z niepewnością odnoszącą się do przyszłych rezultatów projektu, tj. zgodzą się na 
zaangażowanie w projekt, który może przynieść ogromne korzyści, ale może też rozwijać się w sposób 
wolniejszy niż zakładany. 

Naturalnie będzie konieczne po stronie uczelni wyasygnowanie na projekt pewnych zasobów. Główne 
kategorie kosztów, które będą musiały być poniesione w początkowym etapie funkcjonowania spółki 
celowej, będą związane z: założeniem spółki, wyposażeniem spółki w kapitał, wynagrodzenia 
pracowników. Zakłada się, że powstająca spółka celowa nie będzie miała ograniczonego horyzontu 
działania. 

 

3.2.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

Praktyka ma w Polsce charakter nowatorski, ale zważywszy na doświadczenia w krajach najbardziej 
rozwiniętych w zakresie wdrażania tego rodzaju mechanizmów oraz praktykę zarządzania podmiotami 
biznesowymi w ogólności, można zidentyfikować kluczowe ryzyka dotyczące praktyki. Robocza 
typologia ryzyk może obejmować m.in.: 

 ryzyko niewystarczającego wsparcia władz uczelni, 
 ryzyko braku zaangażowania kadry naukowej, 
 ryzyko niezrozumienia istoty projektu przez środowisko studenckie, 
 ryzyko niewystarczającej współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, 
 ryzyko związane z niewłaściwymi rozwiązaniami prawnymi nowego podmiotu. 

 

W istocie, w odniesieniu do pierwszego z ww. ryzyk, brak wsparcia władz uczelni (władze rektorskie 
i władze dziekańskie, senat uczelni, inne organy wynikające ze statutu uczelni i innych dokumentów) 
może spowodować brak możliwości realizacji praktyki. Jest to ryzyko o potencjalnie krytycznych 
skutkach dla projektu utworzenia spółki celowej, przy czym można założyć, że prawdopodobieństwo 
jego materializacji jest niskie. Aby przeciwdziałać materializacji się tego ryzyka należy na poziomie 
władz szkoły omówić kluczowe korzyści wynikające z realizacji praktyki (np. poprzez organizację 
warsztatu na ten temat) oraz uzgodnić z władzami sposób zakomunikowania o praktyce w ramach całej 
organizacji. 

Kolejne ryzyko może być związane z brakiem zaangażowania kadry naukowej. Oceniamy zarówno 
prawdopodobieństwo materializacji się tego ryzyka, jak i jego skutki, na poziomie średnim. Uczelnie 
bowiem stanowią środowisko działania dające akademikom znaczny poziom autonomii, co 
w kontekście projektowanej praktyki może po prostu oznaczać, że zdecydowana większość kadry nie 
będzie projektem zainteresowana. To wyzwanie należy zaadresować poprzez zaprojektowanie 
odpowiednich narzędzi motywujących pracowników naukowych do zaangażowania. 

Jeżeli chodzi o ryzyko związane z niezrozumieniem projektu przez środowisko studenckie, może ono 
być związane z tym, że spółka celowa ukierunkowana na współpracę uczelni ekonomicznej i technicznej 
niekoniecznie będzie wprost kojarzona przez studentów jako swego rodzaju program akceleracyjny dla 
startupów. Wydaje się, że ryzyko to można generalnie określić jako niskie, ponieważ studenci co do 
zasady są otwarci na nowe inicjatywy i pomysły, które mogą pomagać im rozwijać innowacyjne 
myślenie i przedsiębiorcze kompetencje. 

Ryzyko niewystarczającej współpracy z instytucjami otoczenia biznesu może wynikać z faktu, iż spółka 
celowa ograniczy swoje działanie zasadniczo do współpracy między uczelniami. Ryzyko to może być 
związane z pewną zachowawczością i konserwatyzmem cechującym publiczne instytucje akademickie 
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w odniesieniu do realizacji niestandardowych projektów, wychodzących szerzej poza działania 
wynikające wprost z ustawy regulującej ich funkcjonowanie. Sposobem ograniczania tego ryzyka jest 
upowszechnianie otwartości na innowacyjne podejście do zarządzania publicznymi uczelniami. 

Ryzyko dotyczące niewłaściwych rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania nowego podmiotu 
rozumiemy jako przyjęcie zapisów dotyczących umowy spółki i innych dokumentów wewnętrznych 
spółki celowej (np. regułami organizacyjny), które w nieodpowiedni sposób uregulują ład korporacyjny, 
w tym zasady dotyczące podejmowania kluczowych decyzji strategicznych i operacyjnych. 

 

3.2.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

W ramach fazy wdrażania praktyki rekomenduje się uczelniom dokonanie przeglądu dokumentów 
(zobacz wykaz poniżej), które pomogą poszczególnym uczelniom ekonomicznym z sukcesem stworzyć 
i rozwinąć współpracę z uczelniami technicznymi. Zwrócić należy m.in. szczególną uwagę na najlepsze 
praktyki dotyczące ochrony nowotworzonej własności intelektualnej, a także na najlepsze praktyki 
dotyczące uwarunkowań (ekosystemu), w których powstają i rozwijają się startupy i innowacje. 

 

Wykaz 

Przewodnik. Komercjalizacja B+R dla praktyków, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Warszawa 2010. 

Komercjalizacja wyników badań naukowych. Praktyczny poradnik dla naukowców, Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, praca zbiorowa pod red. S. Łobejko 
i A. Sosnowskiej, Warszaw 2013. 

 

Załączniki 

Załączniki zostaną wypracowane w procesie wdrażania tego narzędzia. 
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3.3. Praktyka 3. Model ścieżki zawodowej nauczyciela akademickiego – 

eksperta 

3.3.1. Opis rozwiązania 

Proponowane rozwiązanie obejmuje pakiet modelowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem 
pracownika posiadającego co najmniej stopień doktora, duży dorobek wdrożeniowy i wysokie 
predyspozycje dydaktyczne na stanowisku nauczyciela akademickiego o ścieżce zawodowej eksperta. 
Podstawowymi zadaniami takiego pracownika powinny być: prowadzenie zajęć dydaktycznych, 
szczególnie na kierunkach o profilu praktycznym16 oraz działalność ekspercka i badawczo-wdrożeniowa 
realizowana na rzecz stron trzecich za pośrednictwem struktur macierzystej uczelni i z wykorzystaniem 
jej marki. 

Ustawa stanowi, że: 

„Art. 114. Nauczycieli akademickich zatrudnia się w grupach pracowników: 
1) dydaktycznych; 
2) badawczych; 
3) badawczo-dydaktycznych.” 
 

przy czym: 

„Art. 115. 1. Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem: 
1) dydaktycznym – należy kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu 
doktorantów; 
2) badawczym – należy prowadzenie działalności naukowej lub uczestniczenie w kształceniu 
doktorantów; 
3) badawczo-dydaktycznym – należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie 
studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.” 
 

Co oznacza, że ścieżkę zawodową eksperta można tworzyć dla podgrupy pracowników dydaktycznych 
lub/i badawczo-dydaktycznych. Jednocześnie w art. 116 ustawy zapisano katalog stanowisk nauczycieli 
akademickich (profesor, profesor uczelni, adiunkt, asystent), z zastrzeżeniem w ust. 4., że „Statut 
uczelni może określać: 1) również inne stanowiska dla nauczycieli akademickich niż określone w ust. 1 
oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ich zajmowania”. W konsekwencji proponowaną ścieżkę 
zawodową eksperta można modelować przez uszczegółowienie zakresu pracy na stanowisku adiunkta 
lub określając ją wprost nazwaniem stanowiska „ekspert” lub np. wykorzystując uznane nie tylko 
w Polsce stanowisko „starszy wykładowca”. 

 

3.3.2. Przesłanki i cel stosowania 

Polskie uczelnie ekonomiczne stanęły w ostatnich kilku latach przed dużym wyzwaniem związanym 
z zarządzaniem własnym kapitałem ludzkim. Koniunktura na rynku studiów ekonomicznych, z jaką 
mieliśmy do czynienia w latach 90. XX wieku i na przełomie stuleci spowodowała, że w uczelniach 
znacząco rosła liczba godzin dydaktycznych, a wraz z tym, z jednej strony rozrastały się zespoły 
pracowników naukowo-dydaktycznych, a z drugiej spowalniały się procesy awansów naukowych ze 
względu na istotne obciążenie pracowników dydaktyką. Jednocześnie liczni pracownicy uczelni 
ekonomicznych rozwijali swoje formalne („przez uczelnię”) i nieformalne (w ramach własnych 

                                                           
16 Art. 64. ust. 2. ustawy podpisanej przez Prezydenta RP: Studia są prowadzone na profilu: 1) praktycznym, na 
którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne. Dokument 
pobrano 02.08.2018 r. z www.konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/07/2056-0psu.pdf. 

http://www.konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/07/2056-0psu.pdf
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działalności gospodarczych, kolejnego zatrudnienia czy też umów cywilnoprawnych) kontakty 
z otoczeniem gospodarczym, realizując liczne prace o charakterze eksperckim, konsultingowym, 
a nawet wprost badawczym, na potrzeby firm oraz administracji publicznej. W obecnej sytuacji, 
w której uczelnie ekonomiczne przeprowadzają restrukturyzację kosztową w tym kadrową – także 
w świetle postanowień dotyczących wzorcowej proporcji liczby nauczycieli akademickich względem 
liczby studentów – władze stają przed niełatwymi decyzjami kadrowymi. Mianowicie w realiach 
organizacyjnych i dotychczasowych warunkach prawnych najbardziej obiektywną ścieżką zmniejszania 
zatrudnienia jest zwalnianie osób, które w ustalonym ustawowo okresie nie uzyskały awansu 
naukowego, głównie habilitacji. Jednocześnie w ten sposób niejednokrotnie uczelnie rozstają się 
z pracownikami, którzy – ze względu na swoje doświadczenie biznesowe – są doskonałymi 
„praktykami-dydaktykami” a jednocześnie mają olbrzymi potencjał ekspercki, który można 
wykorzystać do realizacji prac zleconych „przez uczelnię”. 

Wdrożenie proponowanego rozwiązania jest uzasadnione w uczelniach ekonomicznych, którym 
jednocześnie zależy na: 
 wzmacnianiu swojej roli w otoczeniu przez zwiększenie skali prac eksperckich (ewentualnie 

badawczo-wdrożeniowych) realizowanych na zamówienie głównie biznesu i administracji 
publicznej, 

 zatrzymaniu w uczelni (lub przyciągnięciu do niej) osób posiadających wysokie predyspozycje 
dydaktyczne, szczególności w zakresie kształcenia praktycznego, 

 stworzeniu mechanizmu współfinansowania kosztów zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, 
z przychodów z komercjalizacji wiedzy (z prac eksperckich lub badawczo-wdrożeniowych). 

 

Celem zastosowania prezentowanego rozwiązania jest stworzenie takiej ścieżki zawodowej – ścieżki 
eksperta, dla wybranych osób, która pozwoli wykorzystać ich opisane wcześniej atuty z korzyściami dla 
uczelni uzyskiwanymi w wymiarze poprawy jakości kształcenia oraz zwiększenia przychodów 
z komercjalizacji wiedzy. Proponowane rozwiązanie odnosi się bezpośrednio do obszaru polityki 
kadrowej uczelni i wpływa, jak już wcześniej zaznaczono, na sferę dydaktyki oraz komercjalizacji 
wiedzy. Pewna kumulacja prac eksperckich realizowanych przez uczelnię w danej dziedzinie może 
sprzyjać poprawie potencjału naukowego wybranych zespołów w uczelni (poprzez np. dostęp do 
materiału empirycznego), jednak trzeba mieć na uwadze, że „w przeciwieństwie do prowadzenia 
badań, działalność konsultingowa nie ma na celu generowania nowej wiedzy”17. W nierozłączny sposób 
rozwiązanie związane jest także ze sferami zarządzania marką i zarządzania majątkiem uczelni. 
Pracownicy realizujący prace eksperckie „przez uczelnię” mają prawo posługiwania się jej marką, stają 
się nośnikiem tejże, a z tego tytułu uczelnia może ponosić zarówno korzyści jak i ewentualne straty 
wizerunkowe. Podobnie, pracownicy mają prawo wykorzystywania infrastruktury uczelni do realizacji 
prac eksperckich. Jednak w przypadku działalności eksperckiej z zakresu nauk ekonomicznych 
zazwyczaj potrzeby infrastrukturalne nie wykraczają znacząco poza potrzeby infrastrukturalne 
związane z prowadzeniem dydaktyki (osobisty sprzęt komputerowy, dostęp do baz danych i publikacji, 
oprogramowanie biurowe lub dziedzinowe, niewymagające szczególnego wyposażenia 
pomieszczenia). Najistotniejszym ograniczeniem w tej materii mogą być uwarunkowania licencyjne 
związane z wykorzystaniem oprogramowania bądź baz danych. Bowiem duża część oprogramowania 
specjalistycznego i subskrypcji posiadanych przez uczelnie jest użytkowana na warunkach różnego 
rodzaju licencji dydaktycznych/akademickich. Co oznacza, że służyć mogą one dydaktyce lub 
prowadzeniu prac badawczych nierealizowanych dla zysku. W konsekwencji wybrane rodzaje 
działalności eksperckiej mogą wpływać na konieczność zakupu komercyjnych wersji programów 
komputerowych lub baz danych. Nie jest to jednak problemem w sytuacji, w której prowadzona jest 
rzetelna wycena zleceń na potrzeby ofertowania. 

 

                                                           
17 Your guide to External Work and Consultancy, The University of Nottingham, pobrano z: 
www.nottingham.ac.uk/fabs/researchinnovation/documents/nuc/nuc-consultancy-brochure-oct-2015-final.pdf 

http://www.nottingham.ac.uk/fabs/researchinnovation/documents/nuc/nuc-consultancy-brochure-oct-2015-final.pdf


 

 130 

3.3.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Wdrożenie proponowanego rozwiązania nie jest związane ze znaczącymi zmianami organizacyjnymi 
w uczelniach (z wyjątkiem ewentualnego utworzenia jednostki dedykowanej komercjalizacji18) ani ze 
znaczącymi nakładami finansowymi. Sednem zmiany jest przełożenie modelowego rozwiązania na 
szczegółowe postanowienia i wzory dokumentów stosowane przy zatrudnianiu na stanowisku 
nauczyciela akademickiego – eksperta, powierzaniu mu prac zewnętrznych oraz ocenie efektów jego 
pracy. 

Wdrożenie ma charakter systemowy dla uczelni. Wiąże się bowiem z ingerencją w jej politykę kadrową. 
W praktyce będzie oznaczało rewizję dokumentów szczegółowych związanych z polityką kadrową 
(zasady zatrudniania, zasady prowadzenia konkursów, zasady oceny) oraz prawdopodobnie 
dokumentu podstawowego jakim jest statut uczelni. Szkoły wyższe, zainteresowane wdrożeniem tego 
rozwiązania, powinny wykorzystać do tego wejście w życie ustawy 2.0, gdyż ono nieuchronnie wiązało 
się będzie z weryfikacją całych pakietów uchwał i zarządzeń konstytuujących działalność 
poszczególnych uczelni. 

Na wszystkich etapach procedury wdrożenia wiodąca rolę odgrywa jednostka odpowiedzialna za 
sprawy kadrowe. Istotną rolę wspomagającą w procesie odgrywa jednostka odpowiedzialna za 
komercjalizację. Rozwiązania szczegółowe nie mogą powstać bez zaangażowania: 
 od strony decyzyjnej – najwyższego kierownictwa uczelni (kolegium rektorskiego, kolegiów 

dziekańskich lub innych gremiów kierowniczych); 
 od strony formalnej – zespołów radców prawnych. 
 

Najprawdopodobniej wdrożenie rozwiązania warunkowane będzie wprowadzeniem zmian w statucie 
uczelni (co na mocy art. 28 ustawy należy to do zadań senatu) lub innych uchwał senatu. 

Etapy procedury wdrażania są następujące: 
I. uzyskanie konsensusu wewnętrznego, 

II. uzgodnienie zasad rozliczania pracy, 
III. aktualizacja statutu uczelni, 
IV. aktualizacja regulaminu pracy i polityki kadrowej uczelni, 
V. aktualizacja zasad oceny pracowniczej. 

 

Etap 1. 

Uzyskanie konsensusu wewnętrznego wobec konieczności tworzenia ścieżki zawodowej nauczyciela 
akademickiego – eksperta jest najistotniejszym etapem procedury wdrażania. Ścieżka ta ma charakter 
ponadstandardowy, a jej prowadzenie niekoniecznie musi być dla uczelni łatwe. Wynika to z faktu, iż 
umowy o pracę zawierane są na okres dłuższy niż realizacja przeciętnego kontraktu konsultingowego. 
Oznacza to, że władze uczelni muszą być gotowe do zatrudniania osób nie „ze względu na zlecenie”, 
ale „z założeniem przyciągania/generowania kolejnych zleceń”. Za tym idzie ryzyko finansowe oraz 
organizacyjne. W sytuacji, w której w uczelni nie pojawi się wystarczający napływ zleceń zewnętrznych, 
możliwe są dwa skrajne scenariusze: (1) uczelnia będzie okresowo ponosiła koszty pracy 
„niedociążonego” pracownika, (2) uczelnia będzie dokonywała ad hoc zmian obciążeń dydaktycznych, 
by pracownik taki wypełnił swój czas pracy zajęciami ze studentami. To swoiste substytuowanie typów 
obciążeń pracownika wydaje się być najtrudniejszym elementem w przygotowaniu rozwiązania, które 
można będzie wdrożyć (ta kwestia jest przedmiotem II etapu). Etap uzyskania konsensu powinien 
zakończyć się sformułowaniem ramowych zasad związanych z zatrudnianiem na stanowisku 

                                                           
18 Jednak wyniki realizacji I etapu prac w ramach projektu wskazują na to, że zaangażowane uczelnie ekonomiczne 
takie jednostki już posiadają. 
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nauczyciela akademickiego – eksperta i oczekiwaniami względem aktywności osób zatrudnianych 
w takim trybie. 

Etap 2. 

O ile najistotniejszą decyzją jest ta o uruchomieniu dedykowanej ścieżki zawodowej, o tyle 
najtrudniejsze wydaje się być podjęcie decyzji o zasadach rozliczania pracy. W tym aspekcie mamy 
bowiem do czynienia z dwiema kwestiami: 

 wymiaru czasu pracy, 
 wysokości wynagrodzenia. 
 

Jak zostało to już niejednokrotnie wskazane, sednem proponowanego rozwiązania jest to, iż nauczyciel 
akademicki – ekspert prowadzi zajęcia ze studentami oraz realizuje prace zlecone na rzecz gospodarki 
lub administracji publicznej. Oznacza to, że: 

 musi funkcjonować w dwóch rygorach rozliczania czasu pracy (tj. pensum dydaktyczne i rozliczenie 
osobogodzin lub osobodni w relacjach z klientem), 

 może oczekiwać zwiększenia wynagrodzenia z tytułu udziału w trudnych lub wysokomarżowych 
zleceniach komercyjnych. 

 

Pociąga to za sobą określone konsekwencje – art. 127 ustawy stanowi, że nauczyciela akademickiego 
obowiązuje system zadaniowego czasu pracy (ust. 1), a roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 
(ust. 2) m.in. do 240 godzin dydaktycznych – dla pracownika badawczo-dydaktycznego i do 360 godzin 
dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego. Postanawia się także, iż zasady ustalania zakresu 
obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, 
rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych 
oraz innych obowiązków dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych 
określa regulamin pracy (ust. 4). Oznacza to, że w uczelni musi powstać rozwiązanie pozwalające na 
pogodzenie wspomnianych wcześniej dwóch rygorów rozliczania czasu pracy. Przykładowo uczelnie 
brytyjskie stosują czasami w tej kwestii rozwiązania związane z określeniem górnego pułapu czasu 
pracy poświęcanego na usługi konsultingowe: 

 Uniwersytet w Leeds wprowadził ograniczenie 30 dni roboczych w roku budżetowym, które 
pracownik może poświęcić na realizację zobowiązań eksperckich łącznie „przez uczelnię” i „poza 
uczelnią”19, 

 Uniwersytet w Nottingham wprowadził ograniczenie 50 dni roboczych w roku, które pracownik 
może poświęcić na realizację zobowiązań eksperckich łącznie za pośrednictwem dedykowanej 
spółki uczelnianej i „poza uczelnią” – o ile nie zakłóci to pracy akademickiej, przy czym na realizację 
każdego działania należy uzyskać zgodę z wykorzystaniem internetowego rejestru / formularza 
prac20, 

 City University of London wprowadził ograniczenie – o ile nie zakłóci to pracy akademickiej – do 
jednego dnia w tygodniu, który pracownik może za zgodą właściwych władz przeznaczyć na 
realizację zobowiązań eksperckich „poza uczelnią” oraz powyżej jednego dnia w tygodniu – za zgodą 
właściwego dziekana – na realizację zadań komercyjnych realizowanych „przez uczelnię”21, 

                                                           
19 The University of Leeds Policy on Consultancy and Other External Work, pobrano z: 
www.leeds.ac.uk/finance/policies/documents/ConsultancyPolicy.pdf. 
20 Your guide to External Work and Consultancy…, op.cit. 
21 Policy for the Management of Academic Consultancy and Related Activities, City University of London, 
pobrano z: www.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/164165/City-University-London-academic-
consultancy-policy.pdf. 

http://www.leeds.ac.uk/finance/policies/documents/ConsultancyPolicy.pdf
http://www.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/164165/City-University-London-academic-consultancy-policy.pdf
http://www.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/164165/City-University-London-academic-consultancy-policy.pdf
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 Uniwersytet w Sheffield wprowadził ograniczenie 35 dni roboczych w roku, które pracownik może 
poświęcić na realizację zobowiązań eksperckich „przez uczelnię”22. 

 

Jednak celem ustalania tych limitów jest raczej zapewnienie by pracownicy – szczególnie badawczo-
dydaktyczni – nie przedkładali pracy eksperckiej ponad naukową i dydaktyczną. Stąd też nie do końca 
można się na tych rozwiązaniach wzorować projektując stanowisko nauczyciela akademickiego – 
eksperta. Aczkolwiek mogą one stanowić pewien punkt odniesienia. 

Kolejnym krokiem jest sposób określenia wysokości wynagrodzenia – taki, który pozwoli ekspertowi 
uzyskać indywidualne dochody porównywalne z osiąganymi na rynku usług konsultingowych. Art. 126 
ustawy w ust. 2 stanowi, że uczelnia publiczna ustala warunki wynagradzania za pracę w zakładowym 
układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania. Jednakże ust. 3 mówi o tym, że rektor 
może przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli uczelnia posiada 
na ten cel środki inne niż określone w art. 365 i art. 459. Z kolei w art. 136 ustawy określa się, że poza 
wynagrodzeniem zasadniczym i dodatkiem za staż pracy (ust. 1) pracownik uczelni publicznej może 
otrzymywać m.in. dodatek zadaniowy lub inne dodatki, jeżeli zostały określone w zakładowym układzie 
zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania – które stanowią zmienne składniki wynagrodzenia 
(ust. 2). Przy czym dodatek zadaniowy może być przyznany z tytułu czasowego zwiększenia 
obowiązków służbowych lub czasowego powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter 
pracy lub warunki jej wykonywania, a wysokość dodatku zadaniowego nie może przekroczyć 80% sumy 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika (art. 138 ust. 3 ustawy). 

Mając to na uwadze nakreślono ramowe, możliwe konstrukcje związane z zatrudnieniem i zasadami 
rozliczania pracy nauczyciela akademickiego – eksperta: 

a. Zatrudnienie następuje za stawkę porównywalną z wynagrodzeniem obowiązującym na rynku usług 
doradczych. Rozliczenie czasu pracy realizowane jest w oparciu o pełny etat (8-godzinny dzień 
pracy). Pracownik zobowiązany jest w ramach czasu pracy zrealizować pensum dydaktyczne, 
a pozostające godziny przeznaczyć na przygotowanie dydaktyki i świadczenie usług 
konsultingowych. Czas pracy musi być w pełni dokumentowany godzinowymi kartami czasu pracy. 
W przypadku braku prac zleconych uczelnia ponosi koszty „niedociążonego” pracownika. 

b. Zatrudnienie następuje za stawkę porównywalną z wynagrodzeniem pracowników dydaktycznych. 
Rozliczenie czasu pracy realizowane jest w systemie dualnym. W ramach wynagrodzenia 
zasadniczego pracownik zobowiązany jest zrealizować pensum dydaktyczne oraz przygotować 
dydaktykę. Za realizację usług konsultingowych pracownik otrzymuje dodatek zadaniowy rozliczany 
na podstawie składanych co miesiąc godzinowych kart czasu pracy poświęconego na realizację 
usług konsultingowych. W przypadku braku prac zleconych uczelnia nie ponosi kosztów 
„niedociążonego” pracownika, jednak bazowe wynagrodzenie pracownika jest niższe i pracownik 
ponosi ryzyko finansowe braku zleceń. 

c. Zatrudnienie następuje za stawkę porównywalną z wynagrodzeniem pracowników dydaktycznych. 
Rozliczenie czasu pracy realizowane jest „substytucyjnie”. Pracownik odpowiada za przygotowanie 
dydaktyki oraz może substytuować godziny wchodzące w pulę pensum dydaktycznego realizacją 
usług konsultingowych. W przypadku braku prac zleconych uczelnia nie ponosi kosztów 
„niedociążonego” pracownika, jednak fluktuacje skali zleceń mogą powodować trudności 
w planowaniu dydaktyki. Rozwiązanie to może być łatwiejsze do wdrożenia w przypadku 
programów studiów, które mają charakter modułowy (np. moduł tygodniowy: 5 dni x 6 godz. 
W miejsce cotygodniowych zajęć 2-godzinnych w ciągu 15 tygodni). Może być także dogodne 
w przypadku pracownika, który z góry może określić obciążenie dydaktyczne i zagwarantować 
wypełnienie pozostałej części pensum usługami eksperckimi. Jednocześnie konstrukcja ta 

                                                           
22 Provisions for Academic Services, Consultancy, Commercialisation and Services Rendered, pobrano z: 
www.sheffield.ac.uk/hr/guidance/academicstaff/consultancy. 

http://www.sheffield.ac.uk/hr/guidance/academicstaff/consultancy
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prawdopodobnie nierozłącznie związana być musi z udzieleniem zgody pracownikowi na 
świadczenie usług konsultingowych także „poza uczelnią”. 

Etap 3. 

Aktualizacja statutu uczelni wprowadzająca możliwość zatrudniania nauczycieli akademickich na 
stanowisku eksperckim jest ważnym etapem legislacyjnym, zakończonym osiągnięciem kamienia 
milowego w postaci wiążącej uchwały senatu uczelni, umożliwiającej podjęcie kolejnych kroków 
organizacyjnych zmierzających do zatrudniania nauczycieli akademickich – ekspertów. Jak zostało to 
wzmiankowane wcześniej, proponowaną ścieżkę zawodową można w statucie modelować przez 
uszczegółowienie zakresu pracy na stanowisku adiunkta lub określając ją wprost nazwaniem 
stanowiska „ekspert” lub na przykład wykorzystując uznane nie tylko w Polsce stanowisko „starszy 
wykładowca”. 

Etap 4. 

Aktualizacja regulaminu pracy i polityki kadrowej w zakresie zasad zatrudniania i wynagradzania oraz 
wzorcowych opisów obowiązków pracowniczych na stanowisku eksperckim stanowi najistotniejszy 
operacyjnie element procesu wdrażania, który pozwoli faktycznie rozpocząć zatrudnianie 
pracowników na etacie nauczycieli akademickich – ekspertów. Proces ten stanowi formalne 
odzwierciedlenie etapu II. Proces aktualizacji dokumentów zakończony jest osiągnięciem kamienia 
milowego w postaci stosownych zarządzeń rektora lub uchwał senatu. 

Etap 5. 

Aktualizacja zasad oceny pracowniczej w zakresie zasad oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych 
na stanowisku nauczyciela akademickiego – eksperta może być przeprowadzona już w fazie 
wdrożeniowej (tj. kiedy zatrudnieni zostaną już pracownicy na takich etatach). Ustawa (art. 128 ust. 3) 
stanowi, że kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz 
tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa rektor po zasięgnięciu opinii senatu, związków 
zawodowych, samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów. Zakłada się również, że kryteria 
przedstawia się nauczycielowi akademickiemu przed rozpoczęciem okresu podlegającego ocenie. Na 
ocenę pracownika powinny złożyć się dotychczas stosowane w uczelni komponenty oceny związane 
z oceną dydaktyki oraz udziałem pracowników w zleceniach komercyjnych. Przy czym dla drugiego 
z kryteriów ważnym wydaje się być takie jego skonstruowanie, by elementy stanowiące o ocenie 
pracowniczej były skorelowane z elementami przyszłej oceny parametrycznej pozycji naukowej 
uczelni. Jednocześnie, aby zachować specyfikę zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego 
– eksperta, waga drugiego kryterium w ocenie pracowniczej powinna być dominująca. W tym aspekcie 
warto oceniać zarówno warstwę „nakładową”, czyli: udział w przygotowaniu ofert, aktywność 
akwizycyjną itp. jak i „wynikową”, czyli faktyczny udział w generowaniu przychodów dla uczelni 
(wartość zrealizowanych kontraktów). 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja wypracowanych/wzorcowych 

dokumentów) 

Miesiąc Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

55 

1 
Uzyskanie konsensusu wewnętrznego Ramowe zasady związane z zatrudnianiem na stanowisku 

nauczyciela akademickiego – eksperta i oczekiwaniami 
względem aktywności osób zatrudnianych w takim trybie. 

X            3 

2 
Uzgodnienie zasad rozliczania pracy Model wynagradzania i rozliczania czasu pracy na 

stanowisku nauczyciela akademickiego – eksperta. 
 X X          15 

3 Aktualizacja statutu uczelni Dedykowane zapisy statutu uczelni.    X X X       3 

4 

Aktualizacja regulaminu pracy i polityki 
kadrowej uczelni 

Dedykowane zapisy w zakresie: 

 zasad zatrudniania, 

 zasad wynagradzania i rozliczania czasu pracy, 

 opisu zakresu obowiązków pracowniczych, 

 minimalnych wymagań względem przystępujących do 
konkursu na zatrudnienie. 

    X X X X     30 

5 
Aktualizacja zasad oceny pracowniczej Dedykowane zapisy zarządzenia rektora w sprawie zasad 

przeprowadzania oceny pracowniczej. 
      X X X X   4 
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3.3.4. Korzyści i koszty 

 Korzyści o charakterze organizacyjnym (m.in. optymalizacja zarządzania, poprawa komunikacji, 
redukcja kosztów, stymulowanie pożądanych działań) 

 Korzyści związane z poprawą efektywności funkcjonowania uczelni (m.in. wpływ na ocenę 
działalności naukowej, efektywność danego rodzaju działań uczelni itp.) 

 Korzyści bezpośrednie i pośrednie dla społeczności akademickiej (studenci, nauczyciele akademiccy, 
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) 

 Inne korzyści, np. o charakterze informacyjnym, promocyjnym itp. 

 

Najważniejszą korzyścią z realizacji proponowanego rozwiązania jest zatrzymanie w uczelniach osób, 
które niekoniecznie są zainteresowane karierą naukową, jednak są dla uczelni ważne ze względu na 
wysoki poziom prowadzonych zajęć ze studentami oraz zdolność do generowania wysokich dochodów 
z działalności eksperckiej. Posiadanie puli takich pracowników zwiększy zdolność uczelni do 
konkurowania na regionalnych i ponadregionalnych rynkach usług konsultingowych. Odbije się także 
pozytywnym echem na wizerunku uczelni jako tej, która zapewnia realizację procesu dydaktycznego 
przez osoby posiadające duże doświadczenie praktyczne. 

 

3.3.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

Ryzyko wdrażania proponowanego rozwiązania wynika z faktu, iż jego istotą jest stworzenie 
nieznanego do tej pory na polskich uczelniach schematu zatrudniania, dodatkowo silnie powiązanego 
z mechanizmem komercjalizacji wiedzy. Zidentyfikować można dwa szczegółowe obszary ryzyka. 

Z jednej strony może okazać się, że wdrożenie napotka na liczne bariery formalno-prawne, 
np. związane z dopuszczalną wielkością pensum dydaktycznego lub formułą takiego ukształtowania 
wynagrodzenia, by odpowiadało realiom rynkowym. Ryzyko związane jest ze znalezieniem właściwej 
proporcji między aktywnościami pracowników oraz ich wynagrodzeniem. Dla osób silnie 
zaangażowanych w usługi konsultingowe, pensum dydaktyczne rzędu 360 godzin dydaktycznych może 
być nieakceptowalne. Jednocześnie nie należy zakładać, że osoby te masowo będą wybierać 
zatrudnienie w uczelni tylko i wyłącznie za podstawowym wynagrodzeniem rzędu wynagrodzenia 
adiunkta, które zostanie rozliczone na część dydaktyczną i część ekspercką. Bowiem stawki 
wynagrodzeń rynkowych są w tym zakresie bardziej atrakcyjne. Z kolei osoby nie radzące sobie dobrze 
w akwizycji zleceń, mogą sztucznie zajmować etaty eksperckie, a w rzeczywistości wywierać na władze 
uczelni presję o przyznanie im maksymalnej liczby godzin dydaktycznych, by zapełnić „lukę zleceń”. 
Aby zminimalizować to ryzyko, należy sporo uwagi poświęcić rzetelnemu przeprowadzeniu etapu II. 

Z drugiej strony uczelnie muszą liczyć się z ryzykiem niewystarczającego poziomu komercjalizacji. 
Wystąpi on w sytuacji, w której – mimo zatrudnienia pewnej puli nauczycieli akademickich – ekspertów 
i zasilenia jej innymi pracownikami (zatrudnionymi na innych stanowiskach, a posiadającymi duży 
potencjał w działalności konsultingowej), ani zespół ekspertów ani inne jednostki uczelni nie będą 
w stanie przeprowadzić wystarczającej akwizycji zleceń, by pokryć koszty utrzymywania zespołu. 
Powodami tego mogą być: stagnacja na rynku lub jego nieznajomość, brak referencji, wysokie ceny 
ofertowe proponowane przez uczelnie. Minimalizowanie tego ryzyka ma charakter dwojaki. 
Wewnętrznie w procesie, podobnie jak wcześniej, należy sporo uwagi poświęcić rzetelnemu 
przeprowadzeniu etapu II. Natomiast poza tym należy wzmacniać zdolność jednostek uczelnianych do 
akwizycji zleceń, głównie przez realizację projektów i zleceń konsorcyjnych, które mogą pozwolić na 
relatywnie sprawne budowanie bazy referencji dla różnych typów usług konsultingowych. 
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3.3.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

Wykaz 

 Ramowe zasady związane z zatrudnianiem na stanowisku nauczyciela akademickiego – eksperta 
i oczekiwaniami względem aktywności osób zatrudnianych w takim trybie. 

 Model wynagradzania i rozliczania czasu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – 
eksperta. 

 Zapisy statutu uczelni dedykowane zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela akademickiego – 
eksperta. 

 Zapisy regulaminu pracy i polityki kadrowej uczelni dedykowane zatrudnieniu na stanowisku 
nauczyciela akademickiego – eksperta w zakresie: 
- zasad zatrudniania, 
- zasad wynagradzania i rozliczania czasu pracy, 
- opisu zakresu obowiązków pracowniczych, 
- minimalnych wymagań względem przystępujących do konkursu na zatrudnienie. 

 Zapisy zarządzenia rektora w sprawie zasad przeprowadzania oceny pracowniczej dedykowane 
zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela akademickiego – eksperta. 

 

Załączniki 

Załączniki zostaną wypracowane w procesie wdrażania rozwiązania. 
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3.4. Praktyka 4. Wspieranie absolwentów w zakładaniu przez nich własnej 

działalności gospodarczej, rozwój inkubatorów działalności gospodarczej; 

kształtowanie długookresowych relacji uczelnia-absolwent (rozwój 

mentoringu w obszarze: absolwent-student); rozwój narzędzi współpracy 

z absolwentami 

3.4.1. Opis rozwiązania 

W ramach wspierania absolwentów w zakładaniu przez nich własnej działalności gospodarczej 
i rozwoju inkubatorów działalności gospodarczej, proponowane rozwiązania obejmują: 

 rozwój oferty uczelni w ramach wykładów otwartych prowadzonych przez praktyków biznesu, 
szczególnie absolwentów uczelni. Rozwiązanie to umożliwia nawiązywanie bezpośrednich 
kontaktów z przedstawicielem danej firmy i porozmawianie o stażu, praktyce czy o podjęciu pracy. 
Jest to także okazja do pozyskania praktycznych umiejętności fachowych i interpersonalnych 
niezbędnych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Ważną kwestią w tym 
zakresie jest także kształtowanie właściwej motywacji studentów ostatnich lat studiów do 
uczestnictwa w tego typu wykładach otwartych. Istotne znaczenie ma także wzrost częstotliwości 
prowadzenia zajęć dydaktycznych z udziałem praktyków gospodarczych, w ramach łączenia 
standardowych wykładów z wykładami otwartymi; 

 prowadzenie działań zmierzających do wzrostu świadomości oraz wiedzy studentów i absolwentów 
w zakresie możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej za pomocą akademickich 
inkubatorów przedsiębiorczości. 

 

Aby umożliwić rozwój oferty oraz zwiększyć zainteresowanie studentów należy wprowadzić znacznie 
intensywniejsze, w porównaniu do dotychczasowych, działania informacyjne. 

W ramach kształtowania długookresowych relacji uczelnia-absolwent – stworzenie profesjonalnej 
platformy e-learningowej oraz internetowego forum współpracy dla absolwentów uczelni. Platforma 
e-learningowa mogłaby obejmować ofertę: 
 szkoleń i wykładów online, 
 webinary na żywo. 
 

Z kolei forum współpracy dla absolwentów umożliwiałoby nawiązywanie współpracy między 
absolwentami (zawodowej lub pozazawodowej) oraz między absolwentami i studentami. 

Obydwa rozwiązania łącznie pozwoliłyby na stworzenie i wprowadzenie systemu skutecznej 
komunikacji oraz rozwiązań pozwalających na lepsze kształtowanie długookresowych relacji. Dalsze 
wykorzystanie takiego systemu umożliwiałoby również: 
 modernizację systemu ankietowania absolwentów umożliwiającą systematyczny monitoring ich 

karier zawodowych, 
 rozwój portalu absolwenta, 
 wdrożenie i popularyzację cyklu okresowych dyskusji z absolwentami, 
 spersonalizowanie szeroko rozumianej oferty uczelni do tej grupy interesariuszy, w tym: sportowej, 

językowej, dydaktycznej, naukowej, doradczej, 
 wykorzystanie potencjału absolwentów UEP w rozwoju Uczelni na arenie międzynarodowej. 
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3.4.2. Przesłanki i cel stosowania 

Wdrożenie niniejszego rozwiązania dotyczącego wspierania absolwentów w zakładaniu przez nich 
własnej działalności gospodarczej oraz kształtowania długookresowych relacji uczelnia-absolwent jest 
uzasadnione, gdyż jest to element kontynuacji dotychczasowych działań ogółu uczelni na świecie. 
Również celem uczelni ekonomicznych w Polsce jest kształtowanie długookresowych relacji, m.in. 
poprzez wspieranie absolwentów w zakładaniu przez nich działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą 
(Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rozdział 6. Komercjalizacja 
wyników działalności naukowej oraz know-how) uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory 
przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii (art. 148 pkt. 1), wspierające działalność 
gospodarczą nie tylko pracowników uczelni czy doktorantów, ale również i studentów. Co więcej, 
monitoring karier zawodowych absolwentów jest istotnym elementem kształtowania programów 
studiów w kontekście potrzeb rynku pracy „W celu dostosowania programu studiów do potrzeb rynku 
pracy uczelnia może prowadzić ́własny monitoring karier zawodowych swoich absolwentów” (Ustawa 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dział X, art. 352, punkt 14). 

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym uczelni nie może być w pełni skuteczna bez aktywnego 
kształtowania relacji z jej absolwentami. Budowanie tych relacji jest niezbędne zarówno dla wysokiej 
jakości kształcenia studentów uwzględniającego potrzeby rynku pracy, a z drugiej strony – 
efektywnego prowadzenia i komercjalizacji wyników badań naukowych. 

Grupą docelową działań będą przede wszystkim absolwenci uczelni, ale także jej studenci. Drugą grupą 
w tym obszarze będą instytucje otoczenia biznesu – firmy zrzeszone w klubach partnera, radach 
biznesu itp. 

Dlatego też celami działań prowadzonych w tym obszarze będą: 
 udoskonalenie warunków dla promocji i rozwoju przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów 

i absolwentów uczelni, 
 stworzenie systemu skutecznej i efektywnej komunikacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 

uczelni (pełniejsze wykorzystanie potencjału absolwentów oraz biznesu), 
 zapewnienie dwustronnej i opartej na wzajemnych korzyściach komunikacji z absolwentami. 

 

3.4.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

1. W ramach wspierania absolwentów w zakładaniu przez nich własnej działalności gospodarczej 
i rozwoju inkubatorów działalności gospodarczej procedury wdrożeniowe obejmują: 
 rozwój oferty wykładów otwartych prowadzonych przez praktyków biznesu uwzględniającej 

potrzeby rynku pracy, 
 organizację warsztatów dla studentów i absolwentów, podczas których prezentowane 

i analizowane będą działania i praktyki ukierunkowane na założenie własnej działalności 
gospodarczej (z udziałem zarówno osób, które założyły taką działalność, jak i doradców 
zawodowych działających w zakresie zakładania takiej działalności, przedstawicieli administracji 
państwowej); efektem tego działania będzie przygotowanie i realizacja cyklu warsztatów 
i szkoleń dla studentów i absolwentów, 

 działania komunikacyjne skierowane na budowanie świadomości i wiedzy dotyczącej rozwoju 
przedsiębiorczości – poprzez kompleksowe wykorzystanie mediów społecznościowych i innych 
do kontaktu ze studentami i absolwentami. 
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2. W ramach kształtowania długookresowych relacji uczelnia-absolwent: 
 przygotowanie „przyjaznych” sposobów (w tym formularzy) umożliwiających zapisy na 

spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty i szkolenia, czy też kontakt z biurem karier i relacji 
z absolwentami, 

 przygotowywanie i udostępnianie artykułów z zakresu budowania kariery, materiałów wideo 
i audio dotyczących szkoleń dla absolwentów, organizację webinary na żywo, 

 tworzenie i rozwój rozwiązań o charakterze społecznościowym typu fora współpracy między 
studentami i absolwentami lub między absolwentami, umożliwiające nawiązywanie współpracy 
(zawodowej lub pozazawodowej), 

 tworzenie i rozwój platformy z profilami pracodawców, 
 działania informacyjne o działalności biura karier i relacji z absolwentami uczelni. 

 

Efektem stworzenia platformy będzie wdrożenie systemu skutecznej komunikacji oraz rozwiązań 
pozwalających na lepsze kształtowanie długookresowych relacji. W szczególności niezbędnymi 
narzędziami w ramach tego rozwiązania są: 
 nowoczesny system ankietowania absolwentów umożliwiający systematyczny monitoring ich karier 

zawodowych, 
 portal absolwenta, 
 spersonalizowana dla absolwentów oferta uczelni (sportowa, językowa, dydaktyczna, naukowa 

i doradcza). 
 

Zespoły zaangażowane w realizację powyższych rozwiązań to: 
 koordynator zajęć otwartych, 
 biuro współpracy z biznesem, 
 biuro karier i relacji z absolwentami, 
 stowarzyszenie absolwentów, 
 przedstawiciele akademickiego inkubatora przedsiębiorczości. 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/ 
wzorcowych 

dokumentów) 

Miesiąc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 

i dalsze 

1 
Rozwój oferty wykładów otwartych prowadzonych przez praktyków 
biznesu uwzględniającej potrzeby rynku pracy 

 
X X X X X X X X X X X X 

2 
Organizacja warsztatów dla studentów i absolwentów dotyczących 
zakładania własnej działalności gospodarczej 

 
  X   X   X   X 

3 
Działania komunikacyjne skierowane na budowanie świadomości 
i wiedzy dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości 

 
X X X X X X X X X X X X 

4 
Umożliwienie zapisów na spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty 
i szkolenia 

 
  X          

5 
Przygotowywanie i udostępnianie materiałów z zakresu budowania 
kariery 

 
     X       

6 
Tworzenie i rozwój rozwiązań o charakterze społecznościowym typu 
fora współpracy między studentami i absolwentami lub między 
absolwentami 

 
   X X X X X     

7 Tworzenie i rozwój platformy z profilami pracodawców        X X X    

8 
Działania informacyjne o działalności biura karier i relacji 
z absolwentami uczelni 

 
X            

9 
Stworzenie systemu ankietowania absolwentów umożliwiającego 
systematyczny monitoring ich karier zawodowych 

 
           X 

10 Stworzenie portalu absolwenta             X 

11 
Przygotowanie oferty uczelni dla absolwentów (sportowa, językowa, 
dydaktyczna, naukowa i doradcza) 

 
           X 

12 
Organizacja wydarzeń angażujących absolwentów (zjazdy, spotkania), 
warsztaty 

 
    X X       

13 
Opracowanie systemu rabatowego na usługi uczelni (studia 
podyplomowe, warsztaty, szkolenia) 

 
X            

14 
Rozpropagowanie możliwości skorzystania z doradztwa zawodowego 
(świadczone przez biuro karier) 

 
  X          
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3.4.4. Korzyści i koszty 

Podstawową korzyścią planowanych rozwiązań jest rozwój przedsiębiorczości wśród absolwentów 
uczeni oraz stworzenie systemu skutecznej i efektywnej komunikacji z najważniejszymi grupami 
interesariuszy uczelni, w tym pełniejsze wykorzystanie potencjału absolwentów. 

Kształtowanie długookresowych relacji uczelnia-absolwent przynieść może szereg kolejnych korzyści, 
wśród których wymienić należy: 
 doskonalenie jakości działalności dydaktycznej uwzględniającej potrzeby rynku pracy, co jest 

możliwe dzięki dialogowi na polu: absolwent-uczelnia, 
 prowadzenie badań naukowych we współpracy z menedżerami – absolwentami uczelni, 
 dzięki kontaktom osobistym pracowników uczelni z absolwentami – możliwa jest łatwiejsza 

współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym (większe możliwości organizacji praktyk i staży 
studenckich w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych), 

 promocję uczelni bazującą na rekomendacjach usatysfakcjonowanych absolwentów,  
 zadowoleni absolwenci to podstawowa grupa docelowa studiów podyplomowych oraz potencjalni 

sponsorzy różnych wydarzeń organizowanych na macierzystej uczelni. 
 

Koszty wspierania absolwentów w zakładaniu przez nich własnej działalności gospodarczej to 
ok. 400 tys. zł (budżet na 3 lata). Natomiast szacowany koszt podstawowej wersji platformy wraz 
z pierwszymi kursami to około 150 tys. zł. Koszt utworzenia nowego kursu to ok. 5-10 tys. zł. Tematy 
tworzonych kursów mogłyby być określane przez studentów/absolwentów. 

W trakcie realizacji poszczególnych działań w tym obszarze, ponoszone koszty obejmują także 
wynagrodzenia pracowników etatowych jednostek typu: biuro współpracy z biznesem, biuro karier 
i relacji z absolwentami czy koordynatora zajęć otwartych. 

 

3.4.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

Podstawowym ryzykiem związanym z wdrażaniem i stosowaniem niniejszych rozwiązań jest brak chęci 
uczestniczenia studentów i absolwentów w oferowanych działaniach. O ile działania mogące przynosić 
bezpośrednie korzyści zainteresowanym (możliwość znalezienia pracy) winny być popularne, o tyle 
udział w innych aktywnościach może być bardzo niewielki. Wskazuje na to dotychczasowe relatywnie 
niskie zainteresowanie potencjalnie atrakcyjnymi wykładami prowadzonymi przez praktyków 
gospodarczych. Dodatkowym ryzykiem związanym z aktywnościami związanymi z własną 
przedsiębiorczością może być niskie zainteresowania studentów i absolwentów prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

Ryzykiem są także sposoby finansowania. Fundusze potrzebne są nie tylko na etapie uruchomienia 
aktywności, ale także podczas ich funkcjonowania. Utrzymanie ich atrakcyjności wiąże się ze znacznymi 
nakładami finansowymi.  

 

3.4.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

Załączniki 

Załączniki zostaną wypracowane w procesie wdrażania rozwiązania. 
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3.5. Praktyka 5. Opis wpływu praktycznych wyników działalności naukowej na 

funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki 

3.5.1. Opis rozwiązania 

Dla celów sprawozdawania wpływu wyników działalności naukowej prowadzonej w ocenianym 
podmiocie na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 
badawczych lub dydaktyczno-badawczych, w przypadku gdy wyniki ich badań są przedmiotem 
komercjalizacji lub w inny sposób zostały przekazane do gospodarki, sporządzają opis tego wpływu. 
Przedmiotem komercjalizacji lub przekazane do gospodarki mogą być wyniki badań naukowych lub 
prac rozwojowych w formie produktów rozumianych bardzo szeroko, np. jako oryginalne metody, 
procedury, algorytmy, rekomendacje, technologie, ankiety, scenariusze, rozwiązania, modele, 
ekspertyzy, opracowania, analizy itp., które zostały opracowane w jednostce i zastosowane 
w podmiotach zewnętrznych, np. innych jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach, organizacjach 
pozarządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, przez inwestorów, analityków, biegłych itd. 
Opis wpływu powinien być przygotowany w wersji polskiej i angielskiej, zawierać m.in.: dane podmiotu 
stosującego wyniki badań naukowych lub udostepniającego wyniki do wykorzystania, opis korzyści 
z zastosowania produktu, których wystąpienie podmiot aplikujący wyniki badań może poświadczyć 
oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu. 

 

3.5.2. Przesłanki i cel stosowania 

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym jakość prowadzonych przez pracowników uczelni 
akademickiej i zawodowej badań naukowych podlega raz na cztery lata ocenie m.in. pod kątem 
wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Szczegóły dotyczące 
sposobu przeprowadzania ewaluacji określa projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Liczba opisów wpływu uzależniona jest 
od liczby N. W przypadku, gdy liczba N pracowników prowadzących działalność naukową w danej 
dyscyplinie jest mniejsza niż 100, podmiot może złożyć 2 opisy wpływu; w przypadku N wynoszącej od 
101 do 200 – 3 opisy wpływu; w przypadku N mieszczącej się w przedziale 201-300 – 4 opisy; 
a w przypadku liczby N powyżej 300 – 5 opisów wpływu. N jest średnią arytmetyczną liczby 
pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej w poszczególnych 
latach z okresu objętego ewaluacją, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ustalonej na 
podstawie oświadczeń według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją, o których 
mowa w art. 266 ust. 5 ustawy. Opisy wpływu należy sporządzić w wersji polskiej i angielskiej, 
o maksymalnej objętości 0,2 arkusza wydawniczego. Kopię opisu wpływu należy zamieścić w systemie 
POL-on. 

Każdy opis wpływu będzie oceniało 2 ekspertów, w tym jeden z prestiżowego ośrodka zagranicznego. 
Za opis wpływu przyznaje się, zgodnie z rozporządzeniem: 

 100 pkt – za opis wpływu o dużym znaczeniu międzynarodowym, 
 70 pkt – za opis wpływu o dużym znaczeniu krajowym, 
 50 pkt – za opis wpływu o średnim znaczeniu międzynarodowym, 
 35 pkt – za opis wpływu o średnim znaczeniu krajowym, 
 20 pkt – za opis wpływu o małym znaczeniu międzynarodowym, 
 10 pkt – za opis wpływu o małym znaczeniu krajowym, 
 0 pkt – za opis wpływu bez znaczenia lub bez udowodnionego związku między wynikami badań 

naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej 
a gospodarką, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska przyrodniczego lub innymi 
czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa. 
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Uzyskane wyniki uśrednia się. W grupie nauk społecznych w ocenie łącznej jakości badań naukowych 
prowadzonych w dyscyplinie w ocenianym podmiocie, opis wpływu uzyskuje wagę 0,2, przy czym liczba 
punktów uzyskanych za opis wpływu nie jest (jak przy pozostałych kryteriach oceny) dzielona przez 
liczbę N, co oznacza, że jej waga w ocenie łącznej może być relatywnie wysoka. Trudno bowiem 
oczekiwać, że liczba punktów uzyskanych w kryterium 1, tj. poziom naukowy prowadzonej działalności 
naukowej mierzony liczbą punktów uzyskanych za publikacje, będzie w grupie nauk społecznych 
znacząco przekraczał 50 punktów na pracownika (wliczonego do N). Ponadto z analizy wyników 
poprzedniej ewaluacji wynika, że w obszarze dużego zagęszczenia jednostek w klasyfikacji końcowej, 
niewielkie różnice punktów decydowały o przyznaniu wyższej kategorii naukowej. 

Nadrzędnym celem opracowania opisu wpływu praktycznych wyników działalności naukowej na 
funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki jest zgromadzenie dokumentacji poświadczającej 
wdrożenie wyników badań naukowych, które można wykorzystać do przygotowania opisu wpływu dla 
celów sprawozdawania i oceny przez Komisję Ewaluacji Nauki wyników prowadzonej działalności 
naukowej w dyscyplinie w ocenianym podmiocie. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia ocenę wpływu 
działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie 
opisów zawierających udowodniony, w szczególności w formie artykułów naukowych, monografii 
naukowych, raportów, cytowań w innych dokumentach lub publikacjach, związek między 
najważniejszymi wynikami badań naukowych a gospodarką, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną 
środowiska przyrodniczego lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny 
społeczeństwa, zwanych „opisami wpływu”. Opis wpływu nie może zawierać opisu wpływu wyników 
badań naukowych na dydaktykę akademicką. W myśl zacytowanego art. 14 do sporządzenia opisu 
wpływu potrzebne jest uzasadnienie w postaci udowodnionego wykorzystania wyników badań 
naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych w ocenianej dyscyplinie oraz opis wpływu 
tych wyników na rozwój społeczeństwa i gospodarki. Zgodnie z projektem rozporządzenia 
udowodnienie przez podmiot oceniany związku wyników badań naukowych z rozwojem społeczno-
gospodarczym może być opisany w artykułach naukowych, monografiach, raportach, cytowaniach. 
Niniejszy opis wpływu praktycznych wyników działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa 
i gospodarki jest formą udokumentowania: (i) praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych 
oraz (ii) korzyści, które dzięki aplikacji wyników badań podmiot stosujący osiągnął lub może mocą 
swojego urzędu potwierdzić ich wystąpienie w sferze społeczno-gospodarczej. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę opisów wpływu, które może sprawozdać w dyscyplinie oceniany 
podmiot, zasadne jest ich sprofilowanie w kierunku specjalności badawczych ocenianego podmiotu 
zidentyfikowanych w dyscyplinie. Zasadne jest by władze uczelni, które zgodnie z rozporządzeniem 
przejmują od kierowników jednostek obowiązek sprawozdawania efektów badań naukowych, 
w oparciu o inwentaryzację osiągnięć naukowych z okresu poprzedzającego ewaluację 
(z uwzględnieniem: publikacji i ich cytowań, konferencji, szczególnie międzynarodowych, pozyskanych 
grantów, komercjalizacji wyników badań naukowych, współpracy międzydyscyplinarnej, 
międzyuczelnianej, w szczególności międzynarodowej, współpracy z biznesem, nagród i wyróżnień), 
dokonały wstępnej oceny tych osiągnięć wg min. kryteriów sformułowanych w rozporządzeniu, 
a następnie na tej podstawie zidentyfikowały specjalności badawcze w dyscyplinie, posiadające duży 
potencjał w zakresie generowania znaczących z perspektywy ewaluacji efektów badań naukowych, 
które mogą stać się podstawą do przygotowania dobrego (tj. wysoko punktowanego) opisu wpływu. 
Kluczem do przygotowania dobrego opisu wpływu jest wielowymiarowe opisanie efektów 
powiązanych tematycznie badań naukowych realizowanych w ramach specjalności badawczych, 
tj. opisanie wpływu wyników powiązanych tematycznie badań naukowych na rozwój społeczeństwa 
i gospodarki, wykorzystując pożądane przez ustawodawcę osiągnięcia naukowe, które będą 
„lewarowały” opis wpływu. Do tych osiągnięć zaliczają się: (i) łączne finansowanie badań 
realizowanych w obszarze specjalności badawczych pozyskane z grantów i wydatkowane w okresie 
sprawozdawczym, ze szczególnym uwzględnieniem prestiżowych konkursów grantowych; (ii) liczba 
publikacji i łączna liczba punktów uzyskanych w okresie sprawozdawczym za publikacje z obszaru 
specjalności badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ministerialnej listy czasopism oraz 
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czasopism objętych programem „Wsparcie czasopism naukowych”, a także ministerialnej listy 
wydawców; (iii) cytowania poprzednich i bieżących publikacji z obszaru specjalności badawczych, które 
ujawniły się w okresie sprawozdawczym; (iv) konferencje naukowe, szczególnie międzynarodowe, 
z których wydano indeksowane w bazie Web of Science lub Scopus materiały z konferencji 
międzynarodowej; (v) środki finansowe pozyskane w okresie sprawozdawczym z komercjalizacji 
bezpośredniej lub pośredniej wyników badań naukowych realizowanych w okresach sprawozdawczych 
poprzedzających i bieżącym; (vi) potwierdzone przez podmioty zastosowanie i korzyści z zastosowania 
wyników badań naukowych w formie opisu wpływu praktycznych efektów badań naukowych na rozwój 
społeczeństwa i gospodarki (stanowiące przedmiot niniejszej praktyki); (vii) uzyskane nagrody 
i wyróżnienia w konkursach, szczególnie międzynarodowych. 

 

3.5.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Procedura wdrożenia niniejszej praktyki składa się z następujących etapów: 

1) Inwentaryzacja wyników badań naukowych UEW w dyscyplinach oraz ich ocena w oparciu o kryteria 
wprowadzone rozporządzeniem (z uwzględnieniem przepisów ustawy wprowadzającej ustawę 
o szkolnictwie wyższym). 

2) Identyfikacja przez władze UEW specjalności badawczych w dyscyplinach. 
3) Przygotowanie formularza opisu wpływu praktycznych wyników działalności naukowej na 

funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki w wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej). 
4) Przygotowanie procedury obiegu dokumentu (formularza) i jego kontroli pod względem formalnym 

oraz merytorycznym. 
5) Przygotowanie Repozytorium UEW do archiwizowania zatwierdzonych opisów wpływu. 
6) Pilotażowe uruchomienie procedury. 
7) Kontrola funkcjonowania rozwiązania i ewentualne korekty dokumentów i procedur. 
8) Wdrożenie procedury. 
 

Etap 1. 

Władze uczelni, bazując na danych z okresu 2014-2017 pozyskanych: (i) z bazy Biblioteki Głównej 
prowadzącej Repozytorium Informacji i Wiedzy w zakresie publikacji pracowników za lata 2014-2017 
i cytowań publikacji; (ii) z Centrum Obsługi Projektów w zakresie środków pozyskanych z grantów na 
badania naukowe oraz umów o współpracy lub komercjalizacji wiedzy; (iii) z Uniwersyteckiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości w zakresie środków pozyskanych z komercjalizacji wiedzy pracowników 
UEW; (iv) od dziekanów wydziałów – przeprowadzą inwentaryzację osiągnięć naukowych, a następnie 
zebranym danym przypiszą punkty wg kryteriów opisanych w rozporządzeniu. Dodatkowo podczas 
gromadzenia danych należy uwzględnić: liczbę pracowników zaliczonych do N, liczbę ujawnionych 
w analizowanym okresie cytowań, liczbę i zakres tematyczny konferencji, szczególnie 
międzynarodowych, zakres tematyczny/dyscyplinę pozyskanych grantów, komercjalizacji wyników 
badań naukowych realizowanych w dyscyplinie, współpracy międzydyscyplinarnej, międzyuczelnianej, 
w szczególności międzynarodowej, współpracy z biznesem, pozyskane nagrody i wyróżnienia wraz 
z przyporządkowaniem dyscypliny, w której środki z komercjalizacji zostaną sprawozdane. 

Przygotowanie bazy danych: zespół Dialog; zatwierdzenie wyników: prorektor ds. nauki. 

Etap 2. 

Władze uczelni dokonują wstępnej oceny zgromadzonych osiągnięć wg kryteriów sformułowanych 
w rozporządzeniu, a następnie na tej podstawie identyfikują specjalności badawcze w dyscyplinie, 
posiadające duży potencjał w zakresie generowania znaczących z perspektywy wpływu na rozwój 
społeczeństwa i gospodarki, a także ewaluacji efektów badań naukowych. Wyniki jednotematycznych 
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badań zrealizowanych w ramach specjalności badawczych mogą stać się podstawą do przygotowania 
dobrego opisu wpływu. 

Przygotowanie oceny: zespół Dialog; identyfikacja specjalności badawczych: opinia rady 
naukowej/senatu/kolegium kierowników jednostek w ramach dyscypliny; wybór specjalności: 
kolegium rektorów. 

Etap 3. 

Przygotowanie polsko-angielskiego projektu formularza opisu wpływu praktycznych wyników 
działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki zawierającego: 

a. nazwa dyscypliny, do której autor/autorzy zalicza wyniki badań, 
b. autor/autorzy i nazwa jednostki organizacyjnej, 
c. nazwa zadania badawczego, 
d. źródło finansowania, 
e. nazwa produktu z użyciem takich słów jak np.: 

 produkt, 
 procedura, 
 ekspertyza, 
 metoda, 
 oprogramowanie, 
 opracowanie naukowe, 
 know-how, 
 scenariusz, 
 plan, 
 strategia, 

f. opis produktu z uwzględnieniem wpływu aplikacji produktu na funkcjonowanie społeczeństwa 
i gospodarki (korzyści, jakie osiągają społeczeństwo i gospodarka z aplikacji produktu, 

g. opis sposobu aplikacji produktu – w jaki sposób dochodzi do wykorzystania produktu 
(np. udostępniony na stronie internetowej, przekazany przedsiębiorstwu itp.), 

h. nazwa i adres podmiotu potwierdzającego aplikację, 
i. forma prawna przekazania produktu, 
j. zasięg oddziaływania aplikacji produktu w latach: rok/okres oraz zasięg oddziaływania 

(krajowy/międzynarodowy) z uzasadnieniem, 
k. potwierdzenie aplikacji przez podmiot: konieczne jest uzyskanie podpisu osoby uprawnionej do 

reprezentowania podmiotu. 

Przygotowanie: zespół Dialog; zatwierdzenie: prorektor ds. nauki. 

Etap 4. 

Przygotowanie procedury obiegu dokumentu. Kluczowe punkty procedury to: 

1. Powstanie obowiązku wypełnienia formularza. O konieczności wypełnienia formularza autorów 
praktycznych wyników badań naukowych, które stały się przedmiotem komercjalizacji lub zostały 
przekazane do gospodarki informuje: Centrum Obsługi Projektów, Uniwersytecki Inkubator 
Przedsiębiorczości. W przypadku nieodpłatnego przekazania wyników badań konieczne jest 
sporządzenie umowy o współpracy między UEW a instytucją stosującą wyniki badań naukowych. 

2. Wypełnienie formularza. 
3. Sprawdzenie formularza pod katem formalnym i merytorycznym i zatwierdzenie formularza. 
4. Archiwizacja dokumentu w Repozytorium WIR. 

Przygotowanie: zespół Dialog; konsultacje: COP, UIP, dział prawny, Biblioteka Główna; zatwierdzenie: 
prorektor ds. nauki. 
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Etap 5. 

Przygotowanie repozytorium do archiwizowania zatwierdzonych opisów wpływu. Rozeznanie 
możliwości i kosztów modyfikacji WIR na potrzeby archiwizowania opisów wpływu praktycznych 
wyników działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. 

Przygotowanie: zespół Dialog; zgoda na realizację: prorektor ds. nauki; zgoda na finansowanie: lider 
projektu na uczelni, prorektor ds. nauki. 

Etap 6. 

Pilotażowe uruchomienie procedury. 

Realizacja: zespół Dialog. 

Etap 7. 

Kontrola funkcjonowania rozwiązania i ewentualne korekty dokumentów i procedur. 

Realizacja: zespół Dialog. 

Etap 8. 

Wdrożenie procedury. 

Przygotowanie raportu dotyczącego funkcjonowania procedury, przyczyn problemów, naniesionych 
korekt: zespół Dialog; decyzja o wdrożeniu: prorektor ds. nauki. 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat 
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/wzorcowych 
dokumentów) 

Miesiąc 
Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Inwentaryzacja wyników badań naukowych uniwersytetu 
w dyscyplinach oraz ich ocena w oparciu o kryteria wprowadzone 
rozporządzeniem (z uwzględnieniem przepisów ustawy 
wprowadzającej ustawę o szkolnictwie wyższym) 

Baza danych X X            

2 
Identyfikacja przez władze uniwersytetu specjalności badawczych 
w dyscyplinach 

Sprawozdanie z posiedzenia 
kolegium rektorów 

  X           

3 
Przygotowanie formularza opisu wpływu praktycznych wyników 
działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa 
i gospodarki w wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej) 

Formularz opisu wpływu     X          

4 
Przygotowanie procedury obiegu dokumentu (formularza) i jego 
kontroli pod względem formalnym oraz merytorycznym 

Procedura obiegu dokumentu     X         

5 
Przygotowanie repozytorium do archiwizowania zatwierdzonych 
opisów wpływu 

Opis i kosztorys zmian 
w programie 

     X        

6 
Pilotażowe uruchomienie procedury (w tym pozyskanie opisów 
wpływu za lata 2017-2018) 

Decyzja prorektora ds. nauki na 
wniosek lidera Dialog na UEW 

      X X X X    

7 
Kontrola funkcjonowania rozwiązania i ewentualne korekty 
dokumentów i procedur 

Raport z pilotażowego 
wdrożenia procedury 

          X   

8 
Wdrożenie procedury Decyzja prorektora na wniosek 

lidera Dialog na UEW 
           X  
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3.5.4. Korzyści i koszty 

 Korzyści o charakterze organizacyjnym (m.in. optymalizacja zarządzania, poprawa komunikacji, 
redukcja kosztów, stymulowanie pożądanych działań) 

1) Stworzenie bazy danych o praktycznych efektach działalności naukowej, z której można 
korzystać na potrzeby ewaluacji i akredytacji międzynarodowych. 

