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Wstęp

Okres obowiązywania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przepisów ustaw 
obejmujących materię sportu, a także przepisów prawa odnoszących się do funkcjo-
nowania stowarzyszeń nie zaowocował kompleksową analizą sytuacji prawnej stu-
denta-sportowca oraz organizacji sportowych funkcjonujących w ramach uczelni. 
Doktryna skupiła się na zagadnieniach dotyczących formalno-prawnych aspektów 
funkcjonowania uczelni, na co wskazują chociażby liczne komentarze i artykuły, 
przywołane w poszczególnych rozdziałach niniejszej monografii. Dotychczaso-
we badania ograniczały się zazwyczaj do odrębnej analizy każdej z przytoczonych 
ustaw. Skutkuje to powstaniem bardzo wielu rozwiązań wdrażanych na poszczegól-
nych uczelniach, które często nie są spójne, a ponadto w sposób znaczący różnicują 
pozycję organizacji sportowych i samych sportowców na uczelniach. Celem prowa-
dzonych badań była kompleksowa analiza formalno-prawna tematyki odnoszącej 
się do sportowców-studentów oraz struktur sportowych funkcjonujących w uczel-
niach. Wykorzystano nie tylko metodę dogmatyczną, ale także zebrano i zbadano 
rozwiązania funkcjonujące w wybranych publicznych i niepublicznych uczelniach 
różnych typów (uniwersytety, politechniki, uczelnie wychowania fizycznego, uczel-
nie wojskowe, przyrodnicze, itd.). Stąd też w grupie proponowanych wykonawców 
znalazło się kilkanaście osób będących pracownikami naukowymi różnych ośrod-
ków naukowych w Polsce, doktorantami, ale także pracownikami administracji 
uczelnianej i organizacji sportowych. Istotny wkład wniosły osoby, które dotych-
czas nie zajmowały się działalnością stricte sportową, a są uznanymi prawnikami-
-praktykami, wykonującymi zawody adwokatów oraz radców prawnych. Miało to 
na celu szerokie i kompleksowe ujęcie tematu. Ważnym jest także, żeby zaprezen-
towane rozwiązania spełniały oczekiwania studentów-sportowców oraz organizacji 
sportowych, przy zgodności z obowiązującym prawem. Nie można także zapomi-
nać o przystępnym ich sformułowaniu, przy założeniu, że w większości przypad-
ków będą wykorzystywane przez osoby nieposiadające wiedzy prawniczej. Stąd też 
w gronie zaproponowanych wykonawców, znalazły się obok prawników także oso-
by z innym wykształceniem kierunkowym.

Niniejsza monografia stanowi podsumowanie badań prowadzonych od 2016 r. 
w ramach programu grantowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Roz-
wój Sportu Akademickiego”. Składa się ona z siedmiu rozdziałów, z których każdy 
poświęcony jest odrębnej tematyce. W moim odczuciu poruszona tematyka odnosi 
się do najważniejszych sfer funkcjonowania organizacji sportowych i sportowców 
w ramach uczelni. 

Rozdział pierwszy odnosi się do jednego z podstawowych zadań ustawowych 
szkoły wyższej, jakim jest stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej. Do-
konano w nim analizy aspektów konstytucyjnych, ustawowych, a także obowiązują-
cych wewnętrznych aktów prawnych. Rozdział drugi dotyczy tematyki tworzenia, 
działalności oraz finansowania przez władze uczelni sportowych organizacji studen-
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ckich. Ściśle związany z nim jest rozdział trzeci, który odnosi się do struktur Akade-
mickiego Związku Sportowego jako największej sportowej organizacji akademickiej 
w Polsce. Doniosłość prowadzonych w nim rozważań związana jest z liczbą kilku-
set terenowych jednostek organizacyjnych Akademickiego Związku Sportowego, 
które funkcjonują w szkołach wyższych, a także z bardzo zróżnicowanymi formami 
prawnymi ich działania. Rozdział czwarty poświęcony jest regulacjom dotyczącym 
studiów wychowania fizycznego i sportu, a także innym jednostkom uczelni, któ-
re odpowiadają za sprawy wychowania fizycznego i sportu a w chwili obecnej po-
siadają inne nazwy (np. centrum sportu, centrum kultury fizycznej, itp.). Analiza 
ta odnosi się do podstaw prawnych działania, a także współpracy z organizacjami 
studenckimi (w szczególności jednostkami terenowymi Akademickiego Związku 
Sportowego), w tym odnoszącej się do zarządzania obiektami sportowymi. Roz-
dział piąty i szósty ma niebagatelne znacznie z perspektywy studentów-sportow-
ców. Dotyczy bowiem ich praw i obowiązków wynikających z posiadania statusu 
studenta. Przeanalizowano kluczowe zagadnienie budzące znaczące wątpliwości od 
wielu lat, tj. funkcjonowanie systemów przyznawania stypendiów rektora za wyniki 
w sporcie. Ponadto rozważania dotyczą instytucji prawnych związanych z tokiem 
studiów, w tym indywidualnego toku studiów, indywidualnej organizacji studiów. 
Rozwiązania te bez wątpienia mają służyć optymalizacji relacji pomiędzy studiami 
a treningiem sportowym. Ważnym więc aspektem jest zaproponowanie rozwiązań 
zbieżnych z tymi założeniami. Prawa i obowiązki studenckie wiążą się niekiedy 
z kwestionowaniem decyzji organów uczelni i wydziałów, stąd też przeanalizo-
wano stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie 
indywidualnych spraw dotyczących studentów. Rozdział siódmy poświęcony jest 
problematyce wymierzania odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec studentów za 
czyny popełnione w związku z uprawianiem sportu i zawiera analizę zarówno kwe-
stii materialno-prawnych, jak i proceduralnych.

Zakładanym celem badań było zaproponowanie rozwiązań, które z jednej strony 
są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, z drugiej zaś uwzględniają 
potrzeby funkcjonowania i rozwoju studenckich organizacji sportowych oraz sa-
mych sportowców-studentów. Rozwiązań, które pozwolą usprawnić funkcjonowa-
nie w ramach uczelni struktur organizacji sportowych, ale także przyczynią się do 
umiejętnego pogodzenia studiów i procesu treningowego na najwyższym poziomie. 
Mają tym samym zasadnicze znaczenie dla procesu szkolenia sportowego studen-
tów reprezentujących wysoki poziom sportowy, w szczególności szkolonych w ra-
mach Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego.

Kieruję także podziękowania dla autorów prowadzących badania w poszcze-
gólnych obszarach, a w szczególności dla pani dr Renaty Kopczyk z Politechniki 
Wrocławskiej, będącej wraz ze mną głównym wykonawcą badań w ramach realizo-
wanego grantu.

Jakub Kosowski
Redaktor Naukowy



ROZDZIAŁ I
Stwarzanie warunków do rozwoju 

kultury fizycznej jako jedno  
z podstawowych zadań szkoły wyższej





Mgr Marcin Gołębiowski 

Rozwój kultury fizycznej w szkole wyższej 
w świetle współczesnego systemu jakości 

kształcenia

Wprowadzenie

Stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów jest jednym  
z podstawowych obowiązków nałożonych na uczelnie wyższe. Obowiązek ustawo-
wy wynika z art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym1, 
zwanej dalej p.s.w., który enumeratywnie wymienia podstawowe zadania uczelni, 
do których zaliczamy m.in. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełnia-
nia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, wychowywanie 
studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad 
demokracji i poszanowanie praw człowieka, prowadzenie badań naukowych i prac 
rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospo-
darki, kształcenie i promowanie kadr naukowych, upowszechnianie i pomnażanie 
osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udo-
stępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych, prowadzenie studiów pody-
plomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych 
na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie, stwarzanie warunków do 
rozwoju kultury fizycznej studentów, działanie na rzecz społeczności lokalnych i re-
gionalnych, stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udzia-
łu w procesie kształcenia i badaniach naukowych. Wyszczególnienie w katalogu 
podstawowych zadań uczelni stwarzania warunków do rozwoju kultury fizycznej, 
nakłada na uczelnie wyższe obowiązek zapewnienia warunków programowych i lo-
kalowych zapewniających realizację tego postanowienia. W związku z aktualnie 
postępującymi zmianami w przepisach prawa regulującego obszar szkolnictwa wyż-
szego, w tym aktów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, autor, 
w celu dogłębnej analizy poruszonego zagadnienia, posługuje się w swoich bada-
niach metodą dogmatyczno-prawną i uzupełniająco metodą historyczno-prawną.

1 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005, nr 
164, poz. 1365).
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Obowiązek stwarzania warunków do rozwoju kultury 
fizycznej

Należy przyjąć, że obowiązek programowy w zakresie stwarzania warunków 
do rozwoju kultury fizycznej wynika z aktualnie obowiązującego Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie 
warunków prowadzenia studiów2, wydanego na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1, 1a, 
2 i 5 określającego warunki, jakie musi spełniać program kształcenia, oraz jednost-
ki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunki, poziomie 
i profilu kształcenia. Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 1 ust. pkt. 14 b usta-
wy p.s.w., program kształcenia to opis określonych przez uczelnie spójnych efektów 
kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 
oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz 
z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS. Jak 
więc wynika z przedstawionej definicji, program kształcenia obejmuje: opis efektów 
kształcenia oraz program studiów, który stanowi opis całego procesu kształcenia. 
Na podstawie przepisów rozporządzenia należy przyjąć, że zajęcia z wychowania 
fizycznego należy zdefiniować jako moduł zajęć – zajęcia lub grupy zajęć – wraz 
z przypisaniem do każdego modułu efektów kształcenia oraz treści programowych, 
form i metod kształcenia zapewniających osiągnięcie tych efektów. Obowiązek uję-
cia zajęć z wychowania fizycznego w programie studiów wynika bezpośrednio z § 4 
ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia, który stanowi, że plan studiów pierwszego stopnia i jed-
nolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej uwzględnia 
moduł zajęć z wychowania fizycznego, z zastrzeżeniem, że zajęciom tym nie przypi-
suje się odrębnych punktów ECTS. Postanowienia aktualnie obowiązującego roz-
porządzenia w zakresie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego wprowadzają 
istotną różnicę w porównaniu do przepisów uchylonego Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków 
prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia3. Przepisy 
poprzednio obowiązującego aktu wykonawczego określały, że program studiów dla 
kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określa liczbę punktów ECTS, któ-
rą student musi uzyskać w ramach zajęć z wychowania fizycznego. W porównaniu 
z obecnymi regulacjami, przepisy rozporządzenia nie określały formy studiów – stu-
dia stacjonarne i niestacjonarne oraz formy kształcenia – studia I stopnia, studia II 
stopnia, studia jednolite magisterskie – w ramach, której powinny być prowadzone 
obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego. Natomiast wprowadzały, zdaniem 
autora pozytywnie oddziaływujące na pracę studenta, punkty ECTS. Obecne prze-
pisy powszechnie obowiązujące nie określają formy prowadzenia zajęć z wycho-
wania fizycznego (zajęcia sportowe, wykłady), pozostawiając to uprawnienie dla 
podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni wyższych, odpowiedzialnych za 

2 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 
r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016, poz. 1596).

3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 
2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370).
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przygotowanie programu studiów. Ograniczają natomiast prowadzenie modułów 
z wychowania fizycznego zawężając obowiązek nałożony na uczelnie do ich wpro-
wadzania tylko na studiach stacjonarnych. Wprowadzenie nowych regulacji praw-
nych uchylających dotychczasowe zasady kształtowania programów kształcenia na 
podstawie rozporządzenia z 2014 roku, stanowią niejako odzwierciedlenie zasady 
fakultatywności zajęć z wychowania fizycznego na studiach niestacjonarnych, obo-
wiązującej na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kie-
runków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie 
musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierun-
ki4. Zgodnie z § 14 uchylonego rozporządzenia, zajęcia z wychowania fizycznego na 
studiach niestacjonarnych miały charakter nieobowiązkowy. Przepisy rozporządze-
nia w sposób jednolity określały również wymiar godzin z wychowania fizycznego 
na studiach stacjonarnych w liczbie 60 godz. w ciągu całego toku studiów. Obecne 
przepisy nie narzucają uczelniom zasad, formy oraz wymiaru zajęć z wychowania 
fizycznego. 