2) Specjalizacja działalności naukowej pracowników w kierunku specjalności badawczych 
w dyscyplinach posiadających duży potencjał w zakresie generowania znaczących z perspektywy 
tak wpływu na rozwój społeczeństwa i gospodarki, jak i ewaluacji efektów badań naukowych. 

3) Wzmocnienie współpracy między pracownikami skupionymi wokół specjalności badawczych 
i osiąganie dzięki temu lepszych efektów w postaci znaczących wyników badań naukowych. 

 

 Korzyści związane z poprawą efektywności funkcjonowania uczelni (m.in. wpływ na ocenę 
działalności naukowej, efektywność danego rodzaju działań uczelni itp.) 

1) Efektywne sprawozdawanie wyników badań naukowych (tj. unikanie sytuacji, w której za opis 
wpływu podmiot uzyska 0 lub niewielką liczbę punktów w stosunku do rzeczywistych osiągnieć 
w obszarze komercjalizacji i transferu wiedzy do gospodarki). 

2) Świadome zarządzanie wynikami ewaluacji i ciągłe monitorowanie jakości wyników badań 
naukowych. 

 

 Korzyści bezpośrednie i pośrednie dla społeczności akademickiej (studenci, nauczyciele akademiccy, 
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) 

1) Skierowanie potencjału badawczego pracowników w kierunku specjalności badawczych UEW. 

2) Nakierowanie pracowników prowadzących badania na obszary tematyczne, których wyniki mają 
istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. 

3) Badanie takich obszarów, w których osiągnięte wyniki mogą (nie tylko potencjalnie, ale wprost) 
znaleźć zastosowanie w otoczeniu społeczno-gospodarczym. 

4) Ocena wyników badań przez ich autorów pod kątem ich aplikacji i korzyści, które mogą 
przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego. 

 

 Inne korzyści, np. o charakterze informacyjnym, promocyjnym itp. 

1) Wykorzystanie zebranych danych o aplikacjach w celu wzmocnienia pozytywnego wizerunku 
uniwersytetu w otoczeniu społeczno-gospodarczym. 

 

 Nakłady, jakie muszą być poniesione w związku z wdrożeniem oraz stosowaniem danego 
rozwiązania (praktyki/metody/narzędzia). 

Stosunkowo niewielkie, główną pozycją kosztową będzie dopasowanie WIR do archiwizowania 
opisów wpływu, jednak etap ten nie jest niezbędny dla wdrożenia i funkcjonowania procedury. 
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3.5.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

1) Brak umiejętności sporządzenia dobrego opisu wpływu praktycznych wyników działalności 
naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki 

Ryzyko ujawniło się na uniwersytetach ekonomicznych w trakcie gromadzenia aplikacji produktowych 
na potrzeby poprzedniej ewaluacji. Wypełnienie opisu wpływu praktycznych wyników działalności 
naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki wymaga od autorów wyników badań 
elastycznego spojrzenia na wyniki swoich badań, dostrzeżenia w nich „produktów”, które mogą być 
zastosowane w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach oraz dostrzeżenia wpływu tych wyników 
na rozwój społeczno-gospodarczy, a następnie opisanie ich w takim stylu, który dostatecznie mocno 
podkreśli walory proponowanych nowatorskich rozwiązań. Potrzebne jest przeszkolenie pracowników 
w tym zakresie. Zmniejszyć to ryzyko ma punkt procedury wprowadzający konieczność oceny formalnej 
i merytorycznej wniosku. Dodatkowo zasadne jest by wśród pracowników uniwersytetów 
ekonomicznych była wskazana osoba, która mogłaby służyć pomocą w wypełnianiu formularza. 

 

2) Brak możliwości archiwizowania dokumentów w Repozytorium WIR 

Ryzyko potencjalne, jednak niedostatecznie na ten moment rozpoznane. Wystąpienie tego ryzyka 
jednak nie zniweczy wdrożenia niniejszej praktyki – zamiast archiwizowania opisów wpływu 
w repozytorium uniwersytetu, archiwizacją może zająć się w tradycyjnej formie Centrum Obsługi 
Projektów lub komórka o zbliżonym profilu działania. 

 

3) Niechęć podmiotów wykorzystujących wyniki badań do poświadczania ich stosowania 
i poświadczania osiągniętych korzyści ich zastosowania 

Ryzyko ujawniło się w trakcie gromadzenia aplikacji produktowych na potrzeby poprzedniej ewaluacji. 
Problem występuje na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, wdrożenie wyników badań naukowych nie 
odbywa się za pośrednictwem uniwersytetu. W takim wypadku nie można sporządzać opisów wpływu 
i należy przeciwdziałać takim sytuacjom poprzez wdrożenie wystarczających dla pracowników zachęt 
do tego, by w działaniach, których celem jest przekazanie wiedzy do gospodarki, uczestniczył jako 
strona uniwersytet. Po drugie, podmioty stosujące lub udostepniające do wykorzystania innym 
podmiotom wyniki badań niechętnie podpisują przedłożone formularze, tym niechętnej im bardziej 
odległy od wdrożenia jest moment podpisu formularza i w przypadku prośby o powtórne podpisanie 
formularza, w sytuacji naniesienia korekt. W celu zminimalizowania tego ryzyka, konieczne jest: 
(i) uzyskanie podpisu w trakcie wdrażania wyników badań naukowych, najlepiej by był to punkt umowy 
o współpracy między podmiotami stosującymi a uniwersytetem, w której obie strony zobowiązują się 
do wypracowania i uzgodnienia treści formularza opisu wpływu oraz jego podpisu, 
(ii) przeprowadzenie kontroli formalnej i merytorycznej wypełnionego formularza przez uniwersytet 
przed jego podpisaniem przez obie strony. 

 

4) Biurokratyzacja i niechęć autorów wyników do wypełniania „kolejnego” formularza 

Ryzyko to zostało zminimalizowane w procedurze, poprzez identyfikację specjalności badawczych 
w dyscyplinie. Zatem do wypełnienia formularza będą zobowiązani tylko ci autorzy, których wyniki 
badań są podstawą do przygotowania opisu wpływu. 
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3.5.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

Załączniki 

Wskazane poniżej dokumenty zostaną opracowane w toku wdrażania rozwiązania. 

Wykaz dokumentów: 
1) Wzór bazy danych na potrzeby identyfikacji specjalności badawczych. 
2) Formularz opisu wpływu praktycznych wyników działalności naukowej na funkcjonowanie 

społeczeństwa i gospodarki. 
3) Procedura obiegu formularza opisu wpływu praktycznych wyników działalności naukowej na 

funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. 
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3.6. Praktyka 6. Stymulowanie współpracy z absolwentami ukierunkowane na 

powstawanie funduszy typu endowment 

3.6.1. Opis rozwiązania 

Publiczne wyższe szkoły ekonomiczne dynamizują współpracę z absolwentami m.in. poprzez 
zakładanie funduszy typu endowment (dalej: fundusze uniwersyteckie, fundusze żelazne). Istotą 
funkcjonowania funduszy uniwersyteckich jest bezpieczeństwo w długim okresie. Głównym celem 
funduszy jest gromadzenie wpłat darczyńców (w znacznej części bezpośrednio wpłat absolwentów 
uczelni lub przedsiębiorstw z nimi powiązanych) i ich inwestowanie celem generowania relatywnie 
niewielkich rocznych zysków (w wysokości ok. 3-5% wartości aktywów funduszu) na potrzeby pokrycia 
kosztów operacyjnych funduszu oraz – w szczególności – programów prowadzonych ze środków 
funduszu. 

Darczyńcy mogą na określonych zasadach ograniczać sposób, w jaki szkoły wydają gromadzone środki 
przy pomocy polityki inwestycyjnej (ang. investment policy statement). Na przykład, darczyńcy mogą 
zdecydować o wykorzystaniu części planowego dochodu funduszu na stypendia naukowe dla 
studentów bądź badawcze dla akademików. Innym standardowym sposobem wykorzystania 
dochodów z darowizn jest zapewnienie finansowania stanowisk profesorów, które są tworzone w celu 
przyciągnięcia do uczelni światowej klasy nauczycieli23. 

W przypadku znanych uniwersytetów z krajów anglosaskich mamy do czynienia z funduszami, których 
łączne aktywa sięgają nawet niemal 40 mld USD (Harvard University, zobacz załącznik). Zdecydowanie 
największe na świecie fundusze uniwersyteckie funkcjonują w uczelniach amerykańskich; pięć 
największych w: Harvardzie, Yale, Stanfordzie, Princeton oraz University of Texas. Decyzje o tym, czy 
zyski funduszu możliwe do wydatkowania pozwolą – na przykład – zwiększyć zatrudnienie profesorów 
lub podnieść ich zarobki, zmodernizować wybrane budynki uczelni lub sfinansować większą liczbę 
stypendiów dla studentów, muszą być zgodne z polityką funduszu, przy czym najczęściej pozostają one 
w gestii gremiów kierujących uniwersytetami. 

 

3.6.2. Przesłanki i cel stosowania 

Współpraca z absolwentami stanowi jeden z filarów funkcjonowania nowoczesnych szkół wyższych. 
W Stanach Zjednoczonych, w których mieszczą się najlepsze uczelnie wyższe na świecie, do współpracy 
z absolwentami przykłada się wielką wagę. Rozwija się ścisłą współpracę w ramach stowarzyszeń 
absolwentów (ang. alumni communities), organizuje cykliczne zjazdy absolwentów (ang. reunions) oraz 
inne wydarzenia animujące networking i współpracę. Absolwenci mogą zasiadać w radach doradczych 
uniwersytetów; oferta edukacyjna uniwersytetów rozwijana jest z uwzględnieniem sugestii 
absolwentów. Absolwenci, mając poczucie silnej więzi ze swoją alma mater, wspierają ją finansowo, 
będąc darczyńcami funduszu uczelni, którą ukończyli. 

Chociaż majątek uniwersytecki zazwyczaj pochodzi z darowizn pieniężnych, osoby indywidualne 
i fundacje charytatywne przekazują również na rzecz uniwersytetów takie aktywa, jak ziemia, budynki, 
dzieła sztuki, rzadkie książki i dokumenty oraz inne rzeczy o wysokiej wartości pieniężnej. Przed 
podjęciem decyzji o wyborze uniwersytetu, studenci biorą pod uwagę różnorodne czynniki, takie jak 
np. pozycja w rankingach, lokalizacja, posiadane akredytacje i certyfikaty międzynarodowe, reputacja, 
interesująca oferta kierunków, a także – zasoby finansowe uczelni. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, 
że występuje silny związek pomiędzy pozycją danej instytucji edukacyjnej w najbardziej prestiżowych 
rankingach uczelni akademickich, np. ranking szanghajski a wielkością funduszu uniwersyteckiego 

                                                           
23 www.investopedia.com/ask/answers/how-do-university-endowments-work. 
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(uczelnie o największych funduszach uniwersyteckich zajmują najwyższe pozycje w rankingach uczelni 
świata). 

„Fundusz uniwersytecki, który jest w stanie wspierać uczelnie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, 
powoduje różnicę. Pozwala uczelni przyciągnąć światowej klasy wykładowców i badaczy” – powiedział 
Wee Sin Tho – Wiceprezes ds. rozwoju instytucjonalnego i funduszy z National University of Singapore. 

Fundusz uniwersytecki typu endowment pozwala więc uczelni na dążenie do doskonałości. Im większe 
są środki funduszu (im bogatsza uczelnia), tym lepsze są jej obiekty. Udogodnienia mogą wynikać 
z zakupu aktualnych technologii, co może przyczyniać się do zwiększenia szans na przełomowe wyniki 
badań. Ponadto bogatsze szkoły mają nie tylko tendencję do przyciągania światowej klasy 
wykładowców i zwykle mają więcej pieniędzy na stypendia dla studentów, często nawet rezygnują 
z czesnego w całości dla ubogich i niezwykle zdolnych młodych ludzi24. 

 

3.6.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Procedura wdrażania a następnie utrzymania uniwersyteckiego funduszu typu endowment to działania 
o charakterze długookresowym. W tym rozdziale zostaną opisane te aktywności, które będą do 
wykonania w krótkim średnim okresie, tj. na przestrzeni około 5 najbliższych lat. 

Naszym zdaniem, skuteczne wdrożenie uniwersyteckiego endowmentu wymagać będzie realizacji 
następujących kamieni milowych: 

Etap 1. 

Władze uczelni (rektorzy / dziekani / senat) powołują zespół roboczy ds. projektu utworzenia 
uniwersyteckiego funduszu żelaznego, tzw. endowmentu. W skład zespołu wchodzą co najmniej 
następujące osoby: przedstawiciel władz uczelni, szef jednostki uczelnianej zajmującej się relacjami 
z absolwentami, przedstawiciel partnerów korporacyjnych uczelni, szef departamentu kadr, szef 
samorządu studentów, przedstawiciel akademików lub kadry administracyjnej uczelni (potencjalny 
kierownik projektu wdrażania endowmentu), prawnik. 

Etap 2. 

Zespół roboczy, przy wykorzystaniu wewnętrznych jednostek uczelni oraz – jeżeli będzie to potrzebne 
– przy wsparciu zewnętrznego konsultanta, opracowuje zarys koncepcji działania endowmentu. 
Przedyskutowane zostają w szczególności: kwestie organizacyjno-prawne, przedmiot działania 
funduszu, podejście do budowania długoterminowych relacji z absolwentami, kwestia polityki 
inwestycyjnej funduszu oraz zasad corocznej wypłaty środków na rzecz uniwersytetu. 

Etap 3. 

Uczelnia ekonomiczna tworzy spółkę celową na potrzeby funkcjonowania funduszu uniwersyteckiego. 
Przedmiotem działalności jest gromadzenie i inwestowanie wpłat darczyńców oraz przekazywanie 
części z wypracowanych zysków jako wsparcie corocznego budżetu uczelni. Ład korporacyjny spółki 
celowej uwzględnia z jednej strony kontrolę nad działalnością spółki sprawowaną przez władze uczelni, 
ale – z drugiej strony – daje możliwość autonomicznego podejmowania profesjonalnych decyzji 
inwestycyjnych przez zarząd endowmentu. 

Etap 4. 

Prace nad tworzeniem endowmentu są dla uczelni impulsem do tego, aby na nowo, w całkowicie 
profesjonalny sposób zacząć zarządzać relacjami z absolwentami. Absolwenci będą skłonni wspierać 

                                                           
24 https://thebestschools.org/features/richest-universities-endowments-generosity-research. 
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endowment uniwersytecki nawet znacznymi kwotami, przy czym należy kształtować te relacje w taki 
sposób, aby ich zaangażowanie nie wynikało tylko z altruizmu i chęci wsparcia macierzystej uczelni 
i młodszych pokoleń studentów. Należy wypracować i wdrożyć politykę kształtowania i zarządzania 
relacjami z absolwentami. Ważne jest to, aby kształtować ciągły kontakt absolwentów z uczelnią 
i zdefiniować dla nich katalog korzyści. 

Etap 5. 

Uczelnia dokonuje przeglądu zarządzania relacjami z partnerami korporacyjnymi. Partnerzy 
korporacyjni uczelni ekonomicznych współpracują z nimi w różny sposób. Uczelnie ekonomiczne, 
będąc świadome faktu, iż kluczowym zasobem, który kształtują, są zdolni i wykształceni studenci, tak 
bardzo potrzebni gospodarce, są wobec partnerów korporacyjnych wymagający. W kontekście 
projektu tworzenia endowmentu, należy wdrożyć nową politykę zarządzania relacjami z partnerami 
korporacyjnymi, która jeszcze silniej uzależniałaby dostęp partnerów korporacyjnych do korzyści 
wynikających z funkcjonowania uczelni od przekazywanego wsparcia finansowego. 

Etap 6. 

Uczelnie ekonomiczne podejmują działania, aby przekonać najbogatszych Polaków do 
współfinansowania ich działalności. Tradycja mecenatu uczelni jest żywa i ma długoletnią historię na 
świecie. Jako że Polska była przez ostatnich 29 lat gospodarką transformującą się od gospodarki 
centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, potrzebny był czas na wykształcenie się 
ekonomicznych instytucji. Kultura współżycia społecznego i prowadzenia biznesu wydaje się być coraz 
silniej uwrażliwiona na filantropię. Najbogatsi Polacy będą gotowi na wspieranie instytucji 
edukacyjnych i w ten sposób pozostawić po sobie trwały lad w społeczeństwie. 

Etap 7. 

Monitorowanie i działania korygujące. Uczelnia ekonomiczna monitoruje funkcjonowanie funduszu. 
Należy w tym zakresie wdrożyć i stosować mechanizmy właściwe korporacjom, tzn. np. w przypadku 
braku efektywności w budowaniu zasobów finansowych funduszu, bądź w przypadku nieefektywności 
lub nieprawidłowości w zarządzaniu środkami funduszu, wyciągane są niezwłocznie konsekwencje 
i podejmowane trudne decyzje. 
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Zestawienie tabelaryczne  

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/wzorcowych 
dokumentów) 

Miesiąc 
Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Rozpoczęcie prac nad tworzeniem endowmentu Powołanie zespołu roboczego X            10 

2 
Wstępne prace zespołu roboczego Opracowanie ramowej koncepcji 

działania endowmentu 
 X X          60 

3 
Instytucjonalizacja i formalizacja działania 
endowmentu 

Utworzenie spółki celowej 
   X         30 

4 
Przegląd zasad współpracy z absolwentami Nowa polityka współpracy 

z absolwentami 
   X         30 

5 
Przegląd zasad współpracy z partnerami 
korporacyjnymi 

Nowa polityka współpracy 
z partnerami korporacyjnymi 

   X         30 

6 
Uruchomienie działań ukierunkowanych na 
pozyskanie kluczowych mecenasów dla 
poszczególnych uczelni ekonomicznych 

Pozyskanie 3 kluczowych mecenasów 
    X X X X X X X X 150 

7 

Monitoring i follow-up Wnioski odnoszące się do 
funkcjonowanie endowmentu 
i ewentualne korekty modelu 
działania 

   X X X X X X X X X 30 
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3.6.4. Korzyści i koszty 

Funkcjonowanie funduszu uniwersyteckiego generuje szereg korzyści, które mają charakter zarówno 
bezpośredni, jak i pośredni; bezpośredni – dla uniwersytetu jako całości, jak i dla wielu różnych grup 
interesariuszy uczelni, w tym głównie dla profesorów i studentów, ale także – pośredni – dla 
pracowników administracji uczelni oraz dla donatorów (często będących absolwentami uczelni). 

Kluczowa korzyść dla uniwersytetu to wzrost stabilności finansowej poprzez zasilanie jego corocznego 
budżetu pewną pulą środków z dochodów funduszu uniwersyteckiego. Inne korzyści z funkcjonowania 
funduszy uniwersyteckich są następujące: większa niezależność finansowa uniwersytetu, możliwości 
rozwoju nowych programów edukacyjnych, zwiększona elastyczność zarządzania, bądź stymulowanie 
rozwoju uczelni w długim okresie i inne. 

Ponadto w tym kontekście warto zauważyć, że – niezależnie od tego, iż publiczne uczelnie 
ekonomiczne w Polsce działają w ramach reżimu finansowego wynikającego z ustawy prawo 
o szkolnictwie wyższym – to wprowadzanie endowmentu do ich funkcjonowania daje możliwość 
wyjścia ponad ograniczenia finansowe tradycyjnie postrzegane przez uczelnie. Inaczej mówiąc, dzięki 
sprawnym endowmentom, uczelnie ekonomiczne będą mogły realizować śmiałe projekty dotyczące 
innowacyjnych strategii rozwoju. 

Rosnące fundusze żelazne uczelni ekonomicznych dają możliwość dynamizacji procesu 
internacjonalizacji uczelni ze względu na fakt, iż endowment może być wykorzystany do zatrudniania 
najlepszej kadry dydaktycznej dostępnej na międzynarodowym rynku naukowym. Nie ma wątpliwości, 
iż zatrudnianie wybitnych badaczy i dydaktyków z całego świata jest warunkiem sine qua non 
znacznego wzrostu pozycji polskich uniwersytetów ekonomicznych w międzynarodowych rankingach. 

Warto zauważyć korzyści o charakterze organizacyjnym związane z tym, iż coraz szersza obecność 
w polskich uczelniach ekonomicznych większej liczby światowej klasy akademików z zagranicy sprzyjać 
będzie upowszechnianiu się najlepszych praktyk dotyczących prowadzenia badań. Ponadto coraz 
większa liczba profesorów z zagranicy wymusi przekształcanie kultur organizacyjnych uczelni 
w kierunku otwartości na świat i ograniczanie hermetyczności. 

Funkcjonowanie funduszu uniwersyteckiego daje również inną bardzo ważną korzyść pośrednią, jako 
że motywuje uczelnię do mobilizowania środowiska absolwentów. Można ocenić, że w polskich 
uczelniach ten obszar zarządzania stanowi swoistą piętę achillesową. Najlepsze praktyki w zakresie 
zarządzania uczelniami w Stanach Zjednoczonych wskazują, że jest to warunkiem budowania siły 
uniwersytetu w długim okresie. 

Bardzo ważnym skutkiem funkcjonowania endowmentu będzie również zwiększenie zakresu 
umiędzynarodowienia uczelni po stronie studentów. Istnieje na świecie wiele przykładów uczelni 
(np. Cass Business School w Londynie), dla których wyróżnikiem jest nawet dominujący udział 
studentów z całego świata w populacji studentów. Powstający w ten sposób tygiel kulturowy daje 
studentom unikalną i niezwykle wartościową możliwość zrozumienia uwarunkowań współpracy 
i prowadzenia biznesu w wymiarze globalnym. 

Darczyńcom z kolei, wspieranie funduszy uniwersyteckich pozwala utrwalać ważne dla nich wartości 
i priorytety, jest rodzajem inwestycji w przyszłość, daje „poczucie nieśmiertelności”. Dzięki takim 
działaniom darczyńcy realizują w praktyce ideał „giving back to society”. Jak się wydaje, jest bowiem 
ważne, aby kształtować kulturę współodpowiedzialności tych, którym powodzi się najlepiej materialnie 
w społeczeństwie za system edukacyjny, w ramach którego mogli się rozwinąć, a także za uboższych 
studentów. W Polsce, w porównaniu do gospodarek najbardziej rozwiniętych, zważywszy na 
potransformacyjny charakter kraju, tego rodzaju postawy dopiero powoli stają się powszechne. 

Wreszcie, korzyści z funkcjonowania endowmentu będą dotyczyły również pracowników 
administracyjnych uczelni. Endowment bowiem jako duże, dodatkowe zasilenie finansów uczelni da 
możliwość alternatywnego wykorzystania innych środków finansowych składających się na budżet. 
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Funkcjonowanie endowmentów w polskich uczelniach ekonomicznych byłoby nowością w systemie 
edukacyjnym. Uczelnie ekonomiczne, dzięki funkcjonowaniu funduszy żelaznych, mogłyby wyróżniać 
się i być postrzegane przez studentów jako innowacyjne. Mielibyśmy w tym przypadku do czynienia 
z korzyściami o charakterze promocyjnym. Warto zauważyć ponadto, że mógłby być to rodzaj 
pilotażowego rozwiązania, które następnie mogłoby być przenoszone na inne uczelnie w całym 
systemie polskiej edukacji na poziomie wyższym. 

Koszty funduszu uniwersyteckiego w początkowym okresie związane są z formalnościami dotyczącymi 
założenia spółki i wyposażenia jej w kapitał początkowy. W długim okresie koszty funduszu są związane 
z procesami zarządzania funduszem, w tym w szczególności z wynagrodzeniami profesjonalnych 
menedżerów podejmujących decyzje inwestycyjne oraz z utrzymaniem systemu informatycznego 
wykorzystywanego na potrzeby inwestowania. Wraz ze wzrostem aktywów funduszu 
uniwersyteckiego, udział kosztów jego zarządzania staje się stopniowo coraz mniejszym obciążeniem. 

 

3.6.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

Jako że fundusze uniwersyteckie to środki pieniężne lub inne aktywa finansowe przekazywane 
w formie darowizny uniwersytetom, które mają być inwestowane w celu powiększenia kapitału 
i zapewnienia dodatkowego dochodu na przyszłe inwestycje i wydatki, najważniejsze ryzyko do 
zaadresowania to ryzyko finansowe (inwestycyjne) związane z potencjalnymi stratami, które mogą 
uszczuplać fundusz na skutek nietrafionych inwestycji. 

W związku z powyższym fundusze uniwersyteckie (podobnie jak np. fundusze emerytalne lub klasyczne 
fundusze inwestycyjne akcji bądź obligacji) inwestują w oparciu o precyzyjny zestaw 
długoterminowych wytycznych dyktujących alokację aktywów (polityka inwestycyjna), co ma pozwolić 
na wygenerowanie docelowego zwrotu z inwestycji finansowych na odpowiednim poziomie, bez 
ponoszenia nadmiernego ryzyka. 

Przykładowo: 1) definiuje się limity inwestycyjne dotyczące poszczególnych klas aktywów, które mogą 
być przedmiotem inwestycji, lub 2) określa się jakiej wielkości dochód (ang. income) może być 
maksymalnie wykorzystany danego roku. W przypadku wielu uniwersytetów kwota ta stanowi około 
5% całkowitej wartości aktywów funduszu. Ponieważ niektóre uniwersytety, takie jak np. Harvard, 
mają aktywa funduszu uniwersyteckiego warte łącznie kilkadziesiąt mld USD, to 5% w tym przypadku 
może równać się dużej sumie pieniędzy (nawet ponad 1,5 mld USD), która zasila coroczny budżet. 
Pozostała cześć dochodów funduszu zasila jego kapitały (ang. principal) i jest nienaruszalna. 

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie funduszu są jego władze, przy czym uniwersytety 
nadzorują ich pracę. Istnieje ryzyko związane z zapewnieniem efektywnego nadzoru. Ponadto bardzo 
ważną sprawą jest ryzyko nieuprawnionego wykorzystania poufnych informacji o portfelu 
inwestycyjnym funduszu i decyzjami jego dotyczącymi (ang. insider trading risk). W związku 
z powyższym, gremia posiadające dokładne informacje inwestycyjne są bardzo zawężone. Jedynie 
wysocy rangą urzędnicy uczelni oraz zatrudniani przez nich specjaliści finansowi mają szczegółową 
wiedzę o specyfice inwestycji uczelni. 
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3.6.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

Dokument 1 – Kluczowe informacje odnoszące się do funkcjonowania endowmentu Uniwersytetu 
Harvarda25 

Czym jest endowment Uniwersytetu Harvarda? 

Endowment (fundusze żelazne) Uniwersytetu Harvarda jest dedykowanym i stałym źródłem 
finansowania, które podtrzymuje misję nauczania i badań uniwersytetu. Składające się z ponad 13 000 
pojedynczych funduszy zainwestowanych jako jeden podmiot, przychody z endowmentu umożliwiły 
prowadzenie wiodących programów pomocy finansowej, przełomowe odkrycia w dziedzinie badań 
naukowych i setki profesorskich etatów. 

Każdego roku realizowana jest wypłata na wsparcie budżetu uniwersytetu, a dochody nadzwyczajne 
przekraczające plany powiększają fundusze żelazne, aby endowment mógł się rozwijać i jeszcze silniej 
wspierać przyszłe pokolenia. Wpłaty endowmentu stanowią najważniejsze źródło finansowania 
uniwersytetu. Przykładowo, wynosiło ono 1,8 mld dolarów w roku podatkowym kończącym się 
30 czerwca 2017 r., co stanowi ponad jedną trzecią łącznych przychodów operacyjnych Harvardu 
w tym roku. Ogromna większość funduszy, które składają się na endowment, musi być wydawana 
zgodnie z warunkami określonymi przez darczyńcę. Nieograniczone fundusze, które stanowią ok. 30% 
aktywów endowmentu, są bardziej elastyczne i mają decydujące znaczenie dla wydatków operacyjnych 
i inicjatyw strategicznych. 

Każda z dwunastu szkół Harvardu „posiada” swój udział w dochodach z funduszu. Około 80% funduszy, 
które składają się na darowizny, jest przeznaczanych przez darczyńców na określoną szkołę uczelni. 
Profile dochodów w szkołach znacznie się różnią, a każda z nich pobiera inną część swojego budżetu 
z funduszu. 

 

Jak jest zarządzany endowment Uniwersytetu Harvarda? 

Endowment Uniwersytetu Harvarda jest zarządzany przez Harvard Management Company (HMC) – 
spółkę nieukierunkowaną na zysk, w pełni zależną od Harvard University. HMC zarządza portfelem 
funduszy żelaznych uniwersytetu od 1974 r. HMC ma wyjątkową misję osiągania stabilnych wyników 
inwestycyjnych w celu wspierania celów edukacyjnych i badawczych uniwersytetu. HMC jest 
kierowane przez zarząd powoływany przez prezydenta uniwersytetu i Fellows of Harvard College. HMC 
stara się zarządzać kapitałem w sposób zrównoważony tak, aby mógł być zapewniony kapitał do 
wspierania długofalowych celów uniwersytetu. 

 

Co wspiera endowment Uniwersytetu Harvarda? 

Fundusze żelazne wspierają prawie każdy aspekt działalności uniwersytetu. Dwie największe kategorie 
funduszy obejmują wynagrodzenia profesury, a także pomoc finansową dla studentów. Harvard ma 
również darowizny, które wspierają programy akademickie, biblioteki, muzea sztuki, utrzymanie 
budynków i inne. W roku podatkowym 2017 dystrybucja środków z funduszu endowment na cele 
operacyjne uniwersytetu stanowiła 36% jego przychodów. Wsparcie poszczególnych jednostek 
uniwersytetu przez endowment było zróżnicowane: od 88% w przypadku badań Instytutu Radcliffe for 
Advanced Study, po 16% w przypadku Harvard T.H. Chan School of Public Health. Niezależnie od 
funkcjonowania endowmentu, który jest głównym źródłem dochodów uniwersytetu, Harvard musi 
sfinansować prawie dwie trzecie swoich wydatków operacyjnych (4,9 mld dolarów w roku 
podatkowym 2017) z innych źródeł, takich jak federalne i pozapubliczne dotacje na badania, czesne 
studentów i inne opłaty lub darowizny od absolwentów, rodziców studentów i innych źródeł. 

 

                                                           
25 Wykorzystano informacje ze strony internetowej Uniwersytetu Harvarda. 
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W jaki sposób określane są wypłaty z endowmentu? 

Praktyka wydawania pieniędzy z funduszy żelaznych przez uniwersytet musi równoważyć dwa 
konkurujące ze sobą cele: konieczność finansowania budżetu operacyjnego oraz utrzymanie i wzrost 
długoterminowej wartości aktywów funduszy po uwzględnieniu inflacji. Uniwersytet określa roczną 
kwotę środków z funduszu po uwzględnieniu szeregu czynników. Proces ten jest podobny do wielu 
innych szkół wyższych i uniwersytetów. Zgodnie z ogólną zasadą, roczna stopa wypłaty powinna być 
w wysokości 5,0-5,5% wartości rynkowej aktywów. Rzeczywisty wskaźnik wypłacalności uniwersytetu 
zmieniał się w ciągu ostatnich 10 lat, od najniższego poziomu wynoszącego 4,2% w roku podatkowym 
2006 do wysokiego poziomu 6,1% w roku podatkowym 2010. 

 

Wykaz 

HMC Press Release 2017 pdf – informacja o funkcjonowaniu Harvard Management Corporation 

 

Załączniki 

Biggest US University Endowments 

Uczelnia Stan 
2017 

(w mld 
USD) 

2016 
(w mld 
USD) 

2015 
(w mld 
USD) 

2014 
(w mld 
USD) 

2013 
(w mld 
USD) 

2012 
(w mld 
USD) 

2011 
(w mld 
USD) 

2010 
(w mld 
USD) 

2009 
(w mld 
USD) 

2008 
(w mld 
USD) 

2007 
(w mld 
USD) 

Harvard 
University 

MA 36.021 34.542 36.449 35.883 32.334 30.435 31.728 27.557 25.662 36.556 34.635 

Yale University CT 27.176 25.409 25.572 23.900 20.780 19.345 19.374 16.652 16.327 22.870 22.530 

University of 
Texas System 
 

TX 26.535 24.203 24.083 25.426 20.448 18.264 17.149 14.052 12.163 16.111 15.614 

Stanford 
University 

CA 24.785 22.398 22.223 21.446 18.668 17.036 16.503 13.851 12.619 17.200 17.165 

Princeton 
University 

NJ 23.812 22.153 22.723 20.996 18.200 16.954 17.110 14.391 12.614 16.349 15.787 

Massachusetts 
Institute of 
Technology 

MA 14.968 13.182 13.475 12.425 11.005 10.150 9.713 8.317 7.982 10.069 9.980 

University of 
Pennsylvania 

PA 12.213 10.715 10.134 9.582 7.741 6.755 6.582 5.669 5.171 6.233 6.635 

Texas A&M 
University 
System 
(system-
wide)[15] 

TX 11.556 10.540 10.477 11.104 8.732 7.639 7.000 5.738 5.084 6.659 6.590 

University of 
Michigan 

MI 10.936 9.743 9.952 9.731 8.382 7.691 7.835 6.564 6.001 7.572 7.090 

Northwestern 
University 

IL 10.437 9.648 10.193 9.778 7.883 7.119 7.183 5.945 5.445 7.244 6.503 
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3.7. Praktyka 7. Zakładanie spółki celowej uczelni, tworzenie warunków dla jej 

funkcjonowania i określenie wytycznych dotyczących aktywizacji 

naukowców przez spółkę celową oraz zapewnienie warunków do spotkań 

biznesowych na terenie uczelni 

3.7.1. Opis rozwiązania 

Komercjalizacja wyników badań, transfer technologii, współpraca nauki z biznesem to jedna z podstaw 
polityki finansowania badań naukowych. Rozwiązanie omawiane w niniejszej części – zakładanie spółki 
celowej uczelni dotyczy powołania samodzielnego podmiotu, który ułatwia komercjalizację wyników 
badań oraz kontakty z podmiotami gospodarczymi. Właścicielem spółki jest w 100% uczelnia, 
natomiast sam podmiot ma osobowość prawną i może aktywnie działać i prowadzić działalność 
gospodarczą. Prezentowane rozwiązanie opiera się na czteroletnim doświadczeniu jednostki 
autonomicznej – Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (SC UEP). Powołanie spółki 
wpisuje się ̨w szereg działań́ podejmowanych w uczelniach dla lepszej współpracy ze sferą gospodarki. 

Podmiot powołany jest w formie spółki należącej w 100% do uczelni. Spółka ma swojego prezesa i radę 
nadzorczą. Organami spółki są: zgromadzenie wspólników, zarząd i rada nadzorcza. Kadencja członków 
zarządu wynosi 3 lata, a rady nadzorczej 4 lata. 

Funkcjonowanie spółki w ramach uczelni pozwala na efektywne zarządzanie prawami własności 
intelektualnej, realny transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz dynamiczny rozwój współpracy 
badawczo-wdrożeniowej z przedsiębiorstwami. 

Do głównych zadań spółki zaliczyć ́można: 
 inicjowanie i koordynowanie komercyjnych projektów realizowanych przez międzywydziałowe 

zespoły studentów, 
 inicjowanie i koordynowanie interdyscyplinarnych projektów doradczych realizowanych przez 

międzywydziałowe zespoły naukowców, 
 współpracę z przedsiębiorstwami w zakresie wspólnego aplikowania o środki europejskie, 
 realizację projektów unijnych w partnerstwie z uczelnią macierzystą oraz innymi uczelniami, 
 transfer (sprzedaż,̇ licencjonowanie, wdrożenie) wiedzy i technologii wypracowanych przez 

studentów i pracowników naukowych. 
 

Spółki celowe działają według modelu Kreatora IP. „Model Kreatora IP” (w odniesieniu do spółek 
celowych uczelni, powołanych w myśl ustawy celem komercjalizacji wyników badań oraz realizacji 
transferu wiedzy pomiędzy uczelnią a otoczeniem gospodarczym) to sposób działania polegający na 
pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczo-rozwojowych na potrzeby przedsiębiorstw i instytucji 
publicznych, skutkujących powstaniem nowatorskich koncepcji i rozwiązań o charakterze 
strategicznym, a także sprzyjających rozwojowi relacji z partnerami zewnętrznymi oraz inicjowaniu 
nowych kierunków badań w uczelni. 

SC UEP jest jedyną w kraju spółką celową powstałą przy publicznej uczelni ekonomicznej. Specyfika 
badań realizowanych w naukach ekonomicznych, tj. przewaga „miękkich rezultatów” (koncepcje 
i modele stanowiące bazę do ew. wdrożeń rynkowych) nad „rozwiązaniami twardymi” (technologie 
i patenty gotowe do sprzedaży) sprawia, iż głównym obszarem działania spółki jest pozyskiwanie 
i prowadzenie projektów rozwojowych, w których kluczową rolę odgrywa know-how pracowników 
naukowych i studentów uczelni. 

W latach 2014-2017 SC UEP realizowała projekty dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Projekty 
te koncentrowały się na kwestiach rozwoju strategicznego (m.in. opracowanie nowych produktów, 
kreowanie nowych modeli biznesowych, tworzenie strategii rozwoju i B+R), wymagały tworzenia 
interdyscyplinarnych, międzykatedralnych zespołów oraz opracowania niestandardowej metodyki 
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badań, umożliwiały wprowadzenie nowych mechanizmów rozliczania się z zamawiającym (m.in. udział 
w zyskach, success fee, współtworzenie spółki odpryskowej), a także stanowiły inspirację do 
definiowania nowych kierunków badań w uczelni. 

Powołanie spółki celowej i posiadana przez nią infrastruktura może wpłynąć także pozytywnie na 
aktywizację pracowników. Dotychczas na ogół brak było na uczelniach miejsc, do których można 
zaprosić potencjalnych współpracowników z biznesu lub innych uczelni. Spółka celowa winna posiadać 
ogólnodostępne pomieszczenie do spotkań. Pomieszczenie wyposażone w podstawowe akcesoria 
ułatwiające spotkania (estetyczne wnętrze, kilka miejsc do siedzenia, projektor lub większy ekran, 
drukarka i ksero, możliwość przygotowania kawy/herbaty), winno być też dostępne dla spotkań 
pracowników z potencjalnymi kontrahentami SC UEP. Pozwoli na lepszą identyfikację pracowników 
z uczelnią, na większą liczbę spotkań oraz uniknięcie spotkań realizowanych na zewnątrz uczelni. 

 

3.7.2. Przesłanki i cel stosowania 

Biorąc pod uwagę uregulowania zawarte w Konstytucji dla nauki, kluczową przesłanką powołania 
spółek celowych jest bardzo niska pozycja uczelni ekonomicznych na tle innych typów uczelni w Polsce 
w obszarze komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Zaprezentowane 
w pierwszej fazie projektu wyniki badań bazujące na danych Urzędu Patentowego RP wyraźnie 
wskazują, że dominujący udział w liczbie zgłaszanych wynalazków i wzorów użytkowych oraz 
uzyskanych patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe mają uczelnie techniczne. Warto 
przypomnieć, że wszystkie publiczne uczelnie ekonomiczne w latach 2014-2016 dokonały w sumie 
zaledwie 22 zgłoszeń. Można więc stwierdzić, że powołanie spółki celowej jest niezbędnym 
rozwiązaniem dla każdej uczelni ekonomicznej. 

Powstawanie spółek celowych na uczelniach jest zgodne z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, Rozdział 6. 

Nadrzędne cele spółki celowej to podejmowanie działań w zakresie komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych uczelni, w szczególności oferowanie podmiotom gospodarczym 
wyników badań naukowych uzupełnionych o rekomendacje dotyczące ich praktycznego wykorzystania 
oraz rozwiązań technologicznych. 

W szczególności można wyróżnić następujące działania: 
 wdrażanie w przedsiębiorstwach zleconych opracowań lub rozwiązań bazujących na wynikach 

badań naukowych zrealizowanych na uczelni, 
 oferowanie usług doradczych i eksperckich dla podmiotów zewnętrznych, 
 oferowanie dedykowanych usług edukacyjnych na zlecenie podmiotów zewnętrznych, 
 prowadzenie/koordynowanie prac rozwojowych i badań naukowych zleconych przez 

przedsiębiorstwa, 
 tworzenie spółek spin-off, 
 identyfikacja oferty komercyjnej uczelni, 
 identyfikacja potencjalnych klientów uczelni. 
 

3.7.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Spółka winna otrzymać od uczelni infrastrukturę niezbędną do działania (pomieszczenie i sprzęt 
biurowy), uczelnia musi zapewnić także wynagrodzenie dla prezesa spółki w początkowej fazie 
działalności. Spółka pobierając marżę od kwoty umów związanych z działalnością winna finansować się 
sama po okresie początkowym. Alternatywą do finansowania początkowej fazy działalności z budżetu 
uczelni jest uzyskanie finansowania (np. z NCBR). 
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Opis procedury wdrożenia 

Etap 1. Przygotowanie do powołania i uruchomienia spółki celowej 

1. Powołanie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie propozycji i warunków funkcjonowania 
spółki celowej. 

2. Analiza sytuacji i warunków niezbędnych do przyszłego funkcjonowania spółki celowej – ustalenie 
zasobów uczelni dedykowanych dla spółki celowej oraz sposobów korzystania (odpłatności). 

3. Identyfikacja potencjalnych kierujących centrami kompetencji, wstępne rozmowy. 
4. Przygotowanie propozycji dla rektora – przygotowanie biznes planu przez zespół przygotowujący 

propozycję. 
 

Wynikiem tego etapu są założenia np. w postaci biznes planu. Etap ten wymaga zaangażowania zespołu 
kilku osób – pracowników uczelni, w tym pracowników biura współpracy z biznesem. 
 

Etap 2. Zainicjowanie działalności 

1. Próba pozyskania zewnętrznego finansowania (np. w formie grantu NCBR). 
2. Głosowanie przez senat uczelni – przyjęcie stosownej uchwały. 
3. Powołanie spółki celowej – akt notarialny, w którym rektor powołuje spółkę, w 100% będącą 

własnością uczelni. 
4. Powołanie zarządu i rady nadzorczej spółki celowej. 
5. Zatrudnienie osób kierujących centrami kompetencji. 
 

Wynikiem tego etapu jest uchwała senatu, akt notarialny oraz dokumenty związane z zatrudnieniem 
prezesa i rady nadzorczej oraz osób kierujących centrami kompetencji. 
 

Etap 3. Rozwój działalności 

1. Spotkania z pracownikami uczelni oraz menedżerami przedsiębiorstw w celu przybliżenia zasad 
i korzyści współpracy ze spółką celową. 

2. Organizacja corocznych seminariów sprawozdających działalność spółki i aktywizujących nowe 
projekty. 

3. Powołanie nowych, niezależnych centrów kompetencji, np. badań towaroznawczych, biznesu 
międzynarodowego, polityk publicznych, zarządzania projektami i kompetencjami, badań i analiz 
rynkowych; doradztwa finansowego i ekonomicznego. 

 

W pierwszym okresie działalności spółka funkcjonować będzie na zasadach CENTRUM USŁUG. 
W modelu tym spółka pozyskuje projekty w biznesie (w odpowiedzi na zapytanie ze strony 
przedsiębiorców oraz sama inicjując kontakt), tworzy zespoły, a następnie koordynuje i rozlicza prace. 
Projekty mają charakter doradczy i badawczo-wdrożeniowy, a w ich realizacji kluczową rolę odgrywa 
know-how pracowników naukowych i studentów uczelni. 

W drugim etapie działalności – rozwoju i budowy pozycji rynkowej, możliwym będzie przejście we 
wspomniany wcześniej model KREATORA IP, „którego celem jest budowanie ekosystemu innowacji 
i wartości. W modelu tym spółka angażuje się w tworzenie spółek odpryskowych dla pracowników 
naukowych i studentów, tworzy giełdę inwestycyjną dla absolwentów i partnerów biznesowych, 
współtworzy z firmami lokalnymi centra badawczo-rozwojowe, angażuje się jako konsorcjant 
w projekty badawcze ze środków publicznych oraz współpracuje z kadrą naukową w zakresie 
wyznaczania przyszłościowych kierunków badań” [www.scuep.pl]. 

 

http://www.scuep.pl/
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat 
(w tym 

identyfikacja 
wypracowanych/ 

wzorcowych 
dokumentów) 

Miesiąc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 

i dalej 

1 
Powołanie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie propozycji 
i warunków funkcjonowania spółki celowej 

 
X            

2 
Analiza sytuacji i warunków niezbędnych do przyszłego funkcjonowania 
spółki celowej – ustalenie zasobów uczelni dedykowanych dla spółki 
celowej oraz sposobów korzystania (odpłatności) 

 
X X           

3 
Przygotowanie propozycji dla rektora Biznes plan dla 

spółki celowej 
 X X          

4 Próba pozyskania zewnętrznego finansowania (np. w formie grantu NCBR)   X X X X X X X X X X X 

5 Głosowanie przez senat uczelni Uchwała senatu    X         

6 Powołanie spółki celowej  Akt notarialny     X        

7 Powołanie zarządu i rady nadzorczej spółki celowej      X        

8 Zatrudnienie osób kierujących centrami kompetencji       X       

9 
Spotkania z pracownikami w celu przybliżenia zasad i korzyści współpracy 
ze spółką celową 

 
     X X X     

10 
Organizacja corocznych seminariów sprawozdających działalność spółki 
i aktywizujących nowe projekty 

 
           X 

11 

Powołanie nowych, niezależnych centrów kompetencji, np. badań 
towaroznawczych, biznesu międzynarodowego, polityk publicznych, 
zarządzania projektami i kompetencjami, badań i analiz rynkowych; 
doradztwa finansowego i ekonomicznego  

 

           X 
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3.7.4. Korzyści i koszty 

a) Korzyści merytoryczne: 
 bieżąca ocena potencjału aplikacyjnego projektów badawczych i prac awansowych, 
 zastosowanie wyników badań naukowych i prac awansowych w praktyce, 
 realizacja projektów we współpracy z przedsiębiorstwami i innymi uczelniami, 
 możliwość ́zdobycia praktycznego doświadczenia przez pracowników i studentów, 
 identyfikacja kierunków badań istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstw, 
 ściślejsza współpraca międzywydziałowa pracowników naukowych oraz studentów. 
 

b) Korzyści wizerunkowe: 
 uczelnia kreuje swój wizerunek jako prowadząca przydatne gospodarczo badania naukowe, 

stawiająca na realny transfer wiedzy do gospodarki, stwarzająca możliwości zdobywania 
praktycznych doświadczeń́ przez pracowników i studentów, rozwijająca partnerską współpracę 
badawczą z przedsiębiorstwami i innymi jednostkami naukowymi. 

 

c) Korzyści finansowe: 
 udział w przychodach związanych z projektami doradczymi i badawczymi zleconymi przez biznes, 

a realizowanymi przez pracowników naukowych i studentów, 
 udział w przychodach związanych z realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków 

UE, w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych, 
 udział w przychodach związanych z transferem wiedzy i technologii (opłaty licencyjne, sprzedaż ̇

i wdrożenie rozwiązań́). 
 

Koszty 

Dwuletni budżet funkcjonowania spółki (faza wstępna) należy szacować na 500-800 tys. zł. 

W przypadku spółki celowej finansowanie przez pierwsze dwa lata obejmuje: 
 pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania spółki, 
 stałe wynagrodzenie miesięczne dla członków zarządu spółki, 
 zatrudnienie pracowników wsparcia (prawo, księgowość,́ środki unijne). 
 

Po dwóch latach działalności spółka celowa winna przejść na samofinansowanie, co zmienia założenia 
finansowe, przede wszystkim przez pokrywanie kosztów funkcjonowania spółki przychodami z jej 
działalności operacyjnej. Spółka może wymagać większej ilości usług prawnych, można rozważyć ich 
outsourcing. 
 

3.7.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

Podstawowym zagrożeniem działania samodzielnego podmiotu (spółki celowej) jest brak 
finansowania, szczególnie w pierwszym okresie działalności. Doświadczenia spółek celowych 
powstałych w ubiegłych latach pokazują, że bez zewnętrznego wsparcia finansowego (projekt 
SPINTECH NCBR) przetrwanie spółek celowych byłoby niemożliwe. Zakładany czas zdobycia 
samodzielności finansowej przez spółkę celową wynosi ok. 2-3 lat. Uczelnie nie mają możliwości 
ponoszenia tak dużych kosztów, nawet jeśli korzyści w latach kolejnych mogłyby je kompensować. Tym 
bardziej, że przyszłe przychody nie są pewne. 

Do zagrożeń finansowych zaliczyć należy też ewentualny konflikt w strukturze i sposobie podziału 
ewentualnych przychodów. Zagrożenie można minimalizować poprzez określenie struktury podziału 
przychodów, bez wiązania ich z wynikiem finansowym spółek celowych (spółki mogą „przejadać” zyski 
poprzez bieżące koszty działalności). Można jednak założyć, że komercjalizacja przez spółki celowe 
pozwoli na znacznie większą skalę przychodów niż samodzielna komercjalizacja przez autorów 
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rozwiązań, co winno zachęcać naukowców do współpracy, nawet przy procentowo mniej korzystnym 
udziale w przychodach. 

Zagrożeniem wynikającym z próby łączenia świata nauki i biznesu może też być niewystarczające 
zrozumienie funkcjonowania drugiej strony porozumienia. O ile jednak założenia spółek celowych 
koncentrują się na przetłumaczeniu świata biznesu dla naukowców, o tyle niezauważone jest ryzyko 
braku zrozumienia świata nauki przez biznes. Przykładem może być istotna dla świata nauki ocena 
parametryczna. Jeśli efekty prac naukowych zostaną przetransferowane do spółek celowych bez 
możliwości wykazywania ich, to atrakcyjność takiego rozwiązania znacząco zmaleje. 

Kolejnym czynnikiem utrudniającym prowadzenie transferu wiedzy i technologii poprzez spółkę ̨może 
być postawa pracowników naukowych, dla których współpraca z biznesem i samorządem oraz realny 
transfer wyników badań do gospodarki nie jest priorytetem w kontekście kształtowania własnej kariery 
naukowej. Zagrożenie to można zmniejszać poprzez: 
1. Prowadzenie spotkań i warsztatów dla pracowników poświęconych funkcjonowaniu spółki oraz 

rozwojowi oferty badawczo-doradczej zespołu dla biznesu (np. przy okazji zebrań 
katedr/instytutów). 

2. Indywidualne spotkania z naukowcami poświęcone wydobywaniu wartości aplikacyjnej 
realizowanych grantów badawczych (NCN). 

3. Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie przenoszenia doświadczeń́ biznesowych na aktywność ́
publikacyjną i dydaktyczną. 

4. Szkolenie dla pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych z zakresu komercjalizacji 
wyników prac badawczych w kontekście roli spółki celowej w odniesieniu do nowych regulacji. 

 

Działania te, w połączeniu z upowszechnianiem wiedzy na temat bieżącej działalności spółki (partnerzy 
biznesowi, wartość ́ poznawcza realizowanych projektów), w sposób wymierny może wpływać na 
postrzeganie spółki oraz zainteresowanie transferem wiedzy i technologii. 

Kolejnym czynnikiem zwiększającym ryzyko prowadzenia procesów transferu wiedzy i technologii 
poprzez spółki celowe może być niewystarczające doświadczenie oraz kontakty zespołu wykonawców. 
Prezes zarządu, kierownicy projektów oraz przewodniczący rady nadzorczej winni wywodzić się ̨ ze 
środowiska naukowego uczelni, co z jednej strony ułatwi budowanie i utrzymanie dobrych relacji 
z władzami uczelni, z kadrą akademicką i studentami, z drugiej zaś da rozeznanie w zakresie 
realizowanych prac badawczych oraz specyfiki funkcjonowania uczelni. Oczywiście wspomniane osoby 
(prezes zarządu, kierownicy projektów i przewodniczący rady nadzorczej) winny posiadać 
doświadczenie w kontaktach z przedsiębiorstwami i samorządem oraz w zakresie realizacji projektów 
doradczych i strategicznych dla biznesu. 

Kolejnym czynnikiem zagrażającym może być niewystarczająca autonomia działań spółki celowej. 
Samodzielność w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorstwami, negocjowaniu umów oraz tworzeniu 
zespołów eksperckich, w połączeniu z własnymi służbami księgowymi i prawnymi winna przełożyć się 
na dużo elastyczniejsze i sprawniejsze działania, niż ich realizacja poprzez uczelnie. Uczelnie jako duże 
jednostki organizacyjne charakteryzują się ̨ skomplikowanymi i czasochłonnymi procedurami 
decyzyjnymi, skupienie kompetencji prawnych i organizacyjnych w niewielkim podmiocie – zespole 
spółki – pozwoli na sprawne zarządzanie prawami własności, poprawi przejrzystość ́ w zakresie 
komercjalizacji wyników badań naukowych. 

Zewnętrznym czynnikiem stwarzającym ryzyko jest potencjalna zmiana zasad finansowania projektów 
naukowych przez Unię Europejską. Szczególnie wrażliwy jest obszar finansowania spółek spin-off 
i start-up. Pożądane byłoby przenoszenie ryzyka finansowego na podmioty zewnętrzne, 
kompensowane przez pomoc i doświadczenie spółki w zakresie pozyskiwania dotacji.  
 

3.7.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

Wykaz dokumentów 
1) Informacja dla Senatu UEP. 
2) Umowa Spółki Celowej UEP (akt notarialny). 



     

 

 

Publikacja finansowana 
w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2019 
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4.1. Praktyka 1. Finansowe aspekty wdrażania strategii zarządzania publiczną 

uczelnią ekonomiczną – identyfikacja centrów kosztów i centrów 

przychodów 

4.1.1. Opis rozwiązania 

Zarządzanie uczelnią publiczną powinno być prowadzone według najlepszych zasad zarządzania 
biznesowego, uwzględniających zasoby wewnętrzne, uwarunkowania rynkowe (jak np. sytuację 
makroekonomiczną, finansową, czynniki demograficzne itp.) a także opierać się na wykorzystaniu 
doświadczeń międzynarodowych i rozwiązaniach stosowanych w innych działach gospodarki 
narodowej. Kluczem do sukcesu w zarządzaniu jest usystematyzowanie podejmowanych działań 
w oparciu o opracowaną strategię, obejmującą zarówno cele krótkoterminowe (np. w ujęciu 1 roku), 
jak i wyzwania strategiczne. Podstawą do realizacji tych celów jest opracowanie i wdrożenie leksykonu 
miar dokonań w ramach przyjętej strategii funkcjonowania uczelni. Będzie to zestaw wskaźników 
optymalizacji funkcjonowania uczelni w ujęciu finansowym, które opierać się będą na identyfikacji 
centrów przychodów i centrów kosztów. Stworzenie tego rodzaju narzędzia analitycznego pozwoli na: 
1. Wybór optymalnej strategii dla uczelni dokonany w oparciu o ocenę potencjału naukowo-

badawczego i dydaktycznego. 
2. Skuteczne i efektywne zarządzania uczelnią. 
3. Wzrost przychodów finansowych, głównie poprzez wypełnienie kryteriów oceny stosowanej przez 

MNiSW oraz innych wymogów stosowanych przez instytucje nadzorujące (np. PKA). 
4. Optymalizację kosztów funkcjonowania jednostki i ograniczenie wydatków 

niewystandaryzowanych. 
5. Poprawę pozycji konkurencyjnej uczelni w ujęciu krajowym i międzynarodowym. 

 

4.1.2. Przesłanki i cel stosowania 

Podstawową przesłanką opracowania i aktywnego wykorzystywania strategii zarządzania uczelnią 
publiczną jest realizacja przyjętej misji i celów jej działalności. Wdrożenie rekomendowanego 
rozwiązania jest wymagane przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Opracowana strategia 
uczelni publicznej powinna być podstawowym narzędziem zarządzania wykorzystywanym zarówno 
przez władze uczelni, jak i jednostki odpowiedzialne za poszczególne obszary aktywności jednostki 
naukowej. Efektywne i skuteczne zarządzanie publiczną uczelnią wymaga jasno zdefiniowanej 
i powszechnie zaakceptowanej strategii i powinno być oparte na jej potencjale wewnętrznym 
i uwarunkowaniach zewnętrznych. Nowe projektowane zapisy ustawy stwarzają podstawy do 
praktycznego wdrożenia strategii zarządzania uczelnią nie tylko na poziomie ogólnym, ale przede 
wszystkim wymaga zaangażowania wszystkich jednostek organizacyjnych na każdym z etapów jej 
wdrożenia. W ten sposób możliwe będzie nie tylko uzyskanie lepszych wyników prowadzonej 
działalności naukowej i dydaktycznej uczelni, ale także pozyskanie źródeł finansowania 
podejmowanych aktywności. Identyfikacja centrów kosztów i centrów zysków pozwala na bieżącą 
analizę uzyskiwanych wyników działalności w oparciu o poniesione nakłady i uzyskiwane korzyści. 

 

4.1.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

W działalności operacyjnej uczelni wymagane będzie: 
1. Opracowanie założeń strategii zarządzania uczelnią. 
2. Powszechne przyjęcie (akceptacja) zaproponowanych założeń. 
3. Przestrzeganie przyjętej strategii działania i dostosowanie zarządzania poszczególnymi jej 

jednostkami organizacyjnymi. 
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Podstawowym elementem prowadzonych prac powinno być uzyskanie odpowiedzi na pytanie: 
w jakich obszarach aktywności uczelnia będzie koncentrowała swoją działalność? Wymagane jest 
ustawienie priorytetów działalności spośród następujących możliwości: 

 aktywność dydaktyczna, 
 aktywność badawczo-naukowa, 
 aktywność biznesowa (kursy, szkolenia, ekspertyzy zewnętrzne). 
 

W dalszej kolejności, w oparciu o przyjętą strategię zarządzania uczelnią, wymagane jest 
zidentyfikowanie elementów przewagi uczelni na tle innych jednostek i ocena posiadanego potencjału 
wewnętrznego (kadrowego, skali obecnych i potencjalnych studentów, możliwości lokalowych itp.) 
oraz pozycji rynkowej. Finalnym etapem opracowania i przyjęcia strategii funkcjonowania uczelni jest 
identyfikacja centrów kosztów i centrów zysków. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie 
wskazują, że przyjęcie zbyt ogólnej strategii działania i zarządzania uczelnią publiczną prowadzi do 
niższej efektywności funkcjonowania i braku sukcesów nie tylko w ujęciu krajowym, ale przede 
wszystkim na arenie międzynarodowej. 

Podstawą do osiągania sukcesów przez uczelnie jest czynnik ludzki. Zaangażowanie i wkład pracy kadry 
dydaktyczno-naukowej oraz administracji uczelni stanowi podstawę do uzyskiwania dodatkowych 
przychodów i efektywnego dokonywania wydatków. Opracowanie strategii zarządzania uczelnią 
wymaga precyzyjnego określenia zasobów osobowych i materialnych będących w posiadaniu jednostki 
oraz identyfikacji parametrów ilościowych i jakościowych. Reasumując, oprócz ogólnej strategii 
obowiązującej na poziomie uczelni, wymagane jest przygotowanie strategii rozwoju personalnego, 
która jest pochodną strategii głównej a dotyczy kwestii efektywności wykorzystania zasobów ludzkich. 

Oprócz analizy zasobów personalnych, należy przeprowadzić szczegółowy przegląd zasobów 
nieosobowych. W wyniku takiego opracowania wyłonią się potrzeby inwestycyjne, remonty bieżące 
oraz konieczność odtworzenia środków pracy. Dodatkowym zagadnieniem, które wymaga oddzielnej 
analizy pozostaje poziom zaawansowania technologii informatycznych oraz nakłady na zakup systemu 
informatycznego wspomagającego zarządzanie np. księgowość. 

W ramach przyjętej strategii zarządzania uczelnią publiczną należy stosować szeroko rozumiane 
techniki zarządzania projektami, gdzie prowadzenie dydaktyki powinno zostać rozdzielone na projekty 
tematyczne, gdzie każdy projekt ma swojego kierownika projektu, zespół oraz budżet. Planowanie 
budżetowe oparte na identyfikacji centrów zysków i centrów kosztów. Podejście projektowe 
stosowane jest od dawna w przypadku grantów naukowo-badawczych, tego rodzaju doświadczenia 
można wykorzystać dla zaproponowania rozwiązań dla każdej z jednostek organizacyjnych uczelni. 
Zarówno w przypadku projektów dydaktycznych, jak też naukowo-badawczych wymagana jest 
bezpośrednia odpowiedzialność osób i monitorowanie efektów w trakcie ich realizacji oraz na 
zakończenie projektu. 

W działalności uczelni, w tym przede wszystkim uczelni o profilu ekonomicznym, należy wyodrębnić 
następujące etapy implementacji strategii zarządzania uczelnią: 

1. Etap przygotowawczy 

Zebranie wstępnych danych i informacji zarządczych. 

2. Identyfikacja posiadanych zasobów osobowych i materiałowych (rzeczowych) 

Przygotowanie strategii zarządzania powinno uwzględniać uwarunkowania wewnętrzne uczelni, takie 
jak liczebność i potencjał kadry dydaktycznej i naukowo-badawczej, zasoby rzeczowe np. budynki, 
wyposażenie pomieszczeń, baza informatyczna itd. oraz uwarunkowania zewnętrzne np. lokalizacja, 
obecność innych uczelni ekonomicznych w pobliżu oraz zasoby potencjalnych kandydatów na 
studentów i chętnych do poszerzania wiedzy poprzez wykorzystanie oferty uczelni. Wdrożenie strategii 
zarządzania uczelnią ekonomiczną wymaga opracowania planu działania, który w odniesieniu do 
przedsiębiorstw jest biznesplanem a na uczelniach będzie definiowany jako inwestycje: 
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 inwestycje w kapitał ludzki (poziom i struktura zatrudnienia na uczelni), 
 inwestycje projektowe, 
 inwestycje dydaktyczne, 

 inwestycje w rozwój studenta. 
 

Bardzo istotnym elementem metodologii projektowej jest określenie stopy zwrotu z realizowanych 
inwestycji, a także zidentyfikowanie spodziewanych efektów i ich porównywanie w ujęciu 
wielowymiarowym. Zestawienie planowanych prac, inicjatyw i projektów prowadzonych na terenie 
uczelni oraz spodziewanych efektów (w tym przede wszystkim efektów finansowych) jest podstawą do 
uzyskania spodziewanych efektów. Część z realizowanych prac przez publiczne uczelnie ekonomiczne 
będzie miała charakter ewidentnie kosztowy (np. marketingowy, prestiżowy itp.). Realizacja przyjętych 
i realizowanych inwestycji (zarówno tych rzeczowych, jak i osobowych) jest elementem strategicznym 
wymaganym na etapie zakończenia projektu i jego ewaluacji. Uzyskanie spodziewanych efektów 
związane jest także z optymalizacją kosztów i ich uzasadnieniem na etapie podejmowania decyzji. 
Ważne jest, aby dane wydatki na realizację projektu dydaktycznego lub naukowo-badawczego były 
uzasadnione nie tylko z punktu widzenia interesu uczelni, ale przede wszystkim stanowiły efekt oceny 
relacji: nakłady-efekty. 

3. Wybór profilu funkcjonowania i zarządzania uczelnią 

Podstawą do opracowania strategii jest zadecydowanie jaki jest profil działania uczelni (uczelnia 
o profilu (1) dydaktycznym, (2) naukowo-badawczym, (3) projektowym). Jest to podstawa do dalszych 
efektywnych działań i wyjaśnienie zasadności, celowości podejmowanych inicjatyw w oparciu o analizę 
budżetową oraz opis efektów końcowych. Istotnym elementem jest kwantyfikacja przyjętych celów 
naukowych, badawczych i inwestycji, poprzez wykorzystanie metodologii budżetowania zadaniowego, 
udziału tego rodzaju kosztów i ich znaczenia w strategii zarządzania uczelnią. Metodyka projektowa 
wprowadza klarowność, rzetelność i systematyczność wdrażania przyjętej strategii zarządzania. 

4. Opracowanie głównych elementów przewagi rynkowej w oparciu o centra zysków i centra 
kosztów 

Zarządzanie wydatkami i przychodami uczelni może być bardziej efektywne, jeśli zostaną utworzone 
centra kosztów i centra przychodów, które stają się elementami controllingu. W ten sposób 
monitorowanie poziomu płynności finansowej i stanu zadłużenia finansowego uczelni staje się bardziej 
czytelne i możliwe do długoterminowego zarządzania. Rzetelne zarządzanie kosztami jest kluczowym 
aspektem zarządzania uczelnią i stanowi jeden z najważniejszych priorytetów jej działalności. 

5. Przyjęcie strategii zarządzania uczelnią 

W ramach etapu przygotowania władze uczelni zaproponują koncepcję funkcjonowania uczelni 
w oparciu o zidentyfikowany potencjał wewnętrzny uczelni (zasoby) i ocenę zewnętrznych 
uwarunkowań. W ramach tego etapu przewiduje się m.in. spotkania informacyjne władz uczelni 
z pracownikami, fora dyskusyjne, wymiana poglądów i akcje informacyjne oraz w efekcie – przyjęcie 
powszechnie zaakceptowanego dokumentu. 

Prezentacja strategii dla pracowników uczelni: 
 kto prezentuje: rektor, 
 komu prezentuje: dziekani, prodziekani, kierownicy katedr, przedstawiciele administracji 

(kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych), 
 forma prezentacji: klasyczna prezentacja ppt, 
 cel prezentacji: zapoznanie kadry kierowniczej z celami strategicznymi uczelni, 
 efekt prezentacji: 

(i) pozyskanie zrozumienia kadry kierowniczej, 
(ii) identyfikacja kadry kierowniczej z celami strategicznymi uczelni, 
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 efekt dodatkowy: zebranie informacji zwrotnej od kadry kierowniczej na temat prezentowanej 
strategii, przygotowanie banku odpowiedzi na okoliczność prezentowania strategii dla 
pracowników. 

 

6. Testowanie przyjętej strategii zarządzania uczelnią w rozwiązaniach praktycznych 

Po opracowaniu strategii zarządzania uczelnią wymagane jest pozyskanie stosownych akceptacji 
i zatwierdzenie przez władze zwierzchnie. Następnie konieczne jest przygotowanie planu wdrożenia 
strategii na poziomie taktycznym i operacyjnym. Poziom taktyczny dotyczy kierowników, kierowników 
projektów i liderów zespołów, którzy potrafią przede wszystkim opracować cele cząstkowe (bieżące, 
średnioterminowe i strategiczne) i przetłumaczyć strategię uczelni na język zrozumiały dla 
pracowników szczebla operacyjnego. Ta grupa pracowników stanowi podstawę do osiągnięcia 
sukcesów na poziomie całej uczelni oraz powinna ona odpowiadać za pomyślne działania przynoszące 
sukces. Wymaga to wprowadzenia procedur ewaluacji i oceny pracowników, jak również opracowania 
ścieżek rozwoju zawodowego. Wdrożenie strategii uczelni powinno zostać opisane w wewnętrznych 
procedurach i realizowane zgodnie z harmonogramem. Ze względu na rozkład czasowy roku 
akademickiego, tj. od października do września, realizacja wdrażania strategii na uczelni powinna być 
dopasowana do kalendarza uczelni. 