Należy przyjąć, że obowiązek rozwoju kultury fizycznej studentów uczelni wyż-
szych wynika pośrednio z przepisów Konstytucji. Zgodnie z art. 68 ust. 5 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku5, władze publiczne po-
pierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Należy przyjąć, 
że władze publiczne powinny wspierać wszelkie przejawy aktywności fizycznej dzie-
ci i młodzieży, w tym studentów uczelni wyższych6. Przez władze publiczne należy 
przede wszystkim rozumieć organy państwa oraz organy jednostek samorządu te-
rytorialnego7. Użyte przez ustrojodawcę sformułowanie prawne określa bezpośred-
niego adresata normy, jakim jest władza publiczna. Dokonując klasyfikacji norm 
prawnych, które odnoszą się do praw i wolności, należy przyjąć, że art. 68 ust. 5 ma 
charakter normy programowej, czyli takiej, która nakazuje realizację określonego 
celu. Norma programowa nie określa, w jaki sposób należy się zachować, aby zre-
alizować określony cel, natomiast wskazuje na cel, jaki ma być zrealizowany przez 
normodawcę czyli władzę publiczną8. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 9 pkt. 
11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych9, uczelnie publiczne 

4 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. 
w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształce-
nia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia 
międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. 2007, nr 164, poz. 1166).

5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, 
nr 78, poz. 483).

6 A. Nowakowski, Prawne aspekty wychowania fizycznego studentów w Polsce [w:] Z. 
Barabasz, K. Obodyński (red.) Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci Tom 1. Stan 
i perspektywa zmian, Warszawa 2009, s. 64.

7 J. Trzciński, Komentarz do art. 68 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.), Konsty-
tucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2001, s. 5. 

8 Ibidem, s. 5.
9 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, 

poz. 1240)
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są jednostkami sektora finansów publicznych, a ich działalność jest finansowana 
m.in. ze środków publicznych. Jak wynika z art. 94 ust. 1 pkt. ustawy p.s.w., uczelnia 
publiczna otrzymuje z budżetu państwa dotacje na zdania związane z kształceniem 
studentów studiów stacjonarnych, w tym na prowadzenie zajęć z wychowania fi-
zycznego objętych programem studiów. Ustawa p.s.w. w art. 98 ust. 1 określa rów-
nież zamknięty katalog opłat za usługi edukacyjne, za które może pobierać opłaty. 
Dokonując analizy art. 98 ustawy p.s.w., należy przyjąć, że uczelnia publiczna nie 
może pobierać opłat za zajęcia objęte programem studiów, w tym za realizację zajęć 
z wychowania fizycznego, w przypadku studentów studiów stacjonarnych. 

Konstytucja RP wśród wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kultu-
ralnych, w art. 70 wymienia również katalog gwarancji związanych z prawem do 
nauki, takich jak: bezpłatne kształcenie w szkołach publicznych, wolność wyboru 
szkół innych niż publiczne, prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodsta-
wowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych, powszechny i równy dostęp 
do wykształcenia. Zgodnie z ust. 5 przywołanego artykułu, zapewnia się również 
autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie. Zasada ta zosta-
ła powtórzona w art. 4 ust. 1 ustawy p.s.w., zgodnie z którym uczelnia jest auto-
nomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych 
w ustawie. Autonomia uczelni oznacza w szczególności, że organy administra-
cji rządowej i samorządowej mogą podejmować decyzje dotyczące uczelni tylko 
w przypadkach określonych ustawowo10. Uczelnia sama ustala: warunki przyjęć 
na studia, plany studiów i programy kształcenia (po uwzględnieniu przepisów roz-
porządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku 
i poziomie kształcenia), sposoby weryfikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji 
studentów. Należy zatem przyjąć, że przepisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 
stwarzają możliwość rozwoju kultury fizycznej przez studentów uczelni wyższych 
z zachowaniem autonomii szkół wyższych m.in. w zakresie kreowania programów 
studiów obejmujących m.in. obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego. Auto-
nomia szkół wyższych podlega ograniczeniu w zakresie prawa do określenia planów 
studiów i programów nauczania, zdeterminowanych opisami efektów kształcenia 
oraz wprowadzonymi przepisami rozporządzenia określającymi warunki, jakie musi 
spełniać program kształcenia w zakresie wyznaczonym przepisami prawa. Uczelnie 
są obowiązane do przestrzegania kryteriów określonych w przepisach ustawy p.s.w. 
oraz rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kie-
runku i poziomie kształcenia11.

Obowiązek ustawowy prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego wynikał rów-
nież z ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej12. Jak wynikało z art. 19 
ust. 1 przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze oraz szkoły wyższe 

10 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013,  
s. 85.

11 A. Kiebała, Autonomia szkół wyższych, [w:] S. Waltoś, Rozmus A. (red.), Szkol-
nictwo wyższe w Polsce. Ustrój – Prawo – Organizacja, Kraków–Rzeszów–Zamość 2012,  
s. 188.

12 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 1996, nr 25, poz. 
113).
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działające w systemie dziennym obowiązane są do prowadzenia zajęć wychowania 
fizycznego. Zgodnie z powyższym, obowiązek ustawowy prowadzenia zajęć z wy-
chowania fizycznego dotyczył jedynie szkół wyższych działających w systemie dzien-
nym. Należy przyjąć, że obowiązek ten dotyczył zarówno uczelni publicznych, jak 
i niepublicznych, prowadzących studia w formie stacjonarnej. Ustawa o kulturze 
fizycznej, z wyłączeniem art. 43 została uchylona ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie13. Ustawa o sporcie określa definicję sportu, którym, zgodnie z art. 2 ust. 
1 ustawy, są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne 
lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej 
i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych 
na wszelkich poziomach. Natomiast, zgodnie z ust. 2 art. 2 sport wraz z wychowa-
niem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną. Należy zwró-
cić uwagę, że przepisy ustawy o sporcie, w porównaniu z dotychczas obowiązującymi 
przepisami ustawy o kulturze fizycznej, nie odnoszą się do obowiązku realizacji zajęć 
z wychowania fizycznego w szkołach wyższych. Przepisy ustawy o sporcie w sposób 
pośredni odnoszą się do kwestii związanych z rozwojem kultury fizycznej w szkołach 
wyższych, określając rozwiązania prawne sprzyjające rozwojowi sportu i kultury fi-
zycznej studentów uczelni wyższych. Jednym z nich, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy 
o sporcie, jest przyznanie prawnych możliwości wspierania, w tym finansowego, przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego rozwoju sportu odpowiednio w środowisku szkolnym 
i akademickim. Należy zwrócić uwagę, że konstrukcja normy umożliwia ministrom 
stosowanie różnych form wsparcia rozwoju sportu, nie tylko poprzez przekazywanie 
środków finansowych. Poprzez środowisko akademickie należy rozumieć uczelnie 
publiczne i niepubliczne prowadzące kształcenie na studiach wyższych. Art. 29 usta-
wy o sporcie nie zawiera natomiast wytycznych ani zasad dotyczących zasad realizacji 
wsparcia o którym mowa w ust. 214. Należy jedynie przyjąć, że środki finansowe po-
winny pochodzić z budżetów przekazanych do dyspozycji odpowiednim ministrom. 

Przepisy ustawy o sporcie przyznają organom władzy publicznej uprawnienia 
w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwo-
jowi sportu15. Postanowienia te w sposób pośredni oddziaływują na rozwój kul-
tury fizycznej studentów, w tym dotyczących przekazania środków finansowych 
i infrastruktury sportowej na rzecz uczelni wyższych. Przepisy ustawy p.s.w. 
umożliwiają m.in., zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy p.s.w., możliwość przekazania 
przez Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości 

13 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010, nr 127, poz. 857).
14 M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak (red.), Ustawa o sporcie. 

Komentarz, http://lex.umcs.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#content.rpc--ASK--
nro=201335172&wersja=-1&localNroPart=0&reqId=1462802770721_2086095744&
srcListID=1462802770721_2086095744&class=CONTENT&loc=4&full=1&hId=5 
(data odczytu: 29.04.2016 r.).

15 Ibidem. 



14 Mgr Marcin Gołębiowski 

w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami16.

Wsparcie rozwoju kultury fizycznej studentów uczelni 
wyższych

Ustawa p.s.w. oprócz nałożenia obowiązku na uczelnie wyższe stwarzania warun-
ków do rozwoju kultury fizycznej, przyznaje również uprawnienia do zrzeszania się 
przez studentów w organizacje studenckie, w tym m.in. zespoły sportowe. Zgodnie 
z art. 204 ust. 1 ustawy p.s.w., studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych or-
ganizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach arty-
stycznych i sportowych, na zasadach określonych w ustawie. Art. 204 i 205 ustawy 
p.s.w. określają zasady zrzeszania się studentów w organizacjach studenckich, w tym 
stowarzyszeniach, zasady ich rejestracji oraz funkcjonowania, w tym przyznanie 
możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków pochodzących od organów 
uczelni. Należy zwrócić uwagę, że ustawa przyznaje organizacjom studenckim, bez 
względu na ich formę, prawo do występowania do organów Uczelni lub do organów 
samorządu studenckiego z wnioskami dotyczącymi studentów uczelni17. Prawo do 
zrzeszania się studentów w organizacje studenckie jest wynikiem konstytucyjnego 
prawa do zrzeszania się18. Zgodnie z art. 58 Konstytucji RP, każdemu zapewnia się 
wolność zrzeszania się. Ustawa zasadnicza wprowadza generalną zasadę, że zakazane 
jest tworzenie zrzeszeń, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją albo 
ustawami. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka 
sąd19. 

Jedną z form zrzeszania się studentów w organizacje sportowe są kluby spor-
towe. Zgodnie z art. 3 ustawy o sporcie, działalność sportowa jest prowadzona 
w szczególności w formie klubu sportowego. Ustawa o sporcie określa również 
podstawowe zasady funkcjonowania klubów sportowych. W uczelniach wyższych 
kluby sportowe są prowadzone m.in. jako Kluby Uczelniane Akademickiego Związ-
ku Sportowego. Działając na podstawie ustawy p.s.w., studenci mogą tworzyć Kluby 
Uczelniane Akademickiego Związku Sportowego, zarówno w formie uczelnianych 
organizacji studenckich podlegających rejestracji na podstawie art. 205 ust. 1 lub 
na zasadzie stowarzyszenia, zrzeszające wyłącznie studentów lub studentów i na-
uczycieli akademickich działającego na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
– Prawo o stowarzyszeniach20. Uprawnienie to dotyczy studentów wszystkich typów 

16 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997, 
nr 115, poz. 741).

17 W. Sanetra, M. Wierzbowski, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warsza-
wa 2013, s. 465.

18 Ł. Błąd, Organizacja studiów, stypendia, oraz funkcjonowanie samorządu i organi-
zacji studenckich, [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – 
Prawo – Organizacja, Kraków–Rzeszów–Zamość 2012, s. 462. 

19 W. Skrzydło, Konstytucja…, s. 70.
20 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, nr 20, 

poz. 104).
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uczelni i niezależnie od formy studiów.21 Uprawnienie do zrzeszania się m.in. w ze-
społy sportowe przysługuje także doktorantom zgodnie z art. 210 ustawy p.s.w.

W przypadku funkcjonowania zrzeszenia studentów w formie stowarzyszenia, 
posiadającego osobowość prawną i będącego klubem sportowym, zrzeszenie takie, 
zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie może otrzymać dotację celową na realizację 
celu publicznego, w tym w szczególności: realizację programów szkolenia sporto-
wego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów zawodów sportowych czy sfi-
nansowanie stypendiów sportowych22. 

Przepisy ustawy p.s.w. regulują również kwestie wspierania przez uczelnie kultu-
ry fizycznej studentów w postaci możliwości otrzymania środków finansowych dla 
osób osiągających m.in. wysokie wyniki sportowe. Zgodnie z art. 181 ust. 1 stypen-
dium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał 
za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne 
lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub kra-
jowym. Należy zwrócić jednak uwagę na nieprecyzyjność przepisów regulujących 
kwestię przyznawania stypendium rektora oraz stosowania kryteriów oceny osiąg-
nięć studentów w sposób łączny lub rozłączny23. Stanowisko sądów administracyj-
nych, wyrażone m.in. w wyrokach NSA z dnia 20 sierpnia 2014 r., I OSK 959/1424 
czy I OSK 1579/1425 (CBOSA) wskazuje na łączne stosowanie wszystkich kryte-
riów określonych w art. 181 ust. 1 ustawy p.s.w. Ustawodawca w art. 104 ust. 1 usta-
wy dopuszcza możliwość tworzenia przez uczelnie własnego funduszu stypendial-
nego na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów. Art. 104 ustawy 
p.s.w. zawiera istotną zasadę dotyczącą przyznawania stypendiów z własnego fundu-
szu stypendialnego niezależenie od systemu stypendialnego w ramach pomocy ma-
terialnej przewidzianego w ustawie p.s.w.26 Uczelnie, tworząc własny fundusz sty-
pendialny, samodzielnie określają rodzaj osiągnięć, które są podstawą ubiegania się 
o przyznanie stypendium. Jednym z przykładów uruchomienia własnego systemu 
wsparcia studentów jest Własny Fundusz Stypendialny Akademii Górniczo-Hut-
niczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu 
przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Akademii Gór-
niczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie27, stypendia z WFS Akademii 
Górniczo-Hutniczej mogą być wypłacane zawodnikom będącym członkami dru-
żyn sportowych reprezentujących Akademię Górniczo-Hutniczą, biorących udział 
w rozgrywkach co najmniej II ligi (wg klasyfikacji stosowanej przez organizatorów). 
Uczelnią która wprowadziła również własny fundusz stypendialny jest Politechni-

21 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 
2011, s. 388.

22 W. Cajsel, Ustawa o sporcie. Komentarz, Warszawa 2011, s. 237.
23 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo…, s. 354.
24 Wyrok NSA z dnia 20 sierpnia 2014 r., I OSK 959/14.
25 Wyrok NSA z dnia 20 sierpnia 2014 r., I OSK 1579/14.
26 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 

2015, s. 332.
27 Źródło internetowe: http://www.dss.agh.edu.pl/s-wlasne.html (data odczytu: 

30.04.2016 r.).
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ka Warszawska. Zgodnie z Regulaminem Własnego Funduszu Stypendialnego tej 
uczelni28, wprowadzonego Zarządzeniem nr 3/2010 Rektora Politechniki War-
szawskiej z dnia 21 stycznia 2010, stypendium przyznaje się za wybitne osiągnię-
cia indywidualne studenta i doktoranta, wysoką aktywność w działalności na rzecz 
społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej oraz działalność promującą 
Politechnikę Warszawską. Należy przyjąć, że dodatkowe formy wsparcia studentów 
oferowane przez uczelnie wyższe mają na celu systemowe wparcie rozwoju studen-
tów, w tym w zakresie kultury fizycznej. 

System jakości kształcenia

Jednym z podstawowych wyznaczników procesu bolońskiego budującego Euro-
pejski Obszar Szkolnictwa Wyższego jest zapewnienie odpowiedniej jakości kształ-
cenia w szkołach wyższych. Zapewnienie jakości kształcenia powinno koncentro-
wać się wokół trzech głównych obszarów: wzroście zainteresowania interesariuszy 
wewnętrznych i zewnętrznych dobrą jakością kształcenia, autonomii instytucjo-
nalnej uczelni wyższych oraz dostosowanie zewnętrznych systemów jakości kształ-
cenia do realizacji celów postawionych przed szkołami wyższymi29. W literaturze30 
występuje pogląd, że zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym to 
wszelkie planowane i systematyczne działania bezpośrednio związane z utrzyma-
niem i podwyższeniem jakości kształcenia i badań, niezbędne do stworzenia odpo-
wiedniego stopnia zaufania odnośnie do tego, że usługa edukacyjna spełni ustalone 
wymagania jakościowe „klientów wewnętrznych i zewnętrznych”. Przez klienta we-
wnętrznego należy rozumieć studenta, który oczekuje realizacji programu kształ-
cenia, z zapewnieniem dostępu do odpowiedniej infrastruktury, natomiast przez 
klienta zewnętrznego (interesariusza zewnętrznego) należy rozumieć pracodawcę, 
który oczekuje od absolwenta uczelni wyższej określonej wiedzy, umiejętności oraz 
kompetencji zgodnych z profilem wykształcenia. Należy przyjąć, że celem systemu 
jakości kształcenia jest stała weryfikacja realizacji programu z zastosowaniem reguł 
i narzędzi określonych w wewnętrznych zasadach określonych w uczelnianych sy-
stemach jakości kształcenia. Przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 
na określonym kierunku i poziomie kształcenia31 rozbudowały zakres pojęciowy 
wewnętrznego systemu zapewniania jakości. Zgodnie z § 11 ust. 1 Rozporządze-
nia, wewnętrzny system zapewnienia jakości, odnoszący się do wszystkich etapów 

28 Źródło internetowe: http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Akty-prawne/
Stypendia-z-WFS/Regulamin-Wlasnego-Funduszu-Stypendialnego-PW (data odczytu: 
30.04.2016 r.).

29 K. Cyran, Autonomia szkół wyższych [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo 
wyższe w Polsce. Ustrój – Prawo – Organizacja, Kraków–Rzeszów–Zamość 2012, s. 82.

30 E. Skrzypek, System zapewnienia jakości, [w:] M. Wójcicka (red), Jakość kształcenia 
w szkolnictwie wyższym, Słownik Tematyczny, Warszawa 2001, s. 118.

31 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 
2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia (Dz.U. 2011, nr 243, poz. 1445).
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i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględniał w szczególności wszystkie formy 
weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osią-
ganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
oraz oceny dokonywane przez studentów, o których mowa w art. 132 ust. 3 usta-
wy p.s.w., oraz wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni. 
Uchylone przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym 
kierunku i poziomie kształcenia32, w art. 11. ust. 1 stanowiły, że wewnętrzny sy-
stem zapewnienia jakości kształcenia, odnoszący się do całego procesu kształcenia, 
uwzględniał w szczególności: sposób weryfikowania efektów kształcenia w trakcie 
całego procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów; sposób wykorzy-
stania wniosków z ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów 
w trybie art. 132 ust. 3 ustawy; ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia; 
wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów uczelni, 
o których mowa w art. 13b ust. 10 ustawy, a w przypadku gdy uczelnia prowadzi 
własny monitoring karier zawodowych absolwentów – również wnioski z analizy 
wyników tego monitoringu; działania uczelni w zakresie zapobiegania plagiatom 
i ich wykrywania. Obecne przepisy Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów, 
zobowiązują jednostki prowadzące kształcenie na studiach wyższych, zgodnie z § 7 
ust. 1 pkt. 2 lit. h, do prowadzenia w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia 
jakości kształcenia – systematycznych działań mających na celu ocenę i doskonale-
nie programu kształcenia, w szczególności w kontekście potrzeb otoczenia społecz-
no-gospodarczego, w tym rynku pracy.

Obowiązek tworzenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości został wpro-
wadzony Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lip-
ca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia. Znowelizowana w 2011 roku ustawa 
p.s.w. stawia przed uczelniami nowe wyzwania, które powinny służyć doskonaleniu 
jakości kształcenia. Jednostki organizacyjne uczelni mogą prowadzić studia pierw-
szego lub drugiego stopnia, jeżeli wdrożyły wewnętrzny system zapewnienia jakości 
kształcenia, uwzględniający działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia 
na prowadzonym kierunku studiów33.

Wewnętrzny system zapewnienia jakości, odnoszący się do wszystkich etapów 
i aspektów procesu dydaktycznego powinien uwzględniać wszystkie formy wery-
fikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych 
przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oceny 
dokonywane przez studentów oraz wnioski z monitorowania kariery zawodowej 
absolwentów uczelni. Wewnętrzny system jakości kształcenia powinien obejmo-
wać swym zakresem wszystkie aspekty związane z kształceniem studentów, również 
w zakresie prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego, jak też powinien odnosić 
się do wszelkich aspektów realizacji kształcenia, w tym oceny doboru kadry, funk-

32 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 
2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370).

33 T. Wawak, Jakość zarządzania w Szkołach Wyższych, Kraków 2012, s. 605.
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cjonowania infrastruktury uczelni, jak i oferowanego wsparcia w zakresie rozwoju 
naukowego, artystycznego oraz sportowego studentów. Na podstawie przeprowa-
dzonej analizy, należy stwierdzić, że wsparcie rozwoju kultury fizycznej studentów 
przez uczelnie wyższe obejmuje swym zakresem obowiązek realizacji zajęć z wy-
chowania fizycznego, jak również obowiązek stwarzania odpowiednich warunków 
prawnych, organizacyjnych oraz infrastrukturalnych umożliwiających studentom 
rozwój kultury fizycznej, w tym poprzez zrzeszanie się w zespoły sportowe. 

Oceny zespołów Polskiej Komisji Akredytacyjnej a rozwój 
kultury fizycznej w uczelniach wyższych

Wśród działań podjętych przez Rzeczpospolitą Polskę mających na celu wdro-
żenie Deklaracji Bolońskiej34 należy wyróżnić: powszechne stosowanie Suplementu 
do Dyplomu, rozwój trójstopniowego system studiów i system punktów kredy-
towych ECTS, powołanie Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obecnie Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej), promowanie mobilności np. w ramach programu Sokra-
tes/Erasmus, Erasmus Mundus lub dwustronnych umów międzynarodowych itp. 
Obecnie obowiązująca ustawa p.s.w. w pełni uwzględnia zalecenia Procesu Boloń-
skiego.35 Polska Komisja Akredytacyjna zwana dalej PKA, zgodnie z art. 48a ust. 
1 ustawy p.s.w. jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości 
kształcenia. Jak podkreśla się w literaturze36, PKA nie jest natomiast wyłącznie 
narzędziem kontroli nad uczelniami. W ramach swojej działalności PKA doko-
nuje ocen jakości kształcenia poszczególnych kierunków studiów. W latach 2011-
2016 PKA dokonywała również ocen instytucjonalnych, które obejmowały ocenę 
działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz ocenę jakości 
kształcenia na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych37. Jak wynika 
z art. 48a ust. 3 ustawy p.s.w., PKA dokonuje oceny w zakresie jakości kształcenia na 
kierunkach studiów uwzględniając: programy kształcenia, z uwzględnieniem misji 
i strategii rozwoju uczelni, standardy kształcenia, kwalifikacje nauczycieli akademi-
ckich oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami, współpracę z otocze-
niem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, skuteczność wewnętrznego 
systemu zapewnienia jakości kształcenia, funkcjonowanie potwierdzania efektów 
uczenia się, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, akredytacje i certyfikaty in-
stytucji krajowych i międzynarodowych, infrastrukturę wykorzystywaną do realiza-
cji efektów kształcenia, wsparcie studentów w procesie uczenia się.

34 Wspólna Deklaracja Europejskich Ministrów Edukacji, zebranych w Bolo-
nii w dniu 19 czerwca 1999, źródło internetowe: http://www.ekspercibolonscy.org.pl/
sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/1999_PL_Bologna_Declaration.pdf (data odczytu: 
29.04.2016 r.).

35 Źródło internetowe: http://www.nauka.gov.pl/proces-bolonski/proces-bolonski.
html (data odczytu: 29.04.2016 r.).

36 W. Senetra, M. Wierzbowski, Prawo…, s. 117.
37 Źródło internetowe: http://www.pka.edu.pl/rodzaje-ocen/ (data odczytu: 

08.02.2018 r.).
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Podstawowe kryteria i zakres oceny programowej reguluje wydane na podstawie 
art. 48a ust. 7 ustawy p.s.w., Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programo-
wej38, natomiast organizację i tryb działania Komisji, szczegółowe kompetencje jej 
organów, szczegółowe kryteria i tryb dokonywania ocen oraz sposób wyznaczania 
recenzentów określa, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy p.s.w., Statut Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej, stanowiący załącznik do uchwały nr 3/2016 Polskiej Komisji Akre-
dytacyjnej z dnia 29 listopada 2016 r.39

W ramach wizytacji programowej dokonywana jest ocena wewnętrznego syste-
mu zapewniania jakości kształcenia pod kątem jego skuteczności i zorientowania na 
ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz pod-
niesienia jakości na ocenianym kierunku studiów. Wdrożone systemy jakości kształ-
cenia powinny obejmować swym zakresem wszystkie zajęcia objęte programem 
studiów, w tym zajęcia z wychowania fizycznego. Zgodnie z pkt. 3.1. załącznika  
nr 1 Statutu PKA, zadaniem wewnętrznych systemów jakości kształcenia jest pro-
jektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd programu kształce-
nia. Monitoring powinien dotyczyć wszystkich aspektów realizowanego programu 
kształcenia. Przy realizacji modułów zajęć z wychowania fizycznego, bazując na 
wytycznych dla oceny programowej, zgodnie z pkt. 2. Załącznika nr 1 do Statutu 
PKA, wewnętrzny system jakości kształcenia powinien obejmować swoim zakre-
sem: plan i program studiów – dobór treści i metod kształcenia oraz skuteczność 
osiągania zakładanych efektów kształcenia. Należy również przyjąć, że monitorin-
giem powinny być objęte wszelkie warunki, określone w § 7 Rozporządzania z dnia 
26 września 2016 r., jakie musi spełniać podstawowa jednostka organizacyjna uczel-
ni, aby prowadzić studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia 
obejmujące liczbę i kwalifikację nauczycieli czy infrastrukturę dydaktyczną, w tym 
sportową, W praktyce przekłada się to na ocenę stopnia spełnienia obowiązku uję-
cia zajęć z wychowania fizycznego w programie studiów, przypisania odpowiednich 
efektów kształcenia do modułu z wychowania fizycznego i ujęcie ich w programie 
kształcenia na danym kierunku i formy studiów, weryfikację studenckich ocen do-
tyczących jakości prowadzonych zajęć, w tym zajęć z wychowania fizycznego oraz 
oceny prowadzących zajęcia czy ocenę funkcjonowania bazy sportowej uczelni. 