Kolejnym punktem w ramach tego etapu są warsztaty kadry zrządzającej z pracownikami niższego 
szczebla: poszczególnych wydziałów, katedr/kolegiów i wyjaśnienie różnych kontekstów, wątpliwości 
oraz pytań: 

 kto prezentuje: dziekan + kierownicy katedry, 
 komu prezentuje: pracownicy katedr, kierownicy projektów, 
 forma prezentacji: interaktywna prezentacja ppt, 
 cel prezentacji: zapoznanie kadry pracowniczej wydziałów z celami strategicznymi uczelni 

przełożonymi na poziom wydziału, 
 efekt prezentacji: wyjaśnienie szczegółowych aspektów strategii uczelni w odniesieniu do danego 

wydziału, zakresu prowadzonych prac oraz identyfikacja potencjału wydziału/katedry z celami 
strategicznymi uczelni/wydziału, 

 efekt dodatkowy: przygotowanie nowych projektów, aktywności itp. 
 

7. Spotkanie zespołu w celu ewaluacji wdrożenia rozwiązania 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/wzorcowych 
dokumentów) 

Miesiąc 
Szacunkowy nakład 

pracy w osobo-
godzinach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Etap przygotowawczy Notatki i zestaw materiałów źródłowych  

X X           
20 

(5×4) 

2 
Identyfikacja posiadanych zasobów 
osobowych i materiałowych (rzeczowych) 

Kolejne wersje dokumentu 
 X X X X X       

50 
(5×10) 

3 
Wybór profilu funkcjonowania i zarządzania 
uczelnią 

Założenia projekt strategii  
    X X X X     

36 
(3×12) 

4 
Opracowanie głównych elementów przewagi 
rynkowej w oparciu o centra zysków i centra 
kosztów 

Notatki i zestaw materiałów źródłowych 
     X X X X    

 
60 

(6×10) 

5 
Przyjęcie strategii zarządzania uczelnią Projekt strategii 

      X X X X X X 
65 

(5×13) 

6 
Testowanie przyjętej strategii zarządzania 
uczelnią w rozwiązaniach praktycznych 

Raport / sprawozdanie 
          X X 

24 
(3x8) 

7 
Spotkanie zespołu w celu ewaluacji wdrożenia 
rozwiązania 

Raport / sprawozdanie 
           X 

20 
(5×4) 
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4.1.4. Korzyści i koszty 

Identyfikacja korzyści: 

1.Korzyści o charakterze organizacyjnym: 
 systemowe planowanie działań strategicznych, taktycznych i operacyjnych na uczelni, w ramach 

planowanych działań precyzyjne planowanie kosztów i przychodów, 
 zachowanie autonomii działań na wydziałach przy zredukowaniu nieplanowanych kosztów, 
 wykorzystanie systemu informatycznego do zarządzania finansami uczelni poprzez precyzyjne 

wyselekcjonowanie istotnych pozycji kosztów (centra kosztów) i przychodów (centra przychodów), 
 poprawa efektywności i skuteczności zarządzania uczelnią, 
 poprawa zasad wynagradzania pracowników w oparciu o przyjęte założenia strategii. 
 

2. Poprawa efektywności funkcjonowania uczelni: 
 konieczność opracowania szczegółowego planu wydatków i przychodów w ramach planu 

finansowego uczelni, 
 monitorowanie standingu finansowego uczelni poprzez kontrolę kosztów i przychodów uczelni, 
 uwzględnianie informacji o kosztach przy podejmowaniu decyzji strategicznych dla uczelni, 
 łatwość dostępu do informacji o kosztach sprzyja decyzjom o niezadłużaniu uczelni, 
 możliwość dalszego podziału kosztów na stałe i zmienne; łatwiejsze planowanie przepływów 

pieniężnych przy kosztach stałych, 
 kontrola zamówień pod nadzorem właściwego rzeczowo działu, 
 zachowanie płynności finansowej uczelni. 
 

3. Korzyści bezpośrednie i pośrednie dla społeczności akademickiej: 
 stabilny rozwój kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, 
 szybsza dostępność do informacji, 
 zaplanowanie rezerw budżetowych na nowe projekty, 
 możliwość kreowania projektów przychodowych dla uczelni, 
 poczucie współodpowiedzialności za uczelnię, 
 

Identyfikacja nakładów: 

 nakład czasu pracy, 
 zakup lub dostosowanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie, 
 koszty szkoleń. 
 

4.1.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

Identyfikacja ryzyk wewnętrznych: 

1. Brak odpowiedniego przygotowania strategii zarządzania uczelnią: 
 analiza ryzyka: brak strategii oznacza brak identyfikacji uwarunkowań zewnętrznych, brak 

analizy uwarunkowań wewnętrznych, co w efekcie prowadzi do przypadkowego zarządzania 
uczelnią, które prowadzi do przypadkowych efektów, 

 sposoby minimalizowania: wprowadzenie obowiązku przygotowania strategii przez władze 
uczelni i konieczność jej zatwierdzenia we wskazanym terminie; strategia może być 
przygotowywana na okres kadencji władz uczelni np. 4 lata i po jej zatwierdzeniu, aktualizowana 
co roku. 
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2. Przygotowanie strategii, ale brak komunikacji z pracownikami: 
 analiza ryzyka: strategia musi być znana i zakomunikowana we właściwy sposób, kluczem do 

wdrożenia strategii jest właściwa komunikacja interpersonalna jako element kultury 
organizacyjnej uczelni, 

 sposoby minimalizowania: przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń z komunikacji personalnej 
dla pracowników uczelni szczebla taktycznego (kierowniczego) oraz dla pracowników szczebla 
operacyjnego. 

 

3. Zakomunikowanie strategii dla pracowników, ale brak zrozumienia z ich strony: 
 analiza ryzyka: strategia musi być zrozumiana we właściwy sposób, w wyniku bezpośrednich 

interakcji i odniesienia się do konkretnych przykładów i analizach przypadku, 
 sposoby minimalizowania: przeprowadzenie spotkań z pracownikami, przygotowanie 

przykładów, pokazów, wytłumaczenie intencji i kontekstu wynikających z planowanych celów. 
 

4. Zrozumienie u pracowników, ale niewłaściwe opracowanie i wdrożenie centrów kosztów 
i przychodów: 
 analiza ryzyka: niewłaściwe i/lub nieprecyzyjne wdrożenie centrów kosztów i przychodów 

prowadzi do utraty zaufania pracowników do władz uczelni oraz braku efektów skutecznego 
zarządzania uczelnią, 

 sposoby minimalizowania: przeprowadzenie profesjonalnego wdrożenia systemu 
informatycznego wspomagającego zarządzanie, którego częścią są centra kosztów 
i przychodów. 

 

5. Niesystematyczne/niekonsekwentne wykorzystywanie systemu IT wspomagającego zarządzanie, 
brak aktualnych danych wejściowych: 
 analiza ryzyka: używanie systemu, który zawiera nieaktualne dane prowadzi do błędnych 

wniosków i decyzji; nie odzwierciedla stanu faktycznego finansów uczelni, 
 sposoby minimalizowania: konieczność przeprowadzenia regularnych audytów wewnętrznych, 

nadanie personalnej odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kontroli kosztów 
i przychodów uczelni. 

 

6. Brak rejestracji lub niewłaściwa rejestracja kosztów w systemie: 
 analiza ryzyka: zaniedbania personelu operacyjnego, 
 sposoby minimalizowania: regularna weryfikacja przez audyt wewnętrzny. 

 

7. Niewykorzystywanie informacji o stanie kosztów i przychodów do zarządzania uczelnią: 
 analiza ryzyka: zaniedbania świadome lub nieświadome władz uczelni, 
 sposoby minimalizowania: regularne raportowanie stanu bieżącego finansów uczelni do 

właściciela. 
 

8. Utrata płynności finansowej przez uczelnię: 
 analiza ryzyka: brak możliwości regulowania bieżących zobowiązań finansowych uczelni, 
 sposoby minimalizowania: regularna weryfikacja stanu finansów uczelni przez audyt 

wewnętrzny. 
 

Identyfikacja ryzyk zewnętrznych: 

1. Zmniejszenie liczby chętnych do pracy na uczelni i chętnych do poszerzania wiedzy (studiowania): 
 analiza ryzyka: zmiana trendu wśród młodych ludzi, 
 sposoby minimalizowania: kreowanie popytu na studiowanie przez marketing uczelni (wyjazd 

części młodzieży za granicę na studia), 
 analiza ryzyka: problemy demograficzne w krajach Europy Zachodniej mogą spowodować 

ofensywne działania zagranicznych uczelni w Polsce, 
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 sposoby minimalizowania: programy współpracy z uczelniami zagranicznymi, propozycje dwóch 
dyplomów, programy wymiany studentów. 

 

2. Drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania uczelni i rezygnacja części osób ze studiów 
niestacjonarnych, kursów i ekspertyz: 
 analiza ryzyka: możliwe decyzje o niepodejmowaniu studiów w wyniku pogorszenia warunków 

bytowych, 
 sposoby minimalizowania: system niskooprocentowanych kredytów edukacyjnych i/lub 

współpraca uczelni z biznesem w celu ułatwienia zatrudnienia studentów studiów 
niestacjonarnych. 

 

3. Skokowy spadek poziomu finansowania przez właściciela uczelni: 
 analiza ryzyka: pogorszenie warunków finansowych w kraju w wyniku ogólnoświatowego 

kryzysu gospodarczego, 
 sposoby minimalizowania: możliwość kumulowania środków finansowych przez uczelnię na 

przestrzeni lat; niewykorzystanych lub nieprawidłowo wykorzystanych środków finansowych po 
zakończeniu danego roku obrachunkowego. 

 

4.1.6. Opracowane dokumenty/procedury (załącznik 1) 

Etapy oraz zakres opracowania i wdrożenia strategii zarządzania uczelnią 

Lp. ETAPY 
Komórki, osoby odpowiedzialne 

za poszczególne etapy 
Czas realizacji  Jednostka odpowiedzialna  

1.  ETAP PRZYGOTOWANIA Rektor i/lub wyznaczony zespół 2 miesiące  
Komunikat dot. 

rozpoczęcia prac nad 
strategia uczelni  

a. 
Zbieranie i przygotowywanie danych, opinii 
i wniosków od zainteresowanych stron 

Wyznaczony zespół i kierownicy 
jednostek 

    

2 

IDENTYFIKACJA POSIADANYCH ZASOBÓW 
OSOBOWYCH I MATERIAŁOWYCH 
(RZECZOWYCH) 

Kierownicy jednostek 5 miesięcy 

Opracowanie dokumentu 
stanowiącego podstawę do 

oszacowania potencjału 
i możliwości rozwojowych 

uczelni 

a. 
Opracowanie potencjału każdej z jednostek 
organizacyjnych według przyjętego wzorca 

Kierownicy jednostek kanclerz, 
kwestor, dedykowane komórki 

  

b. 
Opracowanie listy zasobów osobowych 
i rzeczowych 

Kierownicy jednostek 

c.  

Opracowanie planu strategii działania na 
poziomie uczelni w oparciu o zestawienie 
potencjału 

Wyznaczony zespół i kierownicy 
jednostek 

d. 
Oszacowanie kosztów i przychodów 
jednostek w ujęciu 1 roku i 3 lat 

Kanclerz, kwestor, dedykowane 
komórki 

e. 
Oszacowanie korzyści i nakładów 
wewnętrznych 

Wyznaczony zespół i kierownicy 
jednostek 

f.  Ocena uwarunkowań zewnętrznych Wyznaczony zespół 

e. 
Zestawienie zewnętrznego potencjału 
dydaktycznego, badawczego 

Wyznaczony zespół 

f. Analiza SWOT Wyznaczony zespół 

3 
WYBÓR PROFILU FUNKCJONOWANIA 
I ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ 

Rektor i/lub wyznaczony zespół 4 miesiące  

Ocena stanu w zakresie 
wyposażenia osobowego 

uczelni i zasobów 
rzeczowych 

a. Konsultacje z władzami uczelni Rektor i/lub wyznaczony zespół     

b. Ocena zebranych opinii Rektor i /lub wyznaczony zespół     

c.  Wybór profilu działalności uczelni Rektor i /lub wyznaczony zespół     



 

 174 

Lp. ETAPY 
Komórki, osoby odpowiedzialne 

za poszczególne etapy 
Czas realizacji  Jednostka odpowiedzialna  

4. 

OPRACOWANIA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW 
PRZEWAGI RYNKOWEJ W OPARCIU 
O CENTRA ZYSKÓW I CENTRA KOSZTÓW 

Wyznaczony zespół, kanclerz, 
kwestor 

4 miesiące 
Ocena centrów kosztów 

i centrów zysków na 
poziomie uczelni 

a. 
Identyfikacja centrów kosztów i centrów 
zysków dla uczelni 

Wyznaczony zespół, kanclerz, 
kwestor 

  

b. Przygotowanie zestawu wskaźników Wyznaczony zespół    

c. Implementacja opracowanych wskaźników 
Wyznaczony zespół, kanclerz, 

kwestor 
  

d. 

Ocena zgłoszonych potrzeb, możliwości 
personalno-rzeczowych i wysokości 
przyznanych limitów poszczególnym 
jednostkom organizacyjnym 

Wyznaczony zespół   

5. PRZYJĘCIE STRATEGII ZARZĄDZANIA 
UCZELNIĄ 

Rektor 6 miesięcy  
Opracowanie ostatecznej 

wersji strategii i jej 
przyjęcie przez senat 

a. Spotkania informacyjne 
Rektor, wyznaczony zespół, 

kanclerz, kwestor 
 Projekt statutu uczelni 

b. Identyfikacja ryzyk i zagrożeń Wyznaczony zespół   

c. Zmiany w zakresie budżetowania jednostek 
Kanclerz, kwestor, dedykowane 

komórki 
  

d. 

Opracowanie budżetów dla jednostek 
organizacyjnych w oparciu o centra zysków 
i centra kosztów 

Kanclerz, kwestor, dedykowane 
komórki 

  

6. 
TESTOWANIE PRZYJĘTEJ STRATEGII 
ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ 

Wyznaczony zespół 2 miesiące 
Eliminowanie elementów 

ograniczających efektywne 
i skuteczne 

a. Eliminowanie elementów ograniczających Wyznaczony zespół  
 

b. 

Weryfikacja aktualnego stanu 
i dostosowanie do bieżącej sytuacji 
finansowej uczelni 

Wyznaczony zespół   

7. 
SPOTKANIE ZESPOŁU W CELU EWALUACJI 
WDROŻENIA ROZWIĄZANIA 

Rektor, wyznaczony zespół i 
kierownicy jednostek 

1 miesiąc 
Ostateczne przyjęcie 

i ocena strategii uczelni 
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4.2. Praktyka 2. Dostosowanie zasad rachunkowości publicznych uczelni 

ekonomicznych do ustawy o finansach publicznych 

4.2.1. Opis rozwiązania 

Biorąc pod uwagę proponowane zmiany do ustawy o finansach publicznych wynikające 
z wprowadzenia ust. 7 do art. 169, publiczne uczelnie ekonomiczne powinny opracować zasady 
rachunkowości wydatkowania środków publicznych pochodzących z subwencji na utrzymanie 
potencjału dydaktycznego i naukowego, mając na uwadze konieczność przestrzegania rygorów 
właściwego ich przeznaczenia. 

Zaproponowane rozwiązanie zawierać będzie wskazówki dla publicznych uczelni ekonomicznych 
w zakresie wewnętrznej procedury ewidencji, rozliczania i prezentacji w różnych sprawozdaniach 
z wydatkowania środków z pozyskanej subwencji. 

Podany wzorzec instrukcji wewnętrznej będzie się składać z następujących części: 
a) wskazanie podstawy prawnej, 
b) wskazanie podstawowych zasad gospodarki finansowej w zakresie wydatkowania środków 

z subwencji, 
c) wskazanie kont księgi głównej służących do ewidencji i rozliczania kosztów i wydatków 

sfinansowanych z subwencji, 
d) wskazanie zasad prowadzenia ewidencji szczegółowej, 
e) wskazanie zasad ujęcia wydatkowania środków z subwencji w sprawozdaniu wewnętrznym. 
 

4.2.2. Przesłanki i cel stosowania 

Pozyskanie środków przez uczelnie publiczne w formie jednej subwencji daje nowym władzom uczelni 
dużą swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunków wydatkowania tych środków 
publicznych. Jednakże należy zwrócić uwagę, że projektowane regulacje prawne wskazują, że do 
subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym dla publicznych uczelni 
ekonomicznych, przepisy art. 169 ust. 1-6 ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio. 
Oznacza to w szczególności: 
 środki udzielone z budżetu państwa wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem mogą podlegać 

zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, że środki zostały wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem. 

 zwrotowi do budżetu państwa podlega ta część otrzymanych z budżetu państwa środków, która 
została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, a odsetki od środków podlegających zwrotowi 
do budżetu państwa nalicza się, począwszy od dnia przekazania z budżetu państwa dotacji 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. 

 

Należy zaznaczyć, że niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków przez publiczne uczelnie 
ekonomiczne pozyskanych z subwencji polegać może na zapłacie za inne zadania niż te, na które środki 
były udzielone, albo na realizację innych celów niż cele wskazane w przepisach projektu ustawy 
stanowiących o sposobie udzielania subwencji. Oznacza to, że publiczne uczelnie ekonomiczne, którym 
przyznano subwencję na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego muszą każdy koszt 
i wydatek powiązać nie tylko ogólnie z realizowanymi zadaniami, ale precyzyjnie z właściwym 
działaniem (dydaktycznym lub badawczym). Dlatego podjęto próbę opracowania procedury w zakresie 
rachunkowości, tj. ewidencji, rozliczania i raportowania kosztów oraz wydatków sfinansowanych ze 
środków otrzymanej subwencji a związanych bezpośrednio z działalnością dydaktyczną i/lub badawczą 
publicznych uczelni ekonomicznych. 
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Opracowana procedura powinna zapewnić publicznym uczelniom ekonomicznym jednolity system 
informacji o poziomie i strukturze wydatkowania środków z subwencji zgodnie z ich celami i zadaniami. 
Opracowana procedura ułatwi bieżące monitorowanie gospodarowania środkami subwencji 
gromadzonych, zgodnie z art. 408 projektu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, na odrębnym 
rachunku bankowym w BGK, mając na uwadze możliwość lokowania wolnych środków pochodzących 
z tej subwencji. Opracowana procedura może zapewnić sprawowanie nadzoru przez ministra 
w zakresie zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania przez publiczne uczelnie ekonomiczne 
subwencji przekazanych na zadania związane z utrzymaniem potencjału dydaktycznego oraz 
badawczego. Wdrożenie proponowanego rozwiązania pozwoli również na ograniczenie ryzyka 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zwłaszcza mając na uwadze, ujęte w przepisach 
wprowadzających ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmiany do ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określające następujące znamiona 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych: wydatkowanie subwencji dla podmiotów systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki niezgodnie z przeznaczeniem oraz niedokonanie w terminie zwrotu tej 
subwencji. 

Implementacja rozwiązania pozwoli na wsparcie podejmowania przez władze uczelni decyzji 
strategicznych dotyczących finansowania badań naukowych oraz działalności dydaktycznej uczelni. 
Można oczekiwać, iż wdrożenie rozwiązania będzie również pomocne w realizowaniu zadań rady 
uczelni w zakresie monitorowania gospodarki finansowej uczelni. 

 

4.2.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Celem rozwiązania jest wprowadzenie do dokumentacji polityki rachunkowości publicznej uczelni 
ekonomicznej zmian wynikających z nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która przewiduje 
stosowanie przepisów dotyczących rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa, także 
w odniesieniu do subwencji otrzymywanych przez uczelnie publiczne. Rezultatem wdrożenia 
rozwiązania będzie zarządzenie rektora w sprawie zmiany polityki rachunkowości w zakresie instrukcji 
ewidencji, rozliczania oraz raportowania kosztów uczelni finansowanych ze środków z subwencji. 

Kluczowymi dla wdrożenia rozwiązania są: odpowiednie przygotowanie projektu zarządzenia rektora 
oraz dostosowanie systemu księgowego publicznych uczelni ekonomicznych do wykonania tego 
zarządzenia. W związku z tym przewiduje się, iż wdrożenie rozwiązania wymagać będzie podjęcia 
działań w sześciu etapach, które chronologicznie układają się następująco: 
1. Spotkanie informacyjne dla władz uczelni deklarującej wdrożenie rozwiązania. 
2. Doradztwo i konsultacje w zakresie opracowania instrukcji. 
3. Promulgacja zarządzenia rektora w sprawie instrukcji dotyczącej ewidencji, rozliczania oraz 

raportowania kosztów uczelni w zakresie środków z subwencji. 
4. Szkolenia pracowników pionu finansowo-księgowego w zakresie stosowania instrukcji. 
5. Konsultacje w zakresie wdrażania instrukcji do systemu finansowo-księgowego uczelni. 
6. Spotkanie zespołu projektu Dialog w obszarze „Finanse” podsumowujące wdrożenie rozwiązań. 
 

ETAP 1. Spotkanie informacyjne dla władz uczelni deklarującej wdrożenie rozwiązania ma na celu 
przedstawienie przez osobę przygotowującą ze strony zespołu projektu Dialog w obszarze „Finanse” 
podstawowych założeń oraz harmonogramu implementacji rozwiązania. Przewiduje się, iż w spotkaniu 
uczestniczyłyby ze strony uczelni wdrażającej: rektor, prorektor ds. finansów, kwestor oraz kanclerz. 
Przewiduje się potrzebę organizacji takiego spotkania w ciągu dwóch pierwszych miesięcy. Rezultatem 
spotkania będzie notatka sporządzona przez członka zespołu projektu „Dialog” odpowiedzialnego za 
przygotowanie rozwiązania, która zawierać będzie zgłaszane na spotkaniu uwagi pozwalające 
dopasować realizację kolejnych działań, pożądanym będzie również ustalenie w miarę szczegółowego 
harmonogramu realizacji tych działań. 
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ETAP 2. Doradztwo i konsultacje w zakresie opracowania instrukcji mogą odbywać się drogą 
korespondencji mailowej oraz kontaktu telefonicznego z członkiem zespołu projektu „Dialog” 
odpowiedzialnym za przygotowanie rozwiązania. W ramach tego etapu, który realizowany byłby 
w miesiącach od drugiego do szóstego, powinna zostać opracowana instrukcja stanowiąca załącznik 
do polityki rachunkowości uczelni wdrażającej rozwiązanie. Zakłada się, iż specyfika uczelni, 
w szczególności struktura organizacyjna, będzie wymagała dostosowania zaproponowanego 
modelowego rozwiązania do potrzeb uczelni. Projekt instrukcji stanie się podstawą dla przygotowania 
zarządzenia rektora. 

ETAP 3. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, instrukcja powinna stać się częścią polityki rachunkowości 
obowiązującej na uczelni wdrażającej rozwiązanie. W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami o rachunkowości, rekomenduje się wydanie przez rektora zarządzenia, którego 
załącznikiem będzie dostosowana w drugim etapie desygnowana dla uczelni wdrażającej instrukcja 
w sprawie ewidencji, rozliczania oraz raportowania kosztów uczelni w zakresie środków z subwencji. 
Etap ten będzie wymagał zaangażowania działów obsługi prawnej, radców prawnych oraz realizacji 
przyjętych w uczelni wdrażającej rozwiązanie procedur promulgacji zarządzeń rektora. Przewiduje się 
konieczność zachowania co najmniej pięciomiesięcznego vacatio legis dla realizacji etapów 4 i 5. 

ETAP 4. Wdrożenie instrukcji wymaga podjęcia szkoleń dla pracowników działu księgowości uczelni 
wdrażającej rozwiązanie. Szkolenia takie powinny pozwolić nie tylko na przekazanie informacji 
dotyczących stosowania w praktyce wdrażanego rozwiązania, lecz również będą podstawą dla 
sformułowania – na podstawie uwag osób biorących udział w szkoleniu – zaleceń dotyczących 
dostosowania systemu finansowo-księgowego (w tym stosowanych programów komputerowych) do 
instrukcji. Dla zapewnienia spójności procesu wdrażania rekomenduje się przeprowadzenie tych 
szkoleń przez członka zespołu projektu „Dialog” w obszarze „finanse”. 

ETAP 5. Na podstawie zgromadzonych informacji dopuszcza się potrzebę konsultacji oraz doradztwa 
w zakresie wprowadzania odpowiednich zmian do systemu rachunkowości uczelni wdrażającej 
rozwiązanie, w tym również dostosowania stosowanych programów komputerowych. Tak jak w etapie 
4., konsultacje takie powinny być realizowane przez członka zespołu projektu „Dialog” w obszarze 
„finanse” odpowiedzialnego za przygotowanie rozwiązania. 

ETAP 6. Wspólny dla wszystkich wdrażanych rozwiązań w obszarze „finanse”, tj. spotkanie członków 
zespołu projektu „Dialog” w obszarze „finanse”, którego przedmiotem będzie ocena implementacji 
wybranych przez publiczne uczelnie ekonomiczne rozwiązań. 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/ 
wzorcowych dokumentów) 

Miesiąc Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobo-
godzinach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Spotkanie informacyjne dla władz uczelni Notatka ze spotkania 

X X           
16 

(4×4) 

2 
Doradztwo i konsultacje w zakresie opracowania 
instrukcji 

Projekt instrukcji 
 X X X X X       

40 
(4×10) 

3 
Promulgacja zarządzenia rektora wprowadzającego 
instrukcję 

Zarządzenie 
    X X X      

36 
(3×12) 

4 
Szkolenia pracowników kwestury Materiały szkoleniowe 

     X X X X    
40 

(5×8) 

5 
Konsultacje w zakresie wdrażania instrukcji do 
systemu finansowo-księgowego uczelni 

Projekt zmian planu kont 
      X X X X X X 

68 
(2×10+3×16) 

6 
Spotkanie zespołu w celu ewaluacji wdrożenia 
rozwiązania 

Raport / sprawozdanie 
          X X 

24 
(2×(8+4)) 

 

 



 

 179 

4.2.4. Korzyści i koszty 

 Korzyści o charakterze organizacyjnym (m.in. optymalizacja zarządzania, poprawa komunikacji, 
redukcja kosztów, stymulowanie pożądanych działań) 

W wymiarze organizacyjnym proponowane rozwiązanie nie wymaga zmian w zakresie zadań 
wykonywanych przez pracowników uczelni wdrażającej. Należy natomiast oczekiwać korzystnych 
rezultatów z punktów widzenia zachowania reżimu dyscypliny finansów publicznych w publicznych 
uczelniach ekonomicznych działających jako jednostki sektora finansów publicznych. Wprowadzenie 
instrukcji rozliczania kosztów działalności uczelni w kontekście wymogów art. 169 ustawy o finansach 
publicznych pozwoli na usprawnienie pozyskanie z systemu rachunkowości tych podmiotów informacji 
zarządczych. 

 

 Korzyści związane z poprawą efektywności funkcjonowania uczelni (m.in. wpływ na ocenę 
działalności naukowej, efektywność danego rodzaju działań uczelni itp.) 

Wprowadzenie rozwiązania może stać się podstawą dla implementacji lub dostosowania istniejących 
instrumentów zarządzania efektywnością wydatkowania środków publicznych w uczelni wdrażającej. 

 

 Korzyści bezpośrednie i pośrednie dla społeczności akademickiej (studenci, nauczyciele akademiccy, 
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) 

Wsparcie pionu finansowo-księgowego w wykonywaniu obowiązków wynikających z ustawy 
o rachunkowości, w szczególności poprzez dostosowanie polityki rachunkowości do ewidencji, 
rozliczania i raportowania operacji środkami subwencji, stanowiącymi podstawowe źródło 
finansowania działalności publicznych uczelni ekonomicznych. 

 

 Inne korzyści, np. o charakterze informacyjnym, promocyjnym itp. 

Wdrożone rozwiązanie będzie użyteczne nie tylko w celu wypełnienia przez publiczne uczelnie 
ekonomiczne rygorów ustawy o finansach publicznych w związku z jej nowelizacją przez przepisy 
wprowadzające prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lecz również może stać podstawą dla 
wykonywania innych obowiązków, np. sprawozdawczych w stosunku do organów uczelni (rektora, 
senatu, rady uczelni) oraz źródła informacji dla podejmowania decyzji przez organy uczelni. 

 

 Nakłady, jakie muszą być poniesione w związku z wdrożeniem oraz stosowaniem danego 
rozwiązania (praktyki/metody/narzędzia). Szacunkowy czas pracy związany z wdrożeniem 
i utrzymaniem rozwiązania (w osobodniach), ewentualne nakłady finansowe (główne kategorie 
kosztów), nakłady pozafinansowe (jakie). 

W pierwszych etapach wdrożenie rozwiązania będzie wiązało się przede wszystkim z nakładami 
wyrażającymi się w czasie poświęconym przez władze uczelni oraz pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi (przede wszystkim działów finansowo-księgowych) związanym ze 
szkoleniami oraz implementacją rozwiązania. Na etapie wdrażania przewidywać należy również koszty 
związane z koniecznością dostosowania systemów informatycznych. 
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4.2.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

Ekspozycja na ryzyko uczelni wdrażającej wiąże się z koniecznością dostosowania systemów 
informatycznych do proponowanych zmian w polityce rachunkowości. Identyfikuje się ryzyko 
dotyczące trudności wdrożenia zmian do funkcjonującego systemu rachunkowości, związane 
z potrzebą zlecenia firmie informatycznej niezbędnych zmian. Należy rozważyć również 
kompatybilność rozwiązania z dotychczasowym obiegiem dokumentów księgowych w uczelni 
wdrażającej. 

 

4.2.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

Załącznik 1. Wzór instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia rektora wprowadzającego zmiany do 
polityki rachunkowości. 

Załącznik 2. Wzór sprawozdania z wykonania planu kosztów uczelni finansowanych ze środków 
subwencji i innych źródeł finansowania. 
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Załącznik 1 

Wzór instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia Rektora wprowadzającego zmiany do polityki 
rachunkowości 

 

I. Podstawowe założenia rachunku kosztów Uczelni 

 

1. Instrukcja określa zasady ewidencji, rozliczania i raportowania kosztów oraz wydatków 
sfinansowanych ze środków otrzymanej subwencji. 

2. Określone w niniejszej instrukcji zasady ewidencji, rozliczania i raportowania kosztów stosuje się 
odpowiednio do innych źródeł finansowania Uczelni. 

3. Uczelnia otrzymuje z budżetu państwa subwencję na: 
1) utrzymanie potencjału dydaktycznego, w tym: 

a) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, 
b) utrzymanie Uczelni, w tym domów i stołówek studenckich, 
c) rozwój zawodowy pracowników Uczelni, 

2) utrzymanie potencjału badawczego, w tym: 
a) prowadzenie działalności naukowej, 
b) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej 
o wartości nieprzekraczającej 500 000 złotych, 
c) kształcenie w szkole doktorskiej, 
d) komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi 
wynikami, 
e) rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytutach PAN, instytutach badawczych 
oraz instytutach międzynarodowych. 

4. Do subwencji dla Uczelni przepisy art. 169 ust. 1-6 ustawy o finansach publicznych stosuje się 
odpowiednio. Oznacza to, że subwencja udzielona Uczelni z budżetu państwa wykorzystana 
niezgodnie z przeznaczeniem będzie podlegać zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia 
okoliczności wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem. 

5. W związku z pkt 3 załącznika, w celu zapewnienia wydatkowania środków z subwencji zgodnie 
z przeznaczeniem, prowadzi się wyodrębnioną ewidencję kosztów i wydatków sfinansowanych ze 
środków otrzymanej subwencji zdarzeń w księgach rachunkowych Uczelni. 

6. Uczelnia ewidencjonuje koszty na kontach zespołu 4 (koszty rodzajowe) i na kontach zespołu 5 
(układ funkcjonalno-kalkulacyjny). Rozliczenie i przeniesienie kosztów rodzajowych na konta 
układu funkcjonalnego – kalkulacyjnego następuje na bieżąco, czyli równolegle do księgowania 
kosztów w układzie rodzajowym poprzez konto „Rozliczenie kosztów rodzajowych”. 

7. W zakresie kont zespołu 4 i 5 tworzy się konta analityczne ze szczególnością niezbędną w układzie 
wymaganym do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki, prawidłowego naliczenia 
podatku dochodowego od osób prawnych oraz do bieżącego zarządzania Uczelnią, w tym 
umożliwiającą ustalenie źródeł finansowania. 
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Proponuje się następujący podstawowy układ konta zespołu 4 i 5: 

konto syntetyczne zespołu 4 lub 5 
 
 

analityka pierwszego stopnia oznaczająca jednostkę organizacyjną zgodnie 
ze schematem organizacyjnym Uczelni 

 
 

analityka drugiego stopnia oznaczająca źródło finansowania 
 
 

analityka trzeciego stopnia oznaczająca … 
 
 

analityka czwartego stopnia oznaczająca … 
 
 

………………………………………………… 
 

 

8. Koszty ujęte na kontach zespołu 4 to koszty rodzajowe, proste, czyli takie, których nie można 
podzielić na bardziej elementarne składniki. Są to koszty prezentujące rodzaj zużywanych zasobów 
bez wskazania przyczyn czy celu ich zużycia. W układzie rodzajowym ujmuje się koszty, które 
dotyczą bieżącego i przyszłych okresów. Według porównawczego rachunku zysków i strat koszty 
te dotyczą: amortyzacji, zużycia materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, 
wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników oraz pozostałe 
koszty rodzajowe. Uczelnia może rozbudować zakres kont kosztów rodzajowych według 
indywidualnych potrzeb zarządczych i informacyjnych. Dodanie konta syntetycznego wymaga 
uzgodnienia i akceptacji Rektora. Zaleca się wydzielić na odrębne syntetyczne konta kosztów 
rodzajowych m.in.: 
a) zakup aparatury specjalnej (naukowo-badawczej) oraz infrastruktury informatycznej, 

zaliczanej w momencie zakupu bezpośrednio w koszty bieżącego okresu, 
b) koszty remontów obiektów Uczelni, w tym domów i stołówek studenckich, 
c) koszty reprezentacji, reklamy i promocji Uczelni, a także 
d) koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Uczelni. 

 

9. Koszty ujmowane na kontach zespołu 5 służą do ewidencji i rozliczenia kosztów w układzie 
funkcjonalno-kalkulacyjnym. W układzie tym występują koszty dotyczące jedynie danego okresu. 
Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych odnosi się na „Rozliczenia 
międzyokresowe kosztów”. 

10. Na potrzeby ewidencji kosztów w zespole 5 Uczelnia wyodrębnia: 
a) działalność podstawową, 
b) działalność pomocniczą, 
c) działalność ogólną. 

 

11. Podstawowa działalność operacyjna Uczelni obejmuje: kształcenie oraz działalność naukową. 
1) kształcenie prowadzi się na studiach (stacjonarnych, niestacjonarnych, I i II stopnia), w szkole 

doktorskiej, na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, 
2) działalność naukowa Uczelni dotyczy prowadzenia badań naukowych (podstawowych oraz 

aplikacyjnych), prac rozwojowych oraz twórczość artystyczną, 
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3) w ramach podstawowej działalności operacyjnej Uczelnia: kształci i promuje swoje kadry, 
stwarza osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie 
kształcenia i prowadzenia działalności naukowej, wychowuje studentów w poczuciu 
odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji 
i poszanowanie praw człowieka, stwarza warunki do rozwoju kultury fizycznej studentów, 
upowszechnia i pomnaża osiągnięci nauki i kultury, w tym poprzez gromadzenie 
i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych, a także działa na rzecz 
społeczności lokalnych i regionalnych, 

4) w ramach podstawowej działalności operacyjnej Uczelnia może prowadzić domy studenckie 
i stołówki studenckie. 

 

12. Działalność pomocnicza Uczelni dotyczy działalności prowadzonej przez działy (komórki, 
stanowiska), których głównym celem jest: 
1) świadczenie usług, w szczególności usług transportowych, sprzętowych, remontowych, na 

rzecz innych działów, komórek, stanowisk, w tym głównie na rzecz działalności podstawowej, 
2) wytwarzanie energii oraz materiałów na własne potrzeby Uczelni, 
3) wykonywanie we własnym zakresie prac budowlanych, montażowych i ulepszeniowych, 
4) pełnienie innych funkcji pomocniczych (domy mieszkalne, obiekty socjalne). 

 

13. Działalność ogólna Uczelni dotyczy zarządzania jednostką jako całością. Koszty tej działalności 
obejmują koszty ogólnoadministracyjne i koszty ogólnogospodarcze.  
1) koszty ogólnoadministracyjne to np.: amortyzacja budynków i urządzeń administracyjnych 

oraz ich utrzymanie, podatki kosztowe (np. podatek od nieruchomości i podatek od środków 
transportowych) oraz opłaty skarbowe i notarialne (niezwiązane z dochodzeniem roszczeń, 
zakupem aktywów trwałych niezaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych), czy też 
koszty biurowe, 

2) koszty ogólnogospodarcze Uczelni to np. koszty utrzymania oraz prowadzenia komórek 
i obiektów ogólnego przeznaczenia, takich jak magazyny, stacje transformatorowe, sieci 
wodociągowe, a także innych urządzeń wspomagających procesy działalności podstawowej. 
Do kosztów ogólnogospodarczych można także zaliczyć koszty związane z ochroną środowiska. 

 

14. Uczelnia ewidencjonuje koszty na kontach zespołu 5 według rodzajów działalności 
z wyodrębnieniem w szczególności finansowania z subwencji z budżetu państwa oraz innych źródeł 
finansowania (dotacji podmiotowych, dotacji celowych, przychodów z wyodrębnionej działalności 
gospodarczej, innych źródeł). 

 

2. Zasady rozliczania kosztów Uczelni (modelowe rozwiązanie): 

1. Koszty wyodrębnionych rodzajów działalności stanowią koszty bezpośrednie albo koszty 
pośrednie. Koszty bezpośrednie to koszty, które wprost można zakwalifikować do poszczególnych 
rodzajów działalności (z uwzględnieniem w szczególności kształcenia na studiach stacjonarnych, 
niestacjonarnych, w szkole doktorskiej i prowadzenia działalności naukowej) na podstawie 
dokumentu źródłowego.  Natomiast koszty pośrednie to koszty Uczelni, których nie można zaliczyć 
do kosztów bezpośrednich określonych rodzajów działalności i należy przyjąć szczegółowe zasady 
ich rozliczania.  

2. Kluczem rozliczeniowym pośrednich kosztów działalności dydaktycznej, których nie można na 
bieżąco zakwalifikować do poszczególnych form kształcenia (w tym w szczególności do kosztów 
studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, w szkole doktorskiej) oraz działalności naukowej, 
obejmujących zarówno koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz inne koszty może być: 
a) proporcja liczby godzin na poszczególnych rodzajach studiów do liczby godzin ogółem na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, wynikająca z rozliczenia zrealizowanych godzin 
dydaktycznych w zakończonym roku akademickim, lub 
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b) szczegółowe rozliczenie według zleceń dla poszczególnych jednostek wyodrębnionych 
w ramach działalności podstawowej (np. koszty poligrafii), lub 

c) liczba godzin zrealizowanych przez nauczycieli akademickich na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych (np. wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi zatrudnionych dziekanatach, bibliotece), lub 

d) wskaźnik kosztów do kosztów bezpośrednich działalności podstawowej (np. typowe pośrednie 
koszty wydziałowe, takie jak np. ogrzewanie, oświetlenie, zużycie wody).  

3. Koszty działalności pomocniczej Uczelnia rozlicza co najmniej na dzień bilansowy, dzieląc ogół 
poniesionych kosztów na poszczególnych działach przez klucze podziałowe wskazane w tabeli 1: 

 
Tabela1. Wykaz zalecanych kluczy podziałowych kosztów przykładowych działów działalności pomocniczej 

L.P. Przykładowy dział 
działalności 
pomocniczej 

Przykładowy klucz podziałowy Narzut kosztów na: 

1 Dział Transportu 

Przejechane kilometry, na 
podstawie miesięcznego wykazu 
wykorzystania środka transportu 
przez poszczególne jednostki 
organizacyjne. 

- koszty działalności podstawowej, 
- koszty działalności pomocniczej 
(w przypadku świadczeń 
wzajemnych,) 
- koszty działalności ogólnej, 
- koszt własny sprzedanych usług. 

2 
Dział Mechaniczno-
Energetyczny 

Ilość godzin pracy w miesiącu, 
przepracowanych na 
poszczególnych obiektach. 

- koszty działalności podstawowej, 
- koszty działalności pomocniczej 
(w przypadku świadczeń 
wzajemnych,) 
- koszty działalności ogólnej, 
- koszt własny sprzedanych usług. 

3 Dział Techniczny 

Według zleceń na wykonanie prac 
z działów. 

- koszty działalności podstawowej, 
- koszty działalności pomocniczej 
(w przypadku świadczeń 
wzajemnych,) 
- koszty działalności ogólnej, 
- koszt własny sprzedanych usług. 

 

4. Koszty ogólne Uczelni, w tym koszty wynagrodzeń oraz koszty rzeczowe to koszty, których nie 
można zaliczyć do kosztów bezpośrednich działalności podstawowej lub pomocniczej. Stanowią 
w zasadzie koszty pośrednie. Na potrzeby stosowanego rachunku kosztów rozliczenie tych kosztów 
pośrednich dokonuje się wskaźnikiem procentowym proporcjonalnie do ogółu kosztów 
bezpośrednich działalności podstawowej i pomocniczej. Wskaźniki procentowe ogólnych kosztów 
Uczelni dla poszczególnych rodzajów działalności ustala Rektor w odrębnym zarządzeniu. Koszty 
działalności ogólnej rozlicza się na co najmniej na dzień bilansowy. 

5. W zależności od wariantu sporządzanego rachunku zysków i strat koszt zgromadzone na kontach 
zespołu 5: 
a) koszty działalności podstawowej oraz koszty ogólne Uczelni przenoszone są na konto 

„Rozliczenie kosztów rodzajowych” – wariant porównawczy rachunku zysków i strat, 
b) koszty działalności podstawowej przenoszone są na koszt wytworzenia sprzedanych 

produktów (usług), z uwzględnieniem art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. 
o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), a koszty ogólne Uczelni na konto „Wynik 
finansowy”. 
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4. Sprawozdanie z wykonania planu kosztów finansowanych ze środków subwencji innych źródeł 
finansowania 

1. Uczelnia co najmniej na koniec roku obrotowego sporządza sprawozdanie z wykonania planu 
kosztów finansowanych ze środków subwencji i innych źródeł. Wzór tego sprawozdania zawarty 
jest w załączniku 1 do niniejszej Instrukcji. 

2. Sprawozdanie zawiera rozliczenie środków przyznanych na działalność podstawową, pomocniczą 
i ogólną Uczelni. 

3. Sprawozdanie zawiera oświadczenie, że wydatki ze środków publicznych (w tym subwencji 
budżetu państwa) zostały dokonane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem najlepszych 
efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 
założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokościach 
i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

4. Sprawozdanie zawiera oświadczenie, że wykazane kwoty kosztów finansowanych ze wszystkich 
źródeł finansowania Uczelni są udokumentowane. 

 

5. Postanowienia końcowe 

1. Każda zmiana zasad ewidencji i rozliczania kosztów oraz sporządzania sprawozdania z wykonania 
planu kosztów finansowanych ze środków subwencji i innych źródeł finansowania musi być 
uzgodniona i zaakceptowana przez Rektora. 
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Załącznik 2 

Część A.

 

…………………………………………………… 

(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Uczelni) 
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Część B. Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków subwencji z budżetu państwa 

 

 

…………………………………………………… 

(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Uczelni) 

 

Część C. Oświadczenia 

1) Oświadczam, że wydatki ze środków publicznych (w tym subwencji budżetu państwa) zostały 
dokonane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem najlepszych efektów z danych nakładów, 
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób 
umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokościach i terminach wynikających z 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

2) Oświadczam, że wykazane kwoty kosztów finansowanych ze wszystkich źródeł finansowania 
Uczelni są udokumentowane. 

 

 

                                                                                                 

(data i podpis osoby upoważnionej       (miejscowość i 
data) 

do reprezentowania Uczelni)  
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4.3. Praktyka 3. Zasady finansowania jednostek organizacyjnych publicznych 

uczelni ekonomicznych (wewnętrzny podział środków) 

4.3.1. Opis rozwiązania 

Środki finansowe pozostające w dyspozycji uczelni publicznej pochodzą z różnych źródeł. W pierwszej 
kolejności są to środki pochodzące z budżetu państwa otrzymywane przez uczelnie w drodze dotacji 
podmiotowej. Obejmują one tzw.: 
 dotację podstawową, 
 dotację na utrzymanie potencjału naukowego, 
 dotację dla osób niepełnosprawnych, 
 dotację projakościową, 
 dotację na fundusz pomocy materialnej studentów i doktorantów. 

 

Drugim źródłem finansowania uczelni publicznej są dotacje celowe (tzw. granty), przyznane w ramach 
projektów finansowanych przez różnych dysponentów środków. Są to środki przeznaczone na zadania 
obejmujące naukę oraz dydaktykę, przeznaczone dla konkretnych komórek organizacyjnych. 

Trzecie źródło przychodów uczelni publicznej to środki finansowe wpływające z tytułu płatności za 
usługi świadczone przez uczelnię. Dotyczy to: 
 czesnego za usługi dydaktyczne świadczone w ramach studiów niestacjonarnych oraz studiów 

stacjonarnych prowadzonych w języku obcym, 
 opłat za usługi dydaktyczne świadczone w ramach studiów podyplomowych, 
 pozostałych opłat, np. z tytułu wynajmu powierzchni. 

 

W przypadku środków finansowych obejmujących wymienione powyżej, drugą grupę źródeł 
przychodów oraz przychody uczelni związane ze świadczeniem usług dydaktycznych w ramach trzeciej 
grupy, związane są (powstają) z poszczególnymi jednostkami organizacyjnych i są pozostawiane do 
dyspozycji tych jednostek po uwzględnieniu konieczności pokrycia kosztów pośrednich, w tym kosztów 
ogólnouczelnianych oraz kosztów wydziałowych. 

W przypadku pierwszej grupy, poza funduszem pomocy materialnej studentów i doktorantów, podział 
środków wymaga przyjęcia algorytmu jego podziału na wewnętrzne jednostki organizacyjne. 
W szczególności największe znaczenie ma podział dotacji podstawowej oraz dotacji na utrzymanie 
potencjału naukowego, z uwagi na udział w strukturze przychodów uczelni publicznych. Przy czym 
warto zwrócić uwagę, że z dokumentu pn. „Analiza wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na 
funkcjonowanie uczelni ekonomicznych w obszarze finanse” wynika, że udział przychodów z trzeciej 
grupy źródeł w uczelniach ekonomicznych jest znacząco wyższy niż w pozostałych uczelniach. 

W projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w przypadku uczelni akademickich planowane jest 
połączenie dwóch podstawowych źródeł dotacyjnych w jeden strumień, finansowany w formie 
subwencji ze środków budżetowych (art. 367 ust. 2 projektu). Nie dotyczy to uczelni zawodowych, 
które nie otrzymują środków na wzmocnienie potencjału naukowego. 

Jednocześnie mając na uwadze zakładany nowy sposób oceny potencjału naukowego (w układzie 
dyscyplin) oraz utratę znaczenia i funkcji obecnych podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni 
projektowane rozwiązanie winno uwzględniać: 
 źródła finansowania (z uwzględnieniem nowego/zmienionego algorytmu podziału), 
 zmienioną rolę i ewentualnie kształt jednostek organizacyjnych uczelni, 
 odniesienia do podziału dyscyplin (próba uwzględnienia aspektu wyników ocen parametrycznych 

w ramach nowych dyscyplin). 
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Metody podziału środków uzyskiwanych z subwencji dla szkół wyższych winny uwzględniać zapisy 
zawarte w nowym algorytmie. Przy czym sprawą niezmiernie istotną jest wydzielenie środków 
wspierających rozwój naukowy, w tym pozwalających na zbudowanie motywacyjnego systemu 
wynagradzania pracowników. Warto przy tym zwrócić uwagę, że wysoki udział wpływów z usług 
dydaktycznych w publicznych uczelniach ekonomicznych wskazuje również na konieczność wydzielenia 
środków na wsparcie potencjału naukowego również dla środków pochodzących z tej grupy źródeł 
finansowania. 

Przyjęcie metody podziału środków musi uwzględniać projektowaną strukturę organizacyjną uczelni. 
W przypadku struktury wydziałowej (lub zbliżonej) podział środków zostanie uzależniony zarówno od 
potencjału dydaktycznego, jak i naukowego poszczególnych funkcjonalnych jednostek 
organizacyjnych, przy wykorzystaniu parametrów zastosowanych w nowym algorytmie. 

W przypadku zmiany struktury, podporządkowanej dziedzinom nauki z wydzieleniem dwóch 
centralnych jednostek odpowiadających za dydaktykę, tj. jednostkę obsługującą studia stacjonarne 
i niestacjonarne, środki przeznaczone na pokrycie kosztów dydaktyki obciążone zostaną narzutami 
kosztów pośrednich (ogólnych) oraz narzutami na badania naukowe. Narzuty na badania naukowe 
będą wykorzystywane do stymulowania rozwoju naukowego, np. poprzez motywacyjny system 
wynagradzania. 

Przedstawione rozwiązanie zakłada pozostawienie jako obowiązującego dotychczasowego układu 
wskaźników stosowanych w algorytmie służącym rozdzielaniu subwencji dla poszczególnych uczelni – 
czyli założenie, że główny kierunek finansowania uczelni publicznej stanowi działalność dydaktyczna. 

Wynika to z faktu, że na dzień opracowania dokumentu nie jest znany chociażby projekt rozwiązań 
dotyczących sposobu naliczania projektowanej w ramach reformy subwencji. Z tego też tytułu 
rozwiązanie będzie musiało bezwzględnie zostać zweryfikowane na etapie jego wdrażania. 

 

4.3.2. Przesłanki i cel stosowania 

 Wskazanie, w jakich przypadkach uzasadnione jest wdrożenie danego rozwiązania (nawiązanie do 
sytuacji danej uczelni/ogółu publicznych uczelni ekonomicznych w danym obszarze, 
projektowanych rozwiązań reformy, uwarunkowań prawnych, innych wymogów) 

1. Dokonanie podziału środków na podstawie algorytmu przyznawania dotacji bez dokonywania 
ingerencji w przypadku, gdy uczelnia zdecyduje się na profil uczelni zawodowej. 

2. Dokonanie podziału środków na podstawie algorytmu przyznawania środków wraz 
z określeniem narzutu na badania naukowe w przypadku, gdy uczelnia zdecyduje się na profil 
uczelni akademickiej. 

3. Dokonanie podziału środków na podstawie algorytmu przyznawania dotacji z możliwością 
dodatkowej ingerencji, w przypadku gdy algorytm przyznawania uczelni uwzględni wydzielenie 
środków na wspierania potencjału badawczego (uczelnie o profilu akademickim). 

W kontekście trwających prac nad reformą nauki i szkolnictwa wyższego, zmiany algorytmu 
naliczania dotacji (szczególnie w zakresie wprowadzenia wskaźnika potencjału naukowego – 
określanego poprzez uzyskane kategorie naukowe) utrzymywanie takiego stanu rzeczy już 
w perspektywie najbliższych kilku lat (choćby planowanej na rok 2021 kolejnej oceny) 
stanowić będzie istotny problem. Konieczne wydaje się zwrócenie uwagi na istotne 
zwiększenie aktywności badawczej. Wysoki udział kosztów związanych z prowadzeniem 
działalności dydaktycznej w publicznych uczelniach ekonomicznych i jednocześnie niewielki 
udział wydatków związanych z prowadzeniem działalności badawczej nie jest zjawiskiem 
korzystnym, prorozwojowym i zwiększającym potencjał badawczy uczelni ekonomicznych 
w Polsce. Oznacza to bowiem, że wykładowcy wynagradzani są przede wszystkim za 
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prowadzenie działalności dydaktycznej, co bardzo często może mieć charakter odtwórczy, 
przy braku mobilizacji do rozwoju potencjału badawczego wśród nauczycieli akademickich. 

 

 Wskazanie nadrzędnego celu wdrożenia danego rozwiązania 

1. Nadrzędnym celem rozwiązania przyjętego w punkcie 1 jest doskonalenie działalności 
w obszarze dydaktyki, nastawione na kształcenie specjalistów z zakresu prawa, ekonomii 
i zarządzania (lub innych realizowanych w ramach uczelni dyscyplin). 

2. Nadrzędnym celem działań przyjętych w punkcie drugim oraz trzecim jest rozwój uczelni 
nastawiony na rozwój badań naukowych w obszarze prawa, ekonomii i nauk o zarządzaniu 
(lub innych realizowanych w ramach uczelni dyscyplin). 

 

 Powiązania z innymi obszarami funkcjonowania uczelni 

Realizacja określonej strategii w zakresie finansowania poszczególnych jednostek jest bezpośrednio 
powiązana ze wszystkimi obszarami działalności uczelni. Zarówno bowiem ma bezpośredni wpływ na 
rozwój działalności naukowej uczelni publicznej, jak również na poziom działalności dydaktycznej. 
Przyjęcie optymalnych rozwiązań w zakresie zasad finansowania poszczególnych jednostek uczelni 
będzie także wpływać na jakość realizacji zadań w zakresie administracji i obsługi w uczelni publicznej. 

 

4.3.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Opis etapów procedury wdrożenia identyfikujący: 

 Wskazanie kluczowych kroków procedury (kamieni milowych) wraz z ich szczegółowym opisaniem 
– co jest wynikiem, w jaki sposób akceptowane, w jaki sposób wpływa/jest wykorzystywane 
w dalszych pracach 

Projekt przepisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza podział uczelni na dwie 
podstawowe kategorie. Pierwszą kategoria są uczelnie akademickie, które realizują dwa zasadnicze 
zadania. Pierwsze związane jest z realizacja zadań dydaktycznych. Drugą kategorią zadań 
realizowanych przez uczelnie akademickie są zadania związane z działalnością naukowo-badawczą. 

Drugą kategorią uczelni są uczelnie zawodowe. W tej kategorii uczelni realizowane są wyłącznie 
zadania dydaktyczne. 

Pierwszym krokiem procedury wdrażania optymalnego systemu podziału środków finansowych uczelni 
ekonomicznych jest podjęcie decyzji co do dalszego kierunku funkcjonowania uczelni. Decyzji 
o przyjęciu strategii zmierzającej w kierunku uczelni akademickiej, czy też uczelni o profilu zawodowym 
(krok 1). 

Kształt rozwiązania optymalnego dla uczelni ekonomicznej w zakresie wewnętrznego podziału 
środków i jego wdrożenie jest warunkowane planowaną strukturą organizacyjną. Projekt ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym sugeruje podział struktury organizacyjnej uczelni w oparciu o dziedziny 
i dyscypliny nauki. Nowa ustawa w ramach zwiększenia autonomii szkół wyższych decyzje 
o wewnętrznej strukturze pozostawia samym uczelniom. W przepisach nowej ustawy nie pojawia się 
kategoria jednostek podstawowych (którymi to w obecnym stanie faktycznym są najczęściej wydziały). 
Co nie oznacza, że statut uczelni nie pozostawi np. wydziałów jako jednostek organizacyjnych uczelni. 
Ten aspekt autonomii uczelni wyższej wskazuje, że kolejnym krokiem niezbędnym do wdrożenia 
optymalnego rozwiązania w zakresie podziału środków finansowych dla jednostek organizacyjnych 
uczelni jest decyzja o kształcie wewnętrznej struktury organizacyjnej. Możliwe są różne modele. 
W pierwszej kolejności wskazać należy na pozostawienie struktury wydziałowej. Przy czym należy 
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przyjąć założenie, iż nie ma podstaw do powielania dotychczasowej struktury wydziałów. Taka 
struktura winna zostać podporządkowana wytycznym zawartym w projektowanych przepisach 
ograniczających możliwość chociażby powielania kierunków prowadzonych w różnych jednostkach 
organizacyjnych uczelni. 

Alternatywnym rozwiązaniem jest wdrożenie struktury opartej np. na instytutach podporządkowanych 
poszczególnym dyscyplinom nauki. Instytuty „wynajmowałyby” pracowników do realizacji zadań 
dydaktycznych obsługiwanych przez dwie centralne jednostki. Zadaniem pierwszej jest obsługa 
studiów stacjonarnych, finansowanych ze środków subwencji. Druga jednostka obsługiwałaby zadanie 
dydaktyczne w ramach studiów niestacjonarnych, finansowanych poprzez opłaty za studia w formie 
czesnego. Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia organizacji studiów podyplomowych. Rozwiązaniem 
może być obsługa studiów podyplomowych przez: 
 instytuty, 
 jednostkę obsługującą studia niestacjonarne, 
 jednostki trzecie, obsługujące studia podyplomowe i pozostałe formy kształcenia (w przypadku UEK 

są to jednostki pozawydziałowe: Krakowska Szkoła Biznesu oraz Małopolska Szkoła Administracji 
Publicznej) (krok 2). 

 

Kolejnym krokiem jest przyjęcie wewnętrznego algorytmu podziału środków. Decyzja w sprawie 
podziału środków jest uwarunkowana podjęciem wcześniej decyzji dotyczącej strategii uczelni – 
przyjęcia kierunku uczelni zawodowej lub uczelni akademickiej. Decyzja o przyjęciu strategii uczelni 
zawodowej wskazuje na podział środków zgodnie z algorytmem przyznawania środków w oparciu 
o algorytm zawarty w stosownym rozporządzeniu, uwzgledniający parametry właściwe dla działalności 
dydaktycznej. 

Przyjęcie kierunku uczelni akademickiej wymaga uwzględnienia odpowiedniego narzutu kosztów 
działalności naukowo-badawczej. W zależności od kształtu nowego algorytmu podziału subwencji 
przyjętego w drodze rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zamiaru wzmocnienia 
działalności naukowo badawczej w uczelni, poziom środków przeznaczonych na działalność naukowo-
badawczą może zostać dostosowany poprzez określenie optymalnego wskaźnika narzutu. 

Kształt algorytmu wewnętrznego podziału środków jest uwarunkowany również decyzją o przyjętej 
strukturze organizacyjnej uczelni. Przyjęcie struktury wydziałowej powoduje konieczność rozdziału 
środków na pokrycie kosztów działalności dydaktycznej i naukowej prowadzonej w poszczególnych 
wydziałach przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztów obsługi i administracji ogólnej. Przyjęcie 
struktury „instytutowej” wymusza przygotowanie podziału środków dotacji na działalność dydaktyczną 
z uwzględnieniem kosztów obsługi i administracji oraz narzutu kosztów działalności naukowo-
badawczej przy uwzględnieniu kosztów administracji i obsługi (lub nie) (krok 3). 

 

 Wskazania dotyczące zespołów/funkcji zaangażowanych w realizację poszczególnych kroków 
procedury 

W ramach kroków 1 i 2 dokonanie wyboru profilu uczelni czy też określenie struktury organizacyjnej 
uczelni leży w gestii senatu uczelni. 

Realizacja zakresu przewidzianego dla kroku 3., a więc właściwego wypracowania wewnętrznego 
mechanizmu podziału środków wymaga zaangażowania: 
 służb finansowych uczelni (kwestura) – na etapie przygotowania propozycji rozwiązań, 
 właściwych komisji senackich, w szczególności ds. finansów, dydaktyki oraz badań naukowych – 

celem dyskusji i opiniowania proponowanych rozwiązań, 
 kolegium rektorskiego – celem opiniowania oraz akceptacji wypracowanego rozwiązania, 
 senatu – celem dyskusji i przyjęcia proponowanych rozwiązań. 
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Z uwagi na moment realizacji prac może okazać się konieczność zaangażowania rady uczelni jako jej 
nowego organu, w ramach właściwości merytorycznej. 

Dla funkcjonalnego uporządkowania obszaru konsultacji proponowanych rozwiązań, pozostaje do 
rozważenia powołanie zespołu konsultacyjnego – w sposób bieżący komentującego i uzgadniającego 
zaproponowane rozwiązania szczegółowe. 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(opis etapów) 

Rezultat 
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/ 
wzorcowych 

dokumentów) 

Miesiąc 

Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Decyzja w zakresie statusu uczelni Decyzja X             

2 Określenie struktury organizacyjnej 
Uchwała 
senatu/zarządzenie 
rektora 

X X           tbd 

3 
Wstępne opracowanie wewnętrznego algorytmu 
podziału środków 

Projekt algorytmu  X X          25 

4 Opracowanie symulacji podziału środków Materiał informacyjny   X X         4 

5 Konsultacje propozycji 
Raport z konsultacji (w tym 
opinie senackich komisji 
i opinia senatu) 

   X X        12 

6 
Korekta opracowanego rozwiązania (ewentualna) wraz 
z aktualizacją symulacji podziału środków 

Opracowany algorytm 
wraz z dokumentacją 
stosowania 

     X       8 

7 Przedstawienie władzom uczelni Decyzja władz uczelni      X X      1 

8 Akceptacja wewnętrznego algorytmu podziału środków Zarządzenie rektora       X      1 

9 Spotkania informacyjne ze społecznością uczelni 
Znajomość zasad podziału 
środków wśród 
pracowników 

       X X    4 

10 Szkolenia dla pracowników kwestury 
Znajomość stosowania 
algorytmu wśród 
pracowników kwestury 

       X X    12 

11 Realizacja przyjętych rozwiązań 
Wykorzystanie algorytmu 
(naliczenie środków) 

         X   10 

12 Monitorowanie i ewaluacja przyjętych rozwiązań 
Raport z oceny 
i rekomendacje dla 
ewentualnych korekt 

          
Okres roku 

akademickiego 30 
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4.3.4. Korzyści i koszty 

 Korzyści o charakterze organizacyjnym (m.in. optymalizacja zarządzania, poprawa komunikacji, 
redukcja kosztów, stymulowanie pożądanych działań) 

Wprowadzenie wewnętrznego algorytmu podziału środków pochodzących z subwencji oraz z własnych 
przychodów dydaktycznych, a w ślad za tym budżetowania wewnętrznych jednostek organizacyjnych, 
umożliwi dokonanie rozliczeń i zwiększenie odpowiedzialności finansowej poszczególnych 
kierowników. Pozwoli to na dokonanie oceny działalności jednostek organizacyjnych nie tylko poprzez 
analizę efektów działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej, ale również działalności 
organizacyjnej i finansowej. Dokonanie oceny efektów finansowych wpłynie także na sprawność 
w zakresie optymalizacji (ograniczania) kosztów jednostki. 

 

 Korzyści związane z poprawą efektywności funkcjonowania uczelni (m.in. wpływ na ocenę 
działalności naukowej, efektywność danego rodzaju działań uczelni itp.) 

Jednocześnie przyjęcie elastycznego – niezależnego od uwarunkowań zewnętrznych – algorytmu 
podziału środków pozwoli na stymulowanie rozwoju działalności naukowo-badawczej. Dotychczasowy 
system finansowania działalności naukowej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przestaje 
istnieć. Środki przyznawane dotychczas na podstawie przepisów o finansowaniu nauki przestają 
funkcjonować. Niezbędne staje się stworzenie w to miejsce wewnętrznego systemu finansowania 
w każdej publicznej akademickiej uczelni ekonomicznej. Systemu, który będzie w sposób efektywny 
pozwalał stymulować działalność naukowo-badawczą. Działalność, która – w przypadku aspektu 
finansowego – we wszystkich uczelniach ekonomicznych w kraju oceniana jest znacznie gorzej niż 
w przypadku innych typów uczelni (szczególnie w uczelniach technicznych). Ale również w przypadku 
uczelni o profilu rolniczym. Nie można pominąć również treści informacji płynących przy różnych 
okazjach z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie prac nad nowym Prawem 
o szkolnictwie wyższym jednoznacznie wskazano na konieczność wzmocnienia działalności naukowo-
badawczej jako sposobu na poprawę notowań nauki polskiej w światowych rankingach. Jednocześnie 
w trakcie bieżących kontaktów dotyczących sprawozdawczości i bieżącego planowania z Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego płyną informacje na temat koniczności przesunięcia nacisku na 
działalność naukowo-badawczą. 

 

 Korzyści bezpośrednie i pośrednie dla społeczności akademickiej (studenci, nauczyciele akademiccy, 
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) 

Wprowadzenie wewnętrznego systemu podziału środków finansowych pozwalającego stymulować 
wzmocnienie działalności naukowo-badawczej wpłynie na większe wsparcie pracowników, którzy 
swoją karierę związali z rozwojem naukowym. Zwiększenie strumienia środków na badania naukowe 
pozwoli na skrócenie czasu zdobywania kolejnych szczebli rozwoju naukowego. Zwiększenie zaś 
poziomu rozwoju naukowego wpłynie z kolei na jakość prowadzenia zajęć dydaktycznych dla 
studentów. A w konsekwencji pozwoli na zdobywanie coraz lepszych kwalifikacji przez studentów 
uczelni ekonomicznych. To zaś w perspektywie kolejnych okresów będzie miało niebagatelny wpływ 
na rozwój gospodarczy kraju. 

 

 Inne korzyści, np. o charakterze informacyjnym, promocyjnym itp. 

Projektowane rozwiązanie pozwoli na unikanie zarówno wewnętrznych konfliktów, jak i uznaniowości 
w decyzjach finansowych. Z tego też punktu widzenia istotne są szerokie konsultacje na etapie 
wypracowania konkretnych rozwiązań. 
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 Nakłady, jakie muszą być poniesione w związku z wdrożeniem oraz stosowaniem danego 
rozwiązania (praktyki/metody/narzędzia). Szacunkowy czas pracy związany z wdrożeniem 
i utrzymaniem rozwiązania (w osobodniach), ewentualne nakłady finansowe (główne kategorie 
kosztów), nakłady pozafinansowe (jakie). 

Wprowadzenie wewnętrznego systemu podziału środków finansowych wymagać będzie zasadniczo 
nakładów czasu pracy, szczególnie po stronie pracowników kwestury, ale także innych grup 
pracowniczych (np. komisje senackie). 