W celu ustalenia faktycznego zakresu oceny rozwoju kultury fizycznej podczas 
wizytacji zespołów oceniających PKA, dokonano weryfikacji raportów z przepro-
wadzonych wizytacji w latach 2012-2017. Analiza została podzielona na dwie czę-
ści. W pierwszej, dokonano analizy Raportów opracowanych w latach 2012-2015 
uwzględniających zasady prowadzenia kierunków studiów na podstawie Rozpo-
rządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. 
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia, które wprowadzało obowiązek realizacji zajęć z wychowania fizycznego 
wraz z przypisaniem obligatoryjnych punktów ECTS. Następnie dokonano analizy 

38 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 
r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz.U. 2016, poz. 1529).

39 Źródło internetowe: Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej http://www.pka.edu.
pl/wp-content/uploads/2017/01/statutPKA_2017_full.pdf (data odczytu: 08.02.2018 r.). 
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Raportów Zespołów z wizytacji programowych przeprowadzonych na podstawie 
aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej 
(Dz.U. 2016, poz. 1529). W pierwszej części analizie poddano trzy uniwersytety, 
które zgodnie z klasyfikacją Akademickich Mistrzostw Polski 2014-2015, zajęły 
podium Mistrzostw Polski Uniwersytetów40. Przedmiotem analizy są raporty z wi-
zytacji następujących Uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na podstawie prze-
prowadzonej analizy raportów oceniających dostępnych w bazie jednostek i kierun-
ków ocenionych Polskiej Komisji Akredytacyjnej41 należy przyjąć, że:

1. W ramach przeprowadzonych wizytacji programowych, weryfikacji poddawa-
ne były obowiązujące programy kształcenia, w tym spełnienie przez wizytowa-
ne jednostki obowiązku zapewnienia realizacji zajęć z wychowania fizycznego 
wraz z wymogiem przypisania określonej liczby punktów ECTS, zarówno na 
studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Zespoły wizytujące nie oce-
niały natomiast, czy liczba godzin i przypisanych punktów ECTS zapewnia 
należyty rozwój sprawności fizycznej studentów. Zespoły wizytujące oceniały 
również zasady przyznawania stypendium rektora za osiągnięcia sportowe oraz 
stan infrastruktury sportowej wizytowanej uczelni. Należy ocenić, że uczelnie 
co do zasady spełniały kryteria w zakresie rozwoju kultury fizycznej studentów. 
Uwagi i zalecenia miały charakter jednostkowy.

2. W ramach przeprowadzonych wizytacji instytucjonalnych ocenie poddawa-
ne były podobne aspekty, jak w przypadku ocen programowych tj. ocena bazy 
sportowej oraz przepisów właściwych regulaminów dotyczących przyznawa-
nia stypendiów sportowych. Zespoły oceniające pozytywnie oceniały funkcjo-
nowanie jednostek w tych aspektach. 

W drugiej części dokonano analizy obejmującej trzy uniwersytety, które w kla-
syfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski 201742 zdobyły czołowe miej-
sca w zestawieniu uczelni: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej i Uniwersytet Gdański. Na podstawie przeprowadzonej analizy raportów 
dostępnych w internetowej bazie kierunków ocenionych przez Polską Komisję 
Akredytacyjną w trybie określonym według obecnie obowiązujących przepisów, 
należy stwierdzić, że zespoły oceniające w głównej mierze weryfikują obowiązek 
ujęcia modułów zajęć w programach kształcenia. W raportach nie zgłaszano uwag 
związanych z realizacją modułów z wychowania fizycznego oraz z dostępem do 
bazy sportowej. W związku z krótkim okresem obowiązywania nowych zasad prze-

40  Źródło internetowe: Klasyfikacja Generalna AMP 2014-2015 http://azs.pl/im-
prezy/akademickie-mistrzostwa-polski/akademickie-mistrzostwa-polski-2014-2015 (data 
odczytu: 29.04.2016 r.).

41  Źródło internetowe: http://www.pka.edu.pl/portfolio-item/baza-ocen/ (data 
odczytu: 29.04.2016 r.).

42  Źródło internetowe: http://www.ampy.pl/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=842&Itemid=277 (data odczytu: 08.02.2018 r.). 
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prowadzania oceny programowej analiza obejmuje jedynie weryfikację zgodności 
wprowadzania zajęć z wychowania fizycznego w formie modułowej do programów 
kształcenia.

Na podstawie przeprowadzonych analiz należy przyjąć, że zmiana w zakresie 
realizacji modułów zajęciowych z wychowania fizycznego powoduje brak spójno-
ści w rozwoju i nauczaniu wychowania fizycznego na szczeblu całego szkolnictwa 
wyższego. Uczelnie i podstawowe jednostki organizacyjne mogą samodzielnie two-
rzyć programy kształcenia i przypisywać punkty ECTS za osiągnięte efekty kształ-
cenia. Przepisy powszechnie obowiązujące nakazują jedynie uwzględnienie w pro-
gramach studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich prowadzonych 
w formie stacjonarnej, zajęć z wychowania fizycznego bez przypisywania punktów 
ECTS. Uczelnie mogą w dowolny sposób kształtować formę prowadzenia zajęć, 
liczbę godzin, a także wprowadzać dodatkowe moduły fakultatywne z wychowania 
fizycznego na studiach drugiego stopnia. Uczelnie, dostosowując się do aktualnie 
obowiązujących wymogów, ograniczają możliwość realizacji zajęć z wychowania fi-
zycznego zarówno na studiach niestacjonarnych na wszystkich trybach kształcenia, 
jak i na studiach drugiego stopnia. Odnosząc się do uchylonych przepisów Rozpo-
rządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie 
standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, 
a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić 
studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, zauważyć należy, że zawarto w nim 
opisy standardów kształcenia, zgodnie z którymi zajęcia z wychowania fizycznego 
(obowiązkowo na studiach stacjonarnych) wynosiły 60 godz. dydaktycznych (do 2 
pkt. ECTS). Obecne przepisy, z jednej strony utrzymują obowiązek realizacji zajęć 
z wychowania fizycznego, ale tylko na studiach I stopnia i jednolitych magister-
skich prowadzonych w formie stacjonarnej nie określając dolnej ani górnej granicy 
godzinowej zajęć sportowych, wyłączając natomiast, zdaniem autora, istotną moż-
liwość przypisywania im punktów ECTS. Dużą swobodę w zakresie podejmowania 
decyzji dotyczącej zajęć z wychowania fizycznego pozostawiono więc uczelniom.

Wnioski

Ocenia się, że obecne stosowane rozwiązania prawne nie sprzyjają rozwojowi 
kultury fizycznej w uczelniach wyższych. W ocenie autora, istotnym czynnikiem 
zwiększającym zainteresowanie studentów uczestnictwem w zajęciach sportowych 
powinno być wprowadzenie fakultatywności zajęć z wychowania fizycznego, z jed-
noczesnym przywróceniem obowiązku przypisywania punktów ECTS do modułu 
zajęć z wychowania fizycznego. Rozwiązaniem wpływającym na jakość kształce-
nia w ramach zajęć z wychowania fizycznego jest również włączanie w kształcenie 
sportowe instruktorów zewnętrznych klubów sportowych. Sugeruje się również 
większe zaangażowanie klubów uczelnianych AZS w proces kształcenia studentów. 
Uczelnie w większym stopniu powinny oceniać jakość prowadzonych zajęć z wy-
chowania fizycznego, wykorzystując narzędzia przyjętych wewnętrznych systemów 
zapewniania jakości kształcenia. Wypełnienie ustawowego obowiązku ciążącego na 
uczelniach wyższych dotyczącego stwarzania warunków do rozwoju kultury fizycz-
nej, w pierwszej kolejności powinno być realizowane przez uczelnie poprzez rozwój 
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oferty zajęć z wychowania fizycznego, w tym również w formie fakultatywnych za-
jęć do wyboru z przypisanymi punktami ECTS. Uczelnie powinny również w jak 
największym stopniu wspierać działalność studencką w zakresie rozwoju sportu, nie 
tylko w formie przeznaczania środków finansowych ale również w formie pomocy 
merytorycznej, organizacyjnej czy promocyjnej klubów uczelnianych Akademi-
ckiego Związku Sportowego.

Streszczenie
Temat artykułu oscyluje wokół zagadnień dotyczących rozwoju kultury fizycznej w szkole wyższej 

w świetle współczesnego systemu jakości kształcenia. Autor przedstawia podstawy prawne rozwoju 
kultury fizycznej studentów odnosząc się do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy 
Prawo o Szkolnictwie Wyższym, ustawy o sporcie oraz przepisów wykonawczych. Poruszone są rów-
nież zagadnienia związane z oferowanym przez uczelnie wsparciem w zakresie sportu akademickiego 
oraz możliwościami rozwoju studenckiego ruchu sportowego. Autor porusza zagadnienia dotyczące 
jakości kształcenia oraz wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia i ich wpływu na ja-
kość prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego. W artykule przedstawione są wyniki analizy ra-
portów zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej pod kątem spełniania przez uczelnie 
obowiązku stwarzania warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów. 

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, Polska Komisja Akredytacyjna, wychowanie fizyczne, uni-
wersytet, akademia, sport

Summary
This article explains different aspects of physical development of students from the perspective of 

the contemporary teaching quality assurance system. The author discusses the legal basis for physical 
development of students by referring to the body of law provided in the Constitution of The Republic 
of Poland, Higher Education Act, The Sports Act, and executive regulations. This article also explores 
strategies that universities apply in order to support sports activities undertaken at higher education 
institutions. Furthermore, it also looks at development possibilities which can be raised by university 
sports associations. Moreover, the author also presents issues concerning teaching quality assurance as 
well as internal teaching quality assurance systems and their influence on the quality of sports classes. 
The article also details results of analyses of reports produced by members of Polish Accreditation 
Committee which concern the degree to which higher education institutions meet the requirement 
for physical development of students.

Keywords: higher education, The Polish Accreditation Committee, physical education, univer-
sity, academy, sport
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Tworzenie warunków do rozwoju kultury 
fizycznej a konstytucyjne i ustawowe  

zadania uczelni

Szkolnictwo wyższe stanowi w demokratycznym państwie prawnym i de-
mokratycznym społeczeństwie bardzo dynamicznie rozwijający się obszar życia 
społecznego. Rola edukacji w procesie najszerzej rozumianego rozwoju społecznego, 
gospodarczego i kulturowego współczesnego świata jest niekwestionowana. Dotyczy 
to realizowania podstawowych zadań uczelni wyższych, takich jak kształcenie, ale 
również profili ich działalności o charakterze akcesoryjnym, do których należy spo-
łeczny rozwój kulturalny czy też sportowy. 

Podstawą funkcjonowania publicznych uczelni jest treść art. 70 Konstytucji 
RP1, stanowiącego, iż każdy ma prawo do nauki, a dostęp do nauki w publicznych 
placówkach jest bezpłatny. Z treści tej regulacji konstytucyjnej w sposób jasny i nie-
budzący wątpliwości wynika, że prawo do nauki jest prawem każdego obywatela 
niezależnie od jakichkolwiek jego cech. Zgodnie z art. 70 ust. 4 Konstytucji RP 
zapewnienie równego i powszechnego dostępu do wykształcenia jest zadaniem 
władz publicznych, dlatego też podstawowym elementem powszechnego systemu 
kształcenia są publiczne szkoły wyższe. Uczelnie, jako część systemu nauki polskiej 
i systemu edukacji narodowej, są podmiotami wobec których następuje przekazanie 
przez organy władzy państwowej części swego władztwa i mienia w celu realizacji 
zadań publicznych. 

Z kolei art. 68 ust. 5 Konstytucji stanowi, że władze publiczne popierają rozwój 
kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Przywołane unormowanie 
stanowi jedyną regulację o randze konstytucyjnej związaną z kulturą fizyczną, a za-
tem pośrednio i ze sportem. Jego wykładnia prowadzi do wniosku, iż kultura fizycz-
na nie jest domeną państwa, lecz przede wszystkim sferą wolności obywatelskiej. 
Jednocześnie przywołana norma konstytucyjna zawiera nakaz skierowany do władz 
publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnie-
niem kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Obowiązek ten wynika z faktu, że sport 
jest dobrem publicznym, które państwa powinno wspierać ze względu na jego zna-
czenie społeczne i edukacyjne.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że przepis art. 68 ust. 5 Konstytucji 
pozwala sformułować dwie główne zasady w zakresie regulacji prawnej kultury fi-

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, 
poz. 483 z późn. zm.
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zycznej, w tym sportu: podstawową zasadę wolności uprawiania i organizowania 
kultury fizycznej oraz uzupełniającą zasadę pomocniczości państwa we wskazanym 
zakresie. Przy tym znaczna część aktywności studenckiej w zakresie kultury fizycz-
nej (w tym sportu) realizowana jest poza sferą regulacji prawnych. 

We współczesnym świecie ogólne pojęcie sport określa aktywność fizyczną jed-
nostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach i dla różnych celów. W tym 
rozumieniu sport obejmuje sport akademicki, sport kwalifikowany, jak i sport dla 
wszystkich, jako rekreację ruchową. W ramach różnego rodzaju programów rozwo-
ju społeczeństwa przez kulturę fizyczną w postaci Strategii Rozwoju Sportu w Pol-
sce do roku 2015, przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 11 lutego 2003 roku, 
zaktualizowaną w styczniu 2007 roku czy też Programu rozwoju sportu do roku 
20202, celem strategicznym jest budowanie aktywnego i sprawnego społeczeństwa. 
Realizacja tego celu ma przyjąć postać działań zmierzających do ograniczenia sie-
dzącego trybu życia, zmniejszania liczby osób z nadwagą i otyłością, wykształcenia 
w społeczeństwie świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku oraz 
korzystnych nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego. Podobnie można po-
strzegać wspieranie przez państwo badań naukowych na rzecz rozwoju sportu aka-
demickiego3. Ten cel wpisuje się w pojmowanie sportu w rozwiniętych społeczeń-
stwach, jako dobra powszechnego, dostępnego w różnych formach dostosowanych 
do możliwości i zainteresowań obywateli. Wszakże z dostępnych opracowań wyni-
ka, iż jedynie ok. 7% Polaków deklaruje systematyczną aktywność fizyczną, 33% 
czyni to raz w tygodniu, 12% rzadziej4, ale przynajmniej raz w miesiącu, natomiast 
pozostała część społeczeństwa jedynie sporadycznie bierze udział w jakichkolwiek 
zajęciach służących podniesieniu sprawności fizycznej. Przy tym pomimo stosun-
kowo dużej popularności idei sportu czy też widowisk sportowych, walory aktyw-
ności fizycznej i sportu, uprawianego w różnych, dostępnych dla każdego formach, 
wciąż raczej dla większości obywateli oznaczają partycypację bierną a nie czynną, 
pozostając nieznane lub niedoceniane. Często czynnikiem warunkującym taki stan 
rzeczy jest nie dostępność sportu, lecz uboga oferta programowa dla osób o różnym 
poziomie sprawności fizycznej. 

Problematykę kultury fizycznej regulują w Polsce przede wszystkim przepisy 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie5, która określa zasady prowadzenia dzia-
łalności w zakresie sportu, zasady uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, 
a także zadania podmiotów w zakresie organizacji uprawiania sportu kwalifikowa-
nego i współzawodnictwa sportowego. Jej przepisy definiują sport jako wszelkie 
formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane 
wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, roz-

2 Uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu Rozwoju Sportu do roku 2020”, M. P. 2015, poz. 989.

3 Por. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 
r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Rozwój Sportu Akademickiego”, M.P. 2011, nr 90, 
poz. 944. 

4 J. Witek, Wstęp [w:] Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji, „Zeszyty 
Naukowe” nr 689, Uniwersytet Szczeciński 2011, s. 7.

5 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U. 2017, poz. 1463.



27Tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej

wój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich po-
ziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się 
na kulturę fizyczną. 

W strategię rozwoju sportu wpisywać powinno się szkolnictwo wyższe. Zwłasz-
cza, że zgodnie z art. 29 obecnie obowiązującej ustawy o sporcie minister właści-
wy dla szkolnictwa wyższego otrzymał własną kompetencję do wspierania, w tym 
finansowego, rozwoju sportu w środowisku akademickim. Może on zatem podej-
mować wiele różnorodnych działań, które uzna za pomocne w rozwoju sportu, nie 
zawsze sprowadzających się do przekazywania środków finansowych. Środowisko 
sportu akademickiego będzie więc obejmować publiczne, jak i niepubliczne szkoły 
wyższe6. Z biologicznego i socjologicznego bowiem punktu widzenia, wspomniana 
w unormowaniach konstytucyjnych i ustawowych kategoria młodzieży obejmuje 
zwykle osoby przynajmniej do 25 roku życia, a więc również studentów. Z tej nor-
my rangi konstytucyjnej można wnioskować, choćby pośrednio, iż studentom szkół 
wyższych należy ułatwić uczestnictwo w zorganizowanych formach aktywności fi-
zycznej, także poprzez wydawanie stosownych norm prawnych dotyczących tego 
zagadnienia. Akt normatywny, który uszczegóławia omawianą materię, to ustawa 
z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym7 (dalej p.s.w.). Przepis art. 13 p.o.s. 
zawiera zakres podstawowych zadań uczelni. Kolejność wymienionych zadań nie 
ma znaczenia dla ich ważności; wszystkie są jednakowo ważne i wszystkie uczelnia 
powinna realizować8. Niestety w zakresie realizacji zadania szkolnictwa wyższego 
w zakresie edukacji przez sport, wspierania i podejmowania inicjatyw odnośnie roz-
woju sportu akademickiego nie można znaleźć szerszego głosu doktryny. Omówie-
nie tego zagadnienia pozostaje poza zainteresowaniem nauki i ogranicza się jedynie 
do ogólnego stwierdzenia o potrzebie jego realizacji przy okazji akcentowania reali-
zacji wszystkich wymienionych w przywołanym unormowaniu zadań.

Określenie w przywołanym unormowaniu katalogu podstawowych zadań uczel-
ni, determinuje jednocześnie pozycję prawną tych podmiotów, sytuując je w grupie 
podmiotów wykonujących zadania publiczne. Brak jest jednak, na gruncie obowią-
zujących przepisów prawa administracyjnego, definicji legalnej zdań publicznych. 
W doktrynie i orzecznictwie przyjęło się zatem, że zadaniami takimi określa się te, 
które ustawodawca wymienia i zalicza do kategorii zadań użyteczności publicznej9. 
W świetle art. 70 Konstytucji RP kształcenie na poziomie wyższym bezspornie 
uznawane jest za zadanie publiczne. Przekazanie zadań określonych w art. 13 p.s.w. 
do realizacji uczelniom stanowi element odciążający państwo we wskazanym zakre-
sie. Wprawdzie rezygnacja państwa z bezpośredniej realizacji zadania publicznego 
pozwala na poczynienie oszczędności, ze względu na brak konieczności utrzymy-

6 M. Badura i in., Ustawa o sporcie. Komentarz, Komentarz do art. 29, Warszawa 
2011.

7 Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 
572).

8 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 
2015, Komentarz do art. 13.

9 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 1997 r., W 8/96, OTK ZU 
1/1997, poz. 15.
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wania odpowiednich struktur, których zadaniem jest realizacja przedmiotowego 
obowiązku, niemniej jednak istotne jest, że państwo nie może uchylić się całkowicie 
od obowiązku finansowania lub współfinansowania przekazanego zadania, gdyż 
w swej gestii musi zapewnić stosowny nadzór nad jego realizacją. Realizacja zadań 
ustawowych przez szkoły wyższe musi gwarantować przy tym ich wysoki poziom10.

Zgodnie z treścią art. 13 p.s.w. do zadań uczelni należy stwarzanie warunków do 
rozwoju kultury fizycznej studentów czy też  działanie na rzecz społeczności lokal-
nych i regionalnych. Zatem działalność uczelni wyższych powinna obok kształce-
nia obejmować rozwój młodzieży poprzez kulturę fizyczną. Stanowi więc ona jedną 
z podstawowych ustawowych zadań uczelni, realizowanych poprzez stwarzanie wa-
runków do rozwoju kultury fizycznej studentów. Obecna regulacja koresponduje 
z procesem wdrażania tzw. efektów kształcenia. W naszych uczelniach, podobnie 
jak w uczelniach pozostałych krajów Unii Europejskiej, opis efektów kształcenia 
stał się podstawową formą opisu kierunków studiów, a skuteczność ich osiągania 
– podstawą ocen akredytacyjnych. Zaprojektowanie w ten sposób procesu kształ-
cenia stało się autonomicznym zadaniem uczelni, uwolnionym od uprzednio 
obowiązujących standardów kształcenia. Efekty kształcenia muszą więc obecnie 
uwzględniać wszystkie podstawowe zadania uczelni, a wśród nich, w szczególności 
wspomniane stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów. Ponad-
to wdrażana idea Europejskich Ram Kwalifikacji, umożliwiająca porównywalność 
dyplomów na europejskim rynku pracy powoduje, iż efekty kształcenia muszą być 
skonstruowane tak, by poza określeniem odpowiedniego zasobu wiedzy oraz umie-
jętności, uwzględniały także tzw. kompetencje personalne i społeczne, odgrywają-
ce pierwszorzędną rolę w pracy zawodowej. Pośród tych kompetencji znajdujemy 
wszechstronny rozwój osobowy, postawę aktywności i uczestnictwa, umiejętność 
współdziałania w zespole itp. Programy studiów będą musiały zawierać zatem za-
jęcia dydaktyczne, kształtujące te kompetencje, a ponad wszelką wątpliwość zajęcia 
wychowania fizycznego i kultura fizyczna są doskonałym polem kształtowania tych 
kompetencji, zwłaszcza na niższych latach studiów. Z powyższego wynika, że rola 
zajęć wychowania fizycznego, a także różnorodnych form sportu akademickiego 
w nowym kontekście ulega jeszcze wzmocnieniu i powinna doprowadzić do roz-
kwitu tych zajęć oraz do istotnej poprawy aktywności studentów na tym polu.

Wskazać jednak należy, iż p.s.w. nie przesądza czy uczestnictwo studentów w roz-
woju fizycznym, sportowym ma być obowiązkowe, czy też dobrowolne. W świetle 
obecnie obowiązujących regulacji można bowiem uznać, że uczelnie wyższe, któ-
re nie prowadzą studiów stacjonarnych, nie mają obowiązku wprowadzania zajęć 
z tego przedmiotu do programów dydaktycznych. Biorąc jednak racje zdrowotne, 
wynikające z faktu, iż aktualnie ponad 90% studenci studiów niestacjonarnych to 
rówieśnicy studentów stacjonarnych programy obu toków studiów winny uwzględ-
niać (i w niektórych przypadkach uwzględniają) wychowanie fizyczne, choć jednak 
w przypadku studentów zaocznych i wieczorowych na zasadzie przedmiotu fakul-
tatywnego. Można jedynie ubolewać, iż w ustawie o sporcie nie wprowadzono regu-

10 Por. P. Chmielnicki, P. Stec. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, 
2017, Komentarz do art. 13.
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lacji obecnej w ustawie z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej11, która w przepisie 
art. 19 ust. 1 stwierdzała wyraźnie obowiązek realizowania przez szkoły wyższe pro-
gramów kształcenia z uwzględnieniem zajęć wychowania fizycznego. Pewnym roz-
wiązaniem była do 1 października 2011 r. delegacja zawarta w art. 9 p.s.w., która na-
kładała na ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego obowiązek wydania 
rozporządzenia określającego standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków 
oraz poziomów kształcenia, uwzględniające kwalifikacje, jakie powinien posiadać 
absolwent tych studiów, ramowe treści kształcenia, czas trwania studiów i wymiar 
praktyk oraz wymagania dla poszczególnych form studiów, a także tryb tworzenia 
i warunki, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe 
oraz makrokierunki, uwzględniając zakres treści programowych poszczególnych 
kierunków studiów wchodzących w skład makrokierunku lub studiów międzykie-
runkowych oraz dbając o jakość kształcenia. Te wymogi obejmowały także „indeks” 
przedmiotów o charakterze ogólnym (do których zalicza się również wychowanie 
fizyczne). Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 12 lipca 2007 r., 
które przewidywało więc jednolity wymiar wychowania fizycznego na studiach sta-
cjonarnych w liczbie 60 godz. dydaktycznych w ciągu całego toku studiów12. Jednak 
szczegółowy tok realizacji tych zajęć został przekazany do wyłącznej kompetencji 
organów szkół wyższych (senatów, rad wydziałów, rad instytutów). Aktualnie kwe-
stie te reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 
listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia13. Wzorcowe efekty 
kształcenia obowiązują dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunków 
pedagogika, filozofia, matematyka, instrumentalistyka, elektronika, analityka me-
dyczna i elektroradiologia. W przypadku kierunków pozostałych oraz kierunków 
prowadzonych przez szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora habilitowanego na danym kierunku obowiązuje Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków 
prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia14. W przy-
padku więc szkół prowadzących kształcenie na podstawie programów autorskich, 
rozporządzenie wskazuje w § 4 pkt 10 jedynie, iż program studiów dla kierunku stu-
diów, poziomu i profilu kształcenia określać powinien liczbę punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Dostrzegalna jest 
więc duża liberalizacja w kwestii kształtowania wymiaru godzin przewidzianych na 
wychowanie fizyczne studentów. 