Na etapie realizacji (wdrożenia algorytmu) należy liczyć się z kosztami uwzględnienia rozwiązań 
w wykorzystywanych systemach informatycznych. 

W zakresie utrzymania rozwiązania po stronie kosztów można zidentyfikować: nakłady pracy na 
monitorowanie i ewaluację funkcjonowania rozwiązania – służące ocenie celu jakim jest wzmocnienie 
działalności naukowo badawczej. 

 

4.3.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

 Identyfikacja ryzyk 

Ryzyka związane z wdrażaniem przygotowanego rozwiązania wiążą się z niepewnością co do wejścia 
w życie nowych przepisów o szkolnictwie wyższym i działalności naukowej. Brak jest bowiem informacji 
na temat ostatecznego kształtu nowej ustawy. Brak jest również informacji na temat zasad 
finansowania szkolnictwa wyższego pod rządami nowej ustawy – w tym chociażby założeń projektu 
rozporządzenia dotyczącego algorytmu naliczania subwencji. 

Ryzykiem o charakterze wewnętrznym dla uczelni ekonomicznej przy wdrożeniu proponowanego 
rozwiązania jest niebezpieczeństwo przyjęcia niewłaściwej proporcji finansowania działalności 
naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej. Z jednej strony istnieje potrzeba wzmocnienia tej 
pierwszej. Z drugiej, główne koszty działalności publicznych uczelni ekonomicznych dotychczas 
związane były z działalnością dydaktyczną. Istnieje więc ryzyko zaplanowania zbyt małych środków na 
działalność dydaktyczną. 

 

4.3.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

Załączniki 

Załączniki zostaną wypracowane w procesie wprowadzania rozwiązania. 
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Załącznik nr 1 

Projektowane źródła finansowania 

Stan procesu legislacyjnego na dzień 24.06.2018 – na podstawie druku sejmowego nr 2563 
Sprawozdanie komisji edukacji, nauki i młodzieży (data 2018-06-07, nazwa pliku: 2056-0.PK) 

Art. 367. 1. Minister przyznaje środki finansowe, o których mowa w art. 366: pkt 1 lit. a–c, pkt 2  
lit. a-f, pkt 3, pkt 4 lit. a i b, pkt 5–7 i 9 – publicznej uczelni akademickiej tj. środki na: 

[Art. 366.] Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się na: 

1. utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym: 
a) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, 
b) utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich, 
c) rozwój zawodowy pracowników uczelni, 

 
2. utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym: 

a) prowadzenie działalności naukowej, 
b) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej 

o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł, 
c) kształcenie w szkole doktorskiej, 
d) komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, 
e) program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, 
f) program „Regionalna inicjatywa doskonałości”, 

3. świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 (tj. środki dla studentów: stypendium socjalne; 
stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomogę;̨ stypendium rektora). 

4. inwestycje związane z: 
a) kształceniem, 
b) działalnością ̨naukową, 

5. utrzymanie: 
a) aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju, 
b) specjalnej infrastruktury informatycznej 

– mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa; 
6. zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału 

w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach 
doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej; 

7. programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra; 
8. zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo 

z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 

 
 

Przy czym środki o których mowa w pkt. 1 i 2 art. 366 przyznawane są w ramach jednej subwencji. 
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Załącznik nr 2 

 

Aktualny schemat algorytmu wprowadzonego w grudniu 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego 

  

* w kolejnych latach stała przeniesienia na poziomie 50% 

Rys. 1. Elementy nowego algorytmu podziału dotacji 

Źródło: Wstępny raport z prac Zespołu ds. opracowania programu dostosowawczych zmian organizacyjnych, 
Kraków, marzec 2017 UEK. 
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Załącznik nr 3 

Schemat podziału środków finansowych przy zachowaniu struktury wydziałowej 
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Załącznik nr 4 

 

Schemat podziału środków finansowych przy zachowaniu struktury instytutowej 
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Załącznik nr 5 

Schemat podziału środków finansowych przy zachowaniu struktury instytutowej przy 
założeniu, że finansowanie działalności administracji i obsługi nie dokonuje się przez 
obciążenie kosztami pośrednimi każdego rodzaju działalności 
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4.4. Praktyka 4. Wytyczne do wzorcowej instrukcji sporządzania planu 

rzeczowo-finansowego publicznych uczelni ekonomicznych 

4.4.1. Opis rozwiązania 

Niniejsze opracowanie w zakresie wytycznych do wzorcowej instrukcji sporządzania planu rzeczowo-
finansowego przez uczelnie ekonomiczne związane jest z zapisami Działu XII ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce – projekt z dnia 23.03.2018 (w dalszej części opracowania zwanego 
„Ustawą”), a szczególności z uregulowaniami zawartymi w artykułach: 366, 367, 369, 403, 407, 408, 
409, 411 oraz 418. Wobec braku projektów szczegółowych aktów wykonawczych w zakresie 
sporządzania planów rzeczowo-finansowych przez uczelnie publiczne, w tym ekonomiczne, 
nawiązujące do powyższej Ustawy, posłużono się zapisami aktualnie obowiązującego Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku (Dz.U.2012.1533) w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej uczelni publicznych (w dalszej części opracowania zwane „Rozporządzeniem”). 

W ramach niniejszego rozwiązania przedstawiony zostanie zbiór wytycznych umożliwiających 
opracowanie wzorcowej instrukcji sporządzania planu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem 
zapisów projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wytyczne, o których tu mowa nie 
będą jednak stanowić gotowego wzorca postępowania, a jedynie zhierarchizowany i uporządkowany, 
zgodnie z terminem realizacji, zbiór kluczowych działań niezbędnych do sporządzenia planu rzeczowo-
finansowego z uwzględnieniem zapisów projektu Ustawy. Takie rozwiązanie wynika z następujących 
uwarunkowań: 
 każda publiczna uczelnia ekonomiczna posiada specyficzną strukturę jednostek organizacyjnych, 

których kompetencje i zakres odpowiedzialności może się różnić w zależności od przyjętych 
wewnętrznych uregulowań, 

 struktura każdej publicznej uczelni ekonomicznej może ulec znaczącej transformacji na mocy 
przepisów Ustawy, 

 brak jest na chwilę obecną projektów aktów wykonawczych do Ustawy w zakresie gospodarki 
finansowej uczelni publicznych, 

 wejście w życie określonych zapisów Ustawy będzie realizowane etapami. 
 

W ramach niniejszych wytycznych uwypuklone zostaną również kluczowe aspekty sporządzania planu 
rzeczowo-finansowego, które mają na celu implementację zapisów Ustawy, a w szczególności art. 366 
ust. 1 i 2 oraz art. 409. 

Bezpośrednim celem niniejszego rozwiązania jest pomoc publicznym uczelniom ekonomicznym 
w wypracowaniu sformalizowanych mechanizmów regulujących przygotowywanie planów rzeczowo-
finansowych uwzględniających zapisy Ustawy, ale również umożliwiające ocenę efektywności 
wykorzystania środków publicznych, ułatwiających opracowywanie sprawozdań z ich wykorzystania 
oraz stworzenie mechanizmów efektywniejszego ich budżetowania i kontrolowania. Niniejsze 
wytyczne dotyczące procesów planowania finansowego uczelni z uwzględnieniem uwarunkowań 
prawnych oraz potrzeb zarządczo-kontrolnych zawierać będzie harmonogram sporządzania planu 
finansowego (planu rzeczowo-finansowego), jego zakres przedmiotowy i podmiotowy wraz 
z rekomendacjami odnośnie oceny efektywności wykorzystania zaplanowanych środków finansowych. 

 

4.4.2. Przesłanki i cel stosowania 

Wdrożenie niniejszego rozwiązania jest uzasadnione w przypadku, gdy publiczna uczelnia ekonomiczna 
nie posiada opracowanych rozwiązań w zakresie dostosowania procedury opracowania planu 
rzeczowo-finansowego do rozwiązań instytucjonalno-prawnych zawartych w projekcie Ustawy, 
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z uwzględnieniem zapisów aktualnie obowiązującego Rozporządzenia. W szczególności dotyczy to 
zapisów zawartych w projekcie Ustawy dotyczących: 
 przyznawania środków finansowych na działalność dydaktyczną i badawczą w ramach jednej 

subwencji (art. 367 ust. 2), 
 uwzględnienia w procesie planowania finansowego współczynników kosztochłonności w zakresie 

prowadzenia kształcenia i działalności naukowej (art. 368), 
 uwzględnienia w procesie planowania finansowego zapisów odnoszących się do ustalania 

wysokości przyznawanych publicznym uczelniom ekonomicznym środków w ramach subwencji, 
o której mowa w art. 366 ust. 1 i 2 (art. 369 oraz 403), 

 uwzględnienia w procesie planowania finansowego waloryzacji środków finansowych 
przeznaczanych z budżetu państwa na finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki, w powiązaniu 
z mechanizmem ich podziału zawartym w art. 403 (art. 384), 

 uwzględnienia w procesie tworzenia planu rzeczowo-finansowego rozwiązań umożliwiających 
rozliczenia środków z subwencji i dotacji gromadzonych zgodnie z proponowanymi regulacjami na 
odrębnym rachunku bankowym (art. 408), 

 ukonstytuowania nadrzędnej funkcji planu rzeczowo-finansowego jako podstawowego dokumentu 
formalizującego prowadzenie przez publiczną uczelnię ekonomiczną samodzielnej gospodarki 
finansowej (art. 409), 

 uwzględnienia w procesie planowania finansowego wymogu badania sprawozdania finansowego 
publicznej uczelni ekonomicznej przez firmę audytorską (art. 411), 

 uwzględnienia w procesie planowania finansowego zapisów odnośnie transz przyznawanych 
subwencji i dotacji, o którym mowa w art. 366 ust. 1, 2, 3 i 6 do czasu ich ustalenia (art. 418), 

 uwzględnienia w procesie planowania finansowego konieczności wprowadzenia do systemu POL-
on planu rzeczowo-finansowego, sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, 
sprawozdań i raportów z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 366 oraz 
rocznego sprawozdania finansowego zbadanego przez firmę audytorską (art. 351). 

 

Nadrzędnym celem rozwiązania jest przedstawienie wytycznych dotyczących harmonogramu 
przygotowywania planu rzeczowo-finansowego oraz jego zakresu podmiotowego i przedmiotowego 
umożliwiającego terminową i właściwą realizację wspomnianych wyżej zapisów projektu Ustawy 
w oparciu o aktualnie funkcjonujące Rozporządzenie. 

Niniejsze rozwiązanie jest ściśle powiązane z funkcjami zarządczo-kontrolnymi realizowanymi przez 
wybrane jednostki organizacyjne uczelni, a także obowiązkami sprawozdawczymi i raportowymi 
w zakresie wykorzystania środków publicznych. 

 

4.4.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Implementacja rozwiązania ma na celu opracowanie wytycznych do wzorcowej instrukcji sporządzania 
planu rzeczowo-finansowego (PRF), mając na uwadze zmiany wynikające z wejścia w życie Ustawy 2.0 
oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy. Rezultatem wdrożenia niniejszego rozwiązania będzie 
opracowanie wzorcowej instrukcji sporządzania planu rzeczowo-finansowego przez publiczną uczelnię 
ekonomiczną, która może zostać zaimplementowana w danej jednostce poprzez zarządzenie rektora. 

Etap 1. Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli publicznej uczelni ekonomicznej, która 
zadeklarowała wdrożenie rozwiązania. Ma ono na celu przedstawienie przez osobę przygotowującą ze 
strony zespołu projektu Dialog w obszarze „Finanse” podstawowych założeń oraz harmonogramu 
implementacji rozwiązania. Przewiduje się, iż w spotkaniu uczestniczyłyby ze strony uczelni 
wdrażającej: rektor, prorektor ds. finansów, kwestor oraz kanclerz. Przewiduje się potrzebę organizacji 
takiego spotkania w ciągu dwóch pierwszych miesięcy. Rezultatem spotkania będzie notatka 
sporządzona przez członka zespołu projektu „Dialog” odpowiedzialnego za przygotowanie rozwiązania, 
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która zawierać będzie zgłaszane na spotkaniu uwagi pozwalające dopasować realizację kolejnych 
działań, pożądane będzie również ustalenie w miarę szczegółowego harmonogramu realizacji tych 
działań. 

Etap 2. W kolejnym etapie niezbędne jest wskazanie/zidentyfikowanie jednostek organizacyjnych 
i osób biorących udział w procesie opracowywania planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z wzorcową 
listą dedykowanych jednostek wskazanych w załączniku nr 1 (kolumna 3). Kryteria doboru powinny 
uwzględniać nie tylko przygotowanie merytoryczne pracowników jednostek, ale również dostępność 
danych potrzebnych do wykonania powierzonych zadań, możliwość wygospodarowania odpowiedniej 
liczby godzin niezbędnych do wykonania określonych czynności w danym czasie bez uszczerbku dla 
bieżących prac oraz umiejętność syntezowania dużych pakietów informacji, które stanowić będą 
podstawy planowania budżetowego na kolejny rok obrotowy. Kluczowy na tym etapie dobór jednostek 
organizacyjnych i osób tworzący plan rzeczowo-finansowy będzie przekładał się w kolejnych fazach na 
efektywność realizacji poszczególnych działań, a co za tym idzie całego procesu. Należy mieć na 
uwadze, iż sieć wzajemnych powiązań w zakresie współdzielenia informacji jest na tyle złożona, iż 
każdy etap lub jego składowa, warunkować będą w sensie jakościowym, kosztowym, czasowym 
i efektywnościowym kolejne etapy tworzenia PRF. 

Rezultatem tego etapu będzie projekt zarządzenia rektora dotyczący jednostek i osób działających 
w strukturach uczelni, które są odpowiedzialne za współtworzenie PRF. 

Etap 3. W kolejnym etapie przewidziane jest przypisanie jednostkom organizacyjnym i osobom 
przydzielonym do konkretnych etapów procesu sporządzania PRF zadań, zakresów odpowiedzialności, 
zbiorów gromadzonych i przetwarzanych danych, oczekiwanych rezultatów przetwarzania danych 
(produktów) i terminów ich realizacji. Przygotowana wedle niniejszych wskazówek wzorcowa 
instrukcja (Załącznik nr 1) powinna przypisać szczegółowe zadania stosownym komórkom 
organizacyjnym i osobom pełniącym określone stanowiska, realizowane na danym etapie procesu 
opracowywania PRF. Ma to zapobiegać częstemu zjawisku dublowania się działań, które są bezwiednie 
wykonywane przez dwie lub więcej komórek organizacyjnych lub osób i uporządkować strukturę 
zadaniową całego procesu. Przypisując szczegółowe zadania do poszczególnych jednostek unika się 
również zjawiska tzw. rozmywania odpowiedzialności, które występuje przy dublowaniu się prac lub 
braku precyzyjnego określenia, kto za jakie zadania odpowiada. Instrukcja musi również precyzować 
zakresy odpowiedzialności poszczególnych osób w procesie opracowywania PRF, które funkcjonują 
w strukturach uczelni w ramach wieloosobowych jednostek administracyjnych. Takie zapisy 
zapobiegają ewentualnym nieporozumieniom wewnątrz takich jednostek, które mogą skutkować 
brakiem realizacji określonych zadań lub ich nieterminową finalizacją. W kolejnym kroku instrukcja 
powinna bardzo precyzyjnie określać jakie zbiory informacji są gromadzone przez poszczególne 
jednostki administracyjne i osoby zaangażowane w proces tworzenia PRF, jakie są źródła pozyskania 
danych do tych zbiorów i jakim kanałem dane te będą pozyskiwane. Instrukcja powinna również 
wskazywać w jaki sposób określone zbiory danych będą przetwarzane, przez kogo będą przetwarzane 
i jakiego rodzaju efektów przetwarzania tych danych się oczekuje. Szczególnie ostatni aspekt jest 
niezwykle istotny z punktu widzenia efektywności działań w ramach całego procesu prac nad PRF. 
Produkty konwertowania i syntetyzowania danych muszą być bowiem przygotowane w formacie, który 
umożliwia ich dalsze przetwarzanie przez kolejne jednostki organizacyjne zaangażowane w tworzenie 
PRF bez konieczności ich przeformatowywania. Wiele identyfikowanych problemów z terminowością 
realizowania konkretnych działań w procesie opracowywania prowizorium budżetowego na 
publicznych uczelniach ekonomicznych wynika z konieczności wstępnego przetwarzania 
pozyskiwanych od innych jednostek danych do formatu umożliwiającego ich właściwe wykorzystanie. 
Poprawia to efektywność czasową realizowanego procesu i zapobiega zjawisku koncentrowania się 
osób i jednostek odpowiedzialnych za dane zadania na pracach niezwiązanych bezpośrednio z ich 
realizacją. Ostatnim działaniem w ramach tego etapu, a więc po przypisaniu do osób i jednostek 
organizacyjnych zadań, zakresów odpowiedzialności, zbiorów gromadzonych i przetwarzanych danych 
oraz oczekiwanych rezultatów przetwarzania danych, jest opisanie w instrukcji ram czasowych 
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ograniczających zrealizowanie określonych prac lub odwołanie się do dokumentów precyzujących te 
ramy czasowe, takich jak chociażby zarządzenia rektora, czy też komunikaty MNiSW. Wzorcowy 
harmonogram prac nad PRF przedstawiony został w Załączniku nr 1. Bezpośrednim rezultatem tego 
etapu będzie opracowanie pierwszej części wzorcowej instrukcji sporządzania PRF. 

Etap 4. Kolejny etap prac na wzorcową instrukcją przygotowania planu rzeczowo-finansowego 
powinien koncentrować się na określeniu zakresów informacji niezbędnych do zrealizowania 
określonych zadań, podmiotów odpowiedzialnych za ich przygotowanie, formy ich przygotowania oraz 
kanałów przepływu informacji pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za sporządzenie PRF. Etap ten 
nawiązuje bardzo mocno do poprzedniego i jest skoncentrowany na ustaleniu zakresu i rodzaju 
informacji wstępnych, które nie są opracowywane przez jednostki organizacyjne i osoby zaangażowane 
bezpośrednio w proces tworzenia PRF, a są niezbędne do ukończenia określonych prac w ramach 
jednego lub więcej etapów. Instrukcja powinna zatem zawierać procedury kontrolne, które umożliwią 
weryfikację dostępności i poprawności wszelkich danych bazowych, jeszcze przed formalnym 
rozpoczęciem prac nad PRF. Powinny one jasno określać kto jest odpowiedzialny za weryfikację 
wstępną danych bazowych oraz jakie dane, w jakim zakresie i w jakim formacie są wymagane do 
sporządzenia PRF. Procedury kontrolne powinny przebiegać w terminie umożliwiającym korektę 
niewłaściwie opracowanych danych lub uzupełnienie brakujących danych jeszcze przed formalnym 
terminem rozpoczęcia prac nad planem rzeczowo-finansowym. Instrukcja powinna zatem precyzować 
również harmonogram działań kontrolnych i ewentualnych naprawczych w zakresie niezbędnych 
danych wejściowych, a także listę jednostek organizacyjnych i administracyjnych odpowiedzialnych za 
ich przygotowanie. 

Niezależnie od działań kontrolnych, instrukcja powinna również precyzować format danych bazowych 
oraz kanały przepływu informacji, zarówno między osobami oraz jednostkami organizacyjnymi 
i administracyjnymi zaangażowanymi w proces tworzenia PRF, jak i tymi, które nie biorą w nim 
bezpośredniego udziału. Format wymaganych danych powinien odpowiadać potrzebom jednostek 
realizujących określone zadania przy tworzeniu planu rzeczowo-finansowego. Instrukcja powinna 
także zawierać wzorce/szablony, z którym powinny korzystać jednostki opracowujące dane bazowe 
lub przynajmniej precyzować zakres, formę i sposób prezentacji danych w sposób opisowy. Kolejnym 
dość istotnym zagadnieniem jakie należy doprecyzować we wzorcowej instrukcji opracowywania PRF 
są kanały przepływu danych między jednostkami odpowiadającymi za realizację określonych etapów 
działań nakreślonych w Załączniku nr 1. Instrukcja powinna jasno określać w jaki sposób jednostki 
administracyjne zaangażowane w prace na danym etapie powinny wymieniać dane oraz kto 
odpowiada za ich przepływ. Podobnie, instrukcja powinna jasno precyzować kanał przepływu 
informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w dany etap prac a podmiotami zaangażowanymi 
w etap prac go poprzedzający. Wymiana informacji pomiędzy jednostkami zaangażowanymi w dwa 
sąsiadujące ze sobą etapy jest szczególnie istotna, ze względu na fakt, iż w większości przypadków 
zbiory informacji opracowywane na jednym z nich warunkują rozpoczęcie prac na kolejnym. Dobrą 
praktyką będzie określenie w instrukcji osób odpowiedzialnych za przekazywanie danych między 
jednym etapem prac a kolejnym. Bezpośrednim rezultatem tego etapu będzie opracowanie drugiej 
części wzorcowej instrukcji sporządzania PRF. 

Etap 5. W następnej kolejności wzorcową instrukcję sporządzania PRF należy uzupełnić o procedury 
sprawdzające aktualność uwarunkowań formalno-prawnych PRF funkcjonujących na publicznej uczelni 
ekonomicznej, a w szczególności stosownych zapisów w statucie, rozporządzeniach, komunikatach 
i zarządzeniach rektora. Dotyczy to w głównej mierze etapów prac, które regulowane są przez 
wewnętrzne przepisy, a w szczególności: 
 komunikatu rektora regulującego prace w ramach etapu 1 i 2, 
 statutu uczelni regulującego termin i formę realizacji etapu 8, 
 zarządzenia rektora warunkującego prace w etapie 9, 
 zarządzenia rektora warunkującego prace w etapie 10, 
 zarządzenia rektora warunkującego prace w etapie 13. 
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Instrukcja powinna precyzować terminy wydania stosownych zarządzeń i komunikatów przez rektora, 
a także ich zakres przedmiotowy i/lub podmiotowy. Bezpośrednim rezultatem tego etapu będzie 
opracowanie trzeciej części wzorcowej instrukcji sporządzania PRF. 

Etap 6. W ostatniej części prac nad instrukcją opracowywania PRF należy zapoznać się z aktualnie 
obowiązującymi regulacjami prawnymi warunkującymi sporządzanie planów rzeczowo finansowych, 
takich jak Ustawa oraz rozporządzenia i komunikaty ministra właściwego. Jest to niezbędne o tyle, iż 
na etapie konstruowania instrumentu nie są jeszcze znane treści aktów wykonawczych do ustawy, 
a także innych aktów prawnych warunkujących sposób prac nad planami rzeczowo-finansowymi przez 
publiczne uczelnie ekonomiczne. Należy zatem wziąć pod uwagę możliwość, że w momencie wdrażania 
instrumentu niezbędna będzie korekta jego treści, a w szczególności zakresu merytorycznego 
Załącznika nr 1 wynikająca z nowych uwarunkowań prawnych, których treść nie była znana 
w momencie prac nad instrumentem. Bezpośrednim rezultatem tego etapu będzie opracowanie 
raportu obejmującego zestawienie aktualnie obowiązujących aktów prawnych regulujących 
sporządzanie PRF. 

Etap 7. Wspólny dla wszystkich wdrażanych rozwiązań w obszarze „Finanse”, tj. spotkanie członków 
zespołu projektu „Dialog” w obszarze „Finanse”, którego przedmiotem będzie ocena implementacji 
wybranych przez publiczne uczelnie ekonomiczne rozwiązań. 

 



 

 206 

Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/wzorcowych 
dokumentów) 

Miesiąc 
Szacunkowy nakład 

pracy w osobo-
godzinach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Spotkanie informacyjne z władzami uczelni, kanclerzem i kwestorem Notatka ze spotkania 

X X           
24 

(6 x 4) 

2 
Identyfikacja wszystkich jednostek i osób biorących udział 
w sporządzaniu planu rzeczowo-finansowego (zgodnie z wykazem 
przedstawionym w załączniku) 

Projekt zarządzenia rektora 
  X X         

30 
(5 x 6) 

3 

Przypisanie zadań, zakresów odpowiedzialności, zbiorów gromadzonych 
i przetwarzanych danych, oczekiwanych rezultatów przetwarzania 
danych (produktów) i terminów realizacji do jednostek/osób biorących 
udział w procesie sporządzania PRF (zgodnie z zestawieniem z etapu 1) 

Wzorcowa instrukcja 
sporządzania PRF – część 1 

   X X X       

48 
(8 x 6) 

4 

Określenie zakresów informacji niezbędnych do zrealizowania 
określonych zadań, podmiotów odpowiedzialnych za ich przygotowanie, 
formy ich przygotowania oraz kanałów przepływu informacji pomiędzy 
jednostkami odpowiedzialnymi za sporządzenie PRF 

Wzorcowa instrukcja 
sporządzania PRF – część 2 

    X X X      

72 
(12 x 6) 

5 

Sprawdzenie uwarunkowań formalno-prawnych sporządzania PRF 
funkcjonujących na publicznej uczelni ekonomicznej, a w szczególności 
stosownych zapisów w statucie, rozporządzeniach, komunikatach 
i zarządzeniach rektora 

Wzorcowa instrukcja 
sporządzania PRF – część 3 
(podstawy formalno-prawne 
sporządzania PRF) 

       X X    

30 
(5 x 6) 

6 

Sprawdzenie aktualnie obowiązujących przepisów wykonawczych 
regulujących sporządzanie PRF, a w szczególności ich zakres, formę oraz 
terminy opracowania 

Raport – Zestawienie 
aktualnie obowiązujących 
aktów prawnych regulujących 
sporządzanie PRF 

         X X  

24 
(6 x 4) 

7 
Spotkanie zespołu w celu ewaluacji wdrożenia rozwiązania Raport 

          X X 
24 

(6 x 4) 
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4.4.4. Korzyści i koszty 

Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu wytyczne, niezależnie od swojej pierwotnej funkcji, mają 
również na celu uporządkowanie organizacyjne procesu sporządzania planu rzeczowo-finansowego, 
poprzez delegowanie uprawnień i obowiązków związanych z tym procesem na dedykowane jednostki 
organizacyjne funkcjonujące w strukturach publicznych uczelni ekonomicznych. Wytyczne dość jasno 
prezentują ich zbiór wraz z precyzyjnym określeniem zakresu zadań jakie realizują oraz etapu prac nad 
planem, w ramach którego działania te są podejmowane. Dzięki temu oczekiwać można następujących 
korzyści o charakterze organizacyjnym dla publicznych uczelni ekonomicznych sporządzających 
instrukcję sporządzania planu rzeczowo-finansowego (PRF) wg niniejszych wytycznych: 
 precyzyjne określenie zbioru jednostek administracyjnych i organizacyjnych biorących udział 

w procesie sporządzania PRF, 
 precyzyjny harmonogram prowadzonych działań, w podziale na etapy przypisane do konkretnych 

ram czasowych roku obrotowego, 
 jasny i klarowny podział zadań, zakresów odpowiedzialności i obowiązków pomiędzy jednostki 

administracyjne i organizacyjne biorące udział w procesie tworzenia PRF, 
 precyzyjne umiejscowienie konkretnych działań podejmowanych przed dedykowane jednostki 

administracyjne i organizacyjne biorące udział w procesie tworzenia PRF w ramach harmonogramu 
jego sporządzania, 

 zgodność wewnętrznych uregulowań prawnych z obowiązującymi wymogami ustawowymi i aktami 
wykonawczymi do Ustawy, porządkująca prace na PRF w ramach utworzonego środowiska 
formalno-prawnego. 

 

Dodatkowo, taka systematyzacja prac powinna przyczynić się do poprawy efektywności wykorzystania 
zasobów ludzkich. Jednostki organizacyjne i administracyjne znające precyzyjnie zakres działań jakie 
mają podjąć oraz daty ich wykonania mogą lepiej zaplanować swoją pracę w przekroju roku 
obrotowego. Jasna i klarowana delegacja obowiązków oraz zadań podejmowanych przez jednostki 
w procesie opracowywania PRF ograniczy do minimum zjawisko dublowania się kompetencji 
i zakresów wykonywanych działań. W konsekwencji może się to pozytywnie przyczynić do 
efektywniejszego wykorzystania zasobów dedykowanych opracowaniu PRF, a co za tym idzie 
mniejszych kosztów ich wykorzystania. 

Opracowanie instrukcji przygotowania PRF zgodnie z niniejszymi wytycznymi skutkować powinno 
poprawą efektywności funkcjonowania uczelni jak i jej jednostek organizacyjnych. Dotychczasowy brak 
informacji o konkretnych wielkościach kwot dofinansowania działalności publicznych uczelni 
ekonomicznych, o którym mowa w art. 366 ust. 1 i 2 Ustawy, mocno utrudniał możliwości realizowania 
inwestycji na rzecz rozwoju naukowego i dydaktycznego, a często powodował również nieefektywne 
wykorzystanie pracy dedykowanych jednostek uczelni odpowiadających za realizowanie zamówień 
publicznych. Ponadto uczelnie będą w stanie efektywniej zarządzać całym procesem sporządzania PRF, 
z racji jasnego podziału zadań i odpowiedzialności, przypisanych do dedykowanych w strukturze 
uczelni jednostek, a także do konkretnych etapów całej procedury. 

Opracowanie instrukcji sporządzania PRF zgodnie z niniejszymi wytycznymi, a następnie 
zaimplementowanie samej instrukcji pozwoli osiągnąć wymierne korzyści dla całej społeczności 
akademickiej takie jak: 
 szybsze terminy rozpoczęcia realizacji procedur zamówień publicznych związanych bezpośrednie 

z pracą dydaktyczną, naukową i administracyjną, 
 usprawnienie procesu planowania zamówień w oparciu o prowizorium PRF przed rozpoczęciem 

nowego roku obrotowego, 
 umożliwienie realizacji większości zamówień publicznych w pierwszej części roku obrotowego, 
 umożliwienie bardziej precyzyjnego i racjonalnego planowania inwestycji jednostkom 

administracyjnym, a także organizacyjnym i w końcu naukowo-dydaktycznym. 
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Niniejsze rozwiązanie umożliwia również odniesienie innych korzyści niewymienionych wyżej, 
a mających istotne znaczenie w procesie efektywnego i skoordynowanego prowadzenia działań 
zmierzających do opracowania PRF. Sporządzenie instrukcji w oparciu o niniejsze wytyczne powinno 
usprawnić przepływ informacji pomiędzy jednostkami zaangażowanymi w tworzenie PRF, a także 
uporządkować komunikację w ramach całego procesu. Ponadto wykorzystanie niniejszego 
instrumentu powinno ograniczyć w stopniu wymiernym zjawisko „rozpraszania” odpowiedzialności za 
wykonywane zadania i produkty określonych działań pomiędzy wiele jednostek organizacyjnych 
i administracyjnych zaangażowanych w tworzenie PRF. Jest to niestety często identyfikowane zjawisko 
występujące w skomplikowanych i wielopoziomowych strukturach organizacyjnych, które 
uniemożliwia jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności do osoby lub jednostki administracyjnej. 
Brak poczucia odpowiedzialności jest często przyczyną mało efektywnych działań o niskiej jakości 
w zakresie oczekiwanych rezultatów. 

Maksymalny estymowany nakład czasu na opracowanie wzorcowej instrukcji sporządzania PRF przez 
publiczne uczelnie ekonomiczne szacowany jest na 5-7 osobodni. Niniejszy nakład czasu dotyczy osób 
w strukturze administracyjnej uczelni, decyzyjnych w zakresie planowania, sprawozdawczości 
i finansów (kwestury). Kwestia dodatkowych nakładów finansowych nie występuje w tym przypadku 
z racji faktu, iż opracowanie wzorcowej instrukcji sporządzania PRF realizowane będzie w ramach 
godzin etatowych. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że czas dedykowany na jej opracowanie 
może (lecz nie musi) przesunąć w czasie realizację innych obowiązków leżących w kompetencjach osób 
tworzących wzorcową instrukcję. 

 

4.4.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

Kluczowym ryzykiem związanym z opracowaniem wzorcowej instrukcji sporządzania PRF jest zbyt 

późne opublikowanie przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w drodze 
komunikatu, współczynników kosztochłonności warunkujących wielkość środków finansowych, 
określonych w art. 366 ust. 1 i 2, przyznanych publicznej uczelni ekonomicznej. Z racji zniesienia 
tzw. kwoty przeniesienia, wielkość tych środków przeznaczanych na utrzymanie potencjału 
dydaktycznego i badawczego może ulegać rok do roku obrotowego znacznym fluktuacjom. 

W ostatnich latach funkcjonowania publicznych uczelni ekonomicznych publikacja przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego współczynników kosztochłonności, o których mowa 
w art. 368 Ustawy na przełomie miesiąca kwietnia i maja nie stanowiła znaczącego problemu 
w zakresie planowania finansowego. Algorytm obliczeniowy uwzględniający kwotę przeniesienia 
z roku poprzedniego mocno stabilizował wielkość przyznawanych uczelniom publicznym kwot 
finansowania, przez co łatwo je było prognozować i uwzględniać w prowizoriach PRF. Niemniej 
jednak aktualizacja algorytmu znosząca kwotę przeniesienia nie tylko utrudnia, ale wręcz 
uniemożliwia jakiekolwiek racjonalne planowanie finansowe w publicznych uczelniach 
ekonomicznych, jeśli dotychczasowe terminy (kwiecień/maj) publikacji współczynników 
kosztochłonności zostaną utrzymane. 

Ryzyka zidentyfikowane w tym obszarze są dwojakiego rodzaju. Pierwsze dotyczy sytuacji, w której 
publiczne uczelnie ekonomiczne nie będą w stanie realizować części niezbędnych dla utrzymania 
potencjału dydaktycznego i naukowego nakładów ze względu na zbyt długi czas, jaki mija od 
rozpoczęcia roku obrotowego do momentu wyłonienia w trybie ustawowym dostawców 
materiałów i usług. Publikacja współczynników kosztochłonności w terminach, o których mowa 
wyżej powoduje, że publiczne uczelnie ekonomiczne dopiero w miesiącu maju znać będą kwotę 
środków finansowych, o której mowa w art. 366 ust. 1 i 2 Ustawy. W konsekwencji niezbędne 
będzie przygotowanie korekty PRF, a następnie jej przekonsultowanie z właściwymi organami 
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uczelni i uchwalenie. Z praktyki wiadomo, iż proces ten trwa w rzeczywistości około miesiąca. 
Zatem dopiero na koniec czerwca publiczne uczelnie ekonomiczne będą mogły przystąpić do 
opracowania dokumentacji projektowej i konkursowej (m.in. SIWZ), a następnie rozpocząć 
procedurę wyboru wykonawcy (dostawcy) w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień 
publicznych. Całość powyższych procedur jest częstokroć niemożliwa do przeprowadzenia przed 
zakończeniem roku obrotowego. 

Drugie dotyczy sytuacji, w której publiczne uczelnie ekonomiczne, pomimo braku znajomości 
dokładnej kwoty środków finansowych na początku roku obrotowego, decydują się mimo 
wszystko na rozpoczęcie procedur realizacji zaplanowanych wydatków (w tym inwestycji). Całość 
kosztochłonnych i czasochłonnych prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych 
i konkursowych bywa częstokroć niewykorzystywana w późniejszym terminie z racji korekt w PRF 
jakie są dokonywane po publikacji współczynników kosztochłonności przez właściwego ministra. 
W tej sytuacji publiczne uczelnie ekonomiczne poświęcają dużo czasu i środków finansowych na 
przygotowanie inwestycji, które nie są potem realizowane z racji konieczności cięć w wydatkach. 

Jedynym sposobem minimalizacji obu ryzyk jest publikacja przez właściwego ministra 
współczynników kosztochłonności, o których mowa w art. 368 ust. 2 Ustawy, przed końcem roku 
poprzedzającego rok obrotowy, na który sporządzany jest PRF. W tej sytuacji wszystkie uczelnie 
ekonomiczne będą w stanie opracować i uchwalić PRF, a nie jak dotychczas jego prowizorium, 
bazując na rzeczywistych kwotach środków finansowych jakie otrzymają na zadania określone 
w art. 366 ust. 1 i 2 Ustawy. Działanie takie, podjęte przez właściwego ministra, ograniczy 
występujący paraliż inwestycyjny na publicznych uczelniach ekonomicznych i przełoży się na 
efektywniejsze wykorzystanie zasobów osobowych uczelni, poprawę efektywności inwestycji, a co 
za tym idzie – poprawie pozycji konkurencyjnej publicznych uczelni ekonomicznych na 
europejskim rynku szkolnictwa wyższego. 

 

4.4.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

Załączniki 

Załącznik 1. Procedura sporządzania planu rzeczowo-finansowego 
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Załącznik 1. Procedura sporządzania planu rzeczowo-finansowego 

Przygotowanie planu rzeczowo-finansowego w ciągu roku z terminami 

Lp. Działania 
Komórki, osoby odpowiedzialne za 

poszczególne etapy 
Termin 

Podstawa prawna/ 
uregulowanie itd. 

1. 
Komunikat dot. zbierania materiałów do planu wraz 
z gotowym wzorem tabeli do zbierania danych 

Dedykowana komórka ds. planowania 
sierpień / wrzesień 

każdego roku 

właściwy komunikat rektora 
w sprawie opracowania 

planu rzeczowo-finansowego 
na dany rok obrotowy 

2. Etap zbierania i przygotowywania danych w tym:   

około 2 miesięcy od 
momentu ogłoszenia 
komunikatu rektora 

a. Opracowanie założeń do planu  
Organ zarządczy ds. rozwoju, organ zarządczy 
ds. finansów, kanclerz, kwestor, dedykowana 

komórka ds. planowania 

b. Opracowanie planu wynagrodzeń 
Dedykowana komórka ds. planowania, 

dedykowana komórka ds. płac 

c. Oszacowanie amortyzacji Dedykowana komórka ds. finansów i księgowości 

d. 

Sporządzanie planów przez jednostki organizacyjne 
w zakresie planowanych przychodów i kosztów 
dot. kosztów ogólnouczelnianych i środków własnych 
etc. 

Jednostki organizacyjne 

e. 
Opracowanie zbiorczego planu studiów 
podyplomowych 

Dedykowana jednostka zarządzająca studiami 
podyplomowymi 

f. 
Opracowanie planu projektów, działalności 
badawczej i funduszu pomocy materialnej 

Dedykowana komórka ds. socjalnych/kadrowych, 
Dedykowana komórka/komórki ds. badawczych 

i rozwojowych 

g. Opracowanie planu remontów i inwestycji 
Dedykowana jednostka ds. zarządzania 

infrastrukturą/ ds. remontów oraz dedykowana 
jednostka ds. aparatury i zasobów sieciowych 

h. Oszacowanie ZFŚS, plan ZFŚŚ 
Kwestor, dedykowana komórka ds. planowania i 
dedykowana komórka ds. socjalnych/kadrowych 

3. Opracowanie projektu planu rzeczowo-finansowego 
Dedykowana komórka ds. planowania, 

dedykowana jednostka ds. controllingu lub 
kontroli kosztów 

październik/listopad 
instrukcja sporządzania planu 

rzeczowo-finansowego 

4. Konsultacje z władzami uczelni 
Dedykowana komórka ds. planowania, 

dedykowana jednostka ds. controllingu lub 
kontroli kosztów 

II połowa listopada 
instrukcja sporządzania planu 

rzeczowo-finansowego 

5. 
Przekazanie projektu planu rzeczowo-finansowego 
do opinii radzie uczelni 

kanclerz, kwestor  koniec listopada 
instrukcja sporządzania planu 

rzeczowo-finansowego 

6. 
Przekazanie projektu planu do opinii senackiej 
komisji ds. budżetu i finansów 

Dedykowana komórka ds. planowania koniec listopada 
instrukcja sporządzania planu 

rzeczowo-finansowego 

7. 
Przedstawienie projektu planu na posiedzeniu 
senatu 

kanclerz, kwestor 
posiedzenie senatu 
w grudniu każdego 

roku na rok następny 

instrukcja sporządzania planu 
rzeczowo-finansowego 

8. 
Uchwalenie projektu planu rzeczowo-finansowego 
(prowizorium budżetowe) 

Senat 
posiedzenie senatu 
w grudniu każdego 

roku na rok następny 
statut uczelni 

9. 
Przekazanie propozycji limitów środków, którymi 
będą dysponować poszczególne jednostki 
organizacyjne 

Dedykowana komórka ds. planowania, 
dedykowana jednostka ds. controllingu lub 

kontroli kosztów 

w terminie 14 dni 
po uchwaleniu planu 

przez senat 
zarządzenie rektora 

10. 
Udostępnianie informacji o wysokości przyznanych 
limitów poszczególnym jednostkom organizacyjnym 

Dedykowana komórka ds. planowania 
w terminie 14 dni 

po uchwaleniu planu 
przez senat 

zarządzenie rektora 

11. 
Przekazanie uchwalonego planu rzeczowo-
finansowego ministrowi sprawującemu nadzór nad 
uczelnią 

Rektor 
w terminie 14 dni od 

jego uchwalenia 
ustawa 

12. 
Przedstawienie radzie uczelni rocznego 
sprawozdania z planu rzeczowo-finansowego za rok 
poprzedni 

kanclerz, kwestor do końca czerwca br. ustawa 

13. 
Przedstawienie senatowi uczelni rocznego 
sprawozdania z planu rzeczowo-finansowego za rok 
poprzedni 

Rektor do końca czerwca br. zarządzenie rektora 

14. 
Przekazanie ostatecznej wersji planu za 
pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Informacji 
o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on 

Rektor 
nie później niż do 30 

czerwca br. 
Ustawa – Komunikat MNiSW 

15. 
Roczne sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-
finansowego za rok poprzedni do MNiSW 

Rektor 

do dnia 30 czerwca 
roku następującego po 
roku sprawozdawczym 

ministrowi 
właściwemu do spraw 
szkolnictwa wyższego 

Komunikat MNiSW – 
Informacja dla rektorów 

uczelni publicznych 
w sprawie planu rzeczowo-
finansowego na dany rok 
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4.5. Praktyka 5. Organizacja toku studiów (stacjonarnych, niestacjonarnych) 

obejmująca analizę limitów przyjęć na poszczególne studia, liczby 

i wielkości grup studenckich oraz optymalnej liczby godzin dydaktycznych 

realizowanych w konkretnej publicznej uczelni ekonomicznej 

4.5.1. Opis rozwiązania 

Wprowadzenie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni 
publicznych i niepublicznych spowodowało konieczność szczegółowej analizy parametrów mających 
wpływ na wysokość przyznawanej dotacji. Uczelnie, które zgodnie z nowelizacją rozporządzenia nie 
osiągały parametru m na referencyjnym poziomie 13, który wpływa na wskaźnik dostępności kadry 
dydaktycznej, rozpoczęły działania mające na celu jego poprawę. W przeważającej mierze dotyczyło to 
redukcji limitów przyjęć na pierwszy rok studiów, co w dłuższym horyzoncie czasowym miałoby 
przyczynić się do poprawy tego wskaźnika. Działania te wiążą się bezpośrednio ze zmianą (spadkiem) 
liczby godzin dydaktycznych realizowanych w konkretnej uczelni. Powodowałoby to konieczność 
redukcji etatów, a tym samym pogorszenie jakości oferowanych usług dydaktycznych. W związku z tym 
kolejnym działaniem podejmowanym przez uczelnie była analiza liczebności grup studenckich, idąca 
w kierunku poprawy jakości dydaktyki. 

Następnym krokiem w analizie, szczególnie w uczelniach, w których znaczące miejsce zajmowały studia 
niestacjonarne, było określenie optymalnej z punktu widzenia finansowego uczelni liczby studentów 
tychże studiów. 

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do analizy limitów przyjęć na studia był arkusz 
kalkulacyjny Excel wspomagany przez narzędzia informatyczne (oprogramowanie) komórek 
zajmujących się w uczelni rekrutacją oraz planowaniem i rozliczaniem zajęć dydaktycznych zgodnie 
z programami studiów. Bazą wyjściową analiz był również wyciąg z podziału dotacji podstawowej dla 
danej uczelni otrzymywany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

4.5.2. Przesłanki i cel stosowania 

Uzasadnieniem analizy limitów przyjęć na studia jest występowanie w konkretnej uczelni wysokiej 
relacji między liczbą studentów i doktorantów a liczbą nauczycieli akademickich, znacząco 
przekraczającej wielkość referencyjną. Dodatkową przesłanką prowadzenia takiej analizy jest wysoki 
udział w otrzymywanej dotacji składnika studencko-kadrowego. Występowanie w danej uczelni obu 
tych warunków może powodować tak duże obniżenie dotacji podstawowej, że uczelnia będzie 
otrzymywała dotację według formuły wskazanej w punkcie 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia 
ministra (kwota dotacji na poziomie 95% dotacji roku poprzedniego), a nie kwoty wynikającej 
bezpośrednio z formuły algorytmu. Ten proces może się utrzymywać przez kilka lat. 

Nadrzędnym celem podejmowanych działań w zakresie analizy limitów przyjęć, struktury grup 
studenckich oraz liczby realizowanych godzin dydaktycznych będzie poprawa jakości procesu 
dydaktycznego, a w konsekwencji powrót do formuły algorytmicznej w otrzymywaniu dotacji przez 
daną uczelnię. Wiązać będzie się to z działaniami mającymi na celu obniżenie parametru (m) z formuły 
algorytmicznej przyznawania dotacji podstawowej, informujące go o liczbie studentów i doktorantów 
przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni. 

Jak wcześniej wspomniano, aby uzyskać pożądane zmiany w składowych algorytmu, wymagać to 
będzie powiązania działań w różnych obszarach funkcjonowania uczelni. W znaczącej mierze prace 
koncentrować się będą w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za ustalanie limitów przyjęć 
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na studia oraz podziałem liczby godzin dydaktycznych w planach zajęć. Dotyczyć to będzie zarówno 
poszczególnych wydziałów, instytutów, katedr, jak i całej uczelni. 

Podejmowane działania powinny doprowadzić do ustalenia prognozowanej wielkości środków 
finansowych (zarówno z tytułu dotacji podstawowej, jak i z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne na 
studiach niestacjonarnych) przy założeniu różnych wariantów postępowania. 

 

4.5.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Celem rozwiązania jest opracowanie narzędzia do monitorowania podstawowych parametrów 
wpływających na wysokość otrzymywanej dotacji podstawowej dla uczelni. Nowelizacja prawa 
o szkolnictwie wyższym idąca w kierunku podziału środków finansowych ze względu na parametry 
jakościowe: wskaźnik dostępności kadry dydaktycznej oraz wskaźnik potencjału naukowego uczelni, 
rodzi konieczność szczegółowej analizy danych mających wpływ na te wskaźniki. Rezultatem wdrożenia 
rozwiązania będzie arkusz kalkulacyjny, będący podstawą do planowania przyjęć na studia stacjonarne 
i niestacjonarne, a także podejmowane uchwały senatu uczelni dotyczące wielkości rekrutacji na 
studia. Kluczowymi dla wdrożenia proponowanego rozwiązania są: dokładne opracowanie danych do 
arkusza kalkulacyjnego oraz bieżące monitorowanie zmiany podstawowych parametrów arkusza. 
Proponuje się wdrożenie rozwiązania w pięciu etapach realizowanych równolegle, jednakże 
koordynowanych przez komórkę organizacyjną wiodącą. Etapami tymi są: 

1. Organizacja spotkania informacyjnego dla władz uczelni wdrażającej rozwiązanie. 
2. Przygotowanie danych do analizy limitów przyjęć na studia. 
3. Monitorowanie liczby rekrutowanych studentów oraz liczby studentów pozostałych lat studiów dla 

wszystkich stopni studiów. 
4. Określenie optymalnej z punktu widzenia uczelni liczby rekrutowanych studentów studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych. 
5. Aktualizacja danych z podziału dotacji podstawowej dla uczelni. 
6. Monitorowanie liczby zatrudnionych nauczycieli akademickich. 
 

Etap 1. Spotkanie informacyjne ma za zadanie przedstawienie założeń proponowanego rozwiązania. 
W spotkaniu uczestniczyliby: rektor, prorektor ds. finansów, prorektor ds. dydaktyki, kwestor oraz 
kanclerz. Rezultatem spotkania byłby raport zawierający informacje o procedurze wdrożenia: cel, 
zakres, regulacje wewnętrzne i zewnętrzne, definicje, przebieg procesu wdrożenia, osoby 
odpowiedzialne itp. 

Etap 2. Przygotowanie danych do analizy limitów na studia może odbywać się w działach obsługujących 
dydaktykę, proces rekrutacji na studia oraz w działach kadrowych jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli 
akademickich i działach analityczno-budżetowych w zakresie dotyczącym podziału dotacji 
podstawowej. W ramach tego etapu, realizowanego w miesiącach od trzeciego do piątego, powinny 
być wypełnione niezbędne załączniki do obliczeń w oparciu o specyfikę uczelni w zakresie 
realizowanego procesu dydaktycznego: podstawowe jednostki organizacyjne danej uczelni, kierunki 
studiów, specjalności, liczba studiujących. 

Etap 3. Zgodnie z przygotowanymi i przyjętymi danymi wyjściowymi w kolejnym etapie trwającym 
przez 12 miesięcy następuje monitorowanie zmian w zakresie wprowadzonych danych wejściowych. 
Ma to na celu zaproponowanie rozwiązań w zakresie limitów przyjęć na studia w kolejnych latach pod 
kątem optymalizacji środków finansowych uzyskiwanych z tytułu dotacji podstawowej. Komórki 
odpowiedzialne nanoszą zmiany w czasie rzeczywistym do arkusza kalkulacyjnego. Weryfikacja danych 
może odbywać się w cyklu miesięcznym, kwartalnym bądź semestralnym. Rezultatem tego etapu są 
aktualizowane na bieżąco załączniki 1-2 arkusza. 
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Etap 4. Określenie optymalnej z punktu widzenia otrzymywanej dotacji podstawowej oraz 
realizowanego procesu dydaktycznego (godziny dydaktyczne) liczby rekrutowanych studentów 
(stacjonarnych i niestacjonarnych) jest podstawową informacją zarządczą dla władz uczelni. Etap ten 
powinien prowadzić do przygotowania danych do uchwały senatu w sprawie limitów przyjęć na kolejny 
rok studiów. Etap 4 przeprowadzany jest w miesiącach od szóstego do dziesiątego, tj. od grudnia do 
kwietnia, przez komórki organizacyjne uczelni odpowiedzialne za proces dydaktyczny, rekrutację oraz 
planowanie finansowe. 

Etap 5. Etap ten wykonywany jest w miesiącach od dziesiątego do jedenastego po otrzymaniu przez 
poszczególne uczelnie ekonomiczne danych z ministerstwa dotyczących podziału środków dotacyjnych 
na dany rok kalendarzowy. W etapie uczestniczą w głównej mierze komórki finansowe uczelni 
(kwestura bądź działy planowania/budżetowania). Etap ma na celu określenie prognozy dotacji na 
kolejne lata, a rezultatem jest zaktualizowany na dany rok załącznik nr 6 arkusza. 

Etap 6. Zbieżny z zadaniami ujętymi w etapie 4 tylko w zakresie liczby zatrudnionych nauczycieli 
akademickich w konkretnej uczelni. Realizowany jest przez komórki kadrowe we współpracy 
z komórkami analityczno-budżetowymi. 
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Zestawienie tabelaryczne  

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat 
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/wzorco
wych dokumentów) 

Miesiąc 
Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Organizacja spotkania informacyjnego Raport ze spotkania X X           4 

2 Przygotowanie danych do analizy limitów przyjęć na studia 
Wypełnione załączniki od 
1 do 6 

  X X         4x8=32 

3 
Monitorowanie liczby rekrutowanych studentów oraz 
liczby studentów pozostałych lat studiów dla wszystkich 
stopni studiów 

Aktualizowane załączniki 
od 1 do 2 X X X X X X X X X X X X 24 

4 
Określenie optymalnej z punktu widzenia uczelni liczby 
rekrutowanych studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych 

- Informacja do uchwały 
senatu dotyczącej 
limitów przyjęć (zał. 1), 
- uchwała senatu 

     X X X X X   3x6=18 

5 
Aktualizacja danych z podziału dotacji podstawowej 
dla uczelni 

Załącznik nr 6 
         X X  2 

6 
Monitorowanie liczby zatrudnionych nauczycieli 
akademickich 

Załącznik nr 4 
X X X X X X X X X X X X 24 
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4.5.4. Korzyści i koszty 

 Korzyści o charakterze organizacyjnym (m.in. optymalizacja zarządzania, poprawa komunikacji, 
redukcja kosztów, stymulowanie pożądanych działań) 

W wymiarze organizacyjnym proponowane rozwiązanie optymalizuje organizację studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych pod kątem jakości kształcenia oraz środków finansowych 
uzyskiwanych z dotacji ministerialnej. Mobilizuje jednostki naukowe uczelni do uzyskiwania 
poprawy kategorii naukowych oraz wytycza kierunki polityki zatrudnienia nauczycieli 
akademickich. 

 

 Korzyści związane z poprawą efektywności funkcjonowania uczelni (m.in. wpływ na ocenę 
działalności naukowej, efektywność danego rodzaju działań uczelni itp.) 

Uczelnia dostosowująca się do pożądanych, prawnych aspektów reformy szkolnictwa wyższego po 
pierwsze kształci bardziej efektywnie, realizując założenia podnoszenia jakości kształcenia, 
a jednocześnie uzyskuje większe środki z budżetu na kształcenie. Przekładać się to będzie na lepsze 
wynagrodzenia kadry dydaktycznej oraz rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego uczelni. 

 

 Korzyści bezpośrednie i pośrednie dla społeczności akademickiej (studenci, nauczyciele akademiccy, 
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) 

Wdrożone rozwiązanie będzie sprzyjało studentom: otrzymują lepsze wykształcenie oraz warunki 
studiowania (lepsza dostępność kadry dydaktycznej, mniej liczne grupy studenckie), kadrze 
dydaktycznej – mniejsze obciążenia dydaktyczne, wyższe środki dotacyjne m.in. na wynagrodzenia 
i dydaktykę. Korzyścią dla społeczności akademickiej będzie również wzrost potencjału naukowego 
uczelni i jej znaczenia w przestrzeni szkolnictwa wyższego oraz utożsamianie się z celami uczelni. 

 

 Inne korzyści, np. o charakterze informacyjnym, promocyjnym itp. 

Poprzez zastosowane w rozwiązaniu arkusze kalkulacyjne, władze uczelni uzyskują lepsze dane do 
podejmowania bardziej efektywnych decyzji. Są również lepiej przygotowane do zmieniających się 
uwarunkowań w zakresie dystrybucji środków budżetowych (dotacje, subwencje) z ministerstwa. 

 

 Nakłady, jakie muszą być poniesione w związku z wdrożeniem oraz stosowaniem danego 
rozwiązania (praktyki/metody/narzędzia). Szacunkowy czas pracy związany z wdrożeniem 
i utrzymaniem rozwiązania (w osobodniach), ewentualne nakłady finansowe (główne kategorie 
kosztów), nakłady pozafinansowe (jakie). 

Zarówno w pierwszym roku wdrożenia rozwiązania, jak i w kolejnych latach nakłady związane będą 
głównie z czasem pracy z jednej strony kierownictwa uczelni, z drugiej komórek organizacyjnych 
zaangażowanych w realizację zadania, szacuje się, że wolumen czasu do wdrożenia i utrzymania 
rozwiązania będzie wynosił od 72 do 104 osobodni. 

 

4.5.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

Ryzyko i ograniczenia związane z wprowadzonym rozwiązaniem wiążą się głównie z niepełną 
informacją statystyczną dotyczącą danych wpływających na wysokość dotacji w konkretnej uczelni 
(udział pozostałych uczelni publicznych w dotacji). Innym ryzykiem dotyczącym rozwiązania są 
nieprzewidywalne do końca warunki zewnętrzne dotyczące budżetu państwa, mające wpływ na 
wysokość finansowania uczelni publicznych. 
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4.5.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/załączniki) 

Załącznik 1. Liczba studentów w latach (stan obecny i planowane rekrutacje) 

Załącznik 2. Liczba studentów i doktorantów – zbiorczo 

Załącznik 3. Reagowalność składnika studencko-doktoranckiego 

Załącznik 4. Wskaźnik potencjału naukowego uczelni 

Załącznik 5. Wyciąg z podziału dotacji podstawowej – arkusz 

Załącznik 6. Spadek/wzrost dotacji w latach 

 

 

 



 

 

Zał. 1. Liczba studentów w latach (stan obecny i planowane rekrutacje) 

Liczba studentów w latach 2016-2025 (stan obecny i planowane rekrutacje) 
 

Rok studiów 2016/2017 1 2 3 
po ost. 

roku 
Suma 

 
Rok studiów 2017/2018 1 2 3 

po ost. 
roku 

Suma 

studia stacjonarne  I st. 2 191 1 981 1 595 6 5 773  studia stacjonarne  I st. 1 641 2 083 1 544 0 5 268 

studia stacjonarne  II st. 1 145 1 228 0 52 2 425  studia stacjonarne  II st. 1 023 876 0 1 1 900 

Razem stacjonarne  3 336 3 209 1 595 58 8 198  Razem stacjonarne  2 664 2 959 1 544 1 7 168  
st. niestacjonarne I st. 783 648 568 3 2 002  st. niestacjonarne I st. 1 161 684 571 0 2 416 

st. niestacjonarne II st. 975 1 158 0 31 2 164  st. niestacjonarne II st. 1 185 885 0 0 2 070 

Razem niestacjonarne  1 758 1 806 568 34 4 166  Razem niestacjonarne 2 346 1 569 571 0 4 486  
Liczba studentów ogółem   5 094 5 015 2 163 92 12 364  Liczba studentów ogółem 5 010 4 528 2 115 1 11 654  

Rok studiów 2018/2019 1 2 3 
po ost. 

roku 
Suma 

 
Rok studiów 2019/2020 1 2 3 

po ost. 
roku 

Suma 

studia stacjonarne  I st. 1 441 1 560 1 623  4 625  studia stacjonarne  I st. 1 441 1 370 1 216  4 027 

studia stacjonarne  II st. 1 023 783    1 806  studia stacjonarne  II st. 1 023 783    1 806 

Razem stacjonarne  2 464 2 343 1 623 0 6 430  Razem stacjonarne  2 464 2 153 1 216 0 5 833  
st. niestacjonarne I st. 1 211 1 014 603  2 828  st. niestacjonarne I st. 1 350 1 058 894  3 302 

st. niestacjonarne II st. 1 235 1 076    2 311  st. niestacjonarne II st. 1 400 1 121    2 521 

Razem niestacjonarne  2 446 2 090 603 0 5 139  Razem niestacjonarne 2 750 2 179 894 0 5 823  
Liczba studentów ogółem   4 910 4 433 2 226 0 11 569  Liczba studentów ogółem 5 214 4 332 2 110 0 11 655  

Rok studiów 2020/2021 1 2 3 
po ost. 

roku 
Suma 

 
Rok studiów 2021/2022 1 2 3 

po ost. 
roku 

Suma 

studia stacjonarne  I st. 1 450 1 370 1 068  3 888  studia stacjonarne  I st. 1 240 1 379 1 068  3 686 

studia stacjonarne  II st. 1 100 783    1 883  studia stacjonarne  II st. 1 020 842    1 862 

Razem stacjonarne  2 550 2 153 1 068 0 5 770  Razem stacjonarne  2 260 2 220 1 068 0 5 548  
st. niestacjonarne I st. 1 200 1 179 932  3 311  st. niestacjonarne I st. 1 150 1 048 1 039  3 237 

st. niestacjonarne II st. 1 200 1 271    2 471  st. niestacjonarne II st. 1 200 1 089    2 289 

Razem niestacjonarne  2 400 2 450 932 0 5 782  Razem niestacjonarne 2 350 2 138 1 039 0 5 527  
Liczba studentów ogółem   4 950 4 603 2 000 0 11 553  Liczba studentów ogółem 4 610 4 358 2 107 0 11 075  

Rok studiów 2022/2023 1 2 3 
po ost. 

roku 
Suma 

 
Rok studiów 2023/2024 1 2 3 

po ost. 
roku 

Suma 

studia stacjonarne  I st. 1 240 1 179 1 074  3 493  studia stacjonarne  I st. 1 240 1 179 919  3 338 

studia stacjonarne  II st. 1 020 780    1 800  studia stacjonarne  II st. 1 020 780    1 800 

Razem stacjonarne  2 260 1 959 1 074 0 5 294  Razem stacjonarne  2 260 1 959 919 0 5 138  
st. niestacjonarne I st. 1 100 1 005 924  3 028  st. niestacjonarne I st. 1 100 961 885  2 946 

st. niestacjonarne II st. 1 180 1 089    2 269  st. niestacjonarne II st. 1 170 1 071    2 241 

Razem niestacjonarne  2 280 2 094 924 0 5 298  Razem niestacjonarne 2 270 2 032 885 0 5 187  
Liczba studentów ogółem   4 540 4 053 1 998 0 10 591  Liczba studentów ogółem 4 530 3 991 1 804 0 10 325  

Rok studiów 2024/2025 1 2 3 
po ost. 

roku 
Suma 

 
Rok studiów 2025/2026 1 2 3 

po ost. 
roku 

Suma 

studia stacjonarne  I st. 1 240 1 179 919  3 338  studia stacjonarne  I st. 1 240 1 179 919  3 338 

studia stacjonarne  II st. 1 020 780    1 800  studia stacjonarne  II st. 1 020 780    1 800 

Razem stacjonarne  2 260 1 959 919 0 5 138  Razem stacjonarne  2 260 1 959 919 0 5 138  
st. niestacjonarne I st. 1 100 961 847  2 908  st. niestacjonarne I st. 1 100 961 847  2 908 

st. niestacjonarne II st. 1 170 1 062    2 232  st. niestacjonarne II st. 1 170 1 062    2 232 

Razem niestacjonarne  2 270 2 023 847 0 5 140  Razem niestacjonarne 2 270 2 023 847 0 5 140  
Liczba studentów ogółem   4 530 3 982 1 766 0 10 278  Liczba studentów ogółem 4 530 3 982 1 766 0 10 278  

Tabela kontynuacji toku studiów w latach 1-2 2-3 

 

studia stacjonarne  I st.   95% 78% 

studia stacjonarne  II st.   77%   

st. niestacjonarne I st.  87% 88% 

st. niestacjonarne II st.   91%   

 

  



 

 218 

Zał. 2. Liczba studentów i doktorantów w uczelni (x) 

Rok 

Liczba studentów i doktorantów Finansowy 
skutek zmiany 

NST (tys. zł) ST NST DST DNST Ogółem 
Zmiana 
ogółem 

Zmiana 
NST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2016 8 198 4 166 275 89 12 728 - -   

2017 7 168 4 486 253 70 11 977 -751 320 1 920,0 

2018 6 430 5 139 250 70 11 889 -88 653 1 808,9 

2019 5 833 5 823 230 60 11 945 56 684 3 611,7 

2020 5 770 5 782 230 60 11 843 -103 -40 -241,9 

2021 5 548 5 527 230 60 11 365 -478 -256 -1 533,5 

2022 5 294 5 298 230 60 10 881 -483 -229 -1 374,9 

2023 5 138 5 187 230 60 10 615 -266 -110 -661,9 

2024 5 138 5 140 230 60 10 568 -48 -48 -285,4 

2025 5 138 5 140 230 60 10 568 0 0   

wysokość rocznej, średniej opłaty za zajęcia dydaktyczne 6 000 zł     

ST liczba studentów studiów stacjonarnych     

NST liczba studentów studiów niestacjonarnych     

DST liczba doktorantów studiów stacjonarnych     

DNST liczba doktorantów studiów niestacjonarnych     
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Zał. 3. Reagowalność składnika studencko-doktoranckiego na zmiany w liczbie studentów 
(doktorantów) oraz zmiany w liczbie etatów nauczycieli akademickich (NA) 

 

m – liczba studentów i doktorantów przypadających na NA w i – tej uczelni akademickiej 

M – referencyjna liczba studentów i doktorantów przypadających na NA w danej grupie uczelni 
akademickich 

Di – wskaźnik dostępności dydaktycznej (SSR) 

NA – przeciętna liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym przyznanie 
dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty) 

Jeżeli m ≤ M, to Di = 1,0 

Jeżeli m > M, to Di = (M/m) x (M/m) 

  

Liczba studentów i doktorantów w 
roku:   zmiana skutek rok  

 2016        12 844     -      751            12 093     2017  

 2017        12 093     -        88            12 005     2018  

 2018        12 005              56            12 061     2019  

 2019        12 061     -      103            11 959     2020  

 2020        11 959     -      478            11 481     2021  

 2021        11 481     -      483            10 997     2022  

 2022        10 997     -      266            10 731     2023  

 2023        10 731     -        48            10 684     2024  

 2024        10 684               –              10 684     2025  

   zmiana skutek rok  

Liczba etatów NA w roku: 2016             586               –                   586     2017  

 

2017             586                   586     2018  

2018             586                   586     2019  

2019             586                   586     2020  

2020             586                   586     2021  

2021             586                   586     2022  

 2022             586                   586     2023  

 2023             586                   586     2024  

 2024             586                   586     2025  

  
zmiana 
2017 

zmiana 
2018 

zmiana 
2019 

zmiana 
2020 

zmiana 
2021 

zmiana 
2022 

zmiana 
2023 

zmiana 
2024 

zmiana 
2025 

(m) 21,9 20,6 20,5 20,6 20,4 19,6 18,8 18,3 18,2 

(M) 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

Di 35,2% 39,7% 40,3% 39,9% 40,6% 44,0% 48,0% 50,4% 50,8% 
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Zał. 4. Wskaźnik potencjału naukowego uczelni (X) 

Jednostka 
naukowa (JN) 

Kategoria naukowa jednostki naukowej w roku 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

JN 1 A A A A A A A A A 

JN 2 A B B B B B B B B 

JN 3 A B B B B B B B B 

JN 4 A B B B B B B B B 

JN 5                   

JN 6                   

JN 7                   

JN 8                   

JN 9                   

JN 10                   

 



 

 

Zał. 5 Wyciąg z podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich na 2017 r. i 2018 r. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 

2017 r. 91 908,0 0,9743% 52 149,2 0,7732% 31 220,4 0,372% 6 015,9 1,064% 19 329,3 0,560% 2 259,9 1,791% 3 615,4 83 369,7 87 312,6 -4 595,4 -5,00% -9,29% 0,0 87 312,6 -5,00% 

2018 r. 87 312,6 0,9134% 42 884,0 0,6121% 28 739,7 0,945% 6 245,9 1,024% 16 769,5 0,333% 1 565,1 1,772% 4 159,2 71 623,7 82 947,0 -4 365,6 -5,00% -17,97% 3 492,5 86 439,5 -1,00% 

2018 /2017 95,0% 93,7% 82,2% 79,2% 92,1% 253,7% 103,8% 96,3% 86,8% 59,6% 69,3% 98,9% 115,0% 85,9%   95,0% 100,0% 193,4% - 99,0% 20,0% 

2019 – prognoza 86 439,5  0,8998% 43 651,9     0,945% 7 383,3 1,024% 17 327,9 0,333% 1 617,2 1,772% 4 297,7 74 278,1 82 117,5 -4 322,0 -5,00% -14,07% 0,0 82 117,5 -5,0% 

2020 – prognoza 82 117,5 0,8463% 41 469,3     0,945% 7 387,6 1,024% 17 501,2 0,333% 1 633,4 1,772% 4 340,7 72 332,2 78 011,6 -4 105,9 -5,00% -11,92% 0,0 78 011,6 -5,0% 

2021 – prognoza 78 011,6 0,7960% 39 395,9     0,945% 7 590,0 1,024% 17 676,2 0,333% 1 649,7 1,772% 4 384,1 70 695,9 74 111,0 -3 900,6 -5,00% -9,38% 0,0 74 111,0 -5,0% 

2022 – prognoza 74 111,0 0,7487% 37 426,1     0,945% 8 317,7 1,024% 17 853,0 0,333% 1 666,2 1,772% 4 427,9 69 690,9 70 405,5 -3 705,6 -5,00% -5,96% 0,0 70 405,5 -5,0% 

2023 – prognoza 70 405,5 0,7043% 35 554,8     0,945% 9 155,5 1,024% 18 031,5 0,333% 1 682,8 1,772% 4 472,2 68 896,9 68 896,9 -1 508,6 -2,14% -2,14% 0,0 68 896,9 -2,1% 

2024 – prognoza 68 896,9 0,6823% 34 792,9     0,945% 9 711,1 1,024% 18 211,8 0,333% 1 699,7 1,772% 4 516,9 68 932,4 68 932,4 35,5 0,05% 0,05% 0,0 68 932,4 0,1% 

2025 – prognoza 68 932,4 0,6759% 34 810,9     0,945% 9 895,7 1,024% 18 393,9 0,333% 1 716,7 1,772% 4 562,1 69 379,3  69 379,3 446,9 0,65% 0,65% 0,0 69 379,3 0,6% 
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Kwota MNiSW dla uczelni publicznych  
Udział uczelni (X) 

w kwocie MNiSW do 
podziału  

Di Yi 

Kwota MNiSW w 2018  9 607 000 000 zł  0,008998 39,7% 0,775 

Prognoza kwoty MNiSW na 2019  9 703 070 000 zł  0,008463 40,3% 0,775 

Prognoza kwoty MNiSW na 2020  9 800 100 700 zł  0,007960 39,9% 0,775 

Prognoza kwoty MNiSW na 2021  9 898 101 707 zł  0,007487 40,6% 0,775 

Prognoza kwoty MNiSW na 2022  9 997 082 724 zł  0,007043 44,0% 0,775 

Prognoza kwoty MNiSW na 2023  10 097 053 551 zł  0,006823 48,0% 0,775 

Prognoza kwoty MNiSW na 2024  10 198 024 087 zł  0,006759 50,4% 0,775 

Prognoza kwoty MNiSW na 2025  10 300 004 328 zł  0,006736 50,8% 0,775 
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Zał. 6. Spadek/wzrost dotacji w latach 

Lata 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Sp
ad

ek
/w

zr
o

st
 d

o
ta

cj
i 

2
0

1
7

-2
0

2
5

 m
ln

 z
ł 

Spadek liczby studentów - -751 -88 56 -103 -478 -483 -266 -48 0 

Dotacja wg zasad algorytmu (mln zł) 91,9 83,4 71,6 74,3 72,3 70,7 69,7 68,9 68,9 69,4 

Dotacja wg formuły „tunelu 5%” (mln zł) 91,9 87,3 86,4 82,1 78,0 74,1 70,4 68,9 68,9 69,4 

Spadek dotacji (mln zł)  –  -4,6 -0,9 -4,3 -4,1 -3,9 -3,7 -1,5 0,0 0,4 -22,5 
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Obszar V. Ustrój 

– pogłębione opisy dobrych praktyk 
EKSPERTYZY PRZYGOTOWANE W RAMACH PROJEKTU „ŚCIEŻKI DOSTOSOWANIA UCZELNI EKONOMICZNYCH DO 
ZMIAN W SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO”, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU „DIALOG” 
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
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5.1. Praktyka 1. Wybór ścieżki naukowej albo dydaktycznej pracowników 

5.1.1. Opis rozwiązania 

Przedmiotem rozwiązania jest kwestia określenia momentu i trybu wybierania przez pracowników 
ścieżki kariery oraz zakresu władczej ingerencji uczelni w tę decyzję. Problem ten dotyczy zarówno już 
zatrudnionych osób, jak i nowo rekrutowanych. Jest to jedna z najważniejszych decyzji dotyczących 
kariery pracowników uczelni wyższych, jak i zarządzania tymi organizacjami. 