11 Ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. 2007, nr 226, poz. 
1675).

12 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. 
w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształce-
nia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia 
miedzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U.z 2007, nr 164, poz. 1166).

13 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. 
w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1273).

14 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 październi-
ka 2014 r.w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia (Dz.U. 2014 r., poz. 1370).
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Dotychczasowa praktyka na uczelniach publicznych, jak też prywatnych wska-
zuje, że zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są najczęściej na pierwszym 
roku studiów I stopnia lub studiach jednolitych magisterskich. Wyjątkowo moż-
na zaobserwować realizację tych zajęć w toku studiów II stopnia. Wspomniane 
wyżej regulacje ustanawiają jedynie minimalny wymiar zajęć z wychowania fizycz-
nego przypadającą na studenta. Nie ma oczywiście przeszkód natury prawnej, aby 
właściwe organy autonomicznej szkoły wyższej mogły podnosić ten wymiar. Jest to 
jednak limitowane przesłankami natury ekonomicznej, głównie uczelnianymi za-
sobami wychowania fizycznego w zakresie wykwalifikowanej kadry czy też infra-
struktury. Czasami w grę wchodzą dodatkowe okoliczności, w tym koszty wynajmu 
zewnętrznych obiektów sportowych. W praktyce, wyższy wymiar godzin wycho-
wania fizycznego spotyka się na niektórych uczelniach niepublicznych – bardziej 
zasobnych pod względem finansowym. Biorąc jednakże pod uwagę, iż 1 pkt ECTS 
odpowiada wymiarowi 15 godzin edukacyjnych, można przypuszczać, iż w przy-
padku szkół wyższych, które chociażby ze względów technicznych i finansowych 
będą wykazywały problemy w zakresie wprowadzania wychowania fizycznego do 
programów kształcenia, ich wymiar może być niewielki. Nie można mimo to pomi-
nąć faktu, że programy kształcenia muszą przewidywać choćby minimalny wymiar 
godzin wychowania fizycznego, gdyż jego ograniczenie przez organy szkoły wyższej 
bądź całkowita likwidacja zajęć z tego przedmiotu byłaby niewątpliwie działaniem 
contra legem, powodującym określone działania nadzorcze ministra wobec władz 
uczelni, określone w przepisach p.s.w.

Pojęcie kultura fizyczna oznacza nie tylko wychowanie fizyczne, ale także sport, 
rekreację i rehabilitację ruchową. W związku z tym nie budzi wątpliwości, iż aby 
wywiązać się ze swojego ustawowego obowiązków uczelnia wyższa musi nie tylko 
realizować swoje zadania przez obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, ale po-
winna również zapewniać możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych, rekre-
acyjnych wszystkim studentom, którzy chcą aktywnie fizycznie spędzać czas wolny. 
W środowisku akademickim zadanie uczelni jawi się jako wykształcenie potrzeby 
zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie sportu i rekreacji. W szczególności 
cel ten winien być realizowany poprzez doskonalenie uczelnianego systemu współ-
zawodnictwa sportowego, w tym organizację rozgrywek i zawodów; opracowanie 
i realizację atrakcyjnych form zajęć sportowo-rekreacyjnych; dążenie do zdobywa-
nia przez studentów powszechnej umiejętności pływania; kontynuację organizacji 
wypoczynku letniego i zimowego czy też promowanie postaw aktywności sporto-
wej wśród studentów i pracowników. Zasadne są przy tym także działania polegają-
ce na partycypacji uczelni wyższej w organizowaniu imprez sportowych o szerokim 
zasięgu społecznym, lokalnym, krajowym czy międzynarodowym, udziale studen-
tów w rywalizacjach sportowych i promowanie wyników sportowych studentów, 
realizowanie programu stypendiów sportowych, współpraca z klubami sportowy-
mi, budowanie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Uprawianie sportu to ważny element profilaktyki i dbałości o stan społeczeń-
stwa, szerszego dostępu obywateli, to również walka z negatywnymi zjawiskami 
i patologiami społecznymi. W ramach tak pojmowanego pojęcia sport akademicki 
ma za zadanie z jednej strony dostarczać bodźców aktywizacji ruchowej młodzieży 
i wyposażać ją we wzory zachowań, z drugiej zaś tworzyć nawyki uczestnictwa 
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w ruchu sportowym przez całe życie, rozwijając w tym zakresie ogólne kryterium 
prowadzenia przez uczelnie kształcenia na poziomie wyższym. Niezależnie od 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, które przewidziane są programa-
mi kształcenia na wszystkich kierunkach studiów, osoby studiujące powinny mieć 
możliwości uczestnictwa w inicjatywach i zajęciach sportowych, przy czym oferty 
tego rodzaju i formy zajęć winny spełniać kryteria nowoczesności i atrakcyjności, 
gdyż poprzez takie właściwe podejście i realizację absolwenci staną się kreatorami 
sportu i zdrowego stylu życia w swoich środowiskach pracy i zamieszkania. Po-
ziom sprawności fizycznej jest zarówno podstawą sportu kwalifikowanego, w sensie 
wyselekcjonowania młodzieży uzdolnionej sportowo, jak i sportu powszechnego 
w zakresie kształtowania nawyków sportowych u młodzieży w perspektywie ich 
całego dorosłego życia. Osiągnięta w ten sposób będzie wartość dodana edukacji 
w szkolnictwie wyższym.

W misję edukacyjną uczelni wyższych wpisuje się w edukacja fizyczna w postaci 
swoistej transmisji dorobku kultury fizycznej. Stanowi ona proces oddziaływania 
na sferę intelektualną, sprawnościową i emocjonalną człowieka, którego celem jest 
wspomaganie rozwoju fizycznego, motorycznego i zdrowia oraz przygotowanie do 
podtrzymywania i pomnażania tych właściwości w późniejszym życiu. Często obja-
wia się on w postaci przekazu wzorów wartości i wzorów zachowań, który umożliwia 
człowiekowi korzystanie ze zdobyczy kultury fizycznej i pomnażanie jej dorobku 
oraz odróżnianie dobra od zła, a tym samym dokonywanie właściwych wyborów. 
Kulturę i wychowanie fizyczne należy z tego względu traktować jako nieprzerwany 
ciąg nawarstwiających się i wzajemnie dopełniających kręgów działań wychowaw-
czych w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc jako proces, któremu początek wy-
znacza akt narodzin dziecka i który biegnie nieprzerwanie aż do schyłku ludzkiego 
życia. Wychowanie należy przy tym postrzegać jako warunek zdrowia, które aby 
było odpowiednio chronione, wymaga od jednostki ludzkiej odpowiedniego po-
ziomu edukacji. Kształtowanie osobowości, formułowanie przekonań i postaw jest 
procesem ustawicznego kształcenia, w mechanizm którego włączone są uczelnie 
wyższe. W ramach szerokiego profilu edukacyjnego celem kształcenia i wychowy-
wania na poziomie szkolnictwa wyższego w odniesieniu do kultury fizycznej jest 
stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju fizycznego studentów. Przy tym 
jednak program wychowania nie może być ograniczony jedynie do wskazania celów 
kierunkowych, ale zawierać konkretne cele instrumentalne. Celem naczelnym bę-
dzie więc doskonalenie jednostki w zakresie funkcji psychomotorycznych, ale rów-
nież ukształtowanie u niej systemu wiedzy, umiejętności i nawyków oraz postaw 
wobec kultury fizycznej, który w przyszłości przejawiać się będzie w dążeniu i dzia-
łaniu na rzecz utrzymania przez całe życie wysokiej sprawności fizycznej i zdrowia. 
Celami kierunkowymi będą trwałe, pozytywne postawy wobec określonych warto-
ści kultury fizycznej, w szczególności odnoszących się do sprawności, budowy, higie-
ny, zdrowia. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż w tzw. okresie produkcyjnym pomię-
dzy uzyskaniem pełnoletniości a zakończeniem aktywności zawodowej, jednostki 
ludzkie postępują według wzorców nabytych w wcześniejszych okresach rozwoju. 
Przejawia się to w realizowaniu własnych programów podtrzymywania zdrowia 
i sprawności fizycznej na bazie wyniesionych także ze okresu studiów wiadomości, 
umiejętności i nawyków oraz postaw osobowościowych. Istotne jest, iż współcześ-
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nie przy odpowiednich warunkach wychowanie fizyczne wywołuje konieczne skut-
ki pozabiologiczne poprzez wspomaganie innych działów wychowania jednostki. 
Specyfiką tego procesu jest, iż jego skutki widoczne są dopiero po ustaniu procesu 
wychowawczego. Kształtuje ono także postawy współzawodnictwa odgrywającego 
w obecnej rzeczywistości wychowawczej niezaprzeczalnie ważną funkcję, a w edu-
kacji fizycznej będąc cechą nieodzowną. Umożliwia ono ukierunkowanie także na 
samodoskonalenie. Wysiłek wychowawczy zmierza do rozwinięcia i wzbogacenia 
osobowości człowieka, przygotowania go do świadomego decydowania o własnym 
losie, wynosi go ponad świat rzeczy i zjawisk, które może on wedle własnej woli 
i potrzeb organizować i określać wobec nich własny stosunek.   

Wychowanie fizyczne jest zamierzoną działalnością w szkolnictwie wyższym, 
wyznaczającą zachowanie człowieka w stosunku do jego fizycznej postaci, pełniącą 
funkcję stymulującą pojmowaną jako siła napędowa procesu wychowania, nawiązu-
jąca do rozwoju jednostek, w tym studentów. Realizowanie jej przy pomocy odpo-
wiednich stymulatorów, z których w działalności szkół wyższych na plan pierwszy 
wysuwa się poziom przygotowania pedagogicznego czy też tendencje danego śro-
dowiska. Przejawem tej funkcji są różnego rodzaju zajęcia sportowe, treningi umoż-
liwiające rozwijanie i doskonalenie społeczności akademickiej w ujęciu ogólnym, 
jak i osób, których edukacja fizyczna jest ukierunkowana na określony profil. Nie 
można także pominąć działań zmierzających do rozwoju procesu przystosowywa-
nia się jednostek do warunków środowiskowych, w tym warunków społecznych. 
Szkolnictwo wyższe ma zatem również za zadanie wpływanie i rozwijanie cech 
znamiennych dla środowiska, grupy zawodowej czy uprawianej dyscypliny sportu. 
System pedagogiczny ułatwia to stwarzając wiele sytuacji uczących jednostkę w bez-
pośredni lub pośredni sposób reakcji prawidłowych i celowych. Czynniki te także 
kształtują wartości, które są zarówno przyczyną, jak i skutkiem upowszechniania 
kultury fizycznej. Wzrasta zatem rola autoedukacji w związku z podnoszeniem się 
poziomu wykształcenia, a więc świadomości i odpowiedzialności ludzi za los włas-
ny i społeczny. 

Istotnym czynnikiem kształtowania postaw studentów w zakresie możliwości 
upowszechniania szeroko pojętej kultury fizycznej oraz rozwoju sportu akademi-
ckiego, są także uwarunkowania środowiskowe i w pewnym stopniu moda na sport. 
Z tego powodu każdym działaniom organizacyjnym szkół wyższych odpowiada ich 
postawa wobec wychowania fizycznego. Przeciętny student pierwszego rocznika 
studiów jest osobą pełnoletnią, ukształtowaną pod względem rozwoju biologicz-
nego i określonych predyspozycji fizycznych, a wychowanie fizyczne w szkole wyż-
szej jest ostatnim okresem, w którym jest jeszcze możliwa, zwykle niewielka, ko-
rekta jego nawyków i zachowań. Z drugiej strony funkcjonujący w Polsce od zmian 
ustrojowych w 1989 r. model „państwa prawa” wymaga, aby wszystkie obowiązki 
pełnoletnich obywateli, w tym także w zakresie odbywania zajęć dydaktycznych 
jednoznacznie wynikały z dyspozycji określonych w aktach normatywnych. To 
stanowisko wynika również z ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Konsty-
tucyjnego i sądownictwa administracyjnego. Słabą stroną obecnej legislacji, która 
powodowana jest przyjęciem liberalnej, indywidualistycznej koncepcji praw jed-
nostki i samoograniczenia się władzy publicznej, w przeciwieństwie do rozwiązań 
poprzednio obowiązujących jest to, że nie przesądzają one o obowiązku w zakresie 
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kształcenia z uwzględnieniem kreowania kultury fizycznej, a p.s.w. formułuje wy-
chowanie fizyczne w sposób deklaratywny i ogólnikowy. Obowiązek uczestnictwa 
studenta w zajęciach wychowania fizycznego, na równi z innymi zajęciami o cha-
rakterze obligatoryjnym, wynikającymi z programu studiów, można wyprowadzić 
jedynie z przepisów ustawy.