Samo dokonanie wyboru w wielu przypadkach wydaje się być koniecznością w związku z nowym 
systemem finansowania uczelni. Rozwiązanie to może jednak stanowić zagrożenie, głównie w sytuacji, 
gdy preferencje pracowników nie będą pokrywały się z oczekiwaną liczebnością poszczególnych typów 
etatów. Wtedy bowiem będzie istniała potrzeba przypisania części osób wbrew ich preferencjom. 
Trzeba jednak podkreślić, że – co do zasady – możliwość specjalizacji badawczej albo dydaktycznej jest 
zmianą oczekiwaną. Pozwoli ona zakończyć fikcję działalności naukowej niektórych pracowników 
realizujących się prawie wyłącznie w dydaktyce, zaś dla osób zaangażowanych badawczo stworzyć 
instytucjonalne ramy odciążania ich z innego rodzaju działalności. Jest to więc rozwiązanie, które 
sprzyja efektywności wykorzystania zasobów ludzkich uniwersytetu. Nadal możliwe będzie też łączenie 
obu aktywności na etatach badawczo-dydaktycznych. 

Kluczową kwestią dla tego rozwiązania jest czas, na który proces ten powinien być rozłożony. Z jednej 
strony, wyraźnie widoczna jest potrzeba szybkiej adaptacji do nowego systemu (choćby ze względu na 
mechanizm finansowania). Z drugiej jednak, poświęcenie na to zadanie zbyt krótkiego czasu znacząco 
podnosi ryzyko popełnienia błędów, które niosą daleko idące skutki i które trudno jest skorygować 
(łatwiej jest namówić pracownika do wybrania danej ścieżki kariery, niż po kilku latach jej 
zadowalającej realizacji, skłonić go do zmiany). Potrzebne jest także rozstrzygnięcie, czy nowi 
pracownicy powinni dokonywać tego wyboru już na początku, czy dopiero po określonym czasie. 

Wydaje się, że trafnym rozwiązaniem będzie podejście retrospektywne. Analiza osiągnięć 
pracowników z ostatnich np. 3-5 lat pozwoliłaby na wskazanie właściwej ścieżki. Druga opcja 
sprowadza się do wyboru pracowników, wpisującego się w preferencje uczelni, z koniecznością 
weryfikacji w oparciu o określone kryteria po upływie wskazanego okresu (3-5 latach). 

 

5.1.2. Przesłanki i cel stosowania 

Celem nadrzędnym wprowadzenia tego rozwiązania jest „lewarowanie” pozycji naukowej, 
wyrażonej oceną parametryczną, a tym samym podniesienie jakości badań naukowych w uczelniach 
ekonomicznych oraz ich umiędzynarodowienie poprzez: 
 zwiększenie liczby publikacji o zasięgu międzynarodowym, 
 zintensyfikowane reprezentowanie osiągnięć nauki polskiej na zagranicznych konferencjach 

naukowych, 
 zintensyfikowanie uczestniczenia (także kierowania) w międzynarodowych projektach naukowych, 
 ułatwienie międzynarodowej mobilności pracowników (wyjazdy pracowników naukowych za 

granicę oraz zatrudnianie na etatach badawczych naukowców z zagranicy), tworzenie 
międzynarodowych zespołów badawczych, 

 wykreowanie grupy ekspertów, którzy docelowo będą mogli pełnić funkcje doradcze w instytucjach 
międzynarodowych. 

 

Stworzenie przez nową ustawę dwóch równorzędnych modeli kariery akademickiej – badawczego 
i dydaktycznego poza istniejącym obecnie naukowo-dydaktycznym postrzegamy jako zmianę 
projakościową w strukturze uczelni. Jest to jednocześnie „furtka”, dzięki której uczelnie będzie stać na 
tworzenie etatów naukowych. Nowa ustawa, w związku z zmodyfikowanymi zasadami parametryzacji 
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i podziału środków, stwarza konieczność dokonania rzetelnej weryfikacji kompetencji pracowników 
m.in. w kontekście ich zaliczania do liczby „N”. W konsekwencji zasadne może się okazać dokonanie 
podziału pracowników na tych, którzy będą koncentrować na prowadzeniu badań i aktywności 
publikacyjnej, oraz tych, którzy będą się koncentrować na obowiązkach dydaktycznych. Nie musi to 
oznaczać zmian w strukturze uczelni (wyodrębniania centrów dydaktycznych, naukowych), choć 
zmiany ustrojowe mogą sprzyjać realizacji tych celów. 

Dodać należy, że art. 127 dookreśla maksymalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla pracownika 
dydaktycznego (360 godz.) i pracownika badawczo-dydaktycznego (240 godz.). Niemniej szczegółowe 
zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników 
i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków powinno 
zgodnie z Ustawą być określone na poziomie każdej uczelni. 

 

5.1.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Opis etapów procedury wdrożenia identyfikuje: 

 wskazanie kluczowych kroków procedury (kamieni milowych) wraz z ich szczegółowym opisaniem – 
co jest wynikiem, w jaki sposób akceptowane, w jaki sposób wpływa/jest wykorzystywane 
w dalszych pracach. 

 wskazania dotyczące zespołów/funkcji zaangażowanych w realizację poszczególnych kroków 
procedury. 

 

Wprowadzanie na uczelniach ekonomicznych nowych warunków kształtowania ścieżki zatrudnienia 
musi następować stopniowo. Mając na uwadze planowanie zajęć dydaktycznych z wyprzedzeniem, 
niemożliwe będzie wprowadzanie nowego podziału od roku akademickiego 2018/2019. Tym samym 
należy przyjąć, że będzie to okres, w trakcie którego możliwe będzie przeprowadzenie „audytu” 
pracowników uczelni w obszarze poznania ich potencjału i preferencji w zakresie kształtowania ścieżki 
zatrudnienia oraz zestawienia tych preferencji z dotychczasowymi osiągnięciami w badaniach 
naukowych oraz dydaktyce. Uczelnia stanie również przed koniecznością stworzenia strategii rozwoju 
dotyczącego pożądanej intensyfikacji działalności naukowej, ale również kształcenia studentów I, II i III 
stopnia studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Konieczne będzie oszacowanie liczby 
godzin dydaktycznych na poszczególnych poziomach i kierunkach studiów oraz dopasowanie do tego 
zapotrzebowania na etaty badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne, przy uwzględnieniu również relacji 
liczby studentów do pracowników. Stąd może wynikać konieczność restrukturyzacji zatrudnienia 
pracowników akademickich – zwolnień lub przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji zewnętrznej. 
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Należy przyjąć, że podstawą wdrożenia nowej struktury stanowisk są metryczne oceny pracownicze. 
Na każde ze stanowisk powinny zostać stworzone kryteria/wymagania (przykładowe poniżej) oraz 
ich wartości, według których pracownik będzie mógł być odpowiednio zaklasyfikowany. 
Jednocześnie oczekuje się, że każda z uczelni potrafi określić jaka liczba stanowisk dydaktycznych 
(ze zwiększonym pensum wg propozycji Ustawy) jest jej niezbędna, by zabezpieczyć realizację zajęć, 
a jednocześnie tym sposobem odciążyć pracowników wpisujących się w stanowiska badawcze 
(np. dwóch pracowników dydaktycznych zrealizuje liczbę godzin przewidzianą obecnie dla trzech 
pracowników naukowo-dydaktycznych (2x360 godzin = 3x240 godzin), zwalniając tym samym 
jednego pracownika z obowiązków dydaktycznych i dając mu możliwość pełnej realizacji na polu 
badawczym). W niniejszym opracowaniu nie proponuje się szczegółowego sposobu podziału 
pracowników, gdyż rozwiązanie musi być dostosowane do bieżącej, specyficznej sytuacji danej 
uczelni. Podkreśla się przy tym, że kryteria oceny pracowników (wymagania) służące do 
wyodrębnienia pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych powinny być 
odrębne dla danej dyscypliny naukowej. Z uwagi na specyfikę danej dyscypliny odmiennie kształtuje 
się np. liczba międzynarodowych publikacji pracowników. Przykładowo w dyscyplinie 
towaroznawstwo są to publikacje dominujące, które są w dorobku większości pracowników. 

 

W ramach kształtowania ścieżki akademickiej należy wyróżnić dwa zagadnienia: 
I. Obejmujące pracowników aktualnie zatrudnionych w uczelni. 
II. Dotyczące pracowników rozpoczynających pracę jako nauczyciele akademiccy. 
 

Należy się spodziewać, że to drugie zagadnienie będzie wynikiem bieżącego zapotrzebowania uczelni 
na pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych czy dydaktycznych, a zatrudnienie 
pracowników w ramach danego stanowiska pracy będzie następowało w drodze konkursu. Z kolei 
w sytuacji pierwszej możliwe do wdrożenia wydają się być następujące warianty: 
 

Opcja 1: Rozstrzyganie podziału pracowników na badawczych, badawczo-dydaktycznych 
i dydaktycznych przez osoby zarządzające uczelnią na podstawie dotychczasowej aktywności 
poszczególnych pracowników i ich predyspozycji 

Analizie poddana zostanie aktywność badawcza i dydaktyczna pracownika z ostatnich 3-5 lat. 
W ramach dydaktyki ocenie podlegać będą przede wszystkim: wyniki ankiet studenckich, uczestnictwo 
w kursach podnoszących kompetencje dydaktyczne, opublikowane materiały dydaktyczne, publikacje 
odnoszące się do metodyki nauczania przedmiotów ekonomicznych, opieka nad studenckimi kołami 
naukowymi, organizowanie warsztatów i wyjazdów studyjnych dla studentów, prowadzenie zajęć 
w klasach patronackich szkół średnich itp. 

W ramach działalności badawczej należałoby ocenić: dorobek publikacyjny (punktowy, liczbę cytowań 
np. WoS, indeks Hirscha, realizowane granty badawcze krajowe i zagraniczne, udział w zespołach 
badawczych krajowych i zagranicznych itp.). 

Na podstawie przyjętych kryteriów progowych można wskazać cztery grupy pracowników, 
tj. realizujących się badawczo (ścieżka badawcza), będących świetnymi dydaktykami (ścieżka 
dydaktyczna), dobrych w obydwu obszarach (ścieżka badawczo-dydaktyczna) oraz niespełniających 
przyjętych kryteriów w żadnym obszarze. Przyporządkowanie pracownika do danej ścieżki 
wymagałoby weryfikacji uzasadniającej pozostanie na niej w oparciu o określone kryteria po upływie 
wskazanego okresu. Najtrudniejszą grupę stanowią ci, którzy nie spełniają przyjętych kryteriów. Wobec 
takich osób należałoby przyjąć program naprawczy i dokonać oceny jego efektów po ustalonym czasie. 
 

Opcja 2: Pozostawienie pracownikom pełnej swobody wyboru, z zastrzeżeniem możliwości jego 
weryfikacji w oparciu o określone kryteria po upływie wskazanego okresu 

Ta opcja jest zbieżna z opcją 1, a różni je jedynie moment oceny pracowników, który w tym przypadku 
winien nastąpić po min. 3 latach od wprowadzenia założonych ścieżek wraz z ogłoszeniem kryteriów 
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jakie należy spełniać, by pozostać na wybranej ścieżce, by pracownik był świadomy z czego będzie 
„rozliczany”. Na przykład pracownik badawczy powinien wykazać się w okresie 5 lat min. 3 artykułami 
z listy JCR o łącznym IF równym 1 itp. 

Dodać należy, że w docelowej strukturze zatrudnienia nadal względnie sporą grupę stanowić będą 
pracownicy badawczo-dydaktyczni. Rozwiązanie to powinno być dedykowane osobom, które łączą 
z sukcesem działalność badawczą z dydaktyczną, wykazując się w obydwu obszarach osiągnięciami 
spełniającymi oczekiwane kryteria na tej ścieżce (nieco niższe aniżeli na ścieżce dydaktycznej oraz 
badawczej). To stanowisko może też być traktowane jako przejściowe np. dla nowych pracowników, 
których potencjał i preferencje trzeba rozpoznać (np. osoby zatrudniane po doktoracie). Może być też 
„pomostem” przy przejściu ze ścieżki badawczej na dydaktyczną bądź odwrotnie. 

Procedurę wdrożenia przedstawianego rozwiązania oraz elementy składowe obrazuje poniższa tabela. 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/wzor
cowych dokumentów) 

Miesiąc 
Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Identyfikacja zapotrzebowania uczelni na pracowników o określonym 
profilu (w tym symulacje wpływu na finansowanie) 

 
X             

2 

Doprecyzowanie wymagań stawianych pracownikom badawczym 
i dydaktycznym, wraz z dostosowaniem istniejącego na uczelni systemu 
motywacyjnego oraz kampania przełamująca traktowanie stanowisk 
dydaktycznych jako mniej wartościowych 

 

X             

3 
Centralna analiza dotychczasowej aktywności pracowników w celu 
identyfikacji ich potencjału i wstępnego przypisania do jednej z grup / 
Wstępne deklaracje pracowników o wyborze ścieżki 

 
X X            

4 
Decyzja o ewentualnej rekrutacji zewnętrznej – uzupełniającej 
w przypadku szczególnie dużego niedopasowania aktualnych zasobów do 
potrzeb uczelni 

 
  X           

5 
Etap konsultacji i indywidualnych negocjacji bezpośrednich przełożonych 
z pracownikami w sprawie dokonywania wyboru ścieżki kariery 

 
 X X X          

6 
Składanie deklaracji pracowników / odgórne przypisywanie pracowników 
do ścieżki kariery 

 
    X         

7 
W przypadku administracyjnego dzielenia – czas na procedurę 
odwoławczą i ewentualne korekty 

 
    X X X       

8 Podpisywanie / aneksowanie umów o pracę        X X X     

9 

Monitoring działalności pracowników i przygotowanie raportu 
podsumowującego wraz z rekomendacjami ewentualnych przesunięć 
pracowników między grupami + możliwość zgłaszania przez pracowników 
wniosków o zmianę zaszeregowania 

 

         X X X  

10 
Okresowe korekty uwzględniające aktualne potrzeby uczelni, wyniki 
monitoringu i uzasadnione wnioski pracowników 
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Etapy postępowania: 

1. Na pierwszym etapie zespół w uczelni (osoba z Dialogu, kierownik działu dydaktyki, prorektor 
ds. kształcenia, prorektor ds. nauki, kanclerz) oszacowuje zapotrzebowanie na pracowników 
dydaktycznych oraz badawczych. Na podstawie ogólnej puli godzin dydaktycznych wskazano by 
liczbę etatów dydaktycznych koniecznych do ich „obsłużenia”. Z drugiej strony, bazując na wynikach 
ostatniej parametryzacji oszacowano by liczbę koniecznych etatów badawczych, by osiągnąć 
pożądaną kategorię naukową (zakładając właściwą liczbę publikacji, odpowiednio punktowanych, 
cytowanych itd.). Diagnoza ta zajęłaby miesiąc. Jej rezultatem byłaby „idealistyczna”, pożądana 
struktura zatrudnienia w danej uczelni. Jej realny kształt byłby pewnego rodzaju hybrydą 
dostosowaną do warunków bieżących uczelni, z uwzględnieniem w niej także pracowników 
badawczo-dydaktycznych, czy też praktyków zatrudnianych z zewnątrz, visiting professors itd. 
Efektem etapu ewaluacji stanowisk nauczycieli akademickich będzie określenie tych rodzajów 
stanowisk pracy w statucie uczelni oraz odpowiednio w regulaminach pracy, które powinny wejść 
w życie do 1.10.2019 roku. 

2. Paralelnie, w tym samym czasie trwałyby prace odnoszące się do doprecyzowania wymagań 
stawianych pracownikom badawczym i dydaktycznym, wraz z dostosowaniem istniejącego na 
uczelni systemu motywacyjnego. Ważna byłaby również kampania przełamująca traktowanie 
stanowisk dydaktycznych jako mniej wartościowych. Wymagania na stanowisku badawczym 
konkretnie wskazywałyby konieczne do osiągniecia rezultaty, mierzone w sposób punktowy, także 
liczbę cytowań np. WoS, indeks Hirscha, realizowane granty badawcze krajowe i zagraniczne, udział 
w zespołach badawczych krajowych i zagranicznych. Podobnie na stanowisku dydaktycznym 
wskazano by, jaki poziom ocen płynących z ankiet studenckich jest pożądanym, podkreślono by 
konieczność uczestnictwa w kursach podnoszących kompetencje dydaktyczne, publikowanie 
materiałów dydaktycznych, publikacji odnoszących się do metodyki nauczania przedmiotów 
ekonomicznych, ważna byłaby także opieka nad studenckimi kołami naukowymi, organizowanie 
warsztatów i wyjazdów studyjnych dla studentów, prowadzenie zajęć w klasach patronackich szkół 
średnich itp. Ustalenie wymagań oraz stworzenie arkuszy ocen pracowniczych zajęłoby również 
1 miesiąc. 

3. W kolejnym kroku (drugi i trzeci miesiąc wdrożenia) miałaby miejsce powszechna analiza 
dotychczasowej aktywności pracowników w celu identyfikacji ich potencjału i wstępnego 
przypisania do jednej z grup (badawczej lub naukowej), bądź też – w przypadku decyzji 
podejmowanej przez pracowników – ich wstępne deklaracje o wyborze konkretnej ścieżki 
zawodowej, ze świadomością wymagań stawianych w ramach każdej z nich. Każdy z pracowników 
musiałby dokonać samooceny swoich osiągnięć w okresie ostatnich 3-5 lat. Na podstawie 
przyjętych kryteriów możliwa byłaby kwalifikacja do czterech grup – wybitni naukowcy (badacze), 
wybitni dydaktycy, znakomici zarówno dydaktycy jak i badacze (oraz grupa do „restrukturyzacji”: 
kiepscy zarówno dydaktycy jak i badacze). Zgodnie z przyjętymi założeniami, decyzja 
o przynależności do danej grupy podejmowana byłaby przez przełożonych (centralnie) bądź też 
indywidualnie przez pracownika. 

4. Decyzja o ewentualnej rekrutacji zewnętrznej – uzupełniającej w przypadku szczególnie dużego 
niedopasowania aktualnych zasobów do potrzeb uczelni. Realizacja tego etapu byłaby konieczna, 
gdyby np. uczelnia planowała znaczne zwiększenie potencjału naukowego, a kadry własne nie 
byłyby w stanie tego spełnić itp. 

5. Etap kolejny – konsultacji i indywidualnych negocjacji bezpośrednich przełożonych z pracownikami 
w sprawie dokonywania wyboru ścieżki kariery byłby relatywnie długi, bo trwający 3 miesiące 
(od drugiego do czwartego miesiąca wdrożenia). Przeprowadzana ewaluacja osiągnięć 
pracowników da obraz ich „przydatności” do poszczególnych grup. Z jednej strony otrzymamy 
wynik metrycznej oceny pracownika na tle pozostałych (której być może nie zawsze będzie 
świadomy), z drugiej pojawią się konkretne oczekiwania pracodawcy (uczelni) uwzględniające 



 

 231 

pożądaną strukturę zatrudnienia wobec postawionych celów. Optymalizacja tych dwóch celów 
będzie procesem żmudnym, wymagającym indywidulanego podejścia i rozmów z pracownikami. 

6. W kolejnym kroku nastąpiłoby złożenie deklaracji przez pracowników odnośnie pożądanej ścieżki 
naukowej, bądź też podjęcie przez pracodawcę ostatecznych decyzji w zakresie przypisania 
pracowników do nowych ścieżek na uczelniach. Krok ten ma charakter czynności technicznych. 

7. Należy zaznaczyć, że w przypadku zdecydowania się władz uczelni na „odgórne” przypisanie 
pracowników do stanowisk badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, konieczne jest 
zarezerwowanie czasu, w którym spodziewać się można odwołań pracowników od podjętych przez 
pracodawcę decyzji, jak również czasu na rozpatrzenie tych odwołań oraz przeprowadzenie 
ewentualnych korekt, tak by nowa struktura zatrudnienia była adekwatna do oczekiwań uczelni 
odnośnie postępu naukowego oraz zapotrzebowania na kadrę dydaktyczną. 

8. Powyższe działania doprowadzić muszą do zawarcia stosownych aneksów do obowiązujących 
umów o pracę bądź zawarcia nowych umów, co powinno nastąpić do 30 września 2020 roku. 
Podobnie jak w kroku 6., również ten etap ma charakter czysto techniczny, jednakże z uwagi na 
liczbę pracowników uczelni oraz indywidualny charakter umów, niezbędne jest zarezerwowanie na 
ten etap odpowiednio długiego okresu szacowanego na 2-3 miesiące. 

9. Należy liczyć się z tym, że procedura wyodrębnienia etatów dla pracowników badawczych 
i dydaktycznych może skutkować niedopasowaniem nowej struktury do rzeczywistych potrzeb 
uczelni bądź też oczekiwań i kompetencji pracowników. Stąd też konieczne będzie przeprowadzenie 
monitoringu nowej struktury oraz wyników pracy pracowników, którego wyniki stanowić będą 
podstawę do ewentualnych przesunięć pracowników między grupami lub podjęcie działań 
mających na celu zatrudnienie nowych pracowników na poszczególnych etatach. Ten etap nie może 
być działaniem jednorazowym, lecz konieczne będzie jego okresowe powtarzanie dla uzyskania 
pożądanych przez uczelnie celów naukowych i dydaktycznych. Zasady oceny okresowej 
pracowników będą narzędziem ewaluacji wymagań postawionych nauczycielom akademickim 
w związku z wybraną ścieżką. Ustalenie kryteriów oceny należeć będzie do rektora, ale przy 
współudziale szerokiego gremium społeczności akademickiej, która będzie wyrażać opinię 
tj.: senatu, związków zawodowych, samorządu studenckiego i doktorantów. 

 

5.1.4. Korzyści i koszty 

Struktura (w zależności o charakteru narzędzia dopuszczalna zmiana kolejności): 

 Korzyści o charakterze organizacyjnym (m.in. optymalizacja zarządzania, poprawa komunikacji, 
redukcja kosztów, stymulowanie pożądanych działań) 

 Korzyści związane z poprawą efektywności funkcjonowania uczelni (m.in. wpływ na ocenę 
działalności naukowej, efektywność danego rodzaju działań uczelni itp.) 

 Korzyści bezpośrednie i pośrednie dla społeczności akademickiej (studenci, nauczyciele akademiccy, 
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) 

 Inne korzyści, np. o charakterze informacyjnym, promocyjnym itp. 

 Nakłady, jakie muszą być poniesione w związku z wdrożeniem oraz stosowaniem danego 
rozwiązania (praktyki/metody/narzędzia). Szacunkowy czas pracy związany z wdrożeniem 
i utrzymaniem rozwiązania (w osobodniach), ewentualne nakłady finansowe (główne kategorie 
kosztów), nakłady pozafinansowe (jakie) 

 

Niewątpliwie jednym z problemów może być mentalność silnie zakorzeniona w znacznej części 
środowiska akademickiego, która traktuje stanowiska nie-naukowe jako gorsze. Wynika to 
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m.in. z dotychczasowej praktyki przesuwania na stanowiska wykładowców / starszych wykładowców 
– głównie tych osób, które nie wywiązały się z obowiązku habilitacyjnego. Nowa ustawa pozwala 
natomiast traktować obie ścieżki kariery równorzędnie. Dla zapewnienia odpowiedniego 
zainteresowania stanowiskami dydaktycznymi, jak i z troski o dobre relacje w środowisku 
akademickim, konieczne jest w tym kontekście podjęcie działań mających prowadzić do poprawy 
postrzegania nie-naukowych stanowisk w szkołach wyższych. 

Pozostałe korzyści i ryzyka różnią się w zależności od przyjętego wariantu: 

Opcja 1: 

 korzyści – lepsze dopasowanie struktury do potrzeb uczelni, zapewnienie odpowiedniego podziału 
potencjału do realizacji wszystkich funkcji uczelni, oparcie decyzji na bardziej obiektywnych 
kryteriach, 

 koszty (ryzyka) – możliwy opór części pracowników, ryzyko rezygnacji z pracy części kadry, 
niedopasowanie do preferencji pracownika może negatywnie oddziaływać na jego motywację do 
pracy. 

 

Opcja 2: 

 korzyści – łatwiejsze przeprowadzenie, mniejsze ryzyko rezygnacji z pracy przez zatrudnionych, 
oddziaływanie motywacyjne (wywiązywanie się ze złożonych przez pracownika zobowiązań), 

 koszty (ryzyka) – możliwość przejściowego niedopasowania struktury do potrzeb uczelni, trudności 
w realizowaniu mniej popularnej funkcji uczelni, błędy w samoocenie. 

 

5.1.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

 Identyfikacja ryzyk 

 Analiza ryzyk 

 Sposoby minimalizowania/przeciwdziałania/zapobiegania ryzykom 

 

Dostrzeżonym ryzykiem jest niedostosowanie kompetencji osób prowadzących zajęcia dydaktyczne do 
zapotrzebowania na realizację danych zajęć. O ile raczej nie będzie to dotyczyło tzw. przedmiotów 
ogólnoekonomicznych, problem może pojawić się w sytuacji przedmiotów specjalnościowych. Nie 
trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której obecnie dany przedmiot prowadzony jest przez 
specjalistę z tego obszaru – jeśli specjalista ten będzie kontynuował pracę jako pracownik badawczy, 
nie będzie prowadził zajęć dydaktycznych. Powstanie konieczność przypisania do przedmiotu nowego 
prowadzącego, co skutkować może obniżeniem jakości nauczania (pomimo kompetencji 
dydaktycznych – brak wiedzy specjalistycznej z danego obszaru tematycznego). Ograniczeniem tego 
ryzyka może być poinformowanie pracownika dydaktycznego z właściwym wyprzedzeniem czasowym 
o nowych przedmiotach, które będzie prowadził, by mógł solidnie przygotować się do tych zajęć oraz 
możliwość współprowadzenia zajęć z „praktykiem” – ekspertem z danej dziedziny. 

Ryzykiem jest również prawdopodobny opór pracowników, którzy będąc dotychczas pracownikami 
naukowo-dydaktycznymi mieliby zostać przesunięci do grupy pracowników dydaktycznych, co wiązać 
się będzie ze zwiększeniem pensum dydaktycznego, które aktualnie może być wynagradzane w formie 
godzin nadliczbowych. W rezultacie może to oznaczać obniżenie realnego poziomu wynagrodzenia 
przy niezmienionym nakładzie pracy. Ograniczeniem tego ryzyka będzie samodzielna deklaracja 
pracownika dotycząca chęci wyboru ścieżki dydaktycznej, w pełnej świadomości konsekwencji tego 
wyboru. 
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Jako ryzyko wskazuje się również możliwość braku wykonywania pracy przez pracowników 
badawczych przy pobieraniu wynagrodzenia. Przykład: pracownik w efekcie dotychczasowych 
osiągnięć naukowych rozpoczyna realizację ścieżki badawczej. Kolejna ocena jego osiągnięć nastąpi za 
np. 3-5 lat. W tym czasie może nie wykonywać pracy badawczej a pobierać jednocześnie 
wynagrodzenie (lub nie będzie wykonywał pracy przez rok a dopiero w drugim roku zintensyfikuje 
swoją aktywność publikacyjną, badawczą celem uzyskania pozytywnej oceny). Ograniczeniem tego 
ryzyka może być konieczność planowania rocznej działalności badawczej i jednocześnie prowadzenia 
szczegółowej sprawozdawczości po upływie założonego (np. rocznego) okresu. 

 

5.1.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

Załączniki 

Załączniki zostaną opracowane w toku procesu wdrażania rozwiązania. 

W przypadku opcji 1 – konieczność stworzenia formularza dotychczasowych osiągnięć i predyspozycji 
pracownika, który pozwoli w przejrzystej skali punktowej przyporządkować go do jednej z grup, 
określenie podmiotów odpowiedzialnych za merytoryczną (jakościową) ocenę uzupełniającą 
obiektywne dane punktowe. 

W przypadku opcji 2 – konieczność stworzenia procedury, która choćby w minimalnym stopniu 
skoordynuje wybory oraz określenia systemu zachęt (nie-władczego oddziaływania), a także zarysu 
późniejszej weryfikacji tych wyborów. 

 

We wszystkich trzech przypadkach potrzebne jest jednak: 

 stworzenie arkusza kalkulacyjnego obliczającego wpływ różnych wariantów podziału na działalność 
(w tym przede wszystkim) finansowanie uczelni, 

 określenie wymogów stawianych pracownikom w poszczególnych ścieżkach kariery, 
 dopasowanie systemu motywacyjnego, 
 stworzenie formularza pozwalającego kwalifikować pracowników do danej ścieżki kariery (władczo 

albo jako sugestia – wsparcie decyzji samego zainteresowanego) uwzględniającego dotychczasowe 
osiągnięcia i predyspozycje pracownika, który ułatwi w przejrzystej skali punktowej 
przyporządkowanie go do jednej z grup, określenie podmiotów odpowiedzialnych za merytoryczną 
(jakościową) ocenę uzupełniającą obiektywne dane punktowe, 

 stworzenie procedury zmiany ścieżki (+ ew. procedury odwoławczej), dopasowanie stosowanych 
wzorów umów o pracę do nowych ścieżek kariery. 

 

Powyższe elementy wymagają dostosowania do specyfiki poszczególnych uczelni, dlatego też 
dokumenty zostaną przygotowane na etapie wdrażania rozwiązania po konsultacjach z organami 
uczelni. Na etapie wdrażania przewiduje się stworzenie (dostosowanie już obowiązujących 
w uczelniach): 

 algorytmu zapotrzebowania uczelni na potencjał kadrowy pracowników naukowych, naukowo-
dydaktycznych i dydaktycznych, 

 kwestionariuszy wymagań dla pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, 
 kwestionariuszy wyboru ścieżki (w pierwszej wersji pracownika, w drugiej wersji decydenta), 
 kwestionariuszy oceny merytorycznej pracownika na podstawie kwestionariusza zapotrzebowania/ 

wymagań w odniesieniu do dokonanego wyboru ścieżki, 
 wzorów aneksów do istniejących umów o pracę. 
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5.2. Praktyka 2. Rozwiązania ustrojowe rad naukowych 

5.2.1. Opis rozwiązania 

Przedmiotem rozwiązania jest stworzenie i umiejscowienie rad naukowych w strukturze uczelni 
ekonomicznych. Potrzebne w tym kontekście jest określenie trybu powoływania, składu i regulaminu 
obradowania tych organów. Rady naukowe byłyby uczelnianymi centrami doskonałości naukowej. Do 
ich kompetencji należałoby m.in.: prowadzenie postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych, 
podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących działalności naukowej uczelni, udział w rekrutacji na 
niektóre stanowiska oraz inicjowanie działań podnoszących kompetencje naukowe pracowników 
uczelni. 

Proponowane rozwiązanie jest wykorzystaniem autonomii ustrojowej, jaka zostaje wprowadzona 
nową ustawą w art. 17 ust. 2. Dzięki niej możliwe jest bowiem tworzenie organów uczelni innych niż 
wymienione w art. 17 ust. 1. Rekomendowanym rozwiązaniem jest tu utworzenie oddzielnych rad dla 
każdej dyscypliny nauki, w której uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopni lub prowadzi 
istotną część badań. W skład rady naukowej wchodziliby profesorowie (uczelniani i tytularni) 
zatrudnieni na uczelni (więcej niż 2/3 składu) oraz przedstawiciele doktorów i doktorantów. 
Na potrzeby badań / postępowań interdyscyplinarnych powoływano by wspólne komisje kilku rad, 
które w danej kwestii podejmowałyby / rekomendowałyby zasadnicze działania merytoryczne. 

 

5.2.2. Przesłanki i cel stosowania 

Wskutek centralizacji uprawnień do nadawania stopni na poziomie ogólnouczelnianym, konieczne jest 
– z jednej strony zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego tych postępowań, z drugiej zaś – 
niedopuszczenie do zdominowania przez te zadania prac senatu. W przypadku dużych uczelni 
niebezpieczeństwo uniemożliwienia prawidłowej realizacji innych zadań tego organu jest szczególnie 
wysokie. 

Trzeba podkreślić, że dodanie tak pracochłonnego zakresu spraw, jakim jest prowadzenie postępowań 
w sprawie nadawania stopni do kompetencji senatu, znacząco utrudniłoby realizację innych (także 
kluczowych dla funkcjonowania uczelni) funkcji tego organu. W praktyce i tak wymuszałoby to 
tworzenie prowadzenie prac w mniejszych zespołach (podkomisjach). Problem w tym, że w ich skład 
musiałyby także wchodzić osoby niewyróżniające się w obszarze naukowym, przez co jakość 
postępowań w sprawie nadawania stopni musiałaby doznawać uszczerbku. Stąd stworzenie 
wyspecjalizowanego organu – rady naukowej, gdzie skład jest ustalany wyłącznie w oparciu 
o kryterium pozycji naukowej. 

Rola rad naukowych nie może jednak ograniczać się wyłącznie do prowadzenia postępowań w sprawie 
nadawania stopni. Powinny być one centrami koordynacji badań i posiadać uprawnienia do 
podejmowania decyzji strategicznych m.in. w odniesieniu do zakresu badań, ich kierunku, sposobu 
finansowania, uczestnictwa w konkursach grantowych itp. Warty rozważenia jest także udział rad 
naukowych w procesie oceniania pracowników w obszarze działalności naukowej oraz w inicjowaniu 
uczelnianych działań podnoszących kompetencje naukowe pracowników (kursy, szkolenia, konsultacje 
itp.). Organy te powinny też odgrywać wiodącą rolę w procesie rekrutacyjnym do szkół doktorskich 
oraz pomocniczą w naborze pracowników na stanowiska badawcze i badawczo-dydaktyczne. Rady 
byłyby więc uczelnianymi centrami doskonałości naukowej. 
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5.2.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Wprowadzenie rad naukowych wymaga modyfikacji statutów uczelni dokonywanej w ramach 
przyznanej przez ustawę swobody ustrojowej – art. 17 ust. 2. Dokonywanie tych zmian zgodnie z art. 28 
ust. 1 jest zastrzeżone dla senatu. Nie oznacza to jednak, że senat musi mieć pełną kontrolę nad 
tworzonymi radami (możliwe warianty zostały opisane w załączniku). Ustawa nie przesądza bowiem 
o wewnętrznej organizacji uczelni. Należy jednak wykluczyć całkowitą utratę wpływu na realizację 
przez inny organ tych zadań, które zostały przypisane do senatu przez art. 28 ust. 1 – w tym 
w szczególności pkt 8 – nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, pkt 12 – ustalania 
programów kształcenia w szkołach doktorskich. 

Na tym poziomie konieczne jest przede wszystkim określenie sposobu powoływania członków rad 
naukowych (określenie kryteriów oraz liczebności) oraz podstawowych zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem (wybór przewodniczącego, zwoływanie posiedzeń, wymogi kworum). Mniej 
istotne rozwiązania powinny być delegowane na senat oraz same rady naukowe, które wewnętrznie 
rozstrzygałyby kwestie mniej istotne. 

Szczególnie w początkowym okresie potrzebne są relatywnie częste sprawozdania przewodniczących 
rad naukowych przed senatem. Warto też z góry założyć, że po określonym czasie (np. 2 latach) 
działalności, temat funkcjonowania rad naukowych wróci na senat w celu korekty ewentualnych 
problemów ich funkcjonowania. W tym kontekście godne rekomendacji jest wprowadzenie rad 
w takich ramach ustrojowych, które pozostawiałyby w rękach senatu możliwość natychmiastowego 
korygowania działań rad naukowych poprzez modyfikowanie pierwotnych uchwał. 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest stworzenie odrębnych organów, w skład których wchodziliby 
przedstawiciele poszczególnych dyscyplin. Byłyby to osoby wyróżniające się dorobkiem naukowym. 
Z pewnością, zasadniczą część składu powinni stanowić profesorowie (tytularni i uczelniani) – nie mniej 
niż 2/3 składu, który powinien być jednak uzupełniany wyróżniającymi się naukowo pracownikami ze 
stopniem naukowym doktora oraz reprezentacją (10%) doktorantów. Dokładne proporcje i liczebność 
poszczególnych rad powinny być ustalone w odniesieniu do potrzeb (wielkości, liczby dyscyplin) 
poszczególnych uczelni. 

W kontekście zakresu działania rad naukowych, oczywisty wydaje się być fakt, że przewodniczącymi 
tych organów powinni być samodzielni pracownicy naukowi (a nawet wyłącznie profesorowie 
tytularni). Wybór przewodniczącego może być dokonywany przez senat lub pozostawiony samym 
radom naukowym. W tym drugim wariancie, konieczne jest wskazanie przez senat osoby 
odpowiedzialnej za zwołanie i poprowadzenie pierwszego posiedzenia rady do czasu wyboru 
przewodniczącego. 

Na wstępie konieczne będzie też rozstrzygnięcie, które regulacje powinny znaleźć się w statucie 
(dla zachowania elastyczności rekomenduje się minimalny zakres ustalany w tym dokumencie), jaki 
miałby być pozostawiony w gestii senatu (rekomendowane jest, aby na tym szczeblu rozstrzygane były 
zasadnicze kwestie ustrojowe i organizacyjne), a które powinny być pozostawione samym radom 
(na mocy ustalonego przez senat regulaminu). 

Wdrożenie wymagałoby podjęcia następujących działań: 

1. Przygotowanie projektu zmian statutu wprowadzającego rady naukowe (wymaga to analizy 
statutów wszystkich uczelni zaangażowanych w projekt, gdyż przyjęte w nich regulacje mogą 
wymagać różnych modyfikacji). To zadanie byłoby w całości realizowane przez zespół projektowy. 

2. Przygotowanie załącznika do uchwały senatu – regulaminu rad naukowych (w zależności od 
przyjętych rozwiązań rolą senatu będzie powołanie rady lub wyłącznie wskazanie składu lub jego 
części oraz ew. rozstrzyganie wybranych kwestii dot. organizacji pracy, które nie będą delegowane 
na same rady). W ramach tych działań określono by także tryb procedowania postępowań 
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interdyscyplinarnych przez wspólne komisje kilku rad naukowych. To zadanie byłoby realizowane 
w całości przez zespół projektowy. 

3. Przeprowadzenie konsultacji (forma konsultacji dostosowana do potrzeb poszczególnych z uczelni 
zaangażowanych w projekt, przy generalnym niskim poziomie sformalizowania). To zadanie 
realizowałyby zespoły zadaniowe powoływane w każdej z uczelni przez rektora (lub prorektora 
właściwego ds. rozwoju lub nauki) przy wsparciu zespołu projektowego. 

4. Modyfikacja ww. projektów w oparciu o uwagi zgłaszane w konsultacjach (o kształcie ostatecznej 
propozycji decydują władze poszczególnych uczelni przy wsparciu merytorycznym zespołu 
projektowego). 

5. Podjęcie na senacie uchwały w sprawie utworzenia rad naukowych (dokonanie modyfikacji statutu 
oraz podjęcie uchwały, do której załącznikiem będzie regulamin rad naukowych). Wnioskodawcą 
byłby rektor (ewentualnie prorektor właściwy do spraw rozwoju lub nauki), a rozstrzygnięcie 
podejmowałby senat każdej z uczelni. 

6. W zależności od przyjętych regulacji – wybór członków rad naukowych i ew. inne działania inicjujące 
senatu/rektora (w przypadku, gdy te działania nie będą mogły być podjęte wraz z uchwałą, o której 
mowa w pkt. 5). 

7. Zwołanie pierwszych posiedzeń rad naukowych w celu m.in.: wyboru przewodniczącego (o ile nie 
został wskazany przez senat lub nie jest nim np. z urzędu prorektor ds. nauki), ustalenia sposobu 
działania w obszarach, w których uchwała senatu deleguje te kompetencje na rzecz rad naukowych 
(pierwsze posiedzenia o charakterze organizacyjno-formalnym). Za to zadanie odpowiadałyby 
jednostki zapewniające obsługę rad naukowych na poszczególnych uczelniach we współpracy 
z przewodniczącym rady. 

8. Realizacja obowiązku sprawozdawczego przez przewodniczących rad naukowych przed senatem 
(zadanie realizowane w czasie wykraczającym poza ramy tego etapu projektu). 

9. Analiza pierwszego okresu działalności rad naukowych na forum senatu, wraz z wprowadzaniem 
ewentualnych korekt (zadanie realizowane w czasie wykraczającym poza ramy tego etapu 
projektu). 

 

W związku z autonomią ustrojową poszczególnych uczelni, nie sposób zakładać „sztywnych” 
rezultatów projektu w postaci kompletnego wdrożenia rad naukowych i inauguracji ich pracy. Nie 
można bowiem wykluczyć, że w którejś z uczelni idea wprowadzenia rad naukowych nie spotka się 
z akceptacją właściwych organów. Stąd rezultatami w pełni zależnymi od wykonawców niniejszego 
projektu są punkty 1 i 2 oraz w dużej mierze także 3 i 4. 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/wzorco
wych dokumentów) 

Miesiąc Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

1 

Przygotowanie projektów przepisów konstytuujących rady 
naukowe w statucie uczelni 

5 projektów przepisów 
dostosowanych do 
statutów wszystkich 
uczelni w projekcie 

X X            

2 
Przygotowanie projektu uchwały senatu oraz modelowego 
regulaminu rady naukowej (jako załącznika do uchwały) 

projekt uchwały oraz 
regulaminu rady 

 X X           

3 
Konsultacje projektów w środowisku każdej z uczelni 
uczestniczącej w projekcie 

raport z konsultacji 
   X X         

4 
Modyfikacja projektów z pkt 1 i 2 po konsultacjach zaktualizowane 

5 projektów przepisów 
     X        

5 
Wprowadzenie zmian w statutach oraz podjęcie uchwały 
senatu w sprawie powołania rad naukowych 

5 uchwał senatów 
uczelni biorących udział 
w projekcie 

      X X      

6 
W zależności od przyjętych regulacji – wybór członków rad 
naukowych i ew. inne działania inicjujące senatu / rektora 

zarządzenia lub uchwały 
        X X    

7 

Pierwsze posiedzenia rad naukowych zwołanie pierwszych 
posiedzeń każdej 
z utworzonych rad 
naukowych 

          X X  
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5.2.4. Korzyści i koszty 

 Korzyści o charakterze organizacyjnym (m.in. optymalizacja zarządzania, poprawa komunikacji, 
redukcja kosztów, stymulowanie pożądanych działań) 

Stworzenie nowych organów uczelni, którymi są rady naukowe pozwoli z jednej strony na 
odciążenie senatu w procesie procedur administracyjnych (zmniejszając zakres szerokich jego 
kompetencji i obowiązków), ale również i przede wszystkim przyniesie centralizację w dziedzinie 
zarządzania merytorycznymi procedurami i rozstrzygnięciami takimi jak: obradowanie i nadawanie 
stopni naukowych, podejmowanie strategicznych decyzji dot. działalności naukowej uczelni, udział 
w rekrutacji na niektóre stanowiska oraz inicjowanie działań podnoszących kompetencje naukowe 
pracowników uczelni. 

 

 Korzyści związane z poprawą efektywności funkcjonowania uczelni (m.in. wpływ na ocenę 
działalności naukowej, efektywność danego rodzaju działań uczelni itp.) 

Rozwiązanie pozwoli na stworzenie wyspecjalizowanego merytorycznie organu, którego 
kompetencje skupione będą w obrębie dziedziny naukowej, co pozwoli na planowanie 
merytorycznych działań i podejmowanie decyzji w gronie wybitnych znawców tematu 
skoncentrowanych na rozwój dziedziny, którą reprezentują, tak pod względem rozwoju 
naukowego, dydaktycznego, jak i organizacyjnego. 

 

 Korzyści bezpośrednie i pośrednie dla społeczności akademickiej (studenci, nauczyciele akademiccy, 
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) 

Skład rady naukowej uzależniony byłby od decyzji władz poszczególnych uczelni, ale bez wątpienia 
wchodziliby do nich profesorowie (uczelniani i tytularni) zatrudnieni na uczelni (więcej niż 2/3 
składu) ale również przedstawiciele doktorów i doktorantów zainteresowanych konkretnym 
tematem. Stąd też od decyzji poszczególnych uczelni i ich autonomii zależeć będzie udział 
środowiska osób zainteresowanych tematyką a niebędących samodzielnymi naukowymi 
pracownikami, w szczególności w procesie koordynacji i prowadzenia badań. 

 

 Inne korzyści, np. o charakterze informacyjnym, promocyjnym itp. 

Tworzenie rad naukowych pozwoli na przekazanie i usystematyzowanie konkretnych zadań 
wyspecjalizowanym organom, dzięki czemu deleguje odpowiedzialność związaną z kierunkiem 
planowania i rozwoju dziedziny naukowej. Promowanie badań interdyscyplinarnych poddanych 
ocenie „wspólnych komisji powołanych z reprezentantów poszczególnych rad naukowych” pozwoli 
również na delegowanie kompetencji w procesie koordynacji badań interdyscyplinarnych 
poszczególnym podmiotom. 

Podstawową korzyścią stworzenia rad naukowych będzie oddzielenie dotychczasowych działań 
administracyjnych rad wydziału czy senatu od wysoce specjalistycznych procesów 
skoncentrowanych na rozwój dziedzin naukowych – ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój 
badań naukowych w dziedzinach koordynowanych przez rady. Przyczyni się to do stworzenia 
swoistego centrum rozwoju naukowego. Pozwoli to na jasne komunikowanie kierunków rozwoju 
naukowego i ich koordynację. Ułatwi także gromadzenie informacji o sukcesach naukowych 
w kontekście ich wykorzystywania w promowaniu uczelni. 
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 Nakłady, jakie muszą być poniesione w związku z wdrożeniem oraz stosowaniem danego 
rozwiązania (praktyki/metody/narzędzia). Szacunkowy czas pracy związany z wdrożeniem 
i utrzymaniem rozwiązania (w osobodniach), ewentualne nakłady finansowe (główne kategorie 
kosztów), nakłady pozafinansowe (jakie). 

Podstawnymi nakładami, które będą musiały być poniesione w związku z wdrożeniem przekazania 
kompetencji „rozwoju dziedziny naukowej” radom naukowym będzie koszt organizacji ich 
posiedzeń i ich obsługa administracyjna. 

Początkowo nie bez znaczenia pozostanie dostosowanie wewnętrznych aktów uczelni do 
przyjętego rozwiązania – delegujących poszczególne uprawnienia i kompetencje nowym organom. 
Stworzenie regulaminu rad i ich obradowania, regulaminu komisji koordynacji badań 
interdyscyplinarnych. 

 

5.2.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

Na etapie wdrażania rozwiązania może pojawić się nieufność wobec przekazania tak istotnej 
kompetencji nowemu (w pewnym stopniu eksperymentalnemu) organowi. Obawy te mogą być 
łagodzone poprzez wprowadzenie „bezpieczników” takich jak: regularne sprawozdania przed senatem, 
możliwość odwołania się od niektórych decyzji rady do senatu/rektora, czy z góry założoną weryfikację 
sposobu funkcjonowania rady naukowej przez senat. 

Na etapie stosowania natomiast, w zależności od kształtu uchwały senatu w sprawie utworzenia rady 
naukowej, mogą pojawić się następujące problemy: 
 pat decyzyjny przy wyborze członków rady naukowej, 
 pat decyzyjny przy wyborze przewodniczącego rady naukowej (i zastępców), 
 niska frekwencja na posiedzeniach (problemy z kworum), 
 niska reprezentatywność składu, 
 niesprawne działanie ze względu na niewłaściwą obsługę administracyjną. 
 

5.2.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

W trakcie wdrożenia rozwiązania będzie konieczne dodatkowo opracowanie: 
 propozycji modyfikacji statutów w przedmiotowym zakresie – uczelni, które zdecydują się wdrażać 

tą dobrą praktykę, 
 propozycji uchwały senatu konstytuującej rady naukowe – w tym w szczególności określającej ich 

regulamin, 
 schematu raportu z konsultacji, 
 propozycji regulaminu wspólnych komisji rad naukowych koordynujących badania 

interdyscyplinarne. 
 

Możliwe warianty organizacji rad naukowych 

 Nowa formuła rad wydziałów Nowy organ powoływany 
oddolnie 

Quasi komisja senacka 

Główne założenie W obliczu przeniesienia 
kompetencji dotyczących 
prowadzenia dydaktyki na 
senat oraz umocnienia 
kompetencji organizacyjnych 
centralnych władz uczelni, rady 
wydziałów w dotychczasowej 
formule w dużej mierze stracą 

Dla zapewnienia niezależności 
rad naukowych od innych 
organów uczelni 
(w szczególności senatu 
i rektora) możliwe byłoby ich 
formowanie w wyniku 
wyborów bezpośrednich przy 
zachowanych proporcjach 

Z racji, iż nowa ustawa przenosi 
wiele uprawnień dotyczących 
działalności naukowej uczelni 
na senat (w tym przede 
wszystkim postępowania 
w sprawie nadawania stopni), 
możliwym rozwiązaniem jest 
powołanie rad naukowych 
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rację bytu. Stąd możliwym 
kierunkiem jest przekształcenie 
ich właśnie w rady naukowe. 

reprezentacji poszczególnych 
grup. 

przez senat (nie ograniczając 
się jednak do kręgu osób 
zasiadających w tym organie). 

Liczebność rad zależna od osób prowadzących 
badania w danej dyscyplinie 
(rekomendowane od 15-25 
w przypadku mniej 
popularnych, do 35-40 
w przypadku najsilniej 
reprezentowanych) 

zależna od osób 
prowadzących badania 
w danej dyscyplinie 
(rekomendowane od 10-15 
w przypadku mniej 
popularnych, do 25-30 
w przypadku najsilniej 
reprezentowanych) 

zależna od osób prowadzących 
badania w danej dyscyplinie 
(rekomendowane od 10-15 
w przypadku mniej 
popularnych, do 20-25 
w przypadku najsilniej 
reprezentowanych) 

Wybór składu analogiczny do dzisiejszych rad 
wydziału, z wyłączeniem 
reprezentacji studentów 
i pracowników 
administracyjnych; konieczne 
jest jednak zachowanie choćby 
minimalnego wpływu senatu na 
realizację przypisanych mu 
przez ustawę kompetencji 

głosowanie w trzech kuriach: 
I – samodzielni pracownicy 
naukowi (wybierający 60% 
składu) 
II – doktorzy (30% składu) 
III – doktoranci (10% składu) 
– konieczne jest jednak 
zachowanie choćby 
minimalnego wpływu senatu 
na realizację przypisanych mu 
przez ustawę kompetencji 

wybierana w trybie przyjętym 
przez poszczególne senaty 
(np. możliwość wskazywania 
kandydatów przysługuje grupie 
3 senatorów; osoby, które 
otrzymały najwięcej głosów 
(z zachowaniem proporcji 
określonych w wariancie 
sąsiadującym) zasiadają 
w radzie 

Przewodniczący z urzędu dziekan lub 
prodziekan ds. nauki (lub ich 
odpowiednik przy przyjęciu 
innych rozwiązań ustrojowych) 

wybierany przez samą radę 
naukową z grona 
samodzielnych pracowników 
zasiadających w radzie 

z urzędu prorektor do spraw 
nauki 

Organizacja pracy 
(regulamin) 

na bazie dotychczasowych 
praktyk rad wydziałów 

ustalany na pierwszym 
spotkaniu w granicach 
ustalonych przez statut 
uczelni 

nadawany przez senat 
w formie uchwały 

Główne zalety 
i szanse 

- sprawdzona i dobrze znana 
formuła 
- wpisanie się w dotychczasowe 
struktury 

- zaangażowanie społeczności 
- niezależność od innych 
organów 

- relatywna łatwość 
przekonania członków senatu 
do przekazania kompetencji 
nowemu organowi 
- silne powiązanie 
z najważniejszymi ośrodkami 
decyzyjnymi uczelni 

Główne wady 
i problemy 

- wielodyscyplinowość 
niektórych rad (oraz 
dublowanie dyscyplin na 
różnych wydziałach) 
- konieczność wąskiego 
określenia kompetencji 
(w przypadku zadań 
wykraczających stricte poza 
działalność naukową byłaby 
konieczność włączania 
studentów i pracowników 
administracyjnych) 

- demokracja versus 
elitarność rad naukowych 
- koszty i obciążenia 
organizacyjne związane 
z wyborami i oddolną formą 
organizacji prac 

- umniejszenie znaczenia rad 
naukowych 
- niereprezentatywność składu 
senatu w kontekście realizacji 
celów rad naukowych 
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5.3. Praktyka 3. Organizacja dydaktyki oraz działalności naukowo-badawczej 

5.3.1. Opis rozwiązania 

Wskazanie na poziomie operacyjnym możliwych jednostek organizacyjnych podstawowych 
i wspierających do prowadzenia badań i dydaktyki w warunkach oceny parametrycznej na poziomie 
uczelni, prowadzenia kierunków oraz uprawnień do nadawania stopni i tytułów senatom, które 
pozwolą na bardziej elastyczne i efektywne zarządzanie uczelnią. 

Wskazanie struktur i form zarządzania tak określonymi jednostkami, które uwzględniają realia 
umiędzynaradawiania oraz komercjalizacji badań naukowych, w tym poprzez podejście projektowe 
i/lub procesowe („korporatyzacja uczelni”), zarządzanie przez cele i strukturę funkcjonalną. 

Zaproponowanie rozwiązań, które zwiększyłyby profesjonalizację zarządzania uczelnią, w tym poprzez 
likwidację wewnętrznych konfliktów interesów na stanowiskach kierowniczych (zakaz łączenia 
stanowisk), zakaz konkurencji (szczególnie na stanowiskach kierowniczych), zasady rekrutacji na 
stanowiska kierownicze osób z odpowiednimi kompetencjami menedżerskimi. 

Wdrożenie systemu zarządzania przez cele (MBO), szczególnie pożądanego w przypadku stworzenia 
struktury alternatywnej dla dotychczasowej. Modelowanie i siatki kompetencji celów oraz zadań kadry 
menedżerskiej i pracowników z uwzględnieniem wyodrębnionej ścieżki naukowej, dydaktycznej i/lub 
organizacyjnej, zakresy obowiązków, zadań. 

 

5.3.2. Przesłanki i cel stosowania 

Nowa ustawa i wchodzące wraz z nią rozporządzenia wprowadzają zmiany w dotychczasowych 
sposobach realizacji działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Zmiany te w głównej mierze 
wynikają ze zmiany podmiotu oceny parametrycznej z poziomu wydziałów na poziom dyscypliny 
(uczelni) oraz z wprowadzenia tylko dwóch dyscyplin. W obszarze dydaktyki zmiany te są wymuszone 
przez przeniesienie kształcenia studentów z poziomu wydziałów na poziom uczelni. Otwiera to szanse 
skonsolidowania powielających się struktur realizujących te same kierunki, dyscypliny na różnych 
wydziałach, kolegiach, instytutach, katedrach, czy zakładach. Co za tym idzie – wyeliminowania 
wewnętrznych silosów organizacyjnych poprzez uelastycznienie struktur organizacyjnych, nowe 
zakresy zadań lub nowe formy jednostek wewnętrznych, które w bardziej efektywny sposób będą 
realizowały cele uczelni. Nowa struktura ma doprowadzić do wytworzenia struktury organizacyjnej 
zdolnej realizować wyodrębnione cele dydaktyczne, naukowo-badawcze i rozwojowe w ramach 
uczelni. 

1. W dotychczasowym modelu zarządzania uczelniami dominuje kolegialny model podejmowania 
decyzji personalnych, z powoływaniem kierowników lub dyrektorów jednostek wewnętrznych 
włącznie. W wielu wypadkach na stanowiskach, na których obsadzani są kandydaci pochodzący 
z wyboru (np. dziekani, prodziekani), rola „menedżera” w konsekwencji sprowadzona jest do funkcji 
czysto administracyjnej, a nie osoby egzekwującej osiąganie celów.  

2. Pracownicy często podlegają zbyt wielu stopniom kierowniczym, tworzą się „silosy organizacyjne”, 
co doprowadza do chaosu kompetencyjnego w zakresie delegowania uprawnień, 
odpowiedzialności i egzekwowania celów. Doprecyzowania wymaga zakres celów i zadań 
„bezpośredniego przełożonego”, który będzie wyznaczał cele i zadania pracowników w ich 
jednostce macierzystej (katedra lub instytut). 

3. Proponowane zmiany miałyby na celu w pierwszym rzędzie zwiększenie transparentności 
obsadzania stanowisk kierowniczych na uczelniach, większą spójność celów indywidualnych 
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z celami organizacji (uczelni), ograniczenie występowania konfliktów interesów i zwiększenie 
odpowiedzialności kierowników. 

4. W drugiej kolejności miałaby nastąpić większa konsolidacja działalności uczelni na priorytetowych 
działaniach i wzrost efektywności działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i rozwojowej. 

 

5.3.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

1. Podstawowym podejściem do problemu jest skupienie się na tym, że jednostki organizacyjne 
niższego poziomu mają być grupowane w kontekście działalności naukowo-badawczej, a więc 
wyodrębnione względem proponowanych dwóch dyscyplin. Działalność dydaktyczna pozostaje 
ważna, ale głównie z punktu widzenia misji uczelni, nie znajduje ona dostatecznego wsparcia ze 
strony nowej ustawy. Pozycja uczelni uzależniona jest od aspektów naukowo-badawczych, a nie 
dydaktycznych, więc tym aspektom powinny być podporządkowane struktury uczelni. 

2. Zmiany w strukturach mogą przebiegać wg dwóch schematów: 

1) Powstanie nowych struktur, które byłyby skupione wokół nowych dyscyplin. Zatem odcięcie się 
od istniejących wydziałów, instytutów, katedr, zakładów i zbudowanie nowej struktury podziału. 

2) Ewolucja dotychczasowych struktur organizacyjnych uczelni (opartych na układzie wydział, 
kolegium, instytut, katedra, zakład), z uwzględnieniem nowych celów nakładanych przez ustawę 
i przepisy wykonawcze w zakresie nowego podziału dyscyplin. Ewolucja powinna zmierzać do 
łączenia katedr o podobnym profilu, które dotychczas były rozproszone po uczelni ze względu 
na potrzeby dydaktyczne wydziałów. 

Oczywiście możliwy jest też wariant mieszany tj. w niektórych obszarach zaprojektowanie struktur od 
nowa, a w pozostałych ewolucja struktur. 

3. Elementem wartym rozważenia jest rezygnacja ze zbyt dużej interdyscyplinarności niektórych 
uczelni. W ramach nowej ustawy przewiduje się, że „ewaluację przeprowadza się w ramach 
dyscypliny w podmiocie zatrudniającym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego 
rok przeprowadzenia ewaluacji, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 
12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie”. Powoduje to, że uczelnie 
powinny zrezygnować lub zminimalizować liczbę osób zatrudnionych w tych obszarach swojej 
działalności, w której nie jest w stanie osiągnąć istotnej pozycji naukowej. Posiadanie wysokiej 
kategorii z dziedziny nauk ekonomicznych w 1 lub 2 dyscyplinach oraz niskiej w kilku innych, może 
nie dawać spodziewanych korzyści i nie wpływać korzystnie na kategoryzację uczelni. 

4. Przygotowanie form organizacyjnych z mapami kompetencji z uwzględnieniem rozdzielenia 
działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i rozwojowej z uwzględnieniem kompetencji 
rektora mogłoby pozwolić na wyodrębnienie pionów: prorektora ds. dydaktyki 
z dziekanami/kierownikami kierunku i strukturami odpowiedzialnymi za realizację procesu 
dydaktycznego oraz prorektora ds. nauki z kierownikami/dyrektorami jednostek podstawowych 
katedr/instytutów, które realizowałyby cele naukowe. 

5. Łącznikiem działalności dydaktycznej i naukowej byłaby działalność programowa w zakresie 
dyscyplin i kierunków, czego wykonawcą byłyby rady naukowe dyscyplin lub działające w ich 
ramach komisje problemowe (np. komisja ds. programowania dydaktyki, badań naukowych, 
awansów naukowych). 

6. Wydzielenie działalności operacyjnej (kierownicy kierunków, dziekani) od programowej (nauka, 
dydaktyka – rady naukowe, ciała kolegialne). 
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Konsolidacja działalności dydaktycznej i naukowej w odrębnych pionach aktywności uczelni pozwoli na 
bardziej efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych i stworzenie możliwości większej specjalizacji 
pracowników (pod warunkiem wyodrębnienia ścieżek: dydaktycznej i naukowej, jako odrębnych 
modeli kariery akademickiej). Strukturalnie postulować można rozdzielenie na poziomie operacyjnym 
zadań dydaktycznych i naukowych. Pożądane jest spłaszczenie struktury organizacyjnej, wdrożenie 
projektowego podejścia do zarządzania badaniami naukowymi i większa specjalizacja pracowników. 

Z uwagi na sposób i cele oceny parametrycznej uczelni struktury naukowe i zarządzanie nimi powinien 
uzyskać priorytet związany z zasobami oraz bardziej dynamicznym podejściem do sposobu zarządzania 
w formie zespołów projektowych (np. Międzynarodowe Zespoły Badacze) jako podstawowej formy 
realizacji badań. Strukturalnie organizacja powinna być dopasowana do funkcjonowania w bardziej 
spłaszczonych strukturach, co preferuje relatywnie duże jednostki (np. kolegia, instytuty lub duże 
katedry w ramach dyscyplin), które zarządzane są przez kierowników o celach wyznaczonych zgodnie 
z celami uczelni, szczególnie w zakresie motywowania, pozyskiwania środków finansowych 
i powiększania dorobku naukowego. W ramach dużych jednostek mogłyby być tworzone zespoły 
projektowe o konkretnych celach badawczych, które miałyby wsparcie organizacyjne ze strony 
jednostki podstawowej. 