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż program rozwoju 
kultury fizycznej w środowisku akademickim powinien zawierać cele i środki ich 
realizacji zgodnie z oczekiwaniami społeczności akademickiej i aspiracjami uczelni 
oraz być skorelowany z działaniami uczelnianych wiodących klubów i organizacji 
sportowych. Sprawami priorytetowymi w podejmowanej działalności powinny 
być funkcje zdrowotne, społeczne i wychowawcze kultury fizycznej oraz kreowanie 
pozytywnych zachowań i profili wśród braci akademickiej. Nie ulega wątpliwości 
bowiem, że kultura fizyczna jest częścią składową ogólnej kultury społeczeństwa, 
w tym ośrodków akademickich. Jej znaczenie wynika z przesłanek historycznych 
i tradycji oraz rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Tak pojmowana kultura 
fizyczna sprzyja:

a. prawidłowemu rozwojowi biologicznemu społeczeństwa,
b. podnoszeniu zdrowotności społeczeństwa,
c. kreowaniu pozytywnych wzorów osobowych,
d. realizacji celów wychowawczych,
e. przeciwdziałaniu rozszerzaniu się zjawisk patologicznych wśród społeczeń-
stwa, a zwłaszcza wśród młodzieży.

Zdrowy i wykształcony człowiek łatwiej przystosowuje się do zmieniających się 
warunków gospodarowania i rynku pracy, ujawnia więcej przedsiębiorczości, jest 
animatorem postępu. Powinno być to zgodne z ogólną tendencją w Polsce, gdzie 
podobnie jak w innych krajach wspólnot europejskich, kultura fizyczna jest trwa-
łym elementem polityki państwa. Stąd też uczelnie wyższe są również odpowie-
dzialne za jej stan oraz rozwój wszystkich jej dziedzin. Przy tak określonych wartoś-
ciach, roli i powinnościach – inicjowanie programowania działań w sferze kultury 
fizycznej jest kompetencją i obowiązkiem właściwych organów uczelni, natomiast 
za realizację celów i zadań odpowiedzialne są m.in. stowarzyszenia i związki sto-
warzyszeń kultury fizycznej. Sport akademicki należy traktować jako działalność 
sportową w środowisku studenckim – zarówno sport masowo (rekreacja), jak i wy-
czynowy. Jednakże w świetle omówionych powyżej regulacji nie zawsze cel ogól-
nie pojmowanego państwa (w tym szkół wyższych) jest skorelowany z faktycznymi 
warunkami określanymi w regulacjach normatywnych. Tworzenie więc warunków 
do rozwoju kultury fizycznej nie zawsze jest bezpośrednio skierowane na realizację 
konstytucyjnych i ustawowych zadań uczelni. Jednakże istotne jest, że realizowanie 
zadań z zakresu rozwoju sportu akademickiego należy do ustawowych zadań szkół 
wyższych. Zatem zadania te nie tylko uczelnie mają podejmować, ale istnieje, wy-
nikający z przytaczanych przepisów, obowiązek ich realizacji. Uczelnie mają zatem 
obligatoryjnie podejmować różne inicjatywy zmierzające do rozwoju sportu akade-
mickiego, który jest nieodzowną sferą ich działalności obok tej związanej z kształ-
ceniem na poziomie wyższym. Realizacja tych zadań oczywiście zależy od wielu 
czynników, poziomu finansowania, ale i dobrej praktyki czy też swojego dorobku 
akademickiego.
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Streszczenie
Szkolnictwo wyższe stanowi jeden z elementów systemu edukacji w demokratycznym państwie 

prawnym i demokratycznym społeczeństwie. Do obowiązków uczelni wyższych poza kształceniem 
należy również działanie na rzecz rozwoju sportu akademickiego, jako jednego z zadań wynikających 
z obecnych regulacji prawnych. Realizacja tego celu wpisuje się w pojmowanie sportu w rozwiniętych 
społeczeństwach jako dobra powszechnego, dostępnego w różnych formach dostosowanych do moż-
liwości i zainteresowań obywateli. 

W misję edukacyjną uczelni wyższych włączona jest edukacja fizyczna w postaci swoistej trans-
misji dorobku kultury fizycznej. Stanowi ona proces oddziaływania na sferę intelektualną, sprawnoś-
ciową i emocjonalną człowieka, którego celem jest wspomaganie rozwoju fizycznego, motorycznego 
i zdrowia oraz przygotowanie do podtrzymywania i pomnażania tych właściwości w późniejszym 
życiu. W ramach szerokiego profilu edukacyjnego celem kształcenia i wychowywania na poziomie 
szkolnictwa wyższego w odniesieniu do kultury fizycznej jest stworzenie optymalnych warunków 
dla rozwoju fizycznego studentów. Zatem zadania te nie tylko uczelnie mają podejmować, ale istnieje 
prawny obowiązek ich realizacji. Uczelnie mają zatem obligatoryjnie podejmować różne inicjatywy 
zmierzające do rozwoju sportu akademickiego, który jest nieodzowną sferą ich działalności obok 
tej związanej z kształceniem na poziomie wyższym. Realizacja tych zadań oczywiście zależy od wie-
lu czynników, poziomu finansowania, ale i dobrej praktyki czy też swojego dorobku akademickiego. 
W zakresie realizacji zadania szkolnictwa wyższego w postaci edukacji przez sport, wspierania i po-
dejmowania inicjatyw odnośnie do rozwoju sportu akademickiego nie można znaleźć szerszego głosu 
doktryny. Omówienie tego zagadnienia pozostaje poza zainteresowaniem nauki i ogranicza się jedynie 
do ogólnego stwierdzenia o potrzebie jego realizacji przy okazji akcentowania wszystkich wymienio-
nych w przywołanym unormowaniu zadań.

Słowa kluczowe: kultura fizyczna, sport akademicki, warunki dla rozwoju sportu, zadania uczelni 
w zakresie rozwoju sportu

  
Summary

Higher education is one of the elements of the education system in a democratic state of law and 
a democratic society. Apart from education, the duties of universities also include activities for the 
development of academic sport as one of the tasks resulting from the current legal regulations. The im-
plementation of this objective is part of the understanding of sport in developed societies as a general 
good, available in various forms adapted to the possibilities and interests of citizens. The educational 
mission of universities includes physical education in the form of a specific transmission of the physical 
education achievements. It is the process of affecting the intellectual, fitness and emotional realities of man, 
whose aim is to support physical, motor and health development and to prepare to sustain and multiply 
these properties later in life. Within the broad educational profile, the aim of education and upbringing at 
the level of higher education in relation to physical culture is to create optimal conditions for the physical 
development of students. Therefore, these tasks are not only to be undertaken by universities, but 
there is a legal obligation to implement them. Universities are, therefore, obligatorily undertaking va-
rious initiatives aimed at the development of academic sport, which is an indispensable sphere of their 
activities alongside those related to higher education. The implementation of these tasks obviously 
depends on many factors, the level of funding, but also good practice or your academic achievements. 
In terms of the implementation of the task of higher education in the form of education through 
sport, support and taking initiatives regarding the development of academic sport, the broader voice 
of doctrine can’t be found. Discussing this issue is beyond the interest of science and is limited to 
a general statement about the need to implement it while emphasizing all the tasks mentioned in the 
referenced regulation.

Keywords: physical culture, academic sport, conditions for sport development, university tasks in 
the field of sports development
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dr Sławomir Chomoncik

Tworzenie warunków do rozwoju kultury 
fizycznej w świetle wewnętrznych aktów 

normatywnych uczelni

Problematyka związana z rozwojem kultury fizycznej w ramach uczelni wyższych 
jest aktualna i istotna. Przede wszystkim należy wskazać na kwestię występowania 
przedmiotów pod nazwą „wychowanie fizyczne” wśród wszystkich kierunków, rea-
lizowanych w ramach uczelni wyższych. Niemniej jednak dotyczy to tylko i wyłącz-
nie kształcenia realizowanego w ramach studiów stacjonarnych1. Pewne odrębności 
występują również w ramach uczelni nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej, jak również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Brak jednolitych wytycznych dotyczących wymogu liczby godzin w zakresie 
wychowania fizycznego na danym kierunku studiów powoduje, że poszczególne 
uczelnie opierają się na nieobowiązującym już rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia 
dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia 
i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe 
oraz makrokierunki (Dz.U. 2007, nr 164, poz. 1166), gdzie w ramach załącznika 
były wskazane odpowiednie standardy kształcenia dla danych kierunków studiów. 
Dla przykładu, na kierunku Administracja (studia pierwszego stopnia) w pkt V. 
Inne wymagania, wskazano iż „Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia 
z zakresu wychowania fizycznego – w wymiarze 60 godzin, którym można przypi-
sać do 2 punktów ECTS [...]”. Należy wskazać, że wytyczne odnosiły się tylko do 
studiów pierwszego stopnia, gdzie regulacje odnoszące się do organizacji studiów 
drugiego stopnia nie zawierały już konieczności realizowania zajęć z zakresu wycho-
wania fizycznego. Ponadto, nie zostało do końca sprecyzowane, w ramach których 
semestrów studiów zajęcia z wychowania fizycznego miałyby być realizowane. Nale-
ży również podkreślić, że różne uczelnie realizując dany kierunek studiów, potrafią 
dokonać planowania przedmiotu „wychowanie fizyczne” na dowolnych semestrach 
w ramach danego poziomu kształcenia. Taka dowolność powoduje, że niektóre 
uczelnie realizują zajęcia w ramach dwóch semestrów, z kolei inne w ramach trzech 
czy nawet czterech. Nie sposób, bez przeprowadzenia pełnych i właściwych badań 
w zakresie wpływu przedmiotowych zajęć na rozwój fizyczny studentów, stwierdzić 

1 Nie dotyczy kierunków realizowanych w ramach Akademii Wychowania 
Fizycznego. 
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z jaką częstotliwością i w ramach ilu semestrów „wychowanie fizyczne” powinno 
być realizowane.

Dodatkowo, należy wskazać, na podstawie § 14 analizowanego Rozporządze-
nia, który to stanowi, iż zajęcia z wychowania fizycznego są nieobowiązkowe na 
studiach niestacjonarnych2. 

Mając na względzie określenie znaczenia kultury fizycznej w ramach szkolni-
ctwa wyższego, ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym w sposób lakoniczny odnosi 
się do tej problematyki. Wyraz temu daje art. 13, który stanowi o podstawowych 
zadaniach uczelni3. W pkt 1 ust. 7 tegoż art. czytamy, że do zadań uczelni należy 
„stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów”. Ustawa w żaden 
sposób bardziej szczegółowo nie określa i nie nakłada obowiązku na uczelnie w tym 
zakresie. Szeroka nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nie wprowa-
dziła jakiś większych zmian. Chociażby należy wskazać, że ustawą z dnia 18 marca 
2011 r. ustalone zostało nowe brzmienie ust. 1 pkt 1 i 6 oraz dodano w ust. 1. pkt 9. 
Zmiana kształtu zadań podstawowych uczelni (ust. 1 pkt 1, 6 i 9) wynika z przyję-
tych założeń rozwoju szkolnictwa wyższego (ust. 1 pkt 1 i 6), jak też konieczności 
zauważenia, wyrażonego normami prawnymi, potrzeb osób niepełnosprawnych4.

Należy podkreślić, że zadania stwarzania warunków do rozwoju kultury fizycz-
nej studentów oraz stwarzania osobom niepełnosprawnym warunków do pełne-
go udziału w procesie kształcenia i badań naukowych, mogą być postrzegane jako 
wynikające z dostrzegania określonych zaniedbań dotyczących nie tylko zdrowia 
i praw studentów, ale także jako próba oddziaływania na społeczeństwo poprzez 
kształtowanie określonych przyzwyczajeń w zakresie uprawiania sportu oraz trak-
towania osób niepełnosprawnych5.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że wprowadzenie zapisu mówiącego 
o rozwoju kultury fizycznej jest zabiegiem legislacyjnym czyniącym zadość głosom 
różnych środowisk, oczekującym podniesienia rangi tej problematyki w akcie nor-
matywnym o randze ustawy. Niemniej jednak sama regulacja nie podlega dalszej 
konkretyzacji chociażby w akcie o randze rozporządzenia, który stawiałby przed 
uczelniami właściwe prawa i obowiązki w zakresie realizacji tego założenia.