Należy rozważyć konsolidację, zwiększenie transparentności, spłaszczenie i menedżeryzację 
działalności operacyjnej struktur również w zakresie dydaktyki w odrębnej strukturze zarządzania 
w pionie rektora ds. dydaktyki na poziomie całej uczelni. Na poziomie operacyjnym w sprawach 
zarządzania kierunkami i specjalnościami, w zakresie rekrutacji kandydatów, a także rekrutacji 
wewnętrznej wykładowców do prowadzenia zajęć mogłaby pojawić się funkcja kierownika kierunku 
podległego rektorowi ds. dydaktyki lub dziekanowi kolegium lub wydziału, jeśli pozostałyby one nadal 
jednostką dydaktyczną. 

Kwestie programowe i opiniowanie programowania odbywałoby się na wniosek kierownika kierunku 
przez rady naukowe dyscyplin powoływanych przez senat. Określanie zasad rozliczania obsady, 
ankietowania i sprawdzania jakości dydaktyki odbywałoby się na poziomie senatu, a realizacja przez 
kierowników kierunku podległych rektorowi ds. dydaktyki lub dziekanowi kolegium lub wydziału, jeśli 
pozostałyby one nadal jednostką dydaktyczną. 

Struktura organizacyjna w zakresie nauki, badań, rozwoju i działalności wdrożeniowej byłaby określona 
jako relatywnie duże jednostki badawczo-naukowe w ramach dyscyplin zarządzanych przez 
menedżerów (wg zasad MBO), na poziomie operacyjnym podstawową jednostką mogłyby być instytuty 
lub duże katedry działające w ramach dyscyplin, kolejno zrzeszających samofinansujące się (ze źródeł 
wewnętrznych i/lub zewnętrznych) jednostki projektowe (zespoły badawcze) tworzone czasowo do 
konkretnych celów naukowych lub w formie działalności ciągłej. Opiniowanie i programowanie ich 
badań, awansów naukowych pracowników odbywałoby się na poziomie rad naukowych 
w dyscyplinach jako organu programowo ustanowionego statutem i na który zostaną delegowane 
kompetencje senatu do procedowania awansów naukowych, opiniowania programów nauczania 
i programów badawczych. Rada naukowa byłaby też forum inicjowania i doskonalenia dobrych praktyk 
w badaniach naukowych (np. rada naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością naukową, 
dbając w szczególności o wysoki poziom działalności naukowej i rozwój młodych naukowców, 
przeprowadza postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, 
w ramach posiadanych uprawnień ustala programy studiów i programy kształcenia w szkołach 
doktorskich). 

W zakresie wsparcia działalności usługowej uczelni (usługi dydaktyczne, ekspertyzy) w formie 
zarządzania produktem (product management), w formie centrów usług wewnętrznych 
współpracujących z kierownikami/dyrektorami operacyjnymi, rozliczanych w formule MBO (wspólne 
cele dydaktyczne, naukowe lub badawczo-wdrożeniowe z jednostkami podstawowymi – struktury 
macierzowe). 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(opis etapów) 

Rezultat 
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/ 
wzorcowych 

dokumentów) 

Miesiąc 
Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Diagnoza dotychczasowych struktur pod względem 
funkcjonalnym i relacyjnym, m.in. z uwzględnieniem 
efektywności wykorzystania środków finansowych 
i zasobów ludzkich. 

 

X X X           

2 
Wybór ścieżki rozwiązań strukturalnych: nowe struktury 
lub ewolucja, rozwiązanie mieszane, rekomendacje 
rozwiązań. 

 
  X X          

3 

Przygotowanie, we współpracy z działem odpowiedzialnym 
w uczelni za przygotowanie projektu statutu i regulacji 
wykonawczych, propozycji zapisów w zakresie 
proponowanych struktur organizacyjnych, relacji 
i kompetencji, zakresu stanowisk. 

 

   X X X        

4 
Przygotowanie wzorów dokumentacji, w tym opisu 
stanowisk, kart celów, deklaracji o zakazie konkurencji. 

 
     X X X X X    

5 

Przygotowanie sposobów i ścieżki walidacji 
zaproponowanej struktury organizacyjnej pod względem 
efektywności i skuteczności w osiąganiu celów organizacji 
i spójności z systemami ocen pracowników, regulaminami 
pracy itp. 

 

        X X X X  

6 

Wdrożenie nowych struktur – wsparcie w przygotowaniu 
akcji informacyjnej do pracowników, sondaży, spotkań 
informacyjnych, komunikacji zmian wew. i na zew., 
propozycje przygotowania niezbędnych szkoleń. 

 

   X X X X X X X X X  
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5.3.4. Korzyści i koszty 

1. Możliwość nowego otwarcia organizacyjnego i uzyskania lepszego dopasowania efektywności 
działalności dydaktycznej, badawczo-naukowej i rozwojowej do potrzeb i warunków z otoczenia. 

2. Możliwość wzmocnienia dotychczasowych dobrych praktyk w zakresie zarządzania uczelnią, 
większa akceptacja środowiska i utrzymanie ciągłości rozwiązań. Niebezpieczeństwo narzucania 
rozwiązań niekoniecznie efektywnych i zgodnych z celami reformy, a naznaczonych silnymi 
przyzwyczajeniami i dotychczasowymi relacjami wewnętrznymi, co może zmniejszać szansę 
poprawy pozycji uczelni np. w perspektywie nowych ocen parametryzacji. 

3. Profesjonalizacja zarządzania uczelnią zwiększy jej konsolidację w zakresie wykorzystania zasobów 
zgodnie z jej celami, poprawi się kultura organizacyjna i polityka kadrowa. 

4. Obniżenie konfliktogenności relacji pomiędzy różnymi stopniami zarządzania. 

5. Większe poczucie bezpieczeństwa pracowników w lepiej zarządzanej organizacji. 

 

5.3.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania (zarządzanie 
ryzykiem) 

1. Możliwy ostracyzm zmian oraz ryzyko konfliktów wewnętrznych w przypadku braku internalizacji 
celów zmian. 

2. Ograniczony czas na wdrożenie fundamentalnych zmian w sposobie działania organizacji może 
wpłynąć na problemy z komunikacją celów i ścieżek zmian. 

3. Trudność w wypracowaniu kompromisu w sprawie podziału struktury obowiązków pracowników ze 
związkami zawodowymi. 

4. Niebezpieczeństwem jest blokowanie zmian przez dotychczasową strukturę organizacyjną, przy 
zmniejszeniu liczby stanowisk kierowniczych, niedopasowanie procedur i przyzwyczajenia 
pracowników. Trudna może okazać się rekrutacja (wewnętrzna i/lub zewnętrzna) osób 
o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu menedżerskim przy określonych zasobach 
finansowych. 

5. Niedopasowanie systemów organizacyjnych i obsługi administracyjnej do nowej struktury. 

 

5.3.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

We współpracy z działem prawnym uczelni przygotowanie kompletnych propozycji dotyczących 
zapisów w ujęciu funkcjonalnym w statutach uczelni w ramach scenariusza 1. i 2. oraz propozycji aktów 
wykonawczych w zakresie: struktury, zasad eliminowania konfliktów interesów i zakazów konkurencji, 
kart opisu stanowisk. 

Szczegółowo zdiagnozowany zakresy kompetencji jednostek w scenariuszu 1. i 2., zależności 
organizacyjne z uwzględnieniem m.in. wzmocnienia rektora jako podstawowego organu uczelni 
w stosunku do dotychczasowej formy organizacji uczelni. 

Przygotowany zostanie opis procedur wprowadzających, przygotowanie wzorów karty 
celów/wyników, kart stanowisk, trybów powoływania kierowników jednostek wewnętrznych. 
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1. Rozwiązania strukturalne: jednostki podstawowe dydaktyczne i naukowe (scenariusz 1 i 2) 

 Powstanie nowych struktur 
organizacyjnych 

Ewolucja dotychczasowych struktur 
organizacyjnych 

Główne założenie Powstanie nowych struktur, które 
skupione byłyby wokół nowych 
dyscyplin i poddane konsolidacji 
organizacyjnej. Odcięcie się od 
istniejących wydziałów, instytutów, 
katedr, zakładów i zbudowanie nowych 
struktur, które realizowałaby cele 
naukowe i dydaktyczne w odrębnych 
procesach (układ macierzowy, 
zarządzanie projektowe, zarządzanie 
przez cele). 

Adaptacja dotychczasowych struktur 
organizacyjnych uczelni (opartych na 
układzie wydział, kolegium, instytut, 
katedra, zakład), z uwzględnieniem 
nowych celów nakładanych przez 
ustawę i przepisy wykonawcze 
w zakresie nowego podziału dyscyplin. 
Ewolucja powinna zmierzać do 
konsolidacji jednostek o podobnym 
profilu naukowym. 

Liczba jednostek 
organizacyjnych 

Regulacje wskazują dwie dyscypliny 
w obszarze nauk ekonomicznych 
w związku z tym celowe jest stworzenie 
dwóch jednostek badawczych, które 
łączyłyby jednostki prowadzące badania 
w danych dyscyplinach. Ocena danej 
dyscypliny z poziomu uczelni odnosiłaby 
się do dorobku danego 
wydziału/kolegium, co ułatwiłoby 
ukierunkowanie działań motywujących. 
Byłoby to też formą ewolucyjną 
wdrażania zmian. Alternatywą jest 
tworzenie jednostek nie wynikających 
bezpośrednio z dyscyplin. 

W przypadku adaptacji 
dotychczasowych struktur może się 
okazać, że aktualne jednostki wpisują 
się w nowe dyscypliny. W takim 
przypadku nie wydaje się zasadne 
łączenie pod względem formalnym 
wydziałów/kolegiów za wszelką cenę. 
Ocena dyscypliny odbywałaby się przez 
łączenie dorobku kilku jednostek. 
Ważne jest, żeby jednostki te były 
jednorodne, a ich dorobek wpisywał się 
tylko w jedną dyscyplinę. Takie 
podejście może utrwalić nadmiernie 
rozbudowaną, hierarchiczną strukturę 
organizacyjną (silosy organizacyjne).  

Sposób 
wprowadzenia 
zmiany 

W ścieżce określonej przez uczelnię 
przygotowania statutu i aktów 
wykonawczych z założeniem stworzenia 
nowej, alternatywnej struktury uczelni 
we współpracy ze wskazanymi 
jednostkami uczelni uwzględniając cele 
określone przez władze uczelni. 

W ścieżce określonej przez uczelnię 
przygotowania statutu i aktów 
wykonawczych, z uwzględnieniem 
aplikacji dotychczasowych struktur 
organizacyjnych do wymagań nowej 
ustawy. 

Zalety rozwiązania  Zmiana jest dogłębna, większość osób 
zmienia swoje przyporządkowanie 
w strukturze organizacyjnej, co może 
ułatwić akceptację nowego porządku. 

 Możliwość powiązania wyników 
pracowników z poziomem jednostki. 

 Koncentracja zasobów na faktycznych 
celach organizacji, a nie 
partykularnych. Lepsza komunikacja 
celów do interesariuszy wew. oraz na 
zew. 

 W długim okresie widoczne efekty skali 
i obniżenie kosztów jednostkowych 
działalności. 

 Podejście elastyczne w zarządzaniu 
uczelnią pozwoli na lepsze 
dopasowanie się do zmiennych 
warunków otoczenia. 

 Wpisanie się w dotychczasowe 
struktury ułatwia przyjęcie rozwiązań 
przez społeczność akademicką. 

 Utrzymanie historii i dorobku 
wydziału/kolegium w dotychczasowej 
strukturze. 

 W krótkim okresie niższe koszty zmian 
w porównaniu z tworzeniem zupełnie 
nowych struktur. 
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Wady rozwiązania  Tworzenie zupełnie nowych jednostek 
może prowadzić do długofalowego 
procesu uzgadniania ostatecznej 
struktury. 

 Zmiany w strukturze 
wydziałów/kolegiów mogą 
powodować w krótkim okresie 
konflikty personalne. 

 Konieczne profesjonalne zarządzanie 
zmianą i zasoby kadr menedżerskich, 
co może generować koszty. 

 Dopasowywanie dorobku 
pracowników „na siłę” pod istniejącą 
jednostkę, przez co możliwość 
ograniczenia efektywności 
publikacyjnej pracowników. 

 Brak sygnału, że doszło do zmiany, 
pracownicy mogą mieć wrażenie, że 
zmiany ich nie dotyczą, nie zaangażują 
się w osiąganie celów organizacji. 

 Petryfikacja dotychczasowych silosów 
organizacyjnych, szczególnie jeśli 
działalność naukowa pozostanie nadal 
powiązana z dydaktyczną w sposób 
bezpośredni. 

 

2. Rekomendacje do statutu w zakresie zasad, relacji, w tym m.in.:  

 zakaz konkurencji, 
 eliminowanie konfliktu interesu, 
 wzrost odpowiedzialności oraz spójności celów organizacji i indywidualnych, 
 wdrożenie zarządzania przez cele i zarządzania projektowego w badaniach, 
 optymalizacja funkcjonalna i kosztowa zarządzania operacyjnego dydaktyką i programowania 

zgodnie z potrzebami rynku pracy. 
 

3. Wzory (przykłady): 

 karty opisu stanowisk kierowniczych, 
 karty celów, 
 procedury kryteria i tryby powoływania, 
 profile kompetencyjne, 
 struktury organizacyjne i zależności jednostek podstawowych. 

 

Opis: 

1) Struktura jednostek – rekomendacje do statutu 

Zakresy dekompozycji celów i odpowiedzialności, relacje pomiędzy stanowiskami i jednostkami. 
Zakresy zadań, podległości służbowe. 

2) Zakaz konkurencji i konflikty interesów. 

Wedle nowej ustawy potrzebna będzie zgoda na drugi etat od rektora (co powinno być coraz bardziej 
egzekwowane i de facto wprowadza zakaz konkurencji), pozostaje jednak kwestia zatrudniania 
nauczycieli na podstawie umów cywilnoprawnych, co w takiej formie nie jest transparentne. Rodzi się 
też inny problem, często podnoszony – czy zarobki w uczelniach są aż tak wysokie, by wzorem 
korporacji wprowadzić taki zakaz. Rozwiązaniem jest zróżnicowanie płac – dla tych, którzy są lojalni 
i pracują tylko (wyłącznie) w macierzystej jednostce, tu afiliują itd. (oświadczając to), wynagrodzić ich 
można dodatkowo np. w formie dodatku badawczego (jako kolejny element motywacji różnicującej 
płace dla osób szczególnie angażujących się w badania naukowe). 

W przypadku kadry kierowniczej zakaz konkurencji powinien być bezwzględnie egzekwowany 
w przypadku współpracy z jednostkami dydaktycznymi i naukowymi w kraju. Jednocześnie warto 
rozważyć czy osoby będące na stanowiskach kierowniczych rektora, prorektora, dziekana lub 
prodziekana wydziału lub kolegium, a także nowych funkcji kierowniczych, które mogą pojawić się po 
zmianie ustroju uczelni np. kierownika kierunku w dydaktyce, dyrektora instytutu w nauce, powinny je 
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łączyć z funkcją kierownika lub dyrektora jednostki podstawowej (katedry, instytutu). Wydaje się, że 
istnieje silny konflikt interesów i w związku z tym łączenie tych funkcji nie powinno być możliwe. 

3) Siatka zadań dla kierowników/dyrektorów katedr/instytutów jako jednostek podstawowych 

 wyznaczanie i rozliczanie celów naukowych pracowników jednostki (prowadzenie kart celów 
i rozliczanie kart wyników), jako dekompozycja celów nałożonych przez rektora, 

 odpowiedzialność za pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, 
 tworzenie warunków dla powstawania międzynarodowych zespołów badawczych, 
 podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania katedry (instytutu), niezastrzeżonych dla 

organów uczelni, 
 zarządzanie mieniem i finansami katedry z uwzględnieniem celów uczelni, 
 podejmowanie inicjatyw w zakresie współdziałania pracowników katedry z innymi jednostkami 

organizacyjnymi uczelni oraz innymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą, 
 realizacja umów dotyczących realizacji prac badawczych, wdrożeniowych i usługowych 

w zakresie zadań i celów udzielonych przez rektora, 
 przedstawianie dziekanowi (w przypadku, gdy jednostką dydaktyczną jest wydział lub kolegium) 

lub kierownikowi kierunku (gdy jednostką dydaktyczną jest kierunek) opinii w sprawie wniosków 
powierzania zajęć dydaktycznych pracownikom katedry, 

 przedstawianie rektorowi wniosków w sprawach nawiązania, przedłużania lub rozwiązania 
stosunku pracy, a także nagradzania i wyróżniania podległych mu pracowników, 

 opiniowanie wniosków zatrudnionych w katedrze nauczycieli akademickich w sprawie udzielania 
urlopu. 

 

Dodatkowo do obowiązków kierownika katedry (instytutu) może należeć: 
 sprawowanie nadzoru nad działalnością katedry wynikająca z dokumentów uczelni, szczególnie 

regulaminów, zarządzeń dotyczących systemu zapewnienia jakości dydaktyki lub systemu 
zarządzania jakością badań naukowych, 

 stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kadry naukowej katedry i podnoszeniu jej 
kwalifikacji zgodnie z celami uczelni, 

 rozwój zespołów badawczych poprzez inicjowanie, nadzór nad kołami naukowymi, studenckimi 
zespołami badawczymi. 

 

Tryb powoływania kierowników (dyrektorów) jednostek podstawowych 

Powoływanie kierowników (dyrektorów) może odbywać się w trybie otwartej rekrutacji dla osób 
z wewnątrz i zewnątrz uczelni, według kryteriów określonych zgodnie z celami uczelni przez rektora. 
Cele dla kierowników byłyby wyznaczane/aprobowane przez rektora ds. nauki, który może delegować 
uprawnienia na dziekana wydziału (kolegium) w porozumieniu z radą naukową uczelni. Taki tryb 
pozwala osiągnąć większą spójność celów kadry kierowniczej z celami uczelni i zwiększyć efektywność 
badań naukowych. Niesie to jednak pewne ryzyka związane z akceptacją kierownika „z zewnątrz” przez 
zespół. Rozwiązaniem tego problemu powinny być jasne kryteria konkursu, otwartego dla wszystkich 
spełniających wymagania. 

Drugą ścieżką mógłby być tryb powołania kierownika spośród pracowników katedry przez rektora, po 
przedstawieniu kandydata pozytywnie zaopiniowanego przez pracowników jednostki. Z punktu 
widzenia celów menedżeryzacji takie rozwiązanie może w pewnych warunkach być demotywujące lub 
ograniczone dostępnością pracowników o określonych kompetencjach i mogłoby być powiązane 
z kadencyjnością objęcia takiego stanowiska i jego ograniczeniem (np. do dwukrotnego obejmowania 
funkcji). Kadencyjność kierowania jednostką może być dobrą stymulantą dla kierowników. 
Dotychczasowe rozwiązania traktują często kierowników jako nieusuwalnych, co nie sprzyja osiąganiu 
przez nich celów. 
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Rozwiązaniem optymalnym wydaje się ustalenie trybu rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej) dla 
kierowników/dyrektorów jednostek podstawowych, wg jednolitych kryteriów zgodnych z celami 
uczelni. 

 

Kierownicy i dyrektorzy funkcyjni (operacyjni) 

W strukturach uczelni w jednostkach podległych rektorowi funkcjonować będą osoby odpowiedzialne 
za określone procesy administracyjne lub organizacyjne, których rola może ulec wzmocnieniu 
w zakresie realizacji celów uczelni. Można zaproponować dla stanowisk związanych z obsługą procesu 
dydaktycznego lub naukowego nowe cele i zadania związane z bardziej efektywnym realizowaniem 
strategii uczelni np. w zakresie wyników rekrutacji lub wyników naukowych. Osoby te, w przypadku 
konsolidacji struktur, powinny przejąć odpowiedzialność z dotychczasowych organów wybieralnych 
lub część tych organów zostanie poddana menedżeryzacji i włączona do tych struktur (np. dziekani). 

W świetle zniesienia ustawowej regulacji funkcji kanclerza otwiera się też możliwość uregulowania jego 
zadań w statucie, w tym w rozszerzonej funkcji jako dyrektora operacyjnego uczelni, który w swoich 
zadaniach może mieć również zadania dydaktyczne i naukowe lub określenie takich zadań dla jednego 
z prorektorów lub utrzymania dotychczasowych rozwiązań na poziomie uczelni z dychotomią funkcji. 

W strukturze funkcjonalnej niezbędne wydaje się określenie wobec proponowanych zmian 
ustawowych szerszego zakresu zadań np. w zakresie dydaktyki w pionie prorektora ds.. dydaktyki 
powoływanie kierowników kierunków, którzy byliby na poziomie uczelni etatowymi pracownikami 
odpowiedzialnymi za realizację rekrutacji, aktualizację oferty i obsługę procesu dydaktycznego. 
Rozbudowa takich jednostek zajmujących się planowaniem zajęć i rekrutacją studentów na poziomie 
uczelni jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania procesów dydaktycznych. 

W pionie rektora ds. nauki podobny status można również nadać kierownikom/dyrektorom 
podstawowych jednostek badawczych, miałoby to szczególne uzasadnienie w przypadku tworzenia 
relatywnie dużych jednostek badawczych (jednorodne instytuty, duże katedry) w ramach dyscyplin, 
skonsolidowanych, w ramach których funkcjonowałyby w strukturze macierzowej projektowe 
(merytoryczne) zespoły badawcze w ramach subdyscyplin, finansowane ze źródeł zewnętrznych 
(np. granty). 
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Karty celów zespołów badawczych 

Załącznik 1. Karta celów (wzór) 

Zespół 
badawczy 

(koordynator, wykonawcy) 

Temat 
badawczy lub 
nazwa MZB  

(nazwa w jęz. polskim) 
(nazwa w jęz. angielskim) 

Cel Zadanie Data rozpoczęcia 
i zakończenia 

Opis działań Uzasadnienie 
wysokości kosztów 

Oczekiwane efekty Wskaźnik 
osiągnięcia celu – 

wartość 
planowana 

       

 

Załącznik 2. 

Karta wyników (wzór) 

Zespół 
badawczy 

(koordynator, wykonawcy) 

Temat 
badawczy lub 
nazwa MZB 

(nazwa w jęz. polskim) 
(nazwa w jęz. angielskim) 

Cel Zadanie Data rozpoczęcia 
i zakończenia 

Opis realizacji 
działań 

Poniesione koszty Osiągnięte efekty Wskaźnik 
realizacji – 

wartość 
osiągnięta 
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5.4. Praktyka 4. Sposób konstytuowania i działania rady uczelni 

Rada uczelni, jako nowy organ kolegialny w strukturze uczelni w pierwotnych projektach ustawy, miała 
status i zadania przybliżające ten organ do rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Projekt 
ustawy przyznawał temu organowi rozległe kompetencje przede wszystkim w sferze zarządzania 
uczelnią o charakterze stanowiącym (np. uchwalanie strategii uczelni), opiniującym a także 
monitorującym. W ostatecznym kształcie ustawy ograniczono nieco zakres kompetencji rady i posiada 
ona głównie kompetencje o charakterze opiniodawczo-doradczym, ale nadal np. ma uprawnienie 
wskazywania kandydatów na rektora (statut uczelni ma określić czy będą inne podmioty z takim 
uprawnieniem). Co ważne podkreślenia, ustawa daje możliwość określenia w statucie uczelni dla rady 
dodatkowych kompetencji, nieprzewidzianych ustawą. Uczelnia w ramach swej autonomii zdecyduje 
więc o tym, czy radzie pozostawi jedynie kompetencje opiniodawczo-doradcze, czy też 
postanowieniami statutu przyzna jej także kompetencje stanowiące. W związku z tym szczególnie 
istotne jest przyjęcie takich rozwiązań ustrojowych, aby można było w możliwie największym stopniu 
zapewnić profesjonalizm, obiektywizm, reprezentatywność i skuteczność działania tego organu. Należy 
brać uwagę, że jest to organ, którego uprawnienia są „wplecione” w uprawnienia innych organów 
uczelni w stanowieniu prawa wewnętrznego. Przykład procedury uchwalania statutu (rektor 
przygotowuje projekt, rada uczelni opiniuje projekt, uchwala statut senat) wskazuje wagę kwestii 
takiego określenia sposobu działania rady uczelni, który będzie wspomagał, a nie utrudniał lub 
blokował funkcjonowanie pozostałych organów. 

Ostateczny kształt ustawy zmodyfikował również skład rady w porównaniu z pierwotnymi założeniami. 
Pierwotnie osoby spoza wspólnoty uczelni stanowić miały obligatoryjnie ponad 50 proc. składu rady, 
obecnie zastosowano wymóg co najmniej 50 proc. osób spoza uczelni w odniesieniu do wybieralnych 
członków rady, co przy założeniu spełniania jedynie wymogu ustawowego, po uwzględnieniu 
przewodniczącego samorządu studentów wchodzącego w skład rady z urzędu, oznaczałoby niewielką 
przewagę w radzie członków wspólnoty uczelni. Co ważne podkreślić należy, że ustawowe „co najmniej 
50 proc.” oznacza, że uczelnia w swoim statucie rozstrzygnąć musi, czy będzie to równo 50 proc., czy 
też więcej niż 50 proc. (teoretycznie w grupie wybieralnych członków rady może być tylko jeden 
przedstawiciel wspólnoty uczelni). 
 

5.4.1. Opis rozwiązania 

Określenie sposobu formowania rady uczelni i jej funkcjonowania dla realizacji celów nałożonych przez 
Ustawę 2.0 oraz ewentualnych dodatkowych zadań określanych przez statut uczelni. 
 

5.4.2. Przesłanki i cel stosowania 

Nowa ustawa stwarza warunki do uprofesjonalnienia zarządzania uczelnią i zbliżenia jej organizacji do 
rozwiązań znanych z systemu anglosaskiego. W systemie tym rada może stanowić główne ciało 
zarządcze, może pełnić rolę doradczą lub mieć status pośredni. W większości krajów anglosaskich rada 
zajmuje się wszystkimi strategicznymi działaniami zarządczymi poza – zazwyczaj – sprawami 
programowymi i kształcenia, przewidzianymi w zadaniach senatów uczelni. Różne są relacje tych ciał, 
zazwyczaj ich status jest równorzędny. Przeważnie w skład rad powoływani są eksperci 
i przedstawiciele środowisk spoza uczelni. 

Projekt ustawy wskazuje, że jednym z organów – obok rektora i senatu – ma być rada uczelni. Określa 
również ramowy jej skład i zadania. Pozostawia przy tym dużą swobodę w jej konstrukcji i sposobie 
działania. Przedmiotem niniejszej dobrej praktyki ma być stworzenie środowiskowego standardu 
w tym obszarze, służącego profesjonalizacji funkcjonowania uczelni. 
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5.4.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Przygotowany w ten sposób środowiskowy standard ma proponować: 
1. przebieg ustanowienia rady uczelni przez senat – na etapie konstrukcji jej struktury i sposobu 

formowania oraz późniejszego wypełnienia tej ramy tj. utworzenia pierwszej rady, 
2. określenie ram pracy rady na podstawie regulaminu ustanawianego przez radę, 
3. zdefiniowanie ram wsparcia organizacyjnego dla sprawnego funkcjonowania rady w uczelni. 

 

5.4.4. Korzyści i koszty  

Przyjęcie środowiskowego standardu w tym obszarze pozwoli na zobiektywizowanie procesu 
tworzenia, a następnie funkcjonowania rady uczelni. Pozwoli na najbardziej efektywne wykorzystanie 
szansy jaką tworzy projektowana nowa ustawa dla uprofesjonalnienia zarządzania uczelnią. 
Uniemożliwi stworzenie organu pozornie niezależnego i wpływającego na zarządzanie uczelnią, co 
mogłoby być argumentem za pozbawieniem uczelni autonomii w tym zakresie. 
 

5.4.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania 

Ramy organizacyjne pozostają jedynie ogólnym zapisem, którego wypełnienie będzie zależało od 
dotychczas funkcjonujących na uczelniach organów – rektora i senatu. Ramy te mają pozwolić na 
realizację procesu charakteryzującego się wysoką jakością i obiektywnością. 

Podstawowym ryzykiem jest utrzymanie ww. założeń przy jednoczesnym oddawaniu w tym procesie 
części kompetencji przez senat i rektora na rzecz rady uczelni. 

Należy również uwzględnić współczesne trendy w formowaniu rad nadzorczych w środowisku 
gospodarczym, związane z ich uprofesjonalnianiem oraz parytetami, co winno być przedmiotem 
niepisanych reguł, stymulowanych przez organy ustanawiające. 
 

5.4.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

1. Ramowe zasady konstrukcji rady uczelni. 
2. Założenia regulaminu organizacyjnego rady uczelni. 
3. Organizacja środowiska pracy rady uczelni. 
 

Ramowe zasady konstrukcji rady uczelni 

Radę należy ukształtować w sposób zapewniający odpowiedni w niej udział przedstawicieli otoczenia 
społeczno-gospodarczego uczelni i wsparcie merytoryczne działań zarządczych podejmowanych przez 
inne organy uczelni. Jest to szczególnie ważne w kontekście ustawowego obowiązku działania na rzecz 
społeczności lokalnych i regionalnych (art. 11 ust. 1 pkt 10 projektu). Trudno sobie wyobrazić realizację 
tego zadania bez współpracy z przedstawicielami tych społeczności czy transferu wiedzy do gospodarki 
(art. 11 ust. 1 pkt 3 projektu). Chodzi o współpracę z otoczeniem gospodarczym, kształcenie na 
potrzeby rynku pracy, czyli współpracę z pracodawcami. 

Członkowie rady uczelni powinni dysponować wiedzą ekspercką, umiejętnościami i doświadczeniem, 
które umożliwią wypełnienie powierzonych jej zadań i funkcji oraz sprostanie odpowiedzialności. Rada 
powinna dysponować kompetencjami z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i organizacją 
publiczną, finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa i podmiotu publicznego oraz prawa, 
w szczególności w obszarze szkolnictwa wyższego i finansów publicznych. Każdy członek rady – w jej 
części wybieralnej – powinien posiadać wybrane spośród wskazanych kompetencje. Skład rady 
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powinien, jak już wspomniano, zapewniać reprezentację pracodawców, środowiska gospodarczego 
oraz społeczności lokalnej. 

W związku z powyższym proponuje się następujące ukształtowanie rad uczelni ekonomicznych: 
1. Przedstawiciel przedsiębiorstw stale współpracujących z uczelnią w obszarze realizacji jej misji – 

wybrany spośród kandydatów zgłoszonych przez zrzeszenie tych przedsiębiorstw bądź, jeżeli przy 
uczelni nie funkcjonuje zrzeszenie, przez członków senatu uczelni. 

2. Przedstawiciel społeczności lokalnej lub regionalnej – wybrany spośród kandydatów zgłoszonych 
przez radę miasta lub radę województwa, w którym siedzibę ma uczelnia. 

3. Przedstawiciel środowiska pracodawców – wybrany spośród kandydatów zgłoszonych przez izby 
handlowe i stowarzyszenia pracodawców (lista zaproszonych podmiotów sporządzona na 
podstawie zgłoszeń członków senatu uczelni). 

4. Przedstawiciel środowiska stowarzyszeń ekonomistów i menedżerów – wybrany spośród 
kandydatów zgłoszonych przez organizacje branżowe (lista zaproszonych podmiotów sporządzona 
na podstawie zgłoszeń członków senatu uczelni). 

5. Absolwent studiów wyższych na danej uczelni – wybrany spośród kandydatów zgłoszonych przez 
stowarzyszenia absolwenckie uczelni. 

6. Przedstawiciel senackiej komisji właściwej ds. finansów uczelni – wybrany spośród kandydatów 
zgłoszonych przez członków senatu uczelni. 

7. Były rektor, prorektor lub dziekan – wybrany spośród kandydatów zgłoszonych przez członków 
senatu uczelni. 

8. Przedstawiciel pracowników akademickich uczelni – wybrany spośród kandydatów zgłoszonych 
przez członków senatu uczelni. 

9. Przewodniczący samorządu studentów uczelni. 
 

W związku ze zmianą w ostatecznym brzmieniu ustawy zapisów dotyczących jej składu, umożliwiającą 
wskazanie – w przypadku członków z wyboru – do 50 proc. składu spośród osób ze wspólnoty, należy 
rozważyć połączenie wyboru przedstawiciela środowiska pracodawców oraz przedstawiciela 
środowiska stowarzyszeń ekonomistów i menedżerów w jeden mandat. W takim przypadku możliwe 
jest zwiększenie do dwóch liczby reprezentantów jednej z grupy: (5) absolwent studiów wyższych, 
(6) przedstawiciel senackiej komisji właściwej ds. finansów, (7) były rektor, prorektor lub dziekan, 
(8) przedstawiciel pracowników akademickich. 

Należy też pokreślić, iż zmianie w trakcie prac koncepcyjnych uległa również propozycja względem 
reprezentanta byłych władz uczelni. Do wyboru w grupie byłych rektorów i prorektorów proponuje się 
dokooptowanie przedstawicieli byłych dziekanów. Zmiana ta jest podyktowana wprowadzeniem 
w ostatecznym brzmieniu ustawy zapisów ograniczających wiek kandydatów na członków rady 
(wprowadzono art. 20 ust. 1 pkt 7 o brzmieniu: „nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia 
kadencji”). 
 

Założenia regulaminu organizacyjnego rady uczelni 

1. Określenie uprawnień i obowiązków przewodniczącego i członków rady. 
2. Określenie minimalnej liczby spotkań w ciągu roku (liczba i zakres zadań skłania do przyjęcia 

założenia minimum pięciu spotkań rocznie). 
3. Określenie dat podstawowych zebrań rady z rocznym wyprzedzeniem, z uwzględnieniem 

kalendarza zdarzeń na uczelni i zadań ustawowych rady (opiniowanie planu rzeczowo-
finansowego; zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego; 
zatwierdzanie sprawozdania finansowego) i możliwością zapewnienia pełnej obecności wszystkim 
członkom rady. 

4. Określenie zasad i terminów ogłaszania porządku obrad (rola przewodniczącego, możliwość 
wniesienia spraw do porządku obrad spraw przez przynajmniej 1/3 składu rady oraz przez 
rektora). 
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5. Określenie zasad i terminów publikacji protokołów z posiedzeń. 
6. Określenie trybu zwoływania spotkań niezaplanowanych w rocznym porządku (kompetencja 

przewodniczącego, przynajmniej 1/3 składu rady, rektora). 
7. Określenie zakresu uchwał podejmowanych większością zwykłą, bezwzględną oraz kwalifikowaną 

(na poziomie 2/3). 
8. Określenie kto może brać udział w posiedzeniach rady z głosem doradczym. 
9. Określenie sposobu porozumiewania się członków rady pomiędzy posiedzeniami. 
10. Określenie sposobów identyfikacji, zgłoszenia i postępowania w przypadku konfliktu interesu 

(bezpośredniego, pośredniego, jawnego, niejawnego – pomiędzy sprawami poszczególnych 
członków rady a celami uczelni). 

11. Określenie trybu wyłaniania przewodniczącego posiedzenia w przypadku nieobecności 
przewodniczącego rady. 

12. Określenie trybu przyjęcia i zakresu usprawiedliwianych nieobecności członka rady na 
posiedzeniach. 

13. Określenie maksymalnej liczby usprawiedliwionych nieobecności członka rady w roku, której 
przekroczenie tworzy określone skutki (pozbawienie miesięcznego wynagrodzenia członka rady, 
pozbawienie wielomiesięcznego wynagrodzenia członka rady). 

14. Określenie skutków nieusprawiedliwionych nieobecności (pozbawienie miesięcznego 
wynagrodzenia członka rady, pozbawienie wielomiesięcznego wynagrodzenia członka rady, 
dodatkowe kary finansowe). 

 

Ponadto należy rozważyć możliwość przeniesienia niektórych zapisów z ww. regulacji na poziom 
rozwiązań statutowych, co najmniej tych, które mają charakter wyznaczający ramy funkcjonowania 
organu. Celem takiego rozwiązania byłoby zapewnienie sprawności funkcjonowania organów uczelni. 
Przykładem może być obowiązek zwołania rady uczelni przez przewodniczącego na wniosek rektora, 
bowiem może zaistnieć konieczność podjęcia uchwały w terminie umożliwiającym procedowanie 
pozostałym organom. 
 

Organizacja środowiska pracy rady uczelni 

W niniejszym obszarze do dookreślenia są warunki organizacyjne oraz formy wsparcia pracy rady przez 
jednostki organizacyjne uczelni, tryb i formy kontaktu członków rady z pracownikami uczelni (w tym 
zagadnienie dot. powołania sekretarza rady z grona pracowników uczelni) oraz sposoby wynagradzania 
członków rady z tytułu wykonywanych obowiązków. 

Konieczne wydałoby się także uzależnienie wynagrodzenia członków rady uczelni od obiektywnych 
mierników, takich jak sytuacja finansowa uczelni. Niestety, zgodnie z projektem członkom rady 
przysługuje miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość nie może przekroczyć 67% wynagrodzenia 
profesora – tj. nie może przekroczyć 4 294,7 zł (określonego w odrębnych przepisach; jest to znacząca 
zmiana w stosunku do poprzedniego projektu ustawy, w którym proponowano wysokość miesięcznego 
wynagrodzenia członka rady w wysokości do 200% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez 
GUS). Przy tak znaczącej roli rady w działalności ośrodka akademickiego (por. zakres zadań ujęty 
w art. 18 projektu) należy rozważyć możliwość zaprojektowania narzędzi i środków motywacyjnych dla 
członków rady, wpływających na efektywność i zaangażowanie w pracę na rzecz uczelni. 
 



 

255 

Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(opis etapów) 

Rezultat  
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/wzorcowyc
h dokumentów) 

Miesiąc 
Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Przygotowanie projektów przepisów konstytuujących 
rady uczelni w statucie uczelni 

5 projektów przepisów 
dostosowanych do statutów 
wszystkich uczelni 
w projekcie 

X X            

2 
Przygotowanie projektu uchwały rady uczelni 
z modelowym regulaminem jej pracy 

projekt uchwały 
(regulaminu rady) 

  X X          

3 
Konsultacje projektów w środowisku każdej z uczelni 
uczestniczącej w projekcie 

raport z konsultacji 
X X X X X         

4 
Modyfikacja projektów z pkt 1 i 2 po konsultacjach zaktualizowane 5 projektów 

przepisów 
     X        

5 
Wprowadzenie zmian w statutach 5 uchwał senatów uczelni 

biorących udział w projekcie 
      X X      

6 
Przeprowadzenie procedury wyboru członków rady, 
w tym wybór przewodniczącego rady uczelni 

5 uchwał senatów uczelni 
biorących udział w projekcie 

        X X    

7 
Pierwsze posiedzenia rad i przyjęcie regulaminu 
organizacji pracy 

zwołanie pierwszego 
posiedzenia i omówienie 
projektu regulaminu 

          X X  
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Korzyści wprowadzenia rad w struktury uczelni 

Członkowie rady uczelni, szczególnie pochodzący spoza wspólnoty uczelni, mogą pełnić rolę 
„ambasadorów” uczelni w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym. Ich bieżąca wiedza na temat 
działania uczelni, jej mocnych stron, ale także potrzeb i kwestii do rozwiązania, może stanowić ważny 
czynnik łączący uczelnię z otoczeniem oraz światem praktyki w szerokim rozumieniu. Członkowie rady 
uczelni mogą stanowić ważne źródło informacji/sygnałów o zmieniających się potrzebach środowiska 
zewnętrznego. Informacje te będą miały m.in. wpływ na kierunki rozwoju uczelni i budowania jej oferty 
w zakresie dydaktyki na poziomie prowadzenia studiów, oferty studiów podyplomowych, szkoleń 
i kursów, kierunków rozwoju badań, wdrożeń, doradztwa, a także komercjalizacji wiedzy. 

 

  



 

257 

5.5. Praktyka 5. Regulamin wynagradzania – jako narzędzie zarządzania 

zasobami ludzkimi 

Proponowane rozwiązanie obejmuje: 

1. Regulamin wynagradzania, kompleksowo regulujący zagadnienia związane z wynagradzaniem 
pracowników uczelni i innymi świadczeniami przysługującymi pracownikom 

2. System nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami jako 
narzędzie motywowania rozwoju pracowników, ujęty jako część regulaminu wynagradzania, na 
co pozwalają nowe rozwiązania legislacyjne przyjęte w Ustawie 2.0 

 

5.5.1. Przesłanki i cel stosowania 

Projekt Ustawy 2.0 przewiduje odejście od rozporządzenia płacowego regulującego obecnie zasady 
wynagradzania pracowników w uczelniach publicznych (obecny art. 151 ust. 1 PSW). Ramy systemu 
wynagradzania pracowników uczelni określone zostały wprost w Ustawie 2.0 i wypełnione muszą 
zostać postanowieniami regulaminów wynagradzania. 

Zgodnie z art. 136 projektu po II czytaniu w Sejmie RP: 

1) pracownikowi przysługują jako stałe składniki wynagrodzenia: 
a) wynagrodzenie zasadnicze, 
b) dodatek za staż pracy; 

2) jako zmienne składniki wynagrodzenia mogą przysługiwać: 
a) dodatek funkcyjny, 
b) dodatek zadaniowy, 
c) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe albo godziny nadliczbowe, 
d) dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, 
e) premia – w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 
f) inne dodatki, jeżeli zostały określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo 

regulaminie wynagradzania 

– oczywiście poza składnikami wynikającymi wprost z Kodeksu pracy (jak np. dodatek za pracę w porze 
nocnej). 

Wysokość wynagrodzeń zasadniczych ma się kształtować następująco – co najmniej 50% 
wynagrodzenia profesora w przypadku nauczycieli akademickich, przy czym w przypadku profesora 
uczelni co najmniej 83% wynagrodzenia profesora, a w przypadku adiunkta co najmniej 73% 
wynagrodzenia profesora. Wynagrodzenie profesora określać ma minister w drodze rozporządzenia – 
jak widać nastąpiło odejście od relacji do przeciętnego wynagrodzenia. Różnica pomiędzy adiunktem 
(z założenia dr), a profesorem uczelni (można przyjąć założenie, że dr hab.) jest na tyle nieduża, że 
z pewnością nie będzie stanowiła zachęty płacowej do rozwoju naukowego, jeśli w regulaminach 
zostanie pozostawiona na tym samym poziomie. Planowane wynagrodzenie zasadnicze profesora ma 
wynosić 6 410 zł. 

W pozostałym zakresie regulacje zbliżone są bardzo do obecnych wynikających z ustawy 
i rozporządzenia płacowego – przynajmniej co do składników wynagrodzeń. 

Jak widać planowana regulacja ustawowa pozostawia szerokie pole dla regulacji wewnątrzzakładowej 
jaką będzie obligatoryjny regulamin wynagradzania (jak wspomniano nie będzie już rozporządzenia 
płacowego i ustawa wymaga posiadania przez uczelnie regulaminu wynagradzania). Właściwe 
zaprojektowanie polityki płacowej uczelni nie tylko będzie wskazane, ale wręcz konieczne wobec 
ogólnych regulacji ustawowych. 
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Przede wszystkim właśnie pod kątem projektów oraz motywowania projakościowego będącego m.in. 
wynikiem ocen okresowych będzie można wprowadzić dodatkowe elementy płacowe (np. dodatki, 
premie motywacyjne itp.) – również wypłacane z dołu (a więc po zrealizowaniu zadania). Regulamin 
wynagradzania nie będzie mógł być jedynie mniej korzystny niż regulacje ustawowe, więc musi 
przewidywać zasady i składniki określone w ustawie, ale nie wyklucza to dodatkowych składników 
i zasad ich przyznawania oraz wypłacania. Co ważne znika też pojęcie „środków pozabudżetowych” 
(obecny art. 151 ust. 8 PSW) oraz limitów finansowania niektórych składników wynagrodzenia z dotacji 
(obecny dodatek specjalny) – co zapewnia znacznie większą swobodę w kształtowaniu polityki 
wynagradzania. 

W Ustawie 2.0 następuje także odejście od zasady ustalania przez senat regulaminu przyznawania 
nagród rektora nauczycielom akademickim. Nagrody rektora, zarówno w odniesieniu do nauczycieli 
akademickich, jak i nienauczycieli staną się częścią ładu płacowego w uczelniach, a jednocześnie 
stanowić mogą istotny czynnik motywowania pracowników do zachowań pożądanych z punktu 
widzenia pracodawcy. Zasady ich przyznawania znajdą się w domenie rektora, a będąc jednym 
z elementów wynagradzania i nagradzania pracowników znaleźć swoje miejsce powinny w regulaminie 
wynagradzania. 

Nauczyciele akademiccy 

Projekt Ustawy 2.0 przewiduje, tak jak obecnie, odpis na nagrody dla nauczycieli akademickich 
w wysokości 2% środków planowanych na wynagrodzenia osobowe. Nagrody muszą mieć charakter 
zobiektywizowany, ich uznaniowość eliminuje całkowicie ich znaczenie motywacyjne. Niestety w wielu 
instytucjach, w tym uczelniach, system nagród jest mało przewidywalny, najczęściej w pełni albo 
prawie w pełni uznaniowy – często po prostu ciężko doszukać się w nim jakiegokolwiek systemowego 
rozwiązania. Nie do rzadkości należą przypadki przyznawania nagród z tzw. „rozdzielnika” – tzn. w myśl 
zasady „w tym roku ty, a w następnym twój kolega”, co również z nagród czyni tak naprawdę element 
płacowy o charakterze zbliżonym do socjalnego albo pewnego rodzaju dodatku do wynagrodzenia 
(sposobu podniesienia wynagrodzenia). Takie podejście demotywuje uczestników systemu i stanowi 
nieracjonalne wydatkowanie środków, w naszym przypadku publicznych. Nowe rozwiązania ustawowe 
wymuszają poważne przemyślenie zasad przyznawania nagród. Przykładowo – jak już wspomniano – 
odejście od wymogu uzyskania odpowiednio stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego 
spowoduje spadek motywacji do ich uzyskiwania, nagrody za szybki awans naukowy w połączeniu 
z ocena okresową i właściwą polityką kadrową maja szansę stworzyć alternatywny sposób 
motywowania pracowników. 

Istniejące i przewidywane rozwiązania w zakresie oceny parametrycznej jednostek naukowych/uczelni 
powodują także, że uczelnia jako instytucja ma interes zarówno prestiżowy (wizerunkowy), jak 
i ekonomiczny w rozwijaniu określonych rodzajów aktywności naukowej. Tak jak w ocenie okresowej, 
tak przy przyznawaniu nagród właśnie kryteria oceny parametrycznej powinny stanowić podstawę do 
wyłaniania kandydatów do nagród za działalność naukową, wszystkie elementy systemu nagród, oceny 
okresowej, płacowe powinny stanowić motywację do takich form aktywności, które po prostu 
przynoszą pracodawcy korzyści. Również w odniesieniu do działalności dydaktycznej należy 
uwzględniać jedynie namacalne efekty tej aktywności (a nie jak to często ma miejsce, np. stopień 
realizacji pensum – jakby realizacja pensum miała stanowić osiągnięcie dydaktyczne i to kwalifikujące 
do nagród) oraz ocenę dokonaną przez studentów – czyli klientów systemu edukacyjnego i głównych 
jego odbiorców. Obecnie tkwimy w błędnym kole, w którym studenci w małej liczbie oceniają 
nauczycieli, bo wiedzą, że żadne ani pozytywne ani negatywne konsekwencje dla nauczycieli z tych 
ocen nie wynikają, a władze uczelni niechętnie uwzględniają ocenę studentów, bo.... mała ich liczba 
dokonuje oceny. To błędne koło należy jak najszybciej przerwać; w wielu zachodnich systemach 
edukacji wyższej właśnie ocena studentów determinuje pozycję nauczyciela jako dydaktyka w uczelni. 

System przyznawania nagród, a także ich wysokość muszą mieć istotny walor motywacyjny 
i pobudzający wewnętrzną konkurencję. Odpowiednie znaczenie nagród powinno być odzwierciedlone 
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również w sposobie ich wręczenia – w sposób uroczysty, pokazujący społeczności uczelni dobre 
wzorce. 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 

W grupie nienauczycieli zachowano w projekcie Ustawy 2.0 obecny poziom odpisu na nagrody 
w wysokości 1% środków planowanych na wynagrodzenia w tej grupie. W tej grupie zawodowej system 
przyznawania nagród „z rozdzielnika” funkcjonuje często w znacznie większym stopniu niż w przypadku 
nauczycieli akademickich. Co jest najczęściej wynikiem braku umiejętności zarządczych kadry 
kierowniczej średniego szczebla w uczelniach, niechętnej do podejmowania decyzji, które 
powodowałyby „narażenie się” pracownikom. Również w tej grupie należy przyjąć w jak największym 
stopniu zobiektywizowane kryteria wyłaniania kandydatów do nagród, a w przypadku osób 
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych przyjąć też dodatkowe (poza 
standardowymi) kryteria oceny, oceniające wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami 
ludzkimi i inne niezbędne na stanowiskach kierowniczych. 

Także w tej grupie zawodowej wręczenie nagród nie powinno mieć tylko postaci przelewu na konto, 
ale powinno być uroczystością wskazującą na dobre praktyki i kształtującą pewne wzorce do 
naśladowania; a wysokość nagród nie powinna mieć charakteru wsparcia socjalnego, a być na tyle 
zauważalna, żeby pobudzać konkurencję. Lepiej przyznać mniej nagród w większej wysokości, niż ich 
większą liczbę o niskiej wartości. 

 

5.5.2. Opis rozwiązania 

Regulamin wynagradzania, obok regulaminu pracy, stanie się kluczowym dokumentem każdej uczelni, 
określającym zasady wynagradzania pracowników, składniki wynagrodzenia oraz zasady kształtowania 
wysokości wynagrodzeń. Jest przede wszystkim kluczowym narzędziem zarządzania zasobami 
ludzkimi. Wymuszone jest to przede wszystkim likwidacją rozporządzenia płacowego MNiSW. 
Ze względu na przyjęcie jako bazy płacowej minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora 
określanego rozporządzeniem MNiSW (obecnie planowane: 6 410 zł), dla utrzymania logiki systemu 
płacowego rekomenduje się odnoszenie poszczególnych składników wynagrodzeń właśnie do tego 
elementu, poprzez określanie właściwego procentu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 
profesora. Zapewni to powiązanie wynagrodzeń i ich składników we wszystkich grupach pracowniczych 
z polityką państwa w zakresie wynagrodzeń pracowników uczelni i zapewni realizację zasady równego 
traktowania. 

W odniesieniu do nauczycieli akademickich: 

Regulamin musi określać składniki wynagrodzenia dostosowane do reguł wykonywania pracy przez tę 
grupę zawodową, właściwe wydaje się poszerzenie katalogu dostępnych składników wynagrodzeń 
o takie składniki, które konsumować będą również potrzeby związane z realizacją dodatkowych zadań, 
w tym związanych z realizacją projektów zewnętrznych. Obecny system wynagradzania (oparty 
o rozporządzenie MNiSW) przewiduje dla nauczycieli wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż 
pracy, dodatki funkcyjne oraz dodatki specjalne – projekt Ustawy 2.0 przewiduje w tym zakresie 
analogiczne rozwiązania. Warto przewidzieć – i takie rozwiązanie rekomenduje się do wdrożenia – 
dodatkowe składniki takie jak: 
 dodatek badawczy, 
 dodatek dydaktyczny, 
 dodatek kwotowy. 

Wydaje się to szczególnie ważne w kontekście przygotowywania i realizacji projektów zewnętrznych. 
Pamiętać przy tym trzeba, że przynajmniej formalnie wszystkie te składniki muszą być dostępne dla 
wszystkich nauczycieli (a w niektórych przypadkach również pozostałych pracowników) spełniających 
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określone kryteria (niedopuszczalne jest uzależnianie wynagrodzenia od źródła jego finansowania – 
projekty, czy tworzenie regulacji tylko dla projektów). 

W rozwiązaniu idealnym proponowane dodatki powinny mieć charakter mieszany: roszczeniowo-
uznaniowy, tj. powinien istnieć katalog osiągnięć, za które dodatki pracownikowi przysługują oraz 
katalog ocennych zachowań, za które dodatki mogą być przyznane. Wtedy można by było mówić 
o właściwym motywowaniu pracowników, którzy z góry wiedzieliby, że za określone osiągnięcia 
dodatek otrzymają. W załączonym projekcie regulaminu w konstrukcji dodatków przyjęto jednak, że 
są one składnikiem o charakterze uznaniowym, pozbawionym cech roszczeniowego składnika 
wynagrodzeń – jest to uwarunkowane przede wszystkim większą elastycznością wydatków na 
wynagrodzenia, która na tym etapie wydaje się ważna, wobec nieznajomości nowego modelu 
finansowania działalności uczelni i jego skutków dla wysokości subwencji podstawowej 
w poszczególnych uczelniach biorących udział w projekcie. Docelowo, w przyszłości, dążyć jednak 
należy do charakteru mieszanego tych świadczeń. 

Rozważyć też należy różnicowanie wysokości wynagrodzenia nauczycieli w zależności od tego, czy 
zatrudnieni są oni w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, czy też czy podejmują dodatkowe 
zatrudnienie, a także – przede wszystkim – od tego gdzie afiliują swoje osiągnięcia naukowe. Ten 
ostatni czynnik mógłby być uzasadnionym na gruncie prawa pracy czynnikiem różnicującym. 

W odniesieniu do nienauczycieli: 

Analogicznie jak w przypadku nauczycieli akademickich przewidziane muszą być składniki 
wynagrodzenia pracowników, także tutaj w celu uelastycznienia systemu wynagradzania warto 
przewidzieć dodatkowe, fakultatywne składniki wynagrodzeń – takie jak np. premia uznaniowa 
uzależniona od znaczenia, charakteru, a przede wszystkim jakości realizacji zadań, jako narzędzie 
motywowania pracowników. Projekt Ustawy 2.0 po II czytaniu przewiduje wśród składników 
zmiennych wynagrodzeń również premię dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
– jest to realizacja postulatu związków zawodowych dążących do utrzymania jako składnika 
wynagrodzeń premii regulaminowej. Wydaje się, że nie należy deprecjonować znaczenia 
motywacyjnego premii regulaminowej, pod warunkiem jednak, że egzekwowane będą w praktyce 
możliwości jej zmniejszania lub okresowego pozbawiania w przypadku niewłaściwego wykonywania 
obowiązków pracowniczych. W projekcie załączonego regulaminu wzmocnione zostały właśnie 
kryteria pozwalające na uczynienie z premii regulaminowej ruchomego składnika wynagrodzeń 
o charakterze motywacyjnym. Jednocześnie proponuje się utworzenie „funduszu” premii uznaniowej 
będącego w dyspozycji kierowników jednostek, a pochodzącego przede wszystkim z oszczędności na 
osobowym funduszu płac (co pozwala na utrzymanie w ryzach wydatków na wynagrodzenia). Przy 
takim modelu przełożeni pracowników mieliby do dyspozycji zarówno element motywowania 
negatywnego (odebranie premii regulaminowej), jak i pozytywnego (przyznanie premii uznaniowej). 

Nie należy, a wręcz nie można wykluczyć pracowników niebędących nauczycielami z możliwości 
otrzymania dodatków, o których była mowa wcześniej, oczywiście jeśli zaangażowani będą w realizację 
zadań uzasadniających ich przyznanie. 

Dobrą bazą dla regulaminu wynagradzania może być obecnie funkcjonujące rozporządzenie płacowe 
MNiSW oczywiście z modyfikacjami wynikającymi z przyjętej Ustawy 2.0 – powinna to być jednak 
wyłącznie baza dla szczegółowych rozwiązań, a nie wyłącznie proste przeniesienie istniejących regulacji 
– tak też przyjęto w załączonym projekcie regulaminu. 

Rozwiązania dotyczące systemu wynagradzania pracowników muszą być komplementarne 
z przyjętymi rozwiązaniami w zakresie oceny okresowej pracowników oraz rozwiązaniami dotyczącymi 
systemu nagród. Jedynie spójność systemów zapewni osiągnięcie zakładanego dla każdego z nich 
celów. 

Regulacje zawarte w przyszłych regulaminach wynagradzania muszą stanowić czytelne zasady 
wynagradzania, z określeniem obligatoryjnych i fakultatywnych składników wynagrodzenia, zasad 
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i kryteriów przyznawania poszczególnych składników oraz cofania prawa do nich. Pracownik musi 
wiedzieć jakie działania z jego strony będą dodatkowo premiowane przez pracodawcę. Tylko taka 
przejrzysta polityka płacowa zapewni realizację celu strategicznego – tj. odpowiedniego motywowania 
pracowników do pożądanych zachowań pracowniczych. 

 

Proponuje się ujęcie w regulaminie wynagradzania również zasad i kryteriów przyznawania nagród 
rektora, co uczyni regulację kompletną z punktu widzenia normowania nią całokształtu ładu 
płacowego w uczelni. 

System nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami powinien być 
jednym z elementów płacowego motywowania pracowników do pożądanych z punktu widzenia 
pracodawcy/uczelni zachowań/aktywności pracowniczych. 

W przypadku nauczycieli akademickich nagrody powinny być przyznawane za realne osiągnięcia 
o charakterze – odrębnie – naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym. 

Wskazane jest też określenie nagród za „szybki awans naukowy” – np. uzyskanie stopnia naukowego 
dr, dr hab. lub tytułu profesora do określonego wieku (w im młodszym wieku stopień zostanie 
uzyskany, tym dłużej pracodawca będzie miał „pożytek” z wykwalifikowanego nauczyciela). Jest to 
szczególnie ważne w kontekście zniesienia obowiązku uzyskania odpowiednio doktoratu albo 
habilitacji, a co więcej zakazu wprowadzania takich wymagań do statutów uczelni. Elementy płacowe, 
nagrody i prestiż mogą się okazać jedynymi narzędziami motywowania do awansu naukowego (przy 
czym pewne zachowania można także „wymusić” odpowiednią konstrukcją oceny okresowej). 

Nagrody za osiągnięcia naukowe oparte powinny być o kryteria oceny parametrycznej uczelni, 
a działalności dydaktycznej – w oparciu o realne osiągnięcia w tej działalności, z uwzględnieniem oceny 
dokonywanej przez studentów, a kryteria muszą być maksymalnie zobiektywizowane. Jedynie 
w przypadku nagród za działalność organizacyjną można pozostawić pewien stopień ich uznaniowości. 
Takie rozwiązania przyjęto w projekcie regulaminu wynagradzania, przy czym zaproponowano 
odesłania do odrębnej regulacji w zakresie szczegółowych zasad oceny osiągnięć na potrzeby nagród 
rektora, ze względu na możliwą zmienność przepisów w zakresie oceny działalności uczelni. 

Przyznawanie nagród powinno odbywać się w oparciu o listy rankingowe zbudowane na corocznej 
ocenie osiągnięć naukowych i dydaktycznych wszystkich nauczycieli, a nie na wniosek pracownika. 
Niezbędnym do tego elementem jest wprowadzenie corocznych sprawozdań nauczycieli z działalności 
(w części uczelni funkcjonują coroczne sprawozdania składane w systemie informatycznym uczelni, co 
ułatwia wybór kandydatów do nagrody), co umożliwi nie tylko pozyskiwanie informacji o dorobku 
niezbędnych do tworzenia list rankingowych, ale i instrumentów zarządczych z zakresu polityki 
naukowej i jakości działalności dydaktycznej oraz odpowiednio wczesne reagowanie na stwierdzone 
braki postępów w prowadzonej działalności. 

W przypadku nienauczycieli nagrody muszą być również przyznawane za realne osiągnięcia w pracy 
zawodowej, czy związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami pracodawcy. 
Podstawowe znaczenie powinna mieć ocena znaczenia wykonywanych zadań dla pracodawcy i jakości 
ich wykonywania. Dobrym narzędziem pozwalającym na wyłonienie kandydatów do nagrody może być 
systematyczna, coroczna ocena pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oparta 
o standaryzowany formularz oceny. 

Zarówno w przypadku nauczycieli akademickich, jak i pracowników niebędących nauczycielami, 
wysokość nagród oraz sposób i miejsce ich wręczania musi mieć znaczenie motywujące i prestiżowe. 
Bezwzględnie należy wyeliminować zjawisko „nagród z rozdzielnika”, gdzie z założenia co roku nagrodę 
otrzymuje ktoś inny z danej jednostki, nawet jak nie jest najlepszy – proponowane rozwiązania 
powinny umożliwić eliminacje tego zjawiska. Zaproponowane w projekcie regulaminu rozwiązania 
limitują minimalną wysokość nagród poszczególnych stopni, właśnie w celu uniknięcia negatywnych 
zjawisk, o których była mowa wyżej. 
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5.5.3. Procedura wdrożenia rozwiązania 

Opis procedury wdrożenia 

Wdrożenie regulaminu wynagradzania wymaga zarządzenia rektora i uzgodnienia go ze związkami 
zawodowymi na zasadach wynikających z prawa pracy. Z tego też względu (podobnie będzie 
w przypadku regulaminu pracy) wskazane jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie prac nad regulaminem 
wynagradzania. Z przepisów wprowadzających ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 
2.0) wynika, że regulamin ten należy wprowadzić w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia nowego statutu 
(dostosowania obecnego do nowej ustawy). Przyjmując, że uczelnie będą miały 12 miesięcy na 
dostosowanie statutów (tj. do 1.10.2019 r.), to najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie 
regulaminów wynagradzania bądź łącznie ze statutami, bądź też od 1.01.2020 r., a więc od nowego 
roku budżetowego. Nie jest jednak wykluczony inny kalendarz działań, głównie ze względu na to, że 
część regulacji płacowych związanych z nową ustawą zacznie obowiązywać znacznie wcześniej. 

Wdrożenie musi zostać poprzedzone analizą struktury wynagrodzeń w poszczególnych uczelniach oraz 
funkcjonujących w nich (o ile takie są) regulaminów wynagradzania. Wysokość poszczególnych 
wynagrodzeń w grupach musi być pozostawiona do regulacji poszczególnym uczelniom z uwagi na 
ograniczenia wynikające z kondycji finansowej poszczególnych uczelni, z utrzymaniem jednak – 
proponowanej jako zasady – relacji wynagrodzenia zasadniczego do minimalnego wynagrodzenia 
zasadniczego profesora określanego rozporządzeniem MNiSW 

Wskazane jest też zorganizowanie odpowiednich spotkań/szkoleń dla pracowników wyjaśniających 
nowe zasady wynagradzania, szczególnie w kontekście wskazania tych składników wynagrodzeń, które 
przy odpowiednich staraniach można dodatkowo otrzymać. 
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Zestawienie tabelaryczne 

Szczegółowe elementy procedury 
(OPIS ETAPÓW) 

Rezultat 
(w tym identyfikacja 

wypracowanych/ 
wzorcowych 

dokumentów) 

Miesiąc 
Szacunkowy 
nakład pracy 

w osobodniach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Zebranie informacji o strukturze wynagrodzeń w grupach 
pracowniczych oraz funkcjonujących rozwiązaniach 
w zakresie nagród rektora 

Zestawienie 
porównawcze, analiza 
dobrych praktyk 

X X            

2 
Przygotowanie ostatecznego projektu regulaminu 
wynagradzania opartego o załączony projekt 

Projekt regulaminu 
wynagradzania 

  X X          

3 
Konsultacje z osobami odpowiedzialnymi 
w poszczególnych uczelniach za obszar kadrowo-płacowy 

Raport z konsultacji     X X        

4 Modyfikacja projektu po konsultacjach 
Zmodyfikowany 
projekt regulaminu 

     X X       

5 Negocjacje / uzgodnienia ze związkami zawodowymi Raport z konsultacji        X X X    

6 
Modyfikacje projektu regulaminu wynikające z konsultacji 
ze związkami zawodowymi 

Zmodyfikowany 
projekt regulaminu 
i protokół rozbieżności 

        X X X   

7 Wprowadzenie regulaminu            X X  
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5.5.4. Korzyści i koszty  

Podstawowymi korzyściami wdrożenia systemu wynagradzania pracowników są: 

 możliwość jego uelastycznienia i stworzenia skutecznych, płacowych narzędzi motywowania 
pracowników – szczególnie w kontekście zmiennych składników wynagrodzeń 

 skorelowanie systemu wynagradzania z systemem ocen okresowych umożliwi także stworzenie 
przejrzystego systemu awansu stanowiskowego i płacowego wskazującego pracownikom możliwe 
ścieżki ich rozwoju w zależności od osobistych starań, w tym jakości pracy – to zaś motywować 
będzie do rozwoju zarówno w grupie nauczycieli akademickich, jak i pracowników niebędących 
nauczycielami. 

W przypadku nagród rektora będących komplementarnym elementem ładu płacowego, ujętych 
w projekcie załączonego regulaminu, możliwe jest osiągnięcie dodatkowego efektu motywacyjnego. 

Natomiast podstawowymi korzyściami wdrożenia proponowanego systemu nagród pracowników są: 

 dostarczenie narzędzi zarządczych władzom uczelni w zakresie właściwego motywowania 
w pożądanym przez pracodawcę kierunku oraz tworzenia mechanizmów zdrowej konkurencji 
pomiędzy pracownikami, 

 nakierowanie pracowników na działania przynoszące korzyści pracodawcy oraz stworzenie 
skutecznego systemu motywacyjnego w połączeniu z pozostałymi elementami systemu płacowego, 

 profesjonalizacja i systematyczne podnoszenie jakości działań uczelni we wszystkich obszarach jej 
funkcjonowania poprzez motywowanie do właściwych zachowań pracowniczych. 

Wskazane byłoby – przynajmniej w odniesieniu do nauczycieli – funkcjonowanie sytemu przyznawania 
nagród w oparciu o corocznie składane sprawozdania z działalności, najlepiej za pośrednictwem 
dedykowanego systemu informatycznego. Sprawozdania te mogłyby być wykorzystane następnie 
także jako baza danych do ocen okresowych i do sprawozdawczości, w tym związanej z ocena 
parametryczną – o czym była już mowa. 

 

Podstawowym kosztem wdrażania systemu będą regulacje płacowe wynikające z przyjętych 
w Ustawie 2.0 założeń w zakresie wysokości wynagrodzeń, wobec niepewności finansowania tych 
kosztów z subwencji podstawowej. Co prawda ustawa wprowadzająca zakłada w roku 2019 wzrost 
nakładów na szkolnictwo wyższe o 700 mln zł, ale nie są znane zasady podziału dodatkowych środków. 
Pamiętać przy tym trzeba, że wydatki na wynagrodzenia należą do kategorii sztywnych wydatków 
uczelni, obciążających budżet w wieloletniej perspektywie, a nowy mechanizm zwiększania 
finansowania ujęty w Ustawie 2.0 jest silnie uzależniony od poziomu wzrostu gospodarczego i nie ma 
pierwotnie gwarantowanego – stałego – wzrostu nakładów z budżetu państwa. Należy rozważyć ujęcie 
części środków na wynagrodzenia przekraczającej ustawowe minima w zmiennych składnikach 
wynagrodzenia (z tego względu przewidziano m.in. dodatek kwotowy), co pozwoli uelastycznić wydatki 
na wynagrodzenia osobowe – wymaga to jednak szczegółowych analiz po przedstawieniu projektu 
rozporządzenia o podziale subwencji i dotacji oraz pierwszego roku finansowania po wejściu w życie 
nowych rozwiązań. 

Kosztem, który należy założyć jest też duże zaangażowanie zasobów kadrowych administracji na 
etapie wdrażania rozwiązań, głównie w związku z koniecznością dostosowania dokumentacji kadrowo-
płacowej, w tym umów o pracę do nowych rozwiązań ustawowych oraz wynikających z przyjętej 
polityki płacowej. 
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5.5.5. Ryzyka związane z wdrażaniem i stosowaniem danego rozwiązania 

Podstawowym ryzykiem jest opór ze strony związków zawodowych prezentujących najczęściej 
niestety postawę roszczeniową i niechęć do rozwiązań motywacyjnych, naciskających na 
uwzględnienie jak największej części wynagrodzenia w składnikach stałych oraz na spłaszczanie 
struktury wynagrodzeń. Ze względu na konieczność uzgodnienia treści regulaminu z działającymi 
w uczelni organizacjami związkowymi, wskazane jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie prac nad 
rozwiązaniami dostosowanymi do specyfiki poszczególnych uczelni i rozpoczęcie negocjacji ze 
związkami zawodowymi. 

Kolejnym ryzykiem jest opór pracowników związany z wdrażaniem systemu nagród rektora opartych 
o zobiektywizowane kryteria. W wielu przypadkach, jak już wspomniano, nagrody były przyznawane z 
„rozdzielnika”, w oparciu o tylko pozornie obiektywny system, a czasem nie zachowywano nawet tego 
pozoru. Nadanie właściwego znaczenia nagrodom wywoła naturalny opór wśród pracowników, którzy 
kryteriów do otrzymania nagród nie spełnią, a do tej pory mieli szanse na nagrodę właśnie z tzw. 
„rozdzielnika”. Może to na początku spowodować także chęć „dołowania” wyróżniających się 
pracowników przez pozostałych współpracowników. 

Na etapie funkcjonowania już przyjętych rozwiązań, istotnym ryzykiem jest wysokie 
prawdopodobieństwo działania kadry zarządzającej średniego szczebla (kierownicy jednostek) 
w oparciu o dotychczasowe przyzwyczajenia. Bez zaangażowania tego poziomu zarządzania i bez 
świadomości kierowników, że są reprezentantami pracodawcy wobec pracowników (zarządzają 
pracownikami w imieniu i na rzecz pracodawcy), a nie wypełniają funkcji związków zawodowych, żaden 
system motywowania płacowego nie ma szans powodzenia. Stąd ważna będzie systematyczna 
i konsekwentna ocena działań tego poziomu zarządzania przez osoby zarządzające uczelnią, 
z konsekwencjami kadrowymi włącznie w przypadku niewłaściwego realizowania założeń systemu 
przez kierowników. 

 

5.5.6. Opracowane dokumenty/procedury (wzory dokumentów/ załączniki) 

Konieczne jest opracowanie szczegółowego regulaminu wynagradzania, uwzględniającego nagrody 
rektora, nakierowanego na uelastycznienie systemu wynagradzania pracowników wraz z czytelnymi 
tabelami wynagrodzeń i wzorami wniosków o przyznanie zmiennych składników wynagrodzeń. 

Wskazane jest opracowanie strategii negocjacji ze związkami zawodowymi poszczególnych rozwiązań, 
szczególnie wskazującej korzyści dla pracowników z przyjętej polityki płacowej. 

Załącznikiem do opracowania jest wzorcowy regulamin wynagradzania, który stanowić może bazę 
do dalszych działań wdrożeniowych, oczywiście z dostosowaniem jego postanowień do struktury 
zatrudnienia, wynagrodzeń i planowanej polityki płacowej poszczególnych uczelni. 
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WZORCOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA DO DALSZYCH UZGODNIEŃ 

OPARTY O ZAŁOŻENIA WYNIKAJĄCE Z OPISU ROZWIĄZANIA 

 

Przyjęte tutaj rozwiązania mają charakter uniwersalny, w związku z czym wymagały będą 
modyfikacji wynikających z dalszych analiz i konsultacji. 

Załączone do projektu tabele wynagrodzeń należy traktować wyłącznie jako przykładowe 
(w szczególności w odniesieniu do nienauczycieli), oparte o dotychczasowe rozporządzenia 

płacowe MNiSW – zawarte w nich wartości dostosowane będą musiały być do struktury 
wynagrodzeń w poszczególnych uczelniach. 

 

 

ZARZĄDZENIE NR..../20.... 

 

REKTORA 

............................................... 

z dnia ............... 20..... r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania ......................................... 

 

Działając na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. ........) oraz 
art. 23 ust. 1, art. 126 ust. 2-3 i art, 184 ustawy z dnia ......... 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz.U. .........), a także § ..... Statutu ........................, po zasięgnięciu opinii Senatu 
w dniu............., w uzgodnieniu z działającymi w .......... organizacjami związkowymi; 

zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się Regulamin wynagradzania ............................, który stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

R E K T O R 

..................................... 
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Załącznik 

do Zarządzenia nr...... 

Rektora .................. 

 
 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA 

.......................................................................................................... 

 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Regulamin wynagradzania pracowników ............................................................................................, 
zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia 
związane z pracą, a także zasady ustalania ich wysokości, warunki ich przyznawania i terminy 
wypłaty oraz szczegółowe wymagania kwalifikacyjne niektórych pracowników. 

2. Podstawę prawną Regulaminu stanowią przepisy art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu 
pracy (tj. Dz.U. ........................................) oraz ustawy z dnia ................... 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. ..................................). 

 
§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) pracodawcy lub Uczelni – należy przez to rozumieć ....................................................; 

2) pracowniku, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć pracowników 
.................................., zarówno będących nauczycielami akademickimi, jak i pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych na podstawie przepisów prawa pracy, 
bez względu na charakter zawartej umowy/mianowania, rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane 
stanowisko i wymiar czasu pracy; 

3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia ............ 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce; 

4) k.p. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy; 

5) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin wynagradzania ..............................; 

6) Regulaminie pracy – należy przez to rozumieć Regulamin pracy ...............................; 

7) umowie o pracę – rozumie się przez to zarówno umowę o pracę, jak i mianowanie; 

8) wynagrodzeniu profesora – należy przez to rozumieć stawkę wynagrodzenia określoną 
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy; 

9) indywidualnym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć wynagrodzenie pracownika określone 
w zależności od charakteru pracy i stosowanego systemu wynagrodzeń; 

10) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – należy przez to rozumieć miesięczne minimalne stawki 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników określone w załącznikach do niniejszego Regulaminu; 

11) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne określone w Statucie 
oraz Regulaminie organizacyjnym, piony zarządzania Rektora, prorektorów, Kanclerza i Kwestora, 
a także projekty w zakresie realizacji przez nie wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo zadań; 
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12) kierowniku jednostki organizacyjnej – należy przez to rozumieć Rektora, prorektorów, Kanclerza i 
jego zastępców, Kwestora, dziekanów, kierowników jednostek organizacyjnych administracji 
w odniesieniu do jednostek organizacyjnych i podległych, a także kierowników projektów 
w odniesieniu do tych projektów; 

13) subwencji – rozumie się przez to środki finansowe, o których mowa w art. 366 pkt 1 i 2 Ustawy; 

14) dotacji – rozumie się przez to inne subwencja środki finansowe przyznawane uczelni z budżetu 
państwa; 

15) Rektorze – rozumie się przez to również właściwych prorektorów lub Kanclerza, działających na 
podstawie stosownego pełnomocnictwa Rektora. 

 
§ 3 

1. Regulamin obejmuje swoimi postanowieniami wszystkich pracowników Uczelni. 

2. Przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy, należy zapoznać go z treścią 
Regulaminu, zaś oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem umieszcza się w jego 
aktach osobowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. W odniesieniu do spraw nie uwzględnionych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego oraz inne wewnętrzne akty normatywne Uczelni ustalone na 
zasadach określonych w prawie pracy, a także indywidualnie uzgodnione w umowach o pracę 
warunki pracy i płacy. 

4. Decyzje w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i innych 
składników wynagrodzenia pracowników Uczelni, w tym nauczycieli akademickich, uwzględniając 
w szczególności kwalifikacje, indywidualną ocenę, osiągnięcia pracowników, staż pracy, a także 
wagę powierzanych zadań podejmuje: 

1) Rektor – w odniesieniu do nauczycieli akademickich; 
2) Kanclerz – w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

 
Składniki wynagrodzenia 

§ 4 

1. Ustala się następujące składniki wynagrodzenia obowiązujące w Uczelni: 
1) stałe, które pracownik otrzymuje: 

a) wynagrodzenie zasadnicze, 
b) dodatek za staż pracy; 

2) zmienne, które pracownik może otrzymać: 
a) dodatek funkcyjny, 
b) dodatek zadaniowy, 
c) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, 
d) wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, 
e) dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, 
f) w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 

- premia regulaminowa, 
- premia uznaniowa, 

g) dodatek badawczy, 
h) dodatek dydaktyczny, 
i) dodatek kwotowy, 
j) nagroda rektora. 
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2. Niezależnie od postanowień ust. 1 pracownikowi przysługują dodatki określone w przepisach k.p., 
w tym dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę zmianową. 

3. Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) w wysokości i na 
zasadach określonych w przepisach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników 
państwowej sfery budżetowej. 

4. Pracownikom przysługuje także wynagrodzenie urlopowe za okres przebywania na urlopie, jak 
również świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy, na zasadach 
i w wysokości określonej w przepisach prawa pracy oraz przepisach Ustawy. 

 
Pozostałe świadczenia 

§ 5 

1. Pracownikom uczelni przysługują także: 
1) nagroda jubileuszowa; 
2) odprawa emerytalna lub rentowa; 
3) odprawa pośmiertna; 
4) odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika; 
5) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy; 
6) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej; 
7) ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych; 
8) ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych; 
9) zwrot kosztów podróży służbowej; 
10) ryczałt za używanie własnych narzędzi w przypadku telepracy. 

2. Pracownikowi może być przyznana nagroda pieniężna zwana „Nagrodą Rektora”. 
 

Termin wypłaty wynagrodzenia 

§ 6 

1. Nauczycielom akademickim wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny 
oraz dodatek zadaniowy wypłacane są z góry, pierwszego dnia miesiąca, a gdy pierwszy dzień 
miesiąca jest dniem wolnym od pracy, w pierwszym dniu roboczym miesiąca. Prawo to wygasa 
z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, z tym że pracownik zachowuje 
wypłacone za ten miesiąc wynagrodzenie. 

2. Składniki wynagrodzenia inne niż określone w ust. 1 są wypłacane nauczycielowi akademickiemu 
z dołu, w terminie do końca miesiąca, za który przysługują. 

3. Wynagrodzenie nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w danym roku 
akademickim wypłacane jest raz w roku, po dokonaniu rozliczenia zrealizowanych godzin zajęć 
dydaktycznych, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. 

4. Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi wszystkie składniki wynagrodzenia, 
zarówno stałe, jak i zmienne, wypłaca się z dołu – w terminie do końca miesiąca, za który 
przysługują. 

 
§ 7 

1. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonania pracy pracownik zachowuje 
prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Pracownik nie 
może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. 
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2. Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na 
podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie. 

3. Pracodawca jest zobowiązany do ochrony poufności informacji dotyczących indywidualnych 
wynagrodzeń pracowników i innych świadczeń przysługujących pracownikom. Postanowienia 
zdania poprzedniego nie dotyczą wynagrodzeń osób, do których zastosowanie mają przepisy 
dostępie do informacji publicznej. 

4. Wysokość indywidualnych wynagrodzeń pracowników stanowi tajemnice przedsiębiorcy 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlega zakazowi ujawniania przez 
pracownika na zasadzie wzajemności. Postanowienie ust. 3 zd. drugie stosuje się. 

5. Wynagrodzenia rektora i głównego księgowego oraz osób pełniących funkcje organów w uczelni 
publicznej są jawne. 

 
§ 8 

1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę 
o jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od 
pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, a także porównywalnej 
odpowiedzialności i wysiłku. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez 
względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane 
pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. 

 
§ 9 

Określa się: 
1) wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania – załącznik nr 1; 
2) miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych – załącznik 
nr 2; 

3) dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli akademickich w postępowaniach awansowych – załącznik 
nr 3; 

4) dodatkowe wynagrodzenia związane z udziałem w pracach komisji rekrutacyjnej na studia i do 
szkół doktorskich – załącznik nr 4; 

5) dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki lub kierowanie 
studenckimi praktykami zawodowymi – załącznik nr 5; 

6) wynagrodzenie nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe – załącznik nr 6; 
7) minimalne miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi – załącznik nr 7; 
8) miesięczne stawki dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi pełniących funkcje kierownicze – załącznik nr 8; 
9) miesięczne stawki dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje 

kierownicze – załącznik nr 9; 
10) wykaz podstawowych stanowisk, kwalifikacji i minimalnego zaszeregowania pracowników 

naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi – 
załącznik nr 10; 

11) kwalifikacje i kategorie minimalnego zaszeregowania pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych – załącznik nr 11; 

12) minimalne stawki wynagrodzenia, stawki zaszeregowania i kwalifikacje, a także dodatki funkcyjne 
pracowników bibliotecznych i informacji naukowej – załącznik nr 12; 

13) stanowiska pracy, wymagania kwalifikacyjne i minimalne zaszeregowanie pracowników 
działalności wydawniczej i poligraficznej – załącznik nr 13; 
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14) wzór wniosku o przyznanie dodatku zadaniowego – załącznik nr 14; 
15) wzór wniosku o przyznanie dodatku za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych – załącznik 

nr 15; 
16) wzór wniosku o przyznanie dodatku badawczego – załącznik nr 16; 
17) wzór wniosku o przyznanie dodatku dydaktycznego – załącznik nr 17; 
18) wzór wniosku o przyznanie dodatku kwotowego – załącznik nr 18; 
19) wzór wniosku o obniżenie lub odebranie premii regulaminowej – załącznik nr 19; 
20) wzór wniosku o przyznanie premii uznaniowej – załącznik nr 20; 

 
II. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE 

§ 10 

1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego uzależniona jest w szczególności od rodzaju wykonywanej 
pracy, kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu oraz ilość i jakość pracy, kwalifikacji 
posiadanych przez pracownika i jego doświadczenia oraz umiejętności, a także znaczenia 
wykonywanej pracy dla pracodawcy. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego może być związana 
także z wynikami oceny okresowej pracowników, w tym w szczególności wynikami pracy naukowej 
lub dydaktycznej nauczycieli akademickich 

2. Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze ustalone w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 1 nie 
może przekraczać 200% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla danego stanowiska pracy 
określonego w załącznikach do niniejszego Regulaminu. 

3. Wynagrodzenie zasadnicze stanowi stałą kwotę wynikającą z umowy o pracę ustaloną na podstawie 
miesięcznych stawek zaszeregowania pracownika. 

4. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego oblicza się poprzez podzielenie wynagrodzenia 
zasadniczego wynikającego z umowy o pracę pracownika przez liczbę godzin pracy przypadającą do 
przepracowania w danym miesiącu. W przypadku potrzeby ustalenia uśrednionej miesięcznej liczby 
godzin pracy pracownika niebędącego nauczycielem akademickim przyjmuje się jako dzielnik liczbę 
168. 

 
§ 11 

1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: 

1) profesora – nie może być niższe niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 
2 Ustawy (dalej „wynagrodzeniem profesora); 

2) profesora uczelni – nie może być niższe niż 83% wynagrodzenia profesora; 
3) adiunkta – nie może być niższe niż 73% wynagrodzenia profesora; 
4) starszego wykładowcy albo docenta, posiadających stopień naukowy – nie może być niższe niż 

73% wynagrodzenia profesora; 
5) pozostałych – nie może być niższe niż 50% wynagrodzenia profesora. 

2. Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na 
poszczególnych stanowiskach i posiadających określone kwalifikacje określa załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu. 

3. Wynagrodzenie zasadnicze rektora ustala minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego na wniosek 
rady uczelni. Wynagrodzenie zasadnicze rektora nie może być wyższe niż 300% średniego 
wynagrodzenia zasadniczego w Uczelni osób zatrudnionych na stanowisku, na którym zatrudniony 
jest rektor, obliczanego na podstawie średniego wynagrodzenia za rok kalendarzowy poprzedzający 
rok wyboru rektora. 
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4. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego składa się z: 

1) w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych: 

a) honorarium z tytułu rozporządzenia na rzecz Uczelni autorskimi prawami majątkowymi do 
utworów dydaktycznych – do 40% wynagrodzenia zasadniczego, 

b) honorarium z tytułu rozporządzenia na rzecz Uczelni autorskimi prawami majątkowymi do 
utworów naukowych wykonanych w ramach stosunku pracy – do 40% wynagrodzenia 
zasadniczego, 

c) pozostałej części wynagrodzenia za prace związane z podnoszeniem kwalifikacji 
zawodowych, pracę dydaktyczną i naukową oraz prace organizacyjne nie objęte przepisami 
o prawie autorskim, do której nie stosuje się zwiększonej normy kosztów uzyskania 
przychodu – nie mniejszej niż 20%, z zastrzeżeniem ust. 5; 

2) w przypadku pracowników dydaktycznych: 

a) honorarium z tytułu rozporządzenia na rzecz Uczelni autorskimi prawami majątkowymi do 
utworów dydaktycznych – do 60% wynagrodzenia zasadniczego, 

b) pozostałej części wynagrodzenia za prace związane z podnoszeniem kwalifikacji 
zawodowych, pracę dydaktyczną i prace organizacyjne oraz związane z podnoszeniem 
kwalifikacji zawodowych nie objęte przepisami o prawie autorskim, do której nie stosuje się 
zwiększonej normy kosztów uzyskania przychodu – nie mniejszej niż 40%, z zastrzeżeniem 
ust. 5; 

3) w przypadku pracowników badawczych: 

a) honorarium z tytułu rozporządzenia na rzecz Uczelni autorskimi prawami majątkowymi do 
utworów naukowych wykonanych w ramach stosunku pracy – do 80% wynagrodzenia 
zasadniczego, 

b) pozostałej części wynagrodzenia za prace związane z podnoszeniem kwalifikacji 
zawodowych, pracę naukową i prace organizacyjne nie objęte przepisami o prawie 
autorskim, do której nie stosuje się zwiększonej normy kosztów uzyskania przychodu – nie 
mniejszej niż 20%, z zastrzeżeniem ust. 5. 

– przy czym łączna kwota honorarium i wynagrodzenia niebędącego honorarium nie może być 
mniejsza niż określona w ust. 1 i 2. 

5. Jeżeli nauczyciel akademicki realizuje obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez 
prowadzenie działalności naukowej, której wynikiem są artykuły i raporty naukowe, czy rozprawy 
doktorskie albo prace habilitacyjne, na podstawie indywidualnej decyzji Rektora, poprzedzonej 
wnioskiem pracownika, do 10% wynagrodzenia zasadniczego pracownika może dodatkowo 
stanowić honorarium z tytułu rozporządzenia na rzecz Uczelni autorskimi prawami majątkowymi 
do tych utworów wykonanych w ramach obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

6. Szczegółowe zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela akademickiego, zasady i tryb postępowania w tych sprawach oraz wzory dokumentów 
określi Rektor w drodze odrębnego zarządzenia, uwzględniając w szczególności obowiązujące 
przepisy prawa podatkowego. 

 
§ 12 

1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi, zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach i posiadających określone 
kwalifikacje określa załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 

2. Wynagrodzenie zasadnicze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 
w szczególności programistów, składać się może z: 
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1) wynagrodzenia za pracę nieobjętą przepisami o prawie autorskim, do której nie stosuje się 
zwiększonej normy kosztów uzyskania przychodu – nie mniej niż 50%; 

2) oraz w indywidualnych przypadkach – z honorarium z tytułu rozporządzenia na rzecz Uczelni 
autorskimi prawami majątkowymi do utworów wytworzonych w ramach stosunku pracy – do 
60% wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi postanowienia § 11 ust. 5 stosuje się. 

 
§ 13 

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie 
zasadnicze w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy wynikającego z zawartej umowy 
o pracę. 

 
III. DODATEK ZA STAŻ PRACY 

§ 14 

1. Dodatek za staż pracy przysługuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok 
zatrudnienia. Dodatek jest wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku 
zatrudnienia, z tym że wysokość tego dodatku nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 
zasadniczego. 

2. Jeżeli pracownik nabywa prawo do dodatku za staż pracy lub prawo do wyższej stawki tego dodatku 
pierwszego dnia miesiąca – to dodatek ten przysługuje za ten miesiąc. 

3. Jeżeli pracownik nabywa prawo do dodatku za staż pracy lub prawo do wyższej stawki tego dodatku 
w ciągu miesiąca – to dodatek ten przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył to prawo. 

4. Dodatek za staż pracy przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za 
dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności 
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

 
§ 15 

1. Do okresów zatrudnienia uwzględnianych przy obliczaniu wysokości dodatku za staż pracy zalicza 
się: 

1) zakończone okresy zatrudnienia, z zastrzeżeniem ust. 3; 
2) inne okresy uwzględniane na podstawie odrębnych przepisów jako okresy, od których zależą 

uprawnienia pracownicze; 
3) okresy asystenckich studiów przygotowawczych, odbytych na podstawie przepisów dotyczących 

zasad i warunków tworzenia w szkołach wyższych asystenckich studiów przygotowawczych; 
4) okresy pobytu za granicą wynikające ze skierowania udzielonego na podstawie przepisów 

o kierowaniu za granicę pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. 

2. W przypadku pozostawania przez pracownika w więcej niż jednym zatrudnieniu okresy 
uprawniające do dodatku za staż pracy uwzględnia się odrębnie dla każdego stosunku pracy.  

3. Przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za staż pracy nie uwzględnia się tej części 
zakończonych okresów zatrudnienia u innego pracodawcy, u którego pracownik jest lub był 
jednocześnie zatrudniony, które pokrywają się z okresami zatrudnienia w Uczelni. 
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4. Okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 zalicza się na podstawie świadectwa pracy, a okresy, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 na podstawie innego dokumentu potwierdzającego ich 
wystąpienie. 

 
IV. DODATEK FUNKCYJNY 

§ 16 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom pełniącym funkcje związane z kierowaniem zespołem 
osób, z tym że zespół ten nie może liczyć mniej niż pięć osób, łącznie z osobą kierującą tym 
zespołem, z zastrzeżeniem ust. 7. 

2. Pracownikom, którzy organizują i kierują pracą brygady składającej się z co najmniej 5 osób 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, łącznie z brygadzistą, przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości nieprzekraczającej 15% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego 
zaszeregowania. 

3. Inspektorowi nadzoru inwestorskiego może zostać przyznany dodatek funkcyjny za czas 
wykonywania czynności w ramach nadzoru inwestorskiego. Dodatek funkcyjny może zostać 
przyznany także radcy prawnemu. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego ustalana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby 
pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej oraz od stopnia złożoności i znaczenia zadań 
związanych z wykonywaną funkcją. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w 
przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3. 

5. Dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego dnia powierzenia funkcji, o których mowa w ust. 1, 
albo wykonywania czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, do ostatniego dnia miesiąca, w którym 
nastąpiło zakończenie pełnienia funkcji lub wykonywania czynności. 

6. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatek funkcyjny przysługuje 
proporcjonalnie do wymiaru etatu. 

7. Do nauczycieli akademickich nie stosuje się postanowień ust. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla 
nauczycieli akademickich uzależniona jest od liczby pracowników i studentów kierowanej jednostki 
organizacyjnej oraz od stopnia złożoności zadań związanych z wykonywaniem funkcji. Wysokość 
dodatków funkcyjnych nauczycieli akademickich określa załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu. 

8. Wysokość dodatków funkcyjnych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określa 
załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu. 

9. Wysokość dodatku funkcyjnego rektora nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia profesora. 
Dodatek funkcyjny rektora ustala minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego na wniosek rady 
uczelni. 

 
§ 17 

1. Pracownik zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego w czasie usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dodatek funkcyjny ulega pomniejszeniu za okres niezdolności do pracy pracownika z powodu 
choroby, a także innych okoliczności uzasadniających wypłatę wynagrodzenia chorobowego, na 
zasadach obowiązujących przy wypłacie wynagrodzenia chorobowego. 

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje pracownikowi w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji, 
w szczególności w związku z udzieleniem pracownikowi urlopów innych niż urlop wypoczynkowy. 
Dodatek funkcyjny nie przysługuje nauczycielowi akademickiemu także w okresie zawieszenia 
w pełnieniu obowiązków na podstawie przepisów Ustawy. 
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V. DODATEK ZADANIOWY 

§ 18 

1. Dodatek zadaniowy może być przyznany z tytułu: 
1) czasowego zwiększenia obowiązków służbowych; 
2) czasowego powierzenia dodatkowych zadań; 
3) ze względu na charakter pracy; 
4) ze względu na warunki wykonywania pracy.  

2. Łączna wysokość dodatku zadaniowego nie może przekroczyć 80% sumy wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. 

 
§ 19 

1. Dodatek zadaniowy przyznawany może być jednorazowo lub okresowo na okres nieprzekraczający 
12 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia na kolejne okresy. 

2. Dodatek przyznaje odpowiednio Rektor albo Kanclerz: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek przełożonego pracownika; 
3) na wniosek kierownika innej jednostki organizacyjnej pozytywnie zaopiniowany przez 

przełożonego pracownika. 

3. Dodatek przyznawany jest jako określony procent wynagrodzenia zasadniczego pracownika albo 
sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.  

4. Dodatek może zostać przyznany jeśli jednostka organizacyjna posiada środki finansowe na ten cel, 
w szczególności ze środków innych niż subwencja i dotacje. Kwestor potwierdza posiadanie 
środków na realizację wnioskowanego dodatku. 

5. Kwestor potwierdza posiadanie przez wnioskodawcę środków finansowych na sfinansowanie 
dodatku w okresie, którego dotyczy wniosek. 

6. Wzór wniosku o przyznanie dodatku określa załącznik nr 14 do niniejszego Regulaminu. 

7. Dodatek zadaniowi Rektorowi może przyznać rada uczelni. 

 
VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE 

§ 20 

1. Za wykonywanie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych nauczycielom akademickim 
przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, które stanowi iloraz liczby godzin 
ponadwymiarowych i godzinowej stawki wynagrodzenia za te godziny. 

2. Poprzez godziny ponadwymiarowe rozumie się godziny zajęć dydaktycznych zrealizowane w danym 
roku akademickim przez nauczyciela akademickiego ponad ustalone roczne pensum dydaktyczne 
określone w Regulaminie pracy dla poszczególnych stanowisk zatrudnienia. 

3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się i wypłaca po dokonaniu 
rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych ustalonych zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania zajęć, 
raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego, nie później niż w terminie do 31 grudnia danego 
roku. 
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§ 21 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przyznaje się za faktycznie przeprowadzone przez 
danego nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych obliczone na zasadach określonych 
w Regulaminie pracy. W przypadku obniżenia pensum dydaktycznego godziny ponadwymiarowe 
ustala się po przekroczeniu pełnego wymiaru pensum określonego w Regulaminie pracy dla 
poszczególnych stanowisk zatrudnienia. 

2. Niezrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych, usprawiedliwionych na potrzeby rozliczenia 
pensum, za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy nie zalicza się przy ustalaniu liczby godzin 
ponadwymiarowych. 

3. Wysokość wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową określa załącznik nr 6 do niniejszego 
Regulaminu, określający minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe. 

4. Wysokość stawek, w granicach określonych zgodnie z ust. 3, obowiązujących w kolejnym roku 
akademickim określa Rektor i ogłasza przed upływem terminu na sporządzenie planów obciążeń 
dydaktycznych na kolejny rok akademicki. 

 
VII. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY NADLICZBOWE 

§ 22 

1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony 
dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu 
pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. 

2. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę 
godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej 
nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. 

3. Pracownikom za pracę w godzinach nadliczbowych – o ile nie otrzymali rekompensaty w postaci dni 
wolnych – oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek w wysokości: 

1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: 
a) w nocy, 
b) w niedziele i święta, niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go 

rozkładem czasu pracy, 
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub 

w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy; 

2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych, przypadających w każdym innym 
dniu. 

4. Dodatek w wysokości określonej w ust. 3 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej 
z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach 
nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej 
w ust. 3. 

5. Podstawą obliczania dodatków określonych w ust. 3 jest wynagrodzenie zasadnicze pracownika. 

6. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej dopuszczalne jest wprowadzenie dla pracownika 
ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w Kodeksie pracy. 
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VIII. DODATEK ZA PRACĘ W WARUNKACH 

SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWYCH 

§ 23 

1. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przysługuje za każdą 
godzinę pracy w tych warunkach. 

2. Poprzez warunki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe rozumie się sytuacje określone w Regulaminie 
pracy lub wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Ustala się trzy stopnie szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości warunków pracy i związane z nimi 
dodatki do każdej godziny wykonywania pracy w tych warunkach: 

1) lekki – 1% stawki godzinowej; 
2) umiarkowany – 2% stawki godzinowej; 
3) znaczny – 3% stawki godzinowej. 

4. Dodatek przyznaje się na wniosek pracownika pozytywnie zaopiniowany przez bezpośredniego 
przełożonego. Do wniosku dołącza się wykaz dni i godzin pracy w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia lub uciążliwych wraz z określeniem występujących czynników. Wzór wniosku określa 
załącznik nr 15 do niniejszego Regulaminu. 

 
IX. DODATEK BADAWCZY 

§ 24 

1. Dodatek badawczy może zostać przyznany za: 

1) szczególne zaangażowanie w prowadzenie badań o dużym znaczeniu dla Uczelni; 
2) szczególne zaangażowanie w ubieganie się o środki na badania ze źródeł innych niż subwencje 

i dotacje; 
3) realizację dodatkowych zadań badawczych o dużym znaczeniu dla Uczelni, w szczególności dla 

realizacji strategii rozwoju Uczelni. 

2. Dodatek badawczy może zostać przyznany także za szczególne osiągnięcia naukowe ważne dla 
Uczelni, w szczególności dla realizacji strategii rozwoju Uczelni, a także za wyróżniającą się ocenę 
okresową działalności naukowej, dokonywaną na podstawie przepisów Ustawy. 

3. Oceny znaczenia dla Uczelni okoliczności mogących uzasadniać przyznanie dodatku badawczego 
dokonuje Pracodawca. 

4. Wysokość dodatku badawczego nie może przekraczać 100% sumy wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku funkcyjnego pracownika. 

 
§ 25 

1. Dodatek badawczy przyznawany może być jednorazowo lub okresowo na okres nieprzekraczający 
12 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia na kolejne okresy. 

2. Dodatek przyznaje odpowiednio Rektor albo Kanclerz: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek przełożonego pracownika; 
3) na wniosek kierownika innej jednostki organizacyjnej pozytywnie zaopiniowany przez 

przełożonego pracownika. 

3. Dodatek przyznawany jest jako określony procent wynagrodzenia zasadniczego pracownika albo 
sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. 



 

278 

4. Dodatek może być przyznany także jako określona w decyzji kwota. 

5. Dodatek może zostać przyznany jeśli jednostka organizacyjna posiada środki finansowe na ten cel, 
w szczególności ze środków innych niż subwencje i dotacje. Kwestor potwierdza posiadanie przez 
wnioskodawcę środków finansowych na sfinansowanie dodatku w okresie, którego dotyczy 
wniosek. 

6. Wzór wniosku o przyznanie dodatku badawczego określa załącznik nr 16 do niniejszego 
Regulaminu. 

 
X. DODATEK DYDAKTYCZNY 

§ 26 

1. Dodatek dydaktyczny może zostać przyznany za: 

1) szczególne zaangażowanie w działalność dydaktyczną ważną dla Uczelni; 
2) wyróżniającą się ocenę działalności dydaktycznej dokonywaną przez studentów lub w ramach 

oceny okresowej, przeprowadzaną na podstawie przepisów Ustawy; 
3) realizację dodatkowych zadań dydaktycznych o dużym znaczeniu dla Uczelni, w szczególności 

dla realizacji strategii rozwoju Uczelni.  

2. Dodatek dydaktyczny może zostać przyznany także za szczególne osiągnięcia dydaktyczne ważne 
dla Uczelni, w szczególności dla realizacji strategii rozwoju Uczelni. 

3. Oceny znaczenia dla Uczelni okoliczności mogących uzasadniać przyznanie dodatku dydaktycznego 
dokonuje Pracodawca. 

4. Wysokość dodatku dydaktycznego nie może przekraczać 100% sumy wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku funkcyjnego pracownika. 

 
§ 27 

1. Dodatek dydaktyczny przyznawany może być jednorazowo lub okresowo na okres 
nieprzekraczający 12 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia na kolejne okresy. 

2. Dodatek przyznaje odpowiednio Rektor albo Kanclerz: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek przełożonego pracownika; 
3) na wniosek kierownika innej jednostki organizacyjnej pozytywnie zaopiniowany przez 

przełożonego pracownika. 

3. Dodatek przyznawany jest jako określony procent wynagrodzenia zasadniczego pracownika albo 
sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. 

4. Dodatek może być przyznany także jako określona w decyzji kwota. 

5. Dodatek może zostać przyznany jeśli jednostka organizacyjna posiada środki finansowe na ten cel, 
w szczególności ze środków innych niż subwencje i dotacje. Kwestor potwierdza posiadanie przez 
wnioskodawcę środków finansowych na sfinansowanie dodatku w okresie, którego dotyczy 
wniosek. 

6. Wzór wniosku o przyznanie dodatku dydaktycznego określa załącznik nr 17 do niniejszego 
Regulaminu. 
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XI. DODATEK KWOTOWY 

§ 28 

1. Dodatek kwotowy może zostać przyznany za szczególne zaangażowanie w realizację działalności 
i zadań ważnych dla Uczelni, wysoką jakość wykonywanych zadań, a także w związku 
z podnoszeniem kwalifikacji istotnych z punktu widzenia Pracodawcy. 

3. Dodatek kwotowy może zostać przyznany także za szczególne osiągnięcia w pracy, w szczególności 
mające duże znaczenie dla realizacji strategii rozwoju Uczelni. 

4. Oceny znaczenia dla Uczelni okoliczności mogących uzasadniać przyznanie dodatku dydaktycznego 
dokonuje Pracodawca. 

5. Wysokość dodatku kwotowego nie może przekraczać 100% sumy wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku funkcyjnego pracownika. 

 
§ 29 

1. Dodatek kwotowy przyznawany może być jednorazowo lub okresowo na okres nieprzekraczający 
12 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia na kolejne okresy. 

2. Dodatek przyznaje odpowiednio Rektor albo Kanclerz: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek przełożonego pracownika; 
3) na wniosek kierownika innej jednostki organizacyjnej pozytywnie zaopiniowany przez 

przełożonego pracownika. 

3. Dodatek przyznawany jest jako kwota określona w decyzji o jego przyznaniu. 

4. Dodatek może zostać przyznany jeśli jednostka organizacyjna posiada środki finansowe na ten cel, 
w szczególności ze środków innych niż subwencje i dotacje. Kwestor potwierdza posiadanie przez 
wnioskodawcę środków finansowych na sfinansowanie dodatku w okresie, którego dotyczy 
wniosek. 

5. Wzór wniosku o przyznanie dodatku kwotowego określa załącznik nr 18 do niniejszego Regulaminu. 

 
XII. PREMIA REGULAMINOWA 

§ 30 

1. Pracownikom Uczelni niebędącym nauczycielami akademickimi przysługuje premia regulaminowa. 

2. Premia regulaminowa jest zmiennym składnikiem wynagrodzenia. 

3. Wysokość premii regulaminowej uzależniona jest od rzetelnego i nienagannego wykonywania 
obowiązków pracowniczych przez pracownika, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wysokość premii regulaminowej może być dodatkowo uzależniona od stanowiska zajmowanego 
przez pracownika, o którym mowa w ust. 1, jego kwalifikacji i znaczenia wykonywanych przez niego 
zadań dla Uczelni. 

 
§ 31 

1. Fundusz premii regulaminowej wynosi .....% planowanych wynagrodzeń zasadniczych pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi. 

2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 nie jest funduszem w rozumieniu art. 410 ust. 2 pkt 2 Ustawy 
oraz przepisów o rachunkowości. 
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3. Premia regulaminowa wynosi .....% wynagrodzenia zasadniczego pracownika w danym miesiącu, 
o którym mowa w § 26 ust. 1, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu. 

4. Za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą albo koniecznością 
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny oraz innymi okresami, 
za które wystawiono zwolnienie lekarskie premia wliczana jest do podstawy wymiaru 
wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z obowiązującymi 
w tej mierze przepisami. 

 
§ 32 

1. Pracownikowi, o którym mowa w § 26 ust. 1 można obniżyć premię regulaminową za: 

1) w sposób oczywisty niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie pracy wynikającej z zakresu 
obowiązków lub poleceń przełożonego; 

2) naruszenie porządku i dyscypliny pracy, w szczególności nieprzestrzeganie ustalonego czasu 
pracy, więcej niż raz; 

3) oczywiste nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego; 
4) istotne naruszenie przepisów bhp i p.poż. 

2. Pracownika, o którym mowa w § 26 ust. 1, można pozbawić w całości premii regulaminowej 
w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, a w szczególności: 

1) nieusprawiedliwionej całodziennej nieobecności w pracy lub powtarzającego się 
nieusprawiedliwionego opuszczania części dnia pracy, w tym spóźnień; 

2) naruszenia przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 
3) przywłaszczenia mienia Uczelni lub przez oczywiste zaniedbanie uszkodzenia, zniszczenia lub 

utraty mienia Uczelni; 
4) spowodowania umyślnej lub wynikającej z oczywistego zaniedbania szkody w mieniu Uczelni; 
5) stwierdzenia przypadku niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, w sprzeczności 

z obowiązującymi przepisami; 
6) nieuprawnionego korzystania ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 
7) powtarzającego się niewłaściwego lub nieterminowego wykonywania pracy wynikającej 

z zakresu obowiązków lub poleceń przełożonego; 
8) nieprzestrzegania przepisów bhp i p.poż. powodującego bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 

zdrowia innych osób; 
9) innych przypadków ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych 

wynikających z prawa pracy. 

3. Działania, o których mowa w ust. 1 podlegają ocenie za okres miesiąca, za który ma zostać 
wypłacona premia regulaminowa. W zależności od oceny stopnia naruszenia obowiązków, o 
których mowa w ust. 1 i 2 pracownika, o którym mowa w § 26 ust. 1 można pozbawić premii 
regulaminowej lub obniżyć jej wysokość na okres od 1 do 6 miesięcy, przy czym pozbawienie premii 
regulaminowej na okres przekraczający 3 miesiące może nastąpić tylko w przypadkach, które 
uzasadniałyby rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia. 

 
§ 33 

1. Pozbawienie pracownika, o którym mowa w § 26 ust. 1 premii regulaminowej lub obniżenie jej 
wysokości następuje na uzasadniony wniosek bezpośredniego przełożonego. Przełożony przekazuje 
kopię wniosku pracownikowi. Wzór wniosku określa załącznik nr 19 do niniejszego Regulaminu. 

2. Decyzję o pozbawieniu premii regulaminowej podejmuje Kanclerz. Od decyzji Kanclerza przysługuje 
pracownikowi prawo do złożenia odwołania do Rektora w terminie 7 dni od otrzymania decyzji. 
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Rektor rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. W przypadku uwzględnienia 
odwołania pracownikowi wypłaca się zaległą premię w terminie najbliższej wypłaty wynagrodzenia. 

 
XIII. PREMIA UZNANIOWA 

§ 34 

1. Pracownikom Uczelni niebędącym nauczycielami akademickimi może zostać przyznana premia 
uznaniowa. Premia uznaniowa ma charakter nagrody związanej z indywidualną oceną jakości 
wykonywania zadań przez pracownika oraz szczególnego zaangażowania w pracę. 

2. Premia uznaniowa jest zmiennym składnikiem wynagrodzenia. 

 
§ 35 

1. Tworzy się fundusz premii uznaniowej. Na fundusz składają się: 

1) oszczędności wynikające z obniżenia premii regulaminowej lub odebrania premii 
regulaminowej, o których mowa w § 28; 

2) oszczędności związane z wypłatą wynagrodzeń chorobowych; 
3) oszczędności związane z wypłatą zasiłków chorobowych i rehabilitacyjnych. 

2. Fundusz premii uznaniowej może zostać zwiększony decyzją Rektora o: 

1) oszczędności wynikające z niewykorzystania limitu wynagrodzeń określonego w planie 
rzeczowo-finansowym Uczelni; 

2) środki dodatkowo określone w planie rzeczowo-finansowym Uczelni z przeznaczeniem na 
zwiększenie wynagrodzeń, w tym limity ustalone dla jednostek organizacyjnych. 

3. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 nie jest funduszem w rozumieniu art. 410 ust. 2 pkt 2 Ustawy 
oraz przepisów o rachunkowości. 

 
§ 36 

1. Fundusz w części, o której mowa w § 31 ust. 1, dzieli się w ten sposób, że: 

1) 80% środków pozostaje do dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych, proporcjonalnie 
do wysokości środków zaplanowanych na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych; 

2) 20% do dyspozycji Kanclerza. 

2. Fundusz w części, o której mowa w § 31 ust. 2 pozostaje w dyspozycji Rektora i Kanclerza.  

3. Rektor lub Kanclerz ze środków, o których mowa w ust. 2 mogą dokonać zwiększenia funduszu 
w części, o której mowa w ust. 1. 

 
§ 37 

1. Premia ma charakter uznaniowy i jej celem jest stworzenie motywacji do efektywnej pracy oraz do 
inicjowania, polepszenia organizacji i sprawności działania Uczelni i jej jednostek organizacyjnych. 
Premia uznaniowa może być przyznawana za:  

1) wysoką jakość wykonywanych zadań; 
2) wprowadzenie usprawnień w pracy w sposób istotny zwiększających wydajność pracy, 

powodujących istotne oszczędności i usprawniających organizację; 
3) wykazywanie się znaczącą inicjatywą w pracy, w szczególności w zakresie zwiększania wpływów 

Uczelni, nawiązywania korzystnych z punktu widzenia Uczelni kontaktów zewnętrznych; 
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4) zapobieżenie utracie, kradzieży lub zniszczenia mającego istotne znaczenie mienia Uczelni lub 
wykazując się poświęceniem zapobiegli niebezpieczeństwu zagrażającemu życiu lub zdrowi osób 
przebywających na terenie Uczelni; 

5) wzorową postawę w sytuacjach okresowego, nadzwyczajnego zwiększenia zadań; 
6) bardzo wysokie wyniki w pracy lub wyróżnianie się postawą pracowniczą; 
7) złożoność pracy i stopień trudności realizowanych ważnych dla Uczelni zadań; 

2. Wysokość przyznawanej premii uznaniowej nie ma charakteru stałego, uzależniona jest od oceny 
wykonania obowiązków i zadań służbowych dokonanej przez pracodawcę. 

3. Premia uznaniowa może być przyznawana i wypłacana za bieżący miesiąc. W uzasadnionych 
przypadkach premia uznaniowa może zostać przyznana w bieżącym miesiącu za miesiące 
wcześniejsze, nie dłużej jednak niż za kwartał poprzedzający wniosek o przyznanie premii. Premię 
można też przyznać na okres dłuższy niż miesiąc, jednorazowo jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

 
§ 38 

1. Wysokość premii uznaniowej za miesiąc nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia zasadniczego 
pracownika, o którym mowa w § 30 ust. 1. 

2. Premię uznaniową przyznaje Kanclerz na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, 
w ramach funduszu premiowego jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 1. 
Kwestor potwierdza posiadanie przez wnioskodawcę środków finansowych na sfinansowanie 
premii w okresie, którego dotyczy wniosek. 

3. Premię ze środków, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 przyznaje Rektor lub Kanclerz 
z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) bezpośredniego przełożonego pracownika; 
2) kierownika innej jednostki organizacyjnej pozytywnie zaopiniowany przez bezpośredniego 

przełożonego. 

4. Wzór wniosku o przyznanie premii uznaniowej określa załącznik nr 20 do niniejszego Regulaminu. 

 
XIV. NAGRODA REKTORA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

§ 39 

1. Fundusz nagród dla nauczycieli akademickich tworzy się jako odpis środków w wysokości 2% 
planowanych przez Uczelnię rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 
akademickich.  

2. Środki na nagrody wyodrębnia się w rocznym planie rzeczowo-finansowym Uczelni. 

3. Środki funduszu nagród dzieli się w następujący sposób: 

1) 20% pozostaje w dyspozycji Rektora; 
2) 80% dzieli na jednostki organizacyjne, w których zatrudnieni są nauczyciele akademiccy 

proporcjonalnie do planowanych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich, 
zatrudnionych jednostkach organizacyjnych. 

4. Na nagrody za osiągnięcia organizacyjne przeznacza się łącznie nie więcej niż 20% funduszu nagród. 

5. Nagroda ma charakter uznaniowy, pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie. 

6. Niewykorzystane do dnia inauguracji roku akademickiego środki z części, o której mowa w ust. 3 
pkt 2 zasilają pulę środków, o której mowa w ust. 3 pkt 1. 

7. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 nie jest funduszem w rozumieniu art. 410 ust. 2 pkt 2 Ustawy 
oraz przepisów o rachunkowości. 
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§ 40 

1. Nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni mogą być przyznawane następujące rodzaje 
nagród Rektora: 

1) za działalność naukową: 
a) indywidualne lub zespołowe I, II i III stopnia, 
b) za uzyskanie tytułu naukowego profesora, stopnia naukowego doktora habilitowanego lub 

stopnia naukowego doktora, 
c) specjalne Rektora; 

2) za działalność dydaktyczną: 
a) indywidualne lub zespołowe I, II i III stopnia, 
b) specjalne Rektora; 

3) za działalność organizacyjną: 
a) indywidualne lub zespołowe I, II i III stopnia, 
b) nagrody specjalne Rektora; 

4) za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego. 

2. Nagrody Rektora przyznawane są z okazji inauguracji roku akademickiego, mogą być też 
przyznawane z okazji innego święta Uczelni, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu. 

 
§ 41 

1. Nagrody indywidualne lub zespołowe I, II i III stopnia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub 
organizacyjne dla nauczycieli akademickich przyznawane mogą być, z zastrzeżeniem dalszych 
postanowień uchwały, w szczególności za:  

1) osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi;  
2) twórczy współudział w wykorzystaniu w praktyce wyników pracy naukowej; 
3) wynalazki, patenty i wzory użytkowe o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarki i kultury 

narodowej; 
4) kształcenie kadry naukowej; 
5) wyróżniające się prace habilitacyjne i doktorskie; 
6) konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej 

i wychowawczej oraz wyraźną poprawę wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych; 
7) aktywny udział w realizacji procesu wychowawczego, w tym za opiekę naukową nad studenckim 

ruchem naukowym, a także opiekę nad studentami kształconymi w trybie studiów 
indywidualnych; 

8) opracowanie i wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania, w tym nowych pomocy 
dydaktycznych; 

9) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się skryptów, podręczników i przewodników 
metodycznych; 

10) opracowanie nowatorskich programów kształcenia i doskonalenia kadr z wyższym 
wykształceniem; 

11) wyróżniające się wyniki w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi i tworzeniu warsztatu 
dydaktycznego Uczelni; 

12) współautorstwo w pracach zespołowych, jeśli wkład nauczyciela akademickiego w ich 
powstanie był kluczowy.  

2. Nagrody mogą być również przyznawane wybitnym nauczycielom akademickim za całokształt ich 
osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, w szczególności nauczycielom 
przechodzącym na emeryturę, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu. 
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§ 42 

1. Wysokość nagród ustala corocznie Rektor biorąc pod uwagę wysokość środków będących 
w dyspozycji, z zastrzeżeniem ust. 2-4 i § 44. 

2. Nagrody indywidualne za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne: 

1) I stopnia – nie mogą być niższe niż dwukrotność oraz wyższe niż czterokrotność wynagrodzenia 
profesora; 

2) II stopnia – nie mogą być niższe niż jednokrotność oraz wyższe niż trzykrotność wynagrodzenia 
profesora; 

3) III stopnia – nie mogą być niższe niż połowa oraz wyższe niż dwukrotność wynagrodzenia 
profesora. 

3. W przypadku nagród zespołowych limit minimalnej i maksymalnej wysokość nagród, o którym 
mowa w ust. 2 zwiększa się o: 

1) 25% – jeśli członków zespołu kwalifikujących się do nagrody jest dwóch; 
2) 50% – jeśli członków zespołu kwalifikujących się do nagrody jest nie mniej niż trzech; 
3) 75% – jeśli członków zespołu kwalifikujących się do nagrody jest nie mniej niż pięciu. 

4. Nagrody za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych nie mogą być niższe 
niż jednokrotność oraz wyższe niż trzykrotność wynagrodzenia profesora. 

5. Rektor określa wysokość nagród w danym roku w terminie do 31 maja każdego roku. 

 
§ 43 

1. Poza nagrodą pieniężną nauczyciel akademicki, który otrzymał nagrodę Rektora otrzymuje dyplom 
uznania wskazujący na charakter nagrody; kopię dyplomu włącza się do akt pracowniczych. 

2. Wręczenie nagród ma charakter uroczysty i odbywa się w dniu święta Uczelni, dniu inauguracji roku 
akademickiego lub na posiedzeniu Senatu. 

3. Nagrody, o których mowa w § 11-13 mogą być przyznane w terminach innych niż wskazane w § 36 
ust. 2; postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 44 

1. Otrzymanie nagrody właściwego ministra lub Prezesa Rady Ministrów nie wyklucza możliwości 
otrzymania nagrody Rektora. 

2. Nauczyciel akademicki, który otrzymał negatywną ocenę okresową lub został ukarany karą 
dyscyplinarną nie może otrzymać nagrody przed upływem roku od daty uprawomocnienia się oceny 
lub ukarania. W przypadku otrzymania negatywnej oceny z jednego z kryteriów oceny okresowej 
(działalność: naukowa lub dydaktyczna lub organizacyjna) postanowienia zdania pierwszego stosuje 
się odpowiednio do nagrody dotyczącej tego kryterium. 

 
Nagrody za osiągnięcia naukowe 

§ 45 

1. Nagrody za osiągnięcia naukowe przyznawane są na zasadach konkursowych, za osiągnięcia 
naukowe w poprzednim roku kalendarzowym. Nagrody mogą otrzymać zarówno pracownicy 
badawczy, badawczo-dydaktyczni, jak i dydaktyczni. 
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2. Nagrody przyznawane są na podstawie listy rankingowej nauczycieli akademickich prowadzących 
w poprzednim roku akademickim działalność naukową, w tym badawczą, rozwojową, publikacyjną 
i kształcenie kadry naukowej. 

3. Osiągnięcia naukowe ocenione są według kryteriów i na zasadach określonych w przepisach 
określających kryteria oceny parametrycznej Uczelni. Uwzględnia się także organizowanie 
i prowadzenie przynoszącej rezultaty współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym służącej 
prowadzeniu wspólnych badań naukowych i wdrażaniu wyników badań naukowych w gospodarce, 
do oceny tych osiągnięć stosuje się odpowiednio postanowienia zdania poprzedniego. 

4. W ocenie osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich na potrzeby tworzenia listy rankingowej 
uwzględnia się tylko te osiągnięcia naukowo-badawcze, które zostały afiliowane przy Uczelni; nie 
uwzględnia się działalności naukowo-badawczej afiliowanej w innych jednostkach. 

5. Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, z zastrzeżeniem ust. 3, określi w drodze zarządzenia 
szczegółowe kryteria oceny, w tym minimalną liczbę punktów umożliwiającą otrzymanie nagrody, 
sposób i procedurę tworzenia listy rankingowej oraz wzory dokumentów. 

 
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne 

§ 46 

1. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne przyznawane są na zasadach konkursowych, za osiągnięcia 
dydaktyczne w poprzednim roku kalendarzowym. 

2. Nagrody przyznawane są na podstawie listy rankingowej nauczycieli akademickich prowadzących w 
poprzednim roku akademickim działalność dydaktyczną w Uczelni. 

3. Przy ocenie osiągnięć dydaktycznych nauczycieli akademickich uwzględnia się: 

1) wyniki studenckiej oceny zajęć dydaktycznych, przy czym jej waga wynosi nie mniej niż 30% i nie 
więcej niż 50%, w zależności od procentu wypełnionych ankiet oceny; 

2) wyniki hospitacji zajęć dydaktycznych, przy czym ich waga wynosi nie mniej niż 5% i nie więcej 
niż 15%; 

3) pozostałe osiągnięcia dydaktyczne, a w szczególności: 

a) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się skryptów, podręczników i przewodników 
metodycznych, 

b) opracowanie nowatorskich programów kształcenia i doskonalenia kadr z wyższym 
wykształceniem, w tym studiów podyplomowych, 

c) opracowanie i wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania, w tym nowych pomocy 
dydaktycznych, 

d) organizowanie i prowadzenie przynoszącej rezultaty współpracy z otoczeniem społeczno-
gospodarczym służącej rozwijaniu procesu kształcenia odpowiadającemu potrzebom rynku 
pracy, 

e) aktywny udział w realizacji procesu wychowawczego, w tym za opiekę naukową nad 
studenckim ruchem naukowym wykazującym się istotnymi osiągnięciami, a także opiekę nad 
studentami kształconymi w trybie studiów indywidualnych, 

f) konkretne, udokumentowane przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę 
warunków pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz wyraźną poprawę wyników kształcenia i 
poziomu prac dyplomowych, 

g) aktywność dydaktyczną, w tym stopień realizacji pensum dydaktycznego, prowadzenie 
samodzielnie przygotowanych, nowatorskich zajęć fakultatywnych, liczbę wypromowanych 
dyplomantów i wyniki obrony ich prac dyplomowych, liczbę zrecenzowanych prac 
dyplomowych, 
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h) aktywny udział w pracach na rzecz podniesienia jakości kształcenia, w tym działalności 
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

– przy czym ich łączna waga wynosi nie mniej niż 35% i nie więcej niż 65%. 

4. W ocenie osiągnięć dydaktycznych nauczycieli akademickich na potrzeby tworzenia listy 
rankingowej uwzględnia się tylko te osiągnięcia, które dotyczą ich działalności dydaktycznej 
w Uczelni; nie uwzględnia osiągnięć w innych jednostkach. 

5. Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, z zastrzeżeniem ust. 3, określi w drodze zarządzenia 
szczegółowe kryteria oceny, w tym minimalną liczbę punktów umożliwiającą otrzymanie nagrody, 
sposób i procedurę tworzenia listy rankingowej oraz wzory dokumentów. 

 
Nagroda za osiągnięcia organizacyjne 

§ 47 

1. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne przyznawane są za osiągnięcia organizacyjne w poprzednim 
lub bieżącym roku kalendarzowym. 

2. Nagrody może przyznać Rektor własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika jednostki 
organizacyjnej, na podstawie oceny działalności organizacyjnej nauczycieli akademickich dokonanej 
przez Rektora – uwzględnia się tylko osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uczelni. 

3. Dokonując oceny osiągnięć organizacyjnych nauczycieli akademickich uwzględnia się 
w szczególności: 

1) wyróżniające się wyniki w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi oraz tworzeniu warsztatu 
dydaktycznego i naukowego Uczelni; 

2) aktywny udział w pracach Senatu, innych ciał kolegialnych i ich komisji, komisji senackich 
i rektorskich, zespołach programowych kierunków studiów; 

3) aktywny udział w pracach na rzecz podniesienia jakości kształcenia, w tym działalności 
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia; 

4) aktywny udział w pracach organów przedstawicielskich szkolnictwa wyższego i nauki; 
5) aktywny udział we wdrażaniu strategii rozwoju Uczelni i jej jednostek organizacyjnych oraz 

w działaniach służących rozwojowi Uczelni; 
6) podejmowanie i koordynowanie przynoszącej wymierne rezultaty dla działalności naukowej, 

dydaktycznej lub dla funkcjonowania Uczelni współpracy z innymi jednostkami naukowymi 
i dydaktycznymi oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

4. Rektor może określić w drodze zarządzenia dodatkowe kryteria uwzględniane w ocenie działalności 
organizacyjnej oraz wzory dokumentów. 

 
Nagrody za uzyskanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego 

§ 48 

1. W Uczelni przyznaje się nagrody Rektora za uzyskanie tytułu naukowego profesora, stopnia 
naukowego doktora habilitowanego lub doktora, z zastrzeżeniem ust. 2-7. 

2. Za uzyskanie tytułu naukowego profesora przyznaje się następującą nagrodę: 

1) za uzyskanie tytułu przed ukończeniem 45. roku życia: 
a) 12 500 zł – w roku uzyskania tytułu naukowego, 
b) 12 500 zł – na zasadach określonych w ust. 6, 
- łącznie nie więcej niż 25 000 zł; 
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2) za uzyskanie tytułu przed ukończeniem 50. roku życia: 
a) 10 000 zł – w roku uzyskania tytułu naukowego, 
b) 10 000 zł – na zasadach określonych w ust. 6, 
- łącznie nie więcej niż 20 000 zł; 

3) za uzyskanie tytułu przed ukończeniem 55. roku życia: 
a) 7 000 zł – w roku uzyskania tytułu naukowego, 
b) 7 000 zł – na zasadach określonych w ust. 6, 
- łącznie nie więcej niż 14 000 zł; 

4) za uzyskanie tytułu poza przypadkami wymienionymi w pkt 1-3: 
a) 3 500 zł – w roku uzyskania tytułu naukowego, 
b) 3 500 zł – na zasadach określonych w ust. 6, 
- łącznie nie więcej niż 7 000 zł. 

3. Za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego: 

1) za uzyskanie stopnia przed ukończeniem 40. roku życia: 
a) 10 000 zł – w roku uzyskania stopnia naukowego, 
b) 10 000 zł – na zasadach określonych w ust. 6, 
- łącznie nie więcej niż 20 000 zł; 

2) za uzyskanie stopnia przed ukończeniem 45. roku życia: 
a) 7 500 zł – w roku uzyskania stopnia naukowego, 
b) 7 500 zł – na zasadach określonych w ust. 6, 
- łącznie nie więcej niż 15 000 zł; 

3) za uzyskanie stopnia przed ukończeniem 50. roku życia: 
a) 5 000 zł – w roku uzyskania stopnia naukowego, 
b) 5 000 zł – na zasadach określonych w ust. 6, 
- łącznie nie więcej niż 10 000 zł; 

4) za uzyskanie stopnia poza przypadkami wymienionymi w pkt 1-3 5 000 zł. 

4. Za uzyskanie stopnia naukowego doktora: 

1) za uzyskanie stopnia przed ukończeniem 30. roku życia: 
a) 7 500 zł – w roku uzyskania stopnia naukowego, 
b) 7 500 zł – na zasadach określonych w ust. 6, 
- łącznie nie więcej niż 15 000 zł; 

2) za uzyskanie stopnia przed ukończeniem 35. roku życia: 
a) 5 000 zł – w roku uzyskania stopnia naukowego, 
b) 5 000 zł – na zasadach określonych w ust. 6, 
- łącznie nie więcej niż 10 000 zł; 

3) za uzyskanie stopnia przed ukończeniem 40. roku życia: 
a) 3 000 zł – w roku uzyskania stopnia naukowego, 
b) 3 000 zł – na zasadach określonych w ust. 6, 
- łącznie nie więcej niż 6 000 zł; 

4) za uzyskanie stopnia przed ukończeniem 45. roku życia: 
a) 1 500 zł – w roku uzyskania stopnia naukowego, 
b) 1 500 zł – na zasadach określonych w ust. 6, 
- łącznie nie więcej niż 3 000 zł; 

5) za uzyskanie stopnia poza przypadkami wymienionymi w pkt 1-3: 2 000 zł. 
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5. Nagrody, o których mowa w ust. 2-4 przyznaje się wyłącznie nauczycielom akademickim 
zatrudnionym w Uczelni od co najmniej trzech lat, dla których w chwili uzyskania tytułu lub stopnia 
naukowego Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów Ustawy i którzy 
od co najmniej dwóch lat wliczani są w Uczelni do liczby nauczycieli akademickich na potrzeby 
parametryzacji Uczelni.  

6. Pierwszą część nagrody wypłaca się w roku, w którym został uzyskany tytuł lub stopień naukowy. 
Drugą część nagrody, o której mowa w ust. 2-4 wypłaca się w roku następującym po roku uzyskania 
stopnia lub tytułu, pod warunkiem pozostawania przez nauczyciela akademickiego w zatrudnieniu 
w Uczelni i spełniania warunków, o których mowa w ust. 5. 

7. Uzyskanie nagrody, o której mowa w ust. 2-4 nie wyklucza możliwości uzyskania nagrody za 
osiągnięcia naukowe, o której mowa w § 41. 

8. Za uzyskanie tytułu naukowego profesora przysługuje jedna nagroda wskazana w ust. 2 pkt 1-4, za 
uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego przysługuje jedna nagroda wskazana 
w ust. 3 pkt 1-4, za uzyskanie stopnia naukowego doktora przysługuje jedna nagroda wskazana 
w ust. 4 pkt 1-4. 

9. W przypadku osób, które rozpoczęły pracę na stanowisku nauczyciela akademickiego po 
ukończeniu 30. roku życia, posiadając co najmniej 5 lat stażu pracy na innym stanowisku lub 
w innym zawodzie, Rektor może podjąć decyzję o zwiększeniu wieku uprawniającego do otrzymania 
nagród, o których mowa w ust. 2-4, nie więcej jednak niż o 5 lat. 

 
Nagrody za całokształt dorobku i nagrody specjalne 

§ 49 

1. Nagrody za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego może przyznać 
Rektor z własnej inicjatywy lub na kierownika jednostki organizacyjnej. 

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 przyznać można nauczycielowi akademickiemu w szczególności w 
związku z: 

1) przejściem na emeryturę nauczyciela posiadającego znaczne osiągnięcia w pracy naukowej, 
dydaktycznej i organizacyjnej, jeśli okres nieprzerwanego zatrudnienia we w Uczelni 
poprzedzający przejście na emeryturę nie był krótszy niż 10 lat; 

2) zakończeniem pełnienia funkcji prorektora, dziekana, prodziekana, kierownika innej jednostki 
organizacyjnej, jeśli była ona pełniona przez dwie pełne następujące po sobie kadencje, 
a kierowany lub nadzorowany przez nauczyciela akademickiego obszar działalności Uczelni 
osiągnął znaczący postęp w prowadzonej działalności naukowej lub dydaktycznej, w wyniku 
osobistych starań i działalności organizacyjnej nauczyciela pełniącego te funkcje; 

3) otrzymaniem międzynarodowych nagród za działalność naukową, dydaktyczną lub 
organizacyjną, z wyłączeniem odznaczeń państwowych i resortowych. 

3. Nagrodę z tytułu określonego w ust. 2 pkt 1 można przyznać tylko raz w okresie zatrudnienia 
nauczyciela akademickiego w Uczelni. 

 
§ 50 

1. Rektor w ramach będącego w jego dyspozycji limitu może przyznać nagrodę specjalną za wybitne 
osiągnięcie naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne w wysokości do trzykrotności wynagrodzenia 
profesora. 

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 może przyznać Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek 
kierownika jednostki organizacyjnej. 
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3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 przyznawane mogą być niezależnie od innych nagród 
wymienionych w niniejszej uchwale. Rektor może w danym roku przyznać nie więcej niż trzy 
nagrody specjalne. 

 
Tryb przyznawania nagród Rektora 

§ 51 

1. Nagrody Rektora za działalność organizacyjną, za całokształt dorobku, specjalne oraz za uzyskanie 
stopnia naukowego lub tytułu przyznawane są na wniosek. Wnioski o przyznanie nagród składać 
mogą: 

1) kierownicy jednostek organizacyjnych, w odniesieniu do zatrudnionych w nich nauczycieli 
akademickich; 

2) prorektorzy, w zakresie nadzorowanych przez nich obszarów działalności Uczelni; 
3) a w przypadku nagrody za uzyskanie stopnia naukowego lub tytułu także zainteresowani 

nauczyciele akademiccy. 

2. Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, z wyłączeniem nagrody specjalnej Rektora, przyznawane 
są bez konieczności składania wniosków, w oparciu o listy rankingowe sporządzone przez jednostkę 
właściwą ds. nauki w oparciu o sprawozdania nauczycieli akademickich za poprzedni rok. 

3. Nagrody Rektora za osiągnięcia dydaktyczne, z wyłączeniem nagrody specjalnej Rektora, 
przyznawane są bez konieczności składania wniosków, w oparciu o listy rankingowe sporządzone 
przez kierowników jednostek organizacyjnych w oparciu o sprawozdania nauczycieli akademickich 
za poprzedni rok. 

4. Do wniosków powinny być dołączone dokumenty potwierdzające osiągnięcia będące podstawą 
wniosku, a do listy rankingowej, o której mowa w ust. 2 i 3 szczegółowy wykaz i punktacja osiągnięć 
odpowiednio naukowych lub dydaktycznych poszczególnych nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w jednostce. 

 
§ 52 

1. Odpowiednio jednostka właściwa ds. badań lub kierownicy jednostek organizacyjnych w terminie 
do 30 kwietnia każdego roku sporządzają listy rankingowe nauczycieli akademickich prowadzących 
działalność naukową lub dydaktyczną w oparciu o kryteria oceny osiągnięć naukowych lub 
dydaktycznych określone w niniejszym Regulaminie i zarządzeniu Rektora, zawarte 
w sprawozdaniach z działalności naukowej lub dydaktycznej, których wzory i zasady sporządzania 
określa odrębne zarządzenie Rektora. 

2. Szczegółowo uzasadnione wnioski o nagrody za osiągnięcia organizacyjne kierownicy jednostek 
organizacyjnych składają do Rektora, za pośrednictwem kierowników pionów, w terminie do 
31 marca każdego roku. W oparciu o złożone wnioski kierownicy pionów w terminie do 30 kwietnia 
każdego roku sporządzają listy nauczycieli akademickich rekomendowanych do przyznania nagród 
za działalność organizacyjną wraz z uzasadnieniem. 

 
§ 53 

1. Nauczyciel akademicki w danym roku może otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora z tego samego 
tytułu (za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne), z zastrzeżeniem innych postanowień 
Regulaminu. Z tego samego tytułu można otrzymać w danym roku tylko jedną nagrodę Rektora – 
indywidualną lub zespołową. 

2. Nagrody Rektora przyznane nauczycielowi akademickiemu z różnych tytułów w tym samym 
terminie przyznawania nagród podlegają zsumowaniu i wypłacane są łącznie. 
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§ 54 

1. W przypadku wniosków o nagrody zespołowe za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub 
organizacyjne: 

1) we wniosku wykazuje się wszystkich członków zespołu, w tym pochodzących spoza Uczelni 
i procentowy udział ich pracy w końcowym rezultacie, dołączając zgodne oświadczenie 
wszystkich członków zespołu; 

2) uwzględnia się tylko te zespoły, które wykonywały prace w ramach projektów naukowych, 
dydaktycznych i organizacyjnych na rzecz Uczelni lub w których Uczelnia była 
współorganizatorem albo konsorcjantem; 

3) członkiem zespołu na potrzeby przyznawania nagrody Rektora może być osoba, której wkład 
pracy wynosi co najmniej 10%. 

2. Podział przyznanej nagrody zespołowej pomiędzy członków zespołu dokonywany jest 
proporcjonalnie do wkładu pracy poszczególnych nauczycieli akademickich określanego według 
zgodnego oświadczenia wszystkich członków zespołu, bez uwzględniania członków zespołu 
niebędących pracownikami Uczelni. W przypadku niemożności uzyskania zgodnego oświadczenia 
członków zespołu, na potrzeby przyznawania nagród Rektora o udziale poszczególnych osób 
rozstrzyga komisja senacka wskazana przez Rektora. 

3. Osoby będące członkami zespołów, a niebędące pracownikami Uczelni nie otrzymują nagrody 
pieniężnej, otrzymują natomiast dyplom uznania razem z pozostałymi członkami zespołu. 

4. W przypadku uwzględniania prac będących wynikiem pracy zespołowej w indywidualnych 
osiągnięciach nauczyciela akademickiego: 

1) współautorstwo cyklu prac z różnymi zespołami autorów (publikacje wieloautorskie) uwzględnia 
się w ocenie osiągnięć nauczyciela proporcjonalnie do wkładu jego pracy na podstawie zgodnego 
oświadczenia współautorów, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie drugie; 

2) udział w zespołowych projektach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych uwzględnia się 
w ocenie osiągnięć nauczyciela proporcjonalnie do wkładu jego pracy na podstawie zgodnego 
oświadczenia członków zespołu, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie drugie 

- powyższe osiągnięcia zalicza się tylko wówczas, gdy prace wykonywane były na rzecz Uczelni 
lub w których Uczelnia brała udział jako współorganizator albo konsorcjant. 

 
XV. NAGRODA REKTORA 

DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 

§ 55 

1. Fundusz nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi tworzy się jako odpis 
środków w wysokości 1% planowanych przez Uczelnię rocznych środków na wynagrodzenia 
osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  

2. Środki na nagrody wyodrębnia się w rocznym planie rzeczowo-finansowym Uczelni. 

3. Środki funduszu nagród dzieli się w następujący sposób: 

1) 20% pozostaje w dyspozycji Rektora; 
2) 80% dzieli na jednostki organizacyjne, w których zatrudnieni są pracownicy niebędący 

nauczycielami akademickimi proporcjonalnie do planowanych środków na wynagrodzenia tych 
pracowników, zatrudnionych w tych jednostkach organizacyjnych. 

4. Na nagrody za osiągnięcia organizacyjne przeznacza się łącznie nie więcej niż 20% funduszu nagród. 
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5. Niewykorzystane do dnia inauguracji roku akademickiego środki z części, o której mowa w ust. 3 
pkt 2 zasilają pulę środków, o której mowa w ust. 3 pkt 1. 

6. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 nie jest funduszem w rozumieniu art. 410 ust. 2 pkt 2 Ustawy 
oraz przepisów o rachunkowości. 

 
§ 56 

1. Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uczelni mogą być 
przyznawane następujące rodzaje nagród Rektora: 

1) nagroda I stopnia; 
2) nagroda II stopnia; 
3) nagroda III stopnia; 
4) nagroda za całokształt pracy. 

2. Wysokość nagród ustala corocznie Rektor biorąc pod uwagę wysokość środków będących 
w dyspozycji, z tym zastrzeżeniem, że: 

1) nagroda I stopnia nie może być niższa niż 25% oraz wyższa niż 75% wynagrodzenia profesora; 
2) nagroda II stopnia nie może być niższa niż 15% oraz wyższa niż 50% wynagrodzenia profesora; 
3) nagroda III stopnia nie może być niższa niż 10% oraz wyższa niż 25% wynagrodzenia profesora; 
4) nagroda za całokształt pracy nie może być niższa niż 50% oraz wyższa niż 100% wynagrodzenia 

profesora. 

 
§ 57 

1. Nagroda może być przyznana pracownikowi pozostającemu – w dniu przyznania nagrody – 
w zatrudnieniu w Uczelni przez okres co najmniej 6 miesięcy, za szczególne osiągnięcia w pracy 
zawodowej, a w szczególności za: 

1) wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych;  
2) wyróżniający się stosunek do współpracowników i interesantów;  
3) innowacyjność pracownika oraz osiąganie szczególnych wyników indywidualnych lub 

zespołowych w realizowaniu zadań; 
4) zaangażowanie pracownika w wykonywaniu ważnych i pilnych zadań; 
5) znaczący wkład w poprawę jakości funkcjonowania Uczelni, w tym w zakresie związanym 

z systemem zarządzania jakością; 
6) efektywna pomoc w rozwoju zawodowym współpracowników, w tym adaptacji społeczno-

zawodowej nowo zatrudnianych pracowników. 

2. Nagroda przyznawana jest przez Rektora na podstawie wniosku kierownika jednostki 
organizacyjnej, a w przypadku kierowników jednostek oraz samodzielnych stanowisk pracy na 
wniosek Kanclerza. Rektor w ramach puli środków pozostających w jego dyspozycji może także 
przyznać nagrodę Rektora z własnej inicjatywy. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zarządzanie środkami 
przyznanymi jednostce na nagrody, w tym za przekroczenie limitu środków na wypłatę nagród. 
Niedopuszczalny jest taki sposób dysponowania przydzielonymi środkami na nagrody Rektora, 
który jest niezgodny z zasadą nagradzania najlepszych pracowników, a realizujący cele 
o charakterze socjalnym. Niedopuszczalne jest wnioskowanie o przyznanie w danej jednostce 
organizacyjnej tylko jednego stopnia nagród. 

4. Przy wnioskowaniu o nagrodę Rektora uwzględnia się w szczególności wyniki oceny okresowej 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; nagrody, o której mowa w § 52 ust. 1 pkt 
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1 i 2 nie może otrzymać pracownik, który z ostatniej oceny okresowej uzyskał ocenę mniej niż 
„dobrą”. 

5. Nagroda ma charakter uznaniowy, pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie. 

6. Rektor w drodze odrębnego zarządzenia, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji 
związkowych, określi punktowane kryteria oceny na potrzeby nagród Rektora dla pracowników 
niebędących nauczycielami, sposób i zakres uwzględniania oceny okresowej pracowników we 
wniosku o nagrodę oraz wzór wniosku o nagrodę Rektora dla pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi. 

 
§ 58 

1. Poza nagrodą pieniężną pracownik, który otrzymał nagrodę Rektora otrzymuje dyplom uznania 
wskazujący na charakter nagrody; kopię dyplomu włącza się do akt pracowniczych. 

2. Wręczenie nagród ma charakter uroczysty i odbywa się w dniu święta Uczelni, dniu inauguracji roku 
akademickiego lub na posiedzeniu Senatu albo podczas innej uroczystości uczelnianej. 

 
XVI. WYNAGRODZENIE DODATKOWE 

§ 59 

1. Nauczycielom akademickim przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za: 

1) sprawowanie funkcji promotora w przewodzie doktorskim; 
2) opracowanie recenzji w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym albo 

w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora; 
3) opracowanie recenzji lub ocenę dorobku w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym 

zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni osoby nieposiadającej tytułu naukowego 
profesora; 

4) opracowanie recenzji w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na 
stanowisku profesora i recenzji w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie 
na stanowisku profesora uczelni osoby posiadającej tytuł profesora; 

5) sporządzenie opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego;  
6) kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 przysługuje po podjęciu przez uprawniony organ 
uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6 
przysługuje po wydaniu sporządzonej recenzji. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 wypłaca 
się w terminie 30 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w niniejszym ustępie. 
Jednorazowe wynagrodzenie dodatkowe wypłacane na podstawie ust. 1 pkt 2-5 ustala się 
z uwzględnieniem terminowości wykonania powierzonych prac. 

3. Pracownikom Uczelni przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za udział w pracach komisji 
rekrutacyjnej. Wynagrodzenie wypłaca się w terminie 30 dni od dnia zakończenia rekrutacji. 

4. Stawki wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
Stawki wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

5. Nauczycielom akademickim przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki lub 
kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi albo innymi formami przygotowania 
zawodowego. Stawki wynagrodzenia, o którym mowa zdaniu poprzednim określa załącznik nr 5 do 
niniejszego Regulaminu. 
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XVII. DODATEK ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ 

§ 60 

1. Porę nocną określa Regulamin pracy. 

2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za 
każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego, nie niższej niż 20% godzinowej stawki wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, określonego w odrębnych przepisach. 

3. Dodatek za pracę w porze nocnej wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc. 

 
XVIII. DODATEK ZA PRACĘ ZMIANOWĄ 

§ 61 

1. Zmiany określa Regulamin pracy. 

2. Pracownikom zatrudnionym w zmianowym systemie pracy za każdą godzinę pracy na drugiej 
zmianie przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Dodatek za pracę zmianową wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc. 

 
XIX. WYNAGRODZENIE URLOPOWE I ZA CZAS URLOPU 

§ 62 

1. Wynagrodzenie urlopowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się 
zgodnie z przepisami prawa pracy. Za czas urlopu przysługuje wynagrodzenie, jakie pracownik by 
otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na 
podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia 
urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być 
przedłużony do 12 miesięcy. 

2. Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli akademickich obliczane jest na zasadach określonych 
w Ustawie. Nauczycielowi przysługuje w okresie urlopu wypoczynkowego wynagrodzenie, jakie 
otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia są obliczane na 
podstawie jego średniego wynagrodzenia z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc 
rozpoczęcia urlopu. Jeżeli zatrudnienie trwało krócej, średnie wynagrodzenie oblicza się z całego 
okresu zatrudnienia z uwzględnieniem stawek wynagrodzenia obowiązujących na dzień rozpoczęcia 
urlopu. 

3. Wynagrodzenie za czas płatnych urlopów, o których mowa w art. 130 i art. 131 ust. 1, oblicza się 
jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. 

 
XX. DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE („TRZYNASTKA”) 

§ 63 

1. Wszystkim pracownikom Uczelni przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

2. Do ustalania wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 stosuje się 
przepisy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników państwowej sfery budżetowej. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłaca się nie później niż do 31 marca roku 
następującego po roku, którego ono dotyczy. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku 
pracy przed upływem terminu na wypłatę tego wynagrodzenia, wypłaca się je niezwłocznie po 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. 
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XXI. NAGRODA JUBILEUSZOWA 

§ 64 

1. Wszystkim pracownikom Uczelni przysługuje nagroda jubileuszowa za wieloletnią pracę. Wysokość 
nagrody jubileuszowej wynosi: 

1) 75% wynagrodzenia miesięcznego – za 20 lat pracy; 
2) 100% wynagrodzenia miesięcznego – za 25 lat pracy; 
3) 150% wynagrodzenia miesięcznego – za 30 lat pracy; 
4) 200% wynagrodzenia miesięcznego – za 35 lat pracy; 
5) 300% wynagrodzenia miesięcznego – za 40 lat pracy; 
6) 400% wynagrodzenia miesięcznego – za 45 lat pracy. 

2. Do okresu pracy uprawniającego pracownika do nagrody zalicza się wszystkie zakończone okresy 
zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu 
do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Pracownikowi pozostającemu 
jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do nagrody ustala się 
odrębnie dla każdego stosunku pracy. 

3. Pracownik nabywa prawo do nagrody w uczelni, w której jest zatrudniony w dniu upływu okresu 
uprawniającego go do nagrody. 

4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę albo rentę z tytułu 
niezdolności do pracy, nagroda przysługuje, jeżeli do nabycia prawa do nagrody zgodnie z ust. 2 
brakuje mniej niż 12 miesięcy. 

 
§ 65 

1. Podstawę do obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące 
pracownikowi w dniu jej wypłaty, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie 
przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody, przy czym uwzględnia się składniki wynagrodzenia 
i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
wypoczynkowy. 

2. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż 
w dniu jej wypłaty, podstawę do obliczenia wysokości nagrody stanowi wynagrodzenie 
przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. 

 
XXII. ODPRAWA EMERYTALNA LUB RENTOWA 

§ 66 

1. Pracownikowi Uczelni przechodzącemu na emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy 
przysługuje prawo do jednorazowej odprawy w wysokości 300% wynagrodzenia zasadniczego 
otrzymanego za ostatni pełny miesiąc zatrudnienia. 

3. W przypadku pracowników będących nauczycielami akademickimi odprawa, o której mowa w ust. 
1, przysługuje w Uczelni, tylko wówczas, gdy stanowi ona podstawowe miejsce pracy w rozumieniu 
Ustawy. 

4. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. 
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XXIII. ODPRAWA POŚMIERTNA 

§ 67 

1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego 
rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od 
pracodawcy odprawa pośmiertna. 

2. Wysokość odprawy, o której mowa w § 1, jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika 
u danego pracodawcy (zakładowego stażu pracy) i wynosi: 

1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat; 
2) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat; 
3) sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat. 

 
§ 68 

1. Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika: 

1) małżonkowi; 
2) innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków 
rodziny. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do 
odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty 
określonej w § 61 ust. 2. 

3. Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w ust. 1, jeżeli pracodawca 
ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową 
jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 61 ust. 2 albo ust. 2 zd. drugie 
niniejszego paragrafu. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest 
obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami. 

4. Odprawę wypłaca się na wniosek uprawnionych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia 
wniosku. Wnioskujący o wypłatę odprawy składa oświadczenie dotyczące innych znanych mu 
uprawnionych, zgodnie z ust. 1, do otrzymania odprawy. 

 
XXIV. ODPRAWA PIENIĘŻNA Z TYTUŁU ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ  

Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKA 

§ 69 

1. W razie rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w okolicznościach określonych w przepisach 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników, w szczególności w związku z likwidacją stanowiska pracy, 
pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna na zasadach określonych w tych przepisach. 

2. Odprawę wypłaca się w ostatnim dniu trwania stosunku pracy. 

 
XXV. EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP WYPOCZYNKOWY 

§ 70 

1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania 
lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. 
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2. W przypadku nauczycieli akademickich ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu 
wypoczynkowego ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop 
wypoczynkowy. 

3. W przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ekwiwalent pieniężny za 
okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego ustala się zgodnie z przepisami prawa pracy. 

4. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika 
w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z Uczelnią bezpośrednio po 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę. 

5. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłaca się w ostatnim dniu trwania stosunku pracy. 

 
XXVI. EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ  
LUB UŻYWANIE WŁASNEJ ODZIEŻY ORAZ RYCZAŁT  

ZA UŻYWANIE WŁASNYCH NARZĘDZI W TELEPRACY 

§ 71 

1. Pracownikom na zasadach określonych w Regulaminie pracy i przepisach powszechnie 
obowiązujących przysługują środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (dalej 
łącznie „odzież robocza”). Pracodawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednio ich pranie, 
konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie 

2. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane 
przez pracownika, z zastrzeżeniem przepisów k.p., pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę 
ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. 

3. Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 2 ustala się indywidualnie w zależności od ilości 
i częstotliwości używania środków, o których mowa w ust. 1 w pracy i związanej z tym częstotliwości 
prania, konserwacji i naprawy, przy czym jego miesięczna wysokość nie może być mniejsza niż 1% 
wynagrodzenia profesora oraz większa niż 3% wynagrodzenia profesora, chyba, że pracownik 
udokumentuje koszty wyższe. Wysokość ekwiwalentu ustala się z uwzględnieniem tabel należności 
w zakresie ilości odzieży roboczej przeznaczonej do prania, konserwacji i naprawy. 

4. W przypadku, gdy pracodawca nie może zapewnić środków, o których mowa w ust. 1, pracownik 
używa własnej odzieży roboczej, przy czym pracodawca zobowiązany jest wypłacić ekwiwalent za 
jej zakup. Wypłaty ekwiwalentu dokonuje się na podstawie dowodów zakupu, w oparciu o tabelę 
należności. 

5. Ilość i rodzaj odzieży roboczej określają tabele należności ustalone odrębnym zarządzeniem Rektora 
po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych. 

6. Wypłaty ryczałtu dokonuje się łącznie z wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc. 

 
§ 72 

1. Pracownikowi wykonującemu pracę w formie telepracy zobowiązany jest zapewnić: 

1) sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniający wymagania określone 
w rozdziale IV działu dziesiątego, 

2) ubezpieczenie sprzętu, 
3) pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu, 
4) pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu. 

2. Pracodawca i pracownik mogą, w odrębnej umowie, określić zakres ubezpieczenia i zasady 
wykorzystywania przez pracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie 



 

297 

telepracy, stanowiącego własność pracownika. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim 
pracownikowi przysługuje ryczałt za używanie własnych narzędzi w telepracy. 

3. Przy ustalaniu wysokości ryczałtu bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia sprzętu, jego 
udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy 
i jego ceny rynkowe. W przypadku: 

1) sprzętu mogącego stanowić środki trwałe (m.in. sprzęt komputerowy, w tym laptopy, stacje 
robocze, drukarki i skanery; sprzęt fotograficzny i inny audio-wizualny) – przysługuje ryczałt 
w wysokości połowy miesięcznej stawki amortyzacyjnej stosowanej w metodzie liniowej 
amortyzacji w danej grupie kategorii środków trwałych; 

2) materiałów eksploatacyjnych (m.in. tonery, materiały biurowe, w tym papier do drukarek) – 
w wysokości ich kosztów zakupu przez Uczelnię, z tym, że ryczałt ten nie przysługuje 
w przypadku zapewnienia tych materiałów przez pracodawcę; 

3) innych uzgodnionych narzędzi i materiałów – ustala się indywidualnie, jednak w wysokości 
miesięcznej nie wyższej niż 3% wynagrodzenia profesora albo według cen ich zakupu przez 
Uczelnię, z tym, że ryczałt ten nie przysługuje w przypadku zapewnienia tych narzędzi 
i materiałów przez pracodawcę. 

4. Pracodawca i pracownik w odrębnej umowie określić mogą inne stawki ryczałtu niż określone 
w ust. 4, nie niższe jednak niż w nim określone. 

5. Wypłaty ryczałtu dokonuje się łącznie z wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc. 

 
XXVII. ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY  

ORAZ RYCZAŁT ZA UŻYWANIE WŁASNEGO SAMOCHODU  

DO CELÓW SŁUŻBOWYCH 

§ 73 

1. Pracownikowi Uczelni wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza 
miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy 
przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. 

2. Pracownikom uczelni z tytułu podróży służbowej przyznaje się świadczenia na zasadach 
i w wysokości wynikającej z przepisów określających wysokość oraz warunki ustalania należności 
przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku odbywania, za zgoda pracodawcy, podróży służbowej własnym środkiem transportu 
przysługuje zwrot kosztów podróży za każdy kilometr podróży w wysokości: 

3) 50% maksymalnej stawki za 1 km – w przypadku odbywania podróży przez 1 osobę; 
4) 75% maksymalnej stawki za 1 km – w przypadku odbywania podróży przez 2 osoby; 
5) 100% maksymalnej stawki za 1 km – w przypadku odbywania podróży przez więcej niż 2 osoby 

- z zaokrągleniem przysługującego zwrotu do pełnych dziesiątek groszy. 

4. Zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w niniejszym paragrafie może zostać przyznany 
także studentom, doktorantom, wolontariuszom i innym osobom wykonującym uzgodnione 
z Uczelnią zadania na jej rzecz. 
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XXVIII. WYNAGRODZENIE ZA CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 

§ 74 

1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: 

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – pracownik zachowuje prawo do 80% 
wynagrodzenia; 

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży – pracownik 
zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia; 

3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców 
komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów 
– pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje za czas niezdolności do pracy trwającej 
łącznie: 

1) do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego; 
2) do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oblicza się według zasad obowiązujących w odrębnych 
przepisach przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień 
niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1: 

1) nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego; 
2) nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. 

5. Za czas niezdolności do pracy określonej w niniejszym paragrafie, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni 
w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej 
łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu w części dotyczącej pracownika, który ukończył 50 rok życia, 
dotyczą niezdolności pracownika do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym 
pracownik ukończył 50 rok życia. 

 
XXIX. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE 

§ 75 

1. Do czasu zmian treści stosunków pracy łączących pracowników z Uczelnią poprzez stanowiska: 

1) profesorów – rozumie się także stanowiska profesorów zwyczajnych; 
2) profesorów uczelni – rozumie się także stanowiska profesorów nadzwyczajnych. 

2. Przyznane okresowe składniki wynagrodzeń, w tym dodatki specjalne, wypłacane są na 
dotychczasowych zasadach, wysokości i w okresie, na który zostały przyznane. 

3. Wnioski dotyczące przyznania okresowych składników wynagrodzenia, w tym dodatków 
specjalnych, nierozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu podlegają cofnięciu do 
wnioskodawców celem złożenia wniosków według zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

 
§ 76 

1. Wynagrodzenie za pracę w projektach ustalane jest indywidualnie dla każdej osoby biorącej w nich 
udział, w zależności od posiadanych kwalifikacji, stażu pracy, doświadczenia oraz zakresu 
i znaczenia powierzonych obowiązków, zgodnie z normalnymi praktykami w zakresie zatrudnienia 
stosowanymi w Uczelni i niniejszym Regulaminem. 
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2. Wynagrodzenie za pracę w projektach kalkulowane jest zgodnie z zasadami określonymi 
w umowach grantowych oraz wytycznymi finansowymi do programów lub przewodnikami po 
modelowych umowach grantowych. 

3. Nie jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie wynagrodzenie pracowników w związku z podjęciem 
pracy w projekcie lub projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych i na okres ich trwania, 
w części, która jest wynikiem jego zwiększenia ponad przeciętne wynagrodzenie w Uczelni na 
danym stanowisku, ustalone niezgodnie z niniejszym Regulaminem. 

4. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego na danym stanowisku wyłącznie 
na potrzeby i na czas trwania projektu ustala się zgodnie z normalnymi praktykami stosowanymi 
w Uczelni.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, nie będzie przekraczać, co do zasady, przeciętnych stawek 
wypłacanych na tym samym lub podobnym stanowisku w Uczelni. W przypadku osób spoza Uczelni 
rekrutowanych do pracy w projekcie w grupie nauczycieli akademickich ustalając wysokość 
wynagrodzenia zasadniczego należy uwzględniać wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia nauczycieli akademickich w Uczelni na danym stanowisku wskazanego w załączniku 
do Sprawozdania Rocznego Rektora za dany rok. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się 
odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

6. W wypadku przekroczenia zalecanych stawek wynagrodzenia, obowiązujących w Uczelni, kierownik 
projektu dołącza do wniosku o zatrudnienie pisemną zgodę przedstawiciela instytucji finansującej 
projekt na zwiększenie wynagrodzenia w projekcie. W żadnym przypadku proponowane stawki nie 
mogą przekraczać stawek rynkowych. 

7. Stawkę godzinową podstawową za pracę w projekcie kalkuluje się zgodnie z postanowieniami 
umów grantowych dotyczących kwalifikowalności kosztów osobowych w projektach. 

 
XXX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 77 

1. Bezpośredni przełożeni pracowników mają obowiązek zapoznania ich z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu, zaś 
oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem umieszcza się w jego aktach osobowych. 

2. Każdy nowo zatrudniany pracownik zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z niniejszym 
Regulaminem poprzez złożenie stosownego oświadczenia, które umieszcza się w aktach osobowych 
pracownika. 

3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 
§ 78 

Zmiany umów o pracę zawartych z pracownikami Uczelni związane z koniecznością dostosowania ich 
treści do niniejszego Regulaminu zostaną dokonane w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszego Regulaminu. 

 
§ 79 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie 
obowiązujące. 
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§ 80 

Treść niniejszego Regulaminu została uzgodniona z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

 
§ 81 

Wszelkie zmiany regulaminu następują w formie pisemnej w trybie przewidzianym dla jego ustalania. 

§ 82 

Regulamin wchodzi w życie z dniem .................... 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

 

………………………………………… 

                           (imię i nazwisko) 

 

………………………………………… 

                      (jednostka organizacyjna) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU 
WYNAGRADZANIA 

 
 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu wynagradzania obowiązującego 
w ......................................................................, wprowadzonego zarządzeniem nr ....... 
Rektora............................. z dnia............... w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania 
..........................................; wraz ze zmianami wynikającymi z: 

(wskazać obowiązujące zarządzenia zmieniające – jeśli dotyczy) 

1).................................................................., 

2).................................................................., 

3).................................................................. 

 

..................................., dnia .................................... r. 

 

............................................................ 

Podpis pracownika



 

302 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

MIESIĘCZNE MINIMALNE STAWKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO 
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH 

NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH 

(za pełny wymiar czasu pracy) 

Lp. Grupa stanowisk Stanowisko i kwalifikacje 

Minimalne 
wynagrodzenie 

zasadnicze* 
miesięcznie 
– procent 

wynagrodzenia 
profesora 

Minimalne 
wynagrodzenie 
w dniu wejścia 

w życie 
Regulaminu  

(w zł) 

1 Profesorowie 

Profesor 100% 6 410 

   

Profesor uczelni posiadający naukowy 
stopień doktora habilitowanego 

90% 5 769 

Profesor uczelni nieposiadający tytułu 
ani stopnia naukowego doktora 
habilitowanego 

83% 5 321 

2 
Docenci, 

adiunkci i starsi 
wykładowcy 

Docent, adiunkt albo starszy 
wykładowca posiadający stopień 
naukowy doktora habilitowanego 

80% 5 128 

Docent, adiunkt albo starszy 
wykładowca posiadający stopień 
naukowy doktora 

73% 4 680 

Starszy wykładowca nieposiadający 
stopnia naukowego 

56% 3 590 

3 

Asystenci, 
wykładowcy, 

lektorzy, 
instruktorzy 

Asystent 56% 3 590 

Wykładowca, lektor 53% 3 398 

Instruktor 50% 3 205 

* w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

DODATKOWE WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
W POSTĘPOWANIACH AWANSOWYCH 

Lp. Funkcja 

Wynagrodzenie 
jednorazowe*  

– procent 
wynagrodzenia 

profesora 

Uwagi 

1 Promotor w przewodzie doktorskim 83% 
Przysługuje po nadaniu 
stopnia 2 

Promotor pomocniczy w przewodzie 
doktorskim 

30% 

3 Recenzent w przewodzie doktorskim 27% 

Przysługuje po sporządzeniu 
recenzji w terminie 

4 
Recenzent w postępowaniu 
habilitacyjnym 

33% 

5 
Recenzent w postępowaniu o tytuł 
profesora 

40% 

6 
Przewodniczący, sekretarz komisji 
habilitacyjnej 

33% Przysługuje po zakończeniu 
postępowania w sprawie 
nadania stopnia 7 Członek komisji habilitacyjnej 17% 

8 

Recenzja lub ocena dorobku w 
postępowaniu kwalifikacyjnym 
poprzedzającym zatrudnienie na 
stanowisku profesora uczelni osoby 
nieposiadającej tytułu lub stopnia 
naukowego doktora habilitowanego 

33% 
Przysługuje po sporządzeniu 
recenzji w terminie 

* w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

DODATKOWE WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W PRACACH 
KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA STUDIA I DO SZKÓŁ DOKTORSKICH 

 

Lp. Funkcja w komisji Liczba kandydatów 
Maksymalna roczna 

stawka 
wynagrodzenia 

1 Przewodniczący 

do 100 

800 

2 Sekretarz 1 000 

3 Członek 600 

4 Przewodniczący 

101-200 

900 

5 Sekretarz 1 100 

6 Członek 700 

7 Przewodniczący 

201-300 

1 000 

8 Sekretarz 1 200 

9 Członek 800 

10 Przewodniczący 

301-500 

1 100 

11 Sekretarz 1 300 

12 Członek 900 

13 Przewodniczący 

501-800 

1 200 

14 Sekretarz 1 400 

15 Członek 1 000 

16 Przewodniczący 

801-1 100 

1 400 

17 Sekretarz 1 600 

18 Członek 1 100 

19 Przewodniczący 

powyżej 1 100 

1 600 

20 Sekretarz 1 800 

21 Członek 1 200 
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

 

DODATKOWE WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
ZA SPRAWOWANIE OPIEKI LUB KIEROWANIE STUDENCKIMI PRAKTYKAMI 

ZAWODOWYMI 

 

Lp. Rodzaj  
Liczba 

studentów 

Maksymalna roczna 
stawka wynagrodzenia 

Opiekun Kierownik 

1 

Praktyki zawodowe 

do 10 700 500 

2 11-20 900 600 

3 21-30 1 200 700 

4 31-50 1 400 800 

5 51-70 1 600 1 000 

6 71-100 1 900 1 200 

7 
Powyżej 

100 
2 300 1 500 

8 

Staże i inne formy 
przygotowania 
zawodowego 

do 10 700 500 

9 11-20 900 600 

10 21-30 1 200 700 

11 31-50 1 400 800 

12 51-70 1 600 1 000 

13 71-100 1 900 1 200 

14 
Powyżej 

100 
2 300 1 500 
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Załącznik nr 6 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZA GODZINY 
PONADWYMIAROWE 

 

Lp. 
Grupa 

stanowisk 
Stanowisko i kwalifikacje 

Wynagrodzenie* za 
godzinę ponadwymiarową 
- procent wynagrodzenia 

profesora 

Minimalne Maksymalne 

1 Profesorowie 

Profesor 
1,5% 

(97) 

3,5% 

(225) 

Profesor uczelni posiadający tytuł 
1,4% 

(90) 

3,3% 

(212) 

Profesor uczelni posiadający naukowy 
stopień doktora habilitowanego 

1,2% 

(77) 

3,1% 

(199) 

Profesor uczelni nieposiadający tytułu ani 
stopnia naukowego doktora habilitowanego 

1% 

(65) 

2,9% 

(186) 

2 
Docenci, 

adiunkci i starsi 
wykładowcy 

Docent, adiunkt albo starszy wykładowca 
posiadający stopień naukowy doktora 
habilitowanego 

1% 

(65) 

2,9% 

(186) 

Docent, adiunkt albo starszy wykładowca 
posiadający stopień naukowy doktora 

0,8% 

(52) 

2,5% 

(161) 

Starszy wykładowca nieposiadający stopnia 
naukowego 

0,6% 

(39) 

2,1% 

(135) 

3 

Asystenci, 
wykładowcy, 

lektorzy, 
instruktorzy 

Asystent 
0,6% 

(39) 

2,1% 

(135) 

Wykładowca, lektor 
0,5% 

(33) 

1,9% 

(122) 

Instruktor 
0,5% 

(33) 

1,8% 

(116) 

* w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę 
W nawiasie podano wynagrodzenie w dniu wejścia w życie Regulaminu (w złotych). 
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Załącznik nr 7 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

MINIMALNE MIESIĘCZNE STAWKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO 
PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 

 

Kategoria 
zaszeregowania 

Minimalna stawka 
wynagrodzenia* 

zasadniczego 

- procent wynagrodzenia 
profesora 

Minimalne 
wynagrodzenie 
w dniu wejścia 

w życie Regulaminu  
(w zł) 

I 20,5% 1 315 

II 21% 1 347 

III 21,5% 1 379 

IV 22% 1 411 

V 22,5% 1 443 

VI 23% 1 475 

VII 23,5% 1 507 

VIII 24% 1 539 

IX 24,5% 1 571 

X 25% 1 603 

XI 25,5% 1 635 

XII 26% 1 667 

XIII 26,5% 1 699 

XIV 27,5% 1 763 

XV 29% 1 859 

XVI 32% 2 052 

XVII 34% 2 180 

XVIII 36% 2 308 

XIX 38% 2 436 

XX 44% 2 821 

XXI 60% 3 846 

* w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę 
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Załącznik nr 8 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

MIESIĘCZNE STAWKI DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW 
NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI PEŁNIĄCYCH FUNKCJE 

KIEROWNICZE 

 

Lp. Kategoria 

Stawka dodatku funkcyjnego*  
- procent wynagrodzenia profesora  

minimalna maksymalna 

1 2 3 4 

1 1 
1,4% 

(90) 

3,5% 

(225) 

2 2 
1,5% 

(97) 

3,6% 

(231) 

3 3 
1,8% 

(116) 

5,5% 

(353) 

4 4 
2,1% 

(135) 

7,7% 

(494) 

5 5 
3,2% 

(206) 

8,9% 

(571) 

6 6 
4,1% 

(263) 

12,8% 

(821) 

7 7 
7,2% 

(462) 

30% 

(1 923) 

8 8 
20% 

(1 282) 

50% 

(3 205) 

* w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę 

W nawiasie podano stawki dodatku w dniu wejścia w życie Regulaminu (w złotych). 
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Załącznik nr 9 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

MIESIĘCZNE STAWKI DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI 
AKADEMICKICH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE 

 

Lp. Funkcja 

Stawka dodatku 
funkcyjnego* – procent 

wynagrodzenia profesora 

Minimalny Maksymalny 

1 Rektor  
80% 

(5 128) 

100% 

(6 410) 

2 Prorektor  
50% 

(3 205) 

70% 

(4 487) 

3 
Kierownik jednostki organizacyjnej uczelni nadającej stopnie 
naukowe  

30% 

(1 923) 

50% 

(3 205) 

4 
Zastępca kierownika jednostki organizacyjnej uczelni nadającej 
stopnie naukowe, dyrektor międzyuczelnianego instytutu (zakładu, 
ośrodka), dyrektor centrum uczelniano-przemysłowego 

20% 

(1 282) 

45% 

(2 885) 

5 

Zastępca dyrektora międzyuczelnianego instytutu (zakładu, 
ośrodka), zastępca dyrektora instytutu, zastępca dyrektora centrum 
uczelniano-przemysłowego, dyrektor (kierownik) jednostki 
organizacyjnej wchodzącej w skład jednostki organizacyjnej uczelni 
nadającej stopnie naukowe 

10% 

(641) 

40% 

(2 564) 

6 
Zastępca dyrektora (kierownika) jednostki organizacyjnej 
wchodzącej w skład jednostki organizacyjnej uczelni nadającej 
stopnie naukowe 

5% 

(321) 

35% 

(2 244) 

7 ..................................................... .....% ......% 

* w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę 

W nawiasie podano stawki dodatku w dniu wejścia w życie Regulaminu (w złotych). 
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Załącznik nr 10 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

WYKAZ PODSTAWOWYCH STANOWISK, KWALIFIKACJI I MINIMALNEGO 
ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-TECHNICZNYCH, 

INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH, EKONOMICZNYCH 
I OBSŁUGI 

Lp. Stanowisko 

Minimalne wymagania kwalifikacyjne Kategoria 

wykształcenie liczba lat pracy 
minimalnego 

zaszeregowania 
dodatku 

funkcyjnego 

1 2 3 4 5 6 

1 Kanclerz wyższe 
8, w tym 4 na 

stanowisku 
kierowniczym 

XXI 5-8 

2 Kwestor wyższe 

8, w tym 4 na 
stanowisku 

kierowniczym lub 
samodzielnym 

XX 4-7 

3 Zastępca kanclerza wyższe 

6, w tym 3 na 
stanowisku 

kierowniczym lub 
samodzielnym 

XX 4-7 

4 Zastępca kwestora wyższe 

6, w tym 2 na 
stanowisku 

kierowniczym lub 
samodzielnym 

XIX 3-6 

5 Audytor wewnętrzny wg odrębnych przepisów XVIII 2-6 

6 

Kierownik administracyjny podstawowej 
jednostki organizacyjnej lub innej 
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej; 
dyrektor działu lub centrum 

wyższe 6 XVIII 3-6 

7 

Zastępca kierownika administracyjnego 
podstawowej jednostki organizacyjnej lub 
innej wyodrębnionej jednostki 
organizacyjnej; zastępca dyrektora działu 
lub centrum 

wyższe 5 XVII 2-5 

8 Radca prawny 

wg odrębnych przepisów 

XIX 2-6 

9 
Pełnomocnik do spraw ochrony 
informacji niejawnych 

XVII 1-3 

10 
Główny specjalista, kierownik działu lub 
innej równorzędnej komórki 
organizacyjnej; administrator sieci 

wyższe 5 XVI 2-6 

11 
Główny specjalista do spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

wg odrębnych przepisów XVI 2-6 
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12 

Starszy specjalista naukowo-techniczny, 
starszy specjalista inżynieryjno-
techniczny, starszy specjalista w zakresie 
prac finansowych lub ekonomicznych 
albo związanych z dydaktyką, badaniami, 
informatyką, administracją; zastępca 
kierownika działu lub innej równorzędnej 
komórki organizacyjnej, kierownik domu 
studenckiego 

wyższe 5 XV 2-6 

13 
Starszy specjalista do spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy wg odrębnych przepisów 

XV 2-6 

14 Rzecznik patentowy XIV 2-6 

15 

Specjalista naukowo-techniczny, 
specjalista inżynieryjno-techniczny, 
specjalista w zakresie prac finansowych 
lub ekonomicznych albo związanych 
z dydaktyką, badaniami, informatyką, 
administracją, organizacją produkcji; 
starszy mistrz, zastępca kierownika domu 
studenckiego 

wyższe 3 

XIV 1-4 
średnie 8 

16 
Specjalista do spraw bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

wg odrębnych przepisów XIV 1-4 

17 

Starszy (lub samodzielny): referent 
techniczny, ekonomiczny, 
administracyjny, finansowy, fizyk, 
matematyk i inne stanowiska 
równorzędne, mechanik, technolog, 
konstruktor, mistrz 

wyższe - 

XIII - 
średnie 4 

18 Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego 

wg odrębnych przepisów 

XIV 1-2 

19 
Starszy inspektor do spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

XIV - 

20 Inspektor nadzoru inwestorskiego XIII 1 

21 
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

XIII - 

22 
Referent techniczny, ekonomiczny, 
administracyjny, finansowy, technik, 
magazynier 

średnie - 

IX - zasadnicze 
zawodowe 

2 

23 Inspektor ochrony mienia 
średnie - 

VII - 
podstawowe 2 

24 
Pomoc techniczna, administracyjna, 
laborant i inne stanowiska równorzędne 

zasadnicze 

- 

IV 

- 

25 
Pedel, pracownik gospodarczy, starszy 
woźny, starszy portier, dozorca, strażnik 
ochrony mienia 

podstawowe II 

26 
Pomocniczy pracownik administracji lub 
obsługi 

podstawowe - I - 
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Załącznik nr 11 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

KWALIFIKACJE I KATEGORIE MINIMALNEGO ZASZEREGOWANIA 
PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH 

 

 

Lp. 

 

 

Wymagane kwalifikacje 

 

Kategoria 
minimalnego 

zaszeregowania 

1 2 3 

1 Robotnicy bez przygotowania zawodowego I 

2 
Robotnicy przyuczeni, posiadający umiejętności fachowe w zakresie 
potrzebnym do wykonywania prac o charakterze pomocniczym 

I 

3 
Robotnicy wykwalifikowani, posiadający umiejętności fachowe w zakresie 
wymaganym do wykonywania prac pod nadzorem lub samodzielnie 

I 

4 
Robotnicy posiadający przygotowanie zawodowe do wykonywania 
samodzielnej pracy o charakterze złożonym 

IV 

5 
Robotnicy wysoko wykwalifikowani, legitymujący się dyplomem technika 
lub mistrza w zawodzie, w zakresie którego wykonują samodzielnie trudne 
i precyzyjne prace 

VII 

6 Kierowca samochodu osobowego – według odrębnych przepisów II 

7 Kierowca samochodu ciężarowego – według odrębnych przepisów VI 

8 Kierowca autobusu – według odrębnych przepisów V 
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Załącznik nr 12 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

MINIMALNE STAWKI WYNAGRODZENIA, STAWKI ZASZEREGOWANIA  

I KWALIFIKACJE, A TAKŻE DODATKI FUNKCYJNE  

PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH I INFORMACJI NAUKOWEJ 

 

 

I. 

MIESIĘCZNE MINIMALNE STAWKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH PRACOWNIKÓW DYPLOMOWANYCH BIBLIOTEKARZY ORAZ 
DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ 

 

 

Lp. 

 

Stanowisko 

Minimalna stawka 
wynagrodzenia 
zasadniczego*  

- procent 
wynagrodzenia 

profesora 

Minimalne 
wynagrodzenie w 

dniu wejścia w życie 
Regulaminu  

(w zł) 

1 
Starszy kustosz dyplomowany, starszy 
dokumentalista dyplomowany 

65% 4 167 

2 
Kustosz dyplomowany, dokumentalista 
dyplomowany 

60% 3 846 

3 
Adiunkt biblioteczny, adiunkt 
dokumentacji i informacji naukowej 

55% 3 526 

4 
Asystent biblioteczny, asystent 
dokumentacji i informacji naukowej 

50% 3 205 

* w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę 
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II. 

STANOWISKA, KWALIFIKACJE I MINIMALNE ZASZEREGOWANIE PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH  

ORAZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ 

 

Lp. Stanowisko 

Wymagania kwalifikacyjne Kategoria 
minimalnego 

zaszeregowania wykształcenie 
liczba lat pracy i wymagana 

praktyka 

1 2 3 4 5 

1 
Kustosz 
biblioteczny 

wyższe magisterskie  10 lat w bibliotece naukowej  XIII 

2 

Starszy 
bibliotekarz, 
starszy 
dokumentalista 

wyższe  6 lat w bibliotece naukowej  XI 

3 
Starszy 
konserwator 
książki 

wyższe   2 XI 

4 

Bibliotekarz 

wyższe   3 

X 

studium bibliotekarskie  5 

średnie bibliotekarskie  6 

inne średnie  8 

Dokumentalista 

wyższe  3 

studium informacji naukowo-
technicznej 

5 

Konserwator 
książki 

wyższe 3 

średnie 5 

5 
Starszy 
magazynier 
biblioteczny 

średnie 6 IX 

6 
Starszy technik 
dokumentalista 

średnie i przeszkolenie w 
zakresie informacji naukowo-
technicznej 

6 IX 

7 

Młodszy 
bibliotekarz 

wyższe lub studium 
bibliotekarskie 

 - 

VIII 

średnie bibliotekarskie 1 

średnie oraz przeszkolenie 
bibliotekarskie 

 - 

Młodszy 
dokumentalista 

wyższe lub studium informacji 
naukowo-technicznej 

 - 
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Młodszy 
konserwator 
książki 

wyższe   - 

średnie 3 

8 
Technik 
dokumentalista 

średnie i przeszkolenie w 
zakresie informacji naukowo-
technicznej 

4 VII 

9 
Magazynier 
biblioteczny 

średnie lub zasadnicze 
zawodowe 

 - VI 

10 
Technik-
konserwator 
książki 

średnie techniczne w zakresie 
wykonywanej specjalności 

 - V 

11 

Młodszy technik 
dokumentalista 

średnie  - 

V 
Pomocnik 
biblioteczny 

zasadnicze zawodowe lub 
podstawowe 

 - 

 

 

III.  

MIESIĘCZNE STAWKI DODATKU FUNKCYJNEGO 

DLA PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE 

DYPLOMOWANYCH BIBLIOTEKARZY, DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I 
INFORMACJI NAUKOWEJ ORAZ DLA PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI I 

INFORMACJI NAUKOWEJ NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 

Lp. Funkcja 

Stawka dodatku 
funkcyjnego* 

- procent wynagrodzenia 
profesora 

Minimalny Maksymalny 

1 2 3 4 

1 Dyrektor biblioteki głównej 
7,2% 

(462) 

41% 

(2 629) 

2 Zastępca dyrektora biblioteki głównej 
1,6% 

(103) 

30% 

(1 923) 

3 

Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece głównej, kierownik 
biblioteki albo ośrodka informacji naukowej jednostki 
organizacyjnej Uczelni  

1,4% 

(90) 

9% 

(577) 
Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece lub ośrodku informacji 
naukowej 

* w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę 

W nawiasie podano stawki dodatku w dniu wejścia w życie Regulaminu (w złotych). 
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Załącznik nr 13 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

STANOWISKA PRACY, WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE I MINIMALNE 
ZASZEREGOWANIE PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 

I POLIGRAFICZNEJ 

Lp. Stanowisko 

Wymagania kwalifikacyjne Kategoria 

Wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 
Minimalnego 

zaszeregowania 
Dodatku 

funkcyjnego 

1 
Kierownik (dyrektor)wydawnictwa lub 
zakładu poligrafii, redaktor naczelny 

Wyższe 5 V 3-6 

2 

Zastępca kierownika (dyrektora) 
wydawnictwa lub zakładu poligrafii, 
zastępca redaktora naczelnego, 
sekretarz wydawnictwa, kierownik 
redakcji 

Wyższe 

4 

IV 
2-5 

Szef produkcji 6 

Starszy redaktor 4 - 

3 
Kierownik działu: składu, grafiki 
komputerowej lub komórki 
równorzędnej 

Wyższe 4 IV 1-3 

4 Redaktor techniczny Średnie 3 III - 

5 Redaktor Wyższe 2 III - 

6 Grafik 
Średnie 1 III 

- 
Wyższe - IV 

7 
Operator składu komputerowego lub 
grafiki komputerowej 

Wyższe - III 
- 

Średnie 2 II 

8 Informatyk, technolog 
Wyższe - IV 

- 
Średnie 1 II 

9 Kreślarz, korektor Średnie - II - 

10 Księgarz Średnie - II - 

11 Mechanik maszyn poligraficznych 

legitymujący się 
dyplomem technika lub 

mistrza w zawodzie, 
w zakresie którego 

wykonują samodzielnie 
trudne i precyzyjne prace 

ALBO 
posiadający umiejętności 

fachowe w zakresie 
wymaganym do 

wykonywania prac pod 
nadzorem lub 
samodzielnie 

- I - 

12 

Fotograf, introligator, kopista offsetowy, 
montażysta offsetowy, naświetlacz 
składu komputerowego, operator 
monitora ekranowego fotoskładu, 
składacz komputerowego systemu 
składu 

Jak w wierszu 11 - II - 
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Lp. Stanowisko 
Wymagania kwalifikacyjne Kategoria 

Wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 
Minimalnego 

zaszeregowania 
Dodatku 

funkcyjnego 

13 
Operator: kserografu, maszyn 
powielających, introligatorskich 
offsetowych i typograficznych 

Jak w wierszu 11 - I - 

14 Pracownik pomocniczy 

posiadający umiejętności 
fachowe w zakresie 

potrzebnym do 
wykonywania prac 

o charakterze 
pomocniczym 

- I - 
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Załącznik nr 14 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ZADANIOWEGO NA CZAS OKREŚLONY 

 

 

JM REKTOR 

        KANCLERZ 

        ................................................. 

 

Wnioskuję o przyznanie dodatku ZADANIOWEGO w związku z: 

 okresowym zwiększeniem obowiązków  powierzeniem dodatkowych zadań  charakterem pracy  

 warunki wykonywania pracy 

 

I. DANE PRACOWNIKA, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK 
 

Nazwisko i Imię  

Stanowisko  

Jednostka zatrudniająca  
 

Proponowany okres dodatku  od ....................................... 20.........r.   do ....................................... 20...........r. 

Proponowany procent wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego ..............................% (nie więcej niż 80%) 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego 

+ dodatku funkcyjnego 
 

Miesięczny skutek finansowy przyznania dodatku  

Łączny skutek finansowy przyznania dodatku  

Źródło 
finansowania 

 

MPK  

pieczęć jednostki  
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UZASADNIENIE (w szczególności należy wskazać/wymienić zakres dodatkowych obowiązków/zadań): 

 

........................................................................... 

(data, podpis i pieczęć bezpośredniego przełożonego) 

Akceptacja źródła finansowania i potwierdzenie 
dostępności środków przez Kwestora: 

 

............................................................................................................................. .............................. 

 

……………………………………..................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. .............................. 

 

............................................................................................................................. .............................. 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

 
 

................................................................ 

(data, podpis i pieczęć Kwestora) 

Akceptacja źródła finansowania i zasadności wniosku: 

 

........................................................................................................................................................... 

 

……………………………………................................................................................................................. .... 

 

............................................................................................................................. .............................. 

 

........................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. ............................. 

 

 
 

 

................................................................ 

(data, podpis i pieczęć kierownika jednostki) 

 

II. DECYZJA REKTORA 

 

p r z y z n a j ę  /  n i e  p r z y z n a j ę   

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................... 

 

 

 
.................................................................... 

(data, podpis i pieczęć rektora/kanclerza) 
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O Ś W I A D C Z E N I E  P R A C O W N I K A  

 

Oświadczam, że przyjmuję określone we wniosku dodatkowe obowiązki lub zadania i zobowiązuję się do ich 
wykonywania zgodnie z moją najlepszą wiedzą i umiejętnościami 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z decyzją w sprawie przyznania dodatku i otrzymałem/am jej kopię 
oraz, że ją akceptuję. 

.......................................................... 

(data i podpis pracownika) 

 

ORYGINAŁ WNIOSKU NALEŻY WŁĄCZYĆ DO AKT PRACOWNIKA  
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Załącznik nr 15 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ZA PRACĘ W WARUNKACH 

SZKODLIWYCH LUB UCIĄŻLIWYCH 

 

JM REKTOR 

        KANCLERZ 

        ................................................. 

 

Wnioskuję o przyznanie dodatku w związku z: 

 PRACĄ W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA  

 PRACĄ W WARUNKACH UCIĄŻLIWYCH 

 

I. DANE PRACOWNIKA, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK 
 

Nazwisko i Imię  

Stanowisko  

Jednostka zatrudniająca  
 

Dodatek za miesiąc  ....................................... 20...........r. 

Stopień szkodliwości lub uciążliwości  lekki (+1%)      umiarkowany (+2%)      znaczny (+3%) 

Liczba godzin pracy w warunkach szkodliwych 
lub uciążliwych w miesiącu 

.................. godzin 

Stawka godzinowa wynagrodzenia  

Skutek finansowy przyznania dodatku w miesiącu  

Źródło 
finansowania 

 

MPK  

pieczęć jednostki  
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UZASADNIENIE:  

(opis pracy w warunkach szkodliwych lub uciążliwych oraz wykaz dni i godzin pracy w tych warunkach) 

 

........................................................................... 

(data, podpis i pieczęć bezpośredniego przełożonego) 

Akceptacja źródła finansowania i potwierdzenie 
dostępności środków przez Kwestora: 

. 

......................................................................................................... .................................................. 

............................................................................................................................. ..............................

.. 

...........................................................................................................................................................

.. 

............................................................................................................................. ..............................

.. 

............................................................................................................................. ..............................

.. 

...........................................................................................................................................................

.. 

 

 

 

 

 

 

................................................................ 

(data, podpis i pieczęć Kwestora) 

Opinia jednostki ds. kadr: 

. 

................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ....................................

.................... 

............................................................................................................................. ................... 

.................................................................................................................................................................

.................... 

............................................................................................................................. ................... 

.............................................................................................................................. ...................................

.. 

.................................................................................................................................................................

.. 

............................................................................................................................. ....................................

.. 

.................................................................................................................................................. ...............

.. 

................................................................................................................. ................................................

.. 

............................................................................................................................. ....................................

.. 

.................................................................................................................................................................

.. 

............................................................................................................................. ....................................

.. 

............................................................................................................................. ....................................

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................

.......... 

 

 

................................................................ 

(data, podpis i pieczęć kierownika jednostki) 

 

II. DECYZJA REKTORA 

p r z y z n a j ę  /  n i e  p r z y z n a j ę   

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................... 
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O Ś W I A D C Z E N I E  P R A C O W N I K A  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z decyzją w sprawie przyznania dodatku i otrzymałem/am jej kopię 
oraz, że ją akceptuję. 

.......................................................... 

(data i podpis pracownika) 

 

ORYGINAŁ WNIOSKU NALEŻY WŁĄCZYĆ DO AKT PRACOWNIKA  

.................................................................... 

(data, podpis i pieczęć rektora/kanclerza) 
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Załącznik nr 16 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU BADAWCZEGO 
NA CZAS OKREŚLONY  

 

 

JM REKTOR 

        ................................................. 

 

Wnioskuję o przyznanie dodatku BADAWCZEGO w związku z: 

 szczególnym zaangażowaniem w prowadzenie badań  szczególnym osiągnięciem naukowym  

 wyróżniającą się ocenę okresową działalności naukowej  dodatkowymi zadaniami badawczymi 

 szczególnym zaangażowaniem w ubieganie się o środki na badania ze źródeł zewnętrznych 

 

I. DANE PRACOWNIKA, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK 
 

Nazwisko i Imię  

Stanowisko  

Jednostka zatrudniająca  
 

Proponowany okres dodatku  od ....................................... 20.........r.   do ....................................... 20...........r. 

Proponowany procent wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego  ..............................% (nie więcej niż 100%) 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego + 
dodatku funkcyjnego 

 

Miesięczny skutek finansowy przyznania dodatku  

Łączny skutek finansowy przyznania dodatku  

Źródło 
finansowania 

 

MPK  

pieczęć jednostki  
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UZASADNIENIE: (szczegółowe uzasadnienie wniosku) 

 

........................................................................... 

(data, podpis i pieczęć bezpośredniego przełożonego) 

Akceptacja źródła finansowania i potwierdzenie 
dostępności środków przez Kwestora: 

. 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ..............................

.. 

............................................................................................................................. ..............................

.. 

...........................................................................................................................................................

.. 

............................................................................................................................. ..............................

.. 

...........................................................................................................................................................

.. 

 

 

 

................................................................ 

(data, podpis i pieczęć Kwestora) 

Akceptacja źródła finansowania i zasadności wniosku: 

. 

............................................................................................................................. .................................... 

.................................................................................................................................................................

.................... 

............................................................................................................................. ................... 

.................................................................................................................................................................

.................... 

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ....................................

.................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... ........................................

.......... 

 

 

................................................................ 

(data, podpis i pieczęć kierownika jednostki) 

 

II. DECYZJA REKTORA 

 

p r z y z n a j ę  /  n i e  p r z y z n a j ę   

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................... 

 

 

 

 

 

.................................................................... 

(data, podpis i pieczęć rektora/kanclerza) 
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O Ś W I A D C Z E N I E  P R A C O W N I K A  

 

Oświadczam, że przyjmuję określone we wniosku dodatkowe obowiązki lub zadania badawcze i 
zobowiązuję się do ich wykonywania zgodnie z moją najlepszą wiedzą i umiejętnościami 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z decyzją w sprawie przyznania dodatku i otrzymałem/am jej kopię 
oraz, że ją akceptuję. 

.......................................................... 

(data i podpis pracownika) 

 

ORYGINAŁ WNIOSKU NALEŻY WŁĄCZYĆ DO AKT PRACOWNIKA  
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Załącznik nr 17 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU DYDAKTYCZNEGO 
NA CZAS OKREŚLONY  

 

 

JM REKTOR 

        ................................................. 

 

Wnioskuję o przyznanie dodatku DYDAKTYCZNEGO w związku z: 

 szczególnym zaangażowaniem w działalność dydaktyczną  

 szczególnym osiągnięciem dydaktycznym  dodatkowymi zadaniami dydaktycznymi 

 wyróżniającą się oceną działalności dydaktycznej przez studentów lub w ramach oceny okresowej 
 

I. DANE PRACOWNIKA, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK 
 

Nazwisko i Imię  

Stanowisko  

Jednostka zatrudniająca  
 

Proponowany okres dodatku  od ....................................... 20.........r.   do ....................................... 20...........r. 

Proponowany procent wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego  ..............................% (nie więcej niż 100%) 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego + 
dodatku funkcyjnego 

 

Miesięczny skutek finansowy przyznania dodatku  

Łączny skutek finansowy przyznania dodatku  

Źródło 
finansowania 

 

MPK  

pieczęć jednostki  
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UZASADNIENIE: (szczegółowe uzasadnienie wniosku) 

 

........................................................................... 

(data, podpis i pieczęć bezpośredniego przełożonego) 

Akceptacja źródła finansowania i potwierdzenie 
dostępności środków przez Kwestora: 

. 

............................................................................................................................. .............................. 

............................................................................................................................. ..............................

.. 

...........................................................................................................................................................

.. 

............................................................................................................................. ..............................

.. 

........................................................................................................................................ ...................

.. 

............................................................................................................. ..............................................

.. 

 

 

 

................................................................ 

(data, podpis i pieczęć Kwestora) 

Akceptacja źródła finansowania i zasadności wniosku: 

. 

................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ....................................

.................... 

............................................................................................................................. ................... 

.................................................................................................................................................................

.................... 

............................................................................................................................. ................... 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................. ................................................................

............................................................................................................................. ....................................

.......... 

 

 

................................................................ 

(data, podpis i pieczęć kierownika jednostki) 

 

II. DECYZJA REKTORA 

 

p r z y z n a j ę  /  n i e  p r z y z n a j ę   

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................... 

 

 

 

 

 

.................................................................... 

(data, podpis i pieczęć rektora/kanclerza) 
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O Ś W I A D C Z E N I E  P R A C O W N I K A  

 

Oświadczam, że przyjmuję określone we wniosku dodatkowe obowiązki lub zadania dydaktyczne i 
zobowiązuję się do ich wykonywania zgodnie z moją najlepszą wiedzą i umiejętnościami 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z decyzją w sprawie przyznania dodatku i otrzymałem/am jej kopię 
oraz, że ją akceptuję. 

.......................................................... 

(data i podpis pracownika) 

 

ORYGINAŁ WNIOSKU NALEŻY WŁĄCZYĆ DO AKT PRACOWNIKA  
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Załącznik nr 18 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU KWOTOWEGO 
NA CZAS OKREŚLONY  

 

 

 

JM REKTOR 

        ................................................. 

 

Wnioskuję o przyznanie dodatku KWOTOWEGO w związku z: 

 szczególnym zaangażowaniem w realizację działalności i zadań ważnych dla Uczelni 

 wysoką jakością wykonywanych zadań  podnoszeniem kwalifikacji istotnych dla Uczelni 

 szczególnymi osiągnięciami w pracy  
 

I. DANE PRACOWNIKA, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK 
 

Nazwisko i Imię  

Stanowisko  

Jednostka zatrudniająca  
 

Proponowany okres dodatku  od ....................................... 20.........r.   do ....................................... 20...........r. 

Proponowany procent wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego  ..............................% (nie więcej niż 100%) 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego + 
dodatku funkcyjnego 

 

Miesięczny skutek finansowy przyznania dodatku  

Łączny skutek finansowy przyznania dodatku  

Źródło 
finansowania 

 

MPK  

pieczęć jednostki  
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UZASADNIENIE: (szczegółowe uzasadnienie wniosku) 

 

........................................................................... 

(data, podpis i pieczęć bezpośredniego przełożonego) 

Akceptacja źródła finansowania i potwierdzenie 
dostępności środków przez Kwestora: 

. 

............................................................................................................................. .............................. 

...........................................................................................................................................................

.. 

............................................................................................................................. ..............................

.. 

...........................................................................................................................................................

.. 

...........................................................................................................................................................

.. 

............................................................................................................................. ..............................

.. 

 

 

 

................................................................ 

(data, podpis i pieczęć Kwestora) 

Akceptacja źródła finansowania i zasadności wniosku: 

. 

............................................................................................................................. .................................... 

............................................................................................................................. ....................................

.................... 

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ....................................

.................... 

............................................................................................................................. ................... 

................................................................................................... ..............................................................

............................................................................................................................. ....................................

.............................................................................................................................................................. ...

.......... 

 

 

................................................................ 

(data, podpis i pieczęć kierownika jednostki) 

 

II. DECYZJA REKTORA 

 

p r z y z n a j ę  /  n i e  p r z y z n a j ę   

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................... 

 

 

 

 

 

.................................................................... 

(data, podpis i pieczęć rektora/kanclerza) 
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O Ś W I A D C Z E N I E  P R A C O W N I K A  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z decyzją w sprawie przyznania dodatku i otrzymałem/am jej kopię 
oraz, że ją akceptuję. 

.......................................................... 

(data i podpis pracownika) 

 

ORYGINAŁ WNIOSKU NALEŻY WŁĄCZYĆ DO AKT PRACOWNIKA  
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Załącznik nr 19 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

WNIOSEK 

O OBNIŻENIE LUB ODEBRANIE PREMII REGULAMINOWEJ  

 

KANCLERZ 

        ................................................. 

 

Wnioskuję o: 

 obniżenie premii regulaminowej    odebranie premii regulaminowej  
 

I. DANE PRACOWNIKA, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK 
 

Nazwisko i Imię  

Stanowisko  

Jednostka zatrudniająca  
 

Proponowany okres,  
którego dotyczy wniosek  od ....................................... 20.........r.   do ....................................... 20...........r. 

Proponuję zmniejszyć premię do  ..............................%  

Wskazać uchybienie obowiązkom pracowniczym 
(konkretny punkt w § 28 ust. 1) 

 

Wskazać rażące uchybienie podstawowym obowiązkom 
pracowniczym (konkretny punkt w § 28 ust. 2) 

 

pieczęć jednostki  
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UZASADNIENIE: (szczegółowe uzasadnienie wniosku) 

 

........................................................................... 

(data, podpis i pieczęć bezpośredniego przełożonego) 

Opinia jednostki właściwej ds. kadr: 

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ ............................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................

..................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ................................................................

................................................................................... 

 

 

................................................................ 

(data, podpis i pieczęć kierownika jednostki) 

 

II. DECYZJA KANCLERZA 
 

 obniżam premię regulaminową do ............%                  odbieram premię regulaminową 
 

 za miesiąc ...................... 20....... r. 
 

 w okresie od ................... 20........ r. do ..................... 20........ r. 

 

 

 

 

 

.................................................................... 

(data, podpis i pieczęć kanclerza) 
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O Ś W I A D C Z E N I E  P R A C O W N I K A  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z decyzją w sprawie przyznania dodatku i otrzymałem/am jej kopię 
oraz, że przyjmuję ją do wiadomości. Zostałem/am tez pouczony/a, że w terminie 7 dni od zapoznania się z 
decyzją przysługuje mi prawo złożenia odwołania do Rektora. 

.......................................................... 

(data i podpis pracownika) 

 

ORYGINAŁ WNIOSKU NALEŻY WŁĄCZYĆ DO AKT PRACOWNIKA  

 

Czy pracownik odwołał się od decyzji ?    NIE      TAK  – w dniu ................... 20...... r.         

 

Odwołanie zostało złożone w terminie ?     TAK     NIE  – pozostawiono bez rozpoznania 

 

Wpłynęło do Rektora w dniu: ...................... 20......... r. 

 

D E C Y Z J A  R E K T O R A :  

 podtrzymuję decyzje Kanclerza              uchylam decyzje Kanclerza w całości 

 zmieniam decyzję Kanclerza w ten sposób, że: 

.........................................................................................................................................................................................

.. 

.........................................................................................................................................................................................

.. 

.........................................................................................................................................................................................

.. 

.........................................................................................................................................................................................

.. 

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

 

......................................................................... 

(data, podpis i pieczęć Rektora)    
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Załącznik nr 20 

do Regulaminu wynagradzania 

................................................ 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE INDYWIDUALNEJ  PREMII UZNANIOWEJ 

 

KANCLERZ 

        ................................................. 

 

Wnioskuję o przyznanie INDYWIDUALNEJ PREMII UZNANIOWEJ w związku z: 

(należy wskazać konkretny punkt w § 33 ust. 1 w raz z jego opisem):   

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

............................................................................. 

 

I. DANE PRACOWNIKA, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK 
 

Nazwisko i Imię  

Stanowisko  

Jednostka zatrudniająca  
 

Proponowany okres premii  od ....................................... 20.........r.   do ....................................... 20...........r. 

Proponowany procent wynagrodzenia 
zasadniczego ..............................% (nie więcej niż 100%) 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego   

Miesięczny skutek finansowy przyznania premii  

Łączny skutek finansowy przyznania premii  

Źródło 
finansowania 

 

MPK  

pieczęć jednostki  
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UZASADNIENIE: (szczegółowe uzasadnienie wniosku) 

 

........................................................................... 

(data, podpis i pieczęć bezpośredniego przełożonego) 

Akceptacja źródła finansowania i potwierdzenie 
dostępności środków przez Kwestora: 

. 

............................................................................................................................. .............................. 

...........................................................................................................................................................

.. 

............................................................................................................................. ..............................

.. 

.......................................................................................................................................................... .

.. 

............................................................................................................................. ..............................

.. 

............................................................................................................................. ..............................

.. 

 

 

................................................................ 

(data, podpis i pieczęć Kwestora) 

Akceptacja źródła finansowania i zasadności wniosku: 

. 

............................................................................................................................. .................................... 

.................................................................................................................................................................

.................... 

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ....................................

.................... 

..................................................................................................................................... ........... 

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................

.................................................................................................................................................................

.......... 

 

 

................................................................ 

(data, podpis i pieczęć kierownika jednostki) 

 

Opinia jednostki właściwej d. kadr: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

................................................................ 

(data, podpis i pieczęć kierownika jednostki) 
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II. DECYZJA KANCLERZA 

 zatwierdzam  p r e m i ę  u z n a n i o w ą  w  w y s o k o ś c i  . . . . . . . . . %  

 za miesiąc ...................... 20....... r. 

 

 w okresie od ................... 20........ r. do ..................... 20........ r. 

 n i e  p r z y z n a j ę   
 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  P R A C O W N I K A  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z decyzją w sprawie przyznania premii i otrzymałem/am jej kopię oraz, 
że ją akceptuję. 

.......................................................... 

(data i podpis pracownika) 

 

ORYGINAŁ WNIOSKU NALEŻY WŁĄCZYĆ DO AKT PRACOWNIKA  

 

 

 

.................................................................... 

(data, podpis i pieczęć rektora/kanclerza) 