2 Regulacja ta wydaje się być słuszna z uwagi na charakter i specyfikę realizacji 
studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej. Ta forma kształcenia prowadzona jest 
w ramach zajęć realizowanych podczas weekendowych zjazdów i nie sposób zaplanować 
dodatkowo jeszcze zajęć z zakresu wychowania fizycznego. Ponadto uczelnie niepubliczne 
w zdecydowanej większości prowadzą kształcenie niestacjonarne oraz dodatkowo ich baza 
lokalowa jest mniej rozbudowana niż uczelni publicznych, w związku z tym ta regulacja jest 
bardzo dla nich korzystna.

3 Szerzej: Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. M. Pyter, Warszawa 2012, 
s. 10 i nast. 

4 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach nauko-
wych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2011, s. 67.

5  M. Szreniawska, Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz prak-
tyczny, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2015, s. 44.
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Kolejnym istotnym elementem, który determinował znaczenie rozwoju kultury 
fizycznej w ramach uczelni wyższej był art. 173 ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym, który ust. 1 pkt. 5 stanowił, iż student może ubiegać się o pomoc materialną 
ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium 
ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. Obecnie ten artykuł przewiduje jedynie 
cztery rodzaje stypendiów6. Są nimi:

a. stypendium socjalne;
b. stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych;
c. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
d. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Dodatkowo bez bliższego określenia wskazano na zapomogi.
Wobec tego, w ramach nowelizacji zrezygnowano ze stypendiów za wybitne 

osiągnięcia sportowe, na wyżywienie i mieszkaniowe, oraz ze stypendiów za wyniki 
w nauce i sporcie oraz stypendiów ministra za osiągnięcia w nauce7. 

Dotychczas student mógł otrzymywać stypendium za wyniki w sporcie po zali-
czeniu pierwszego roku studiów, a student pierwszego roku studiów drugiego stop-
nia rozpoczętych w ciągu roku, od ukończenia studiów pierwszego stopnia, przy 
spełnieniu następujących przesłanek8:

a. złożył w dziekanacie do dnia 30 września lub 28 lutego (w przypadku, gdy 
studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego):

b. indeks;
c. podanie wraz z uzasadnieniem;
d. zaświadczenie klubu, związku lub organizacji sportowej, w ramach której 
brał udział we współzawodnictwie sportowym.

e. osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodo-
wym lub krajowym w poprzednim roku akademickim;

f. nie był karany dyscyplinarnie w roku akademickim, za który nabywa się 
prawo do stypendium za wyniki w sporcie; student, który zaliczył poprzedni rok 
studiów w innej uczelni lub na innym wydziale szkoły wyższej, zobowiązany był 
dołączyć stosowne zaświadczenie potwierdzające ten fakt9. Ponadto należy dodać, 
że stypendium za wyniki w sporcie było przyznawane na okres 9 miesięcy czyli od 
października do czerwca. Z kolei przesłankami, które były niezbędne w uzyskaniu 
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe było osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, przy 
założeniu zaliczenia kolejnego roku studiów10.

6 Por. J. Pakuła, Pomoc materialna w szkole wyższej – próba oceny, [w:] Prawo o szkol-
nictwie wyższym. Nowe prawo – aktualne problemy, J. Pakuła (red.), Toruń 2012, s. 187-216.

7 Zob. H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym… op. cit., s. 339.
8 Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z regulaminem obowią-

zującym na Uniwersytecie Wrocławskim.
9  W. Miemiec, Instrumenty finansowo-prawne determinujące prawo studenta do bez-

zwrotnej pomocy materialnej w uczelni publicznej, [w:] Nowe prawo o szkolnictwie wyższym 
a podmiotowość studenta, red. A. Szadek-Bratu, Wrocław 2007, s. 154.

10 Dodatkowo, mając na względzie § 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego z 16 sierpnia 2006 r. (Dz.U. nr 153, poz. 1093) student musiał: a) zaliczyć 
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Istotnym jest, ażeby wskazać, że stypendium za wyniki sportowe nie zostało cał-
kowicie wyrugowane poprzez przeprowadzoną bardzo szeroką nowelizację ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym. W tym aspekcie zarówno rektor, jak i minister mają 
odpowiednie mechanizmy, ażeby osoby, które osiągnęły sukces w sporcie nagradzać 
za ich trud i wysiłek. Trzeba tutaj mieć na uwadze art. 173 przedmiotowej ustawy, 
gdzie zauważyć należy, iż występują stypendia rektora dla najlepszych studentów, 
jak i stypendia ministra za wybitne osiągnięcia11. Zabieg legislacyjny polegający na 
braku bliższej konkretyzacji należy uznać za celowe działanie, pozwalające zarówno 
rektorowi, jak i ministrowi na uhonorowanie studenta, który również w zakresie ry-
walizacji sportowej uzyskał wyniki ponadprzeciętne lub wybitne. Niemniej jednak, 
brak bliższego dookreślenia budzi jednak pewną dowolność w zakresie postępowa-
nia wskazanych organów w ocenie osiągnięć, jak i ich znaczenia. Trzeba mieć na 
uwadze, że dowolność zawsze budziła swoiste kontrowersje w przedmiocie swoich 
rozstrzygnięć. 

Podsumowując, wątek związany ze stypendiami, należy odnieść do przeprowa-
dzonej ankiety w ramach czterech wybranych uczelni, w dniach 1–14.02.2006 r. 
(a zatem jeszcze przed nowelizacją), gdzie na zadane pytanie – „na które stypen-
dium uczelnie powinny kłaść większy nacisk – czy na stypendium za wyniki w na-
uce lub sporcie czy stypendium socjalne”, studenci jednoznacznie opowiedzieli się 
za zwiększeniem znaczenia stypendium za wyniki w nauce lub sporcie. Odpowied-
nio – Uniwersytet Wrocławski – 56%, Politechnika Wrocławska – 64%, Akademia 
Ekonomiczna we Wrocławiu – 60% i Akademia Rolnicza we Wrocławiu – 52%12. 

Przechodząc do analizy wewnętrznych aktów normatywnych uczelni, na które 
bezpośredni wpływ mają również regulacje aktów powszechnie obowiązujących, 
a które były przedmiotem analizy pierwszej części pracy, należy wskazać, że nie spo-
sób dokonać całościowej i jednolitej analizy wewnętrznych aktów normatywnych 
uczelni, opierając się na ich ogólności. Dlatego niezbędnym jest przeprowadzenie 
analizy oraz późniejszego komentarza aktów normatywnych wybranych uczelni, 
które będą odwzorowaniem różnych rodzajów szkół wyższych funkcjonujących 
w Polsce. Mając powyższe na uwadze analiza obejmuje uczelnie:

kolejny rok studiów, b) nie powtarzać roku studiów w okresie zaliczanych lat studiów, chyba 
że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych, c) uzyskał w okresie zali-
czanych lat studiów udokumentowany wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie kra-
jowym lub międzynarodowym (m.in. udział w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach para-
olimpijskich, zajęcie miejsc od 1 do 5 w mistrzostwach świata, Europy albo uniwersjadach, 
bądź miejsc 1-3 w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych).

11 Zob. Por. M. Chałupka, Prawo o szkolnictwie wyższym z komentarzem, „Dziennik 
Gazeta Prawna” 2011, s. 68.

12  A. Zalasińska, Motywować czy karać: między stypendium socjalnym a stypendium 
za wyniki w nauce. Rozważania w kontekście ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, [w:] 
Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, red. A. Szadek-Bratu, Wrocław 
2007, s. 144.
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a. Akademię Obrony Narodowej w Warszawie;
b. Uniwersytet Gdański;
c. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.

Wybór poszczególnych uczelni nie jest przypadkowy. Do pracy badawczej zosta-
ła celowo zakwalifikowana uczelnia cywilno-wojskowa, jaką jest Akademia Obrony 
Narodowej13. Istotną jest tutaj kwestia związana właśnie z połączeniem czynnika 
studentów cywilnych oraz kursantów (studentów), którymi są zawodowi żołnierze. 
Ponadto analizy dokonano na podstawie wewnętrznych aktów odnoszących się do 
Uniwersytetu Gdańskiego. Dodatkowo analiza obejmuje Państwową Wyższą Szko-
łę Zawodową w Nowym Sączu. Ma to znaczenie z uwagi na mnogość występowania 
tego typu placówek w naszym państwie. Ponadto pewnym czynnikiem wyróżnia-
jącym tą uczelnię jest funkcjonowanie w ramach niej Instytutu Kultury Fizycznej.

Mając na względzie Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, należy pod-
kreślić, że w myśl Statutu Akademii Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2015 r. ta 
szkoła wyższa jest wojskowo-publiczną uczelnią akademicką. Regulacje odnoszące 
się do kwestii kultury fizycznej zawarto w § 4 ust. 3, który stanowi, że Akademia 
wykonuje zadania, o których mowa w art. 13 ust. 1. ustawy (Prawo o szkolnictwie 
wyższym) w  szczególności [...] pkt 5 – dba o rozwój kultury fizycznej studentów, 
stwarzając warunki do zdobywania osiągnięć w dyscyplinach sportowych. 

Istotną regulacją jest ta zawarta w § 14 stanowiąca, iż „W Akademii można two-
rzyć studium prowadzące działalność dydaktyczną o określonym profilu kształce-
nia, a w szczególności: języków obcych, szkolenia operacyjnego, szkolenia ognio-
wego oraz wychowania fizycznego”. Ponadto założeniem, które musi być spełnione, 
by utworzyć odpowiednie studium, w tym przypadku wychowania fizycznego jest 
zatrudnienie w nim pracowników dydaktycznych posiadających kwalifikacje nie-
zbędne do prowadzenia takiej działalności. W myśl Statutu Akademii Obrony 
Narodowej, studium wychowania fizycznego ulega likwidacji, kiedy to przez rok 
nie spełnia warunków dotyczących pracowników dydaktycznych, bądź gdy ustała 
potrzeba realizacji dotychczasowych zadań. 

Ponadto należy również wskazać na § 23 Statutu, który stanowi „Centrum lub 
studium kieruje żołnierz zawodowy albo nauczyciel akademicki posiadający co 
najmniej tytuł zawodowy magistra oraz przynajmniej pięcioletnie doświadczenie 
w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej”. W ramach tego § wskazano również za-
kres obowiązków kierownika studium, a należą do niego:

1. planowanie, programowanie i organizowanie działalności podległej jednostki; 
2. dbanie o właściwy poziom i rozwój działalności dydaktycznej lub naukowej; 
3. dbanie o stały rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników; 

13  Podczas przygotowania materiału w dniem 1.09.2016 r. uczelni zamieniła nazwę 
na Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. Z uwagi na prace organizacyjne w tym nad sta-
tutem uczelni niniejsze badania prowadzono na dotychczasowych dokumentach.  
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4. występowanie z wnioskami do właściwych organów w sprawach związanych 
z działalnością jednostki organizacyjnej, w tym zwłaszcza zatrudnienia, roz-
woju, awansowania i nagradzania pracowników oraz usprawniania procesu 
dydaktycznego; 

5. zarządzanie powierzonym mieniem; 
6. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postano-

wieniami statutu oraz uchwałami Senatu i decyzjami rektora; 
7. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących jednostki or-

ganizacyjnej, niezastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów 
Akademii. 

8. Statut Akademii Obrony Narodowej nie posiada dalszych szczegółowych wy-
tycznych w zakresie tematyki związanej z kulturą fizyczną. Niemniej jednak, 
należy wskazać na Regulamin studiów w Akademii Obrony Narodowej z 2015 
r. stanowiący załącznik do uchwały nr 26/2015 Senatu Akademii Obrony Na-
rodowej, gdzie w § 6 określono podstawowe prawa i obowiązki studenta. Istot-
nymi w ramach pkt 1 są:

Ust. 3 stanowiący, że student ma prawo do korzystania z pomieszczeń i pomocy 
dydaktycznych, obiektów i ośrodków oraz urządzeń Akademii, a także ze strony na-
uczycieli akademickich oraz właściwych organów Akademii; 

Ust. 8 mówiący o prawie studenta do zrzeszania się w uczelnianych organiza-
cjach studenckich, kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach badawczych, 
rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Akademii.

Ponadto, w pkt 3 zawarto regulację mówiącą, że studenci uzyskujący wysokie 
wyniki w nauce lub w innych rodzajach aktywności mogą być wyróżnieni przez rek-
tora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. 

Powyższe regulacje stanowią, że studenci mają prawo do korzystania z dostęp-
nej bazy dydaktycznej Akademii, w skład której wchodzą również obiekty Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu. Dodatkowo, Regulamin pozwala studentom 
zrzeszać się organizacjach studenckich, więc istnieje w tym przypadku również 
możliwość powołania Akademickiego Związku Sportowego bądź innego koła te-
matycznego ukierunkowanego na rozwój kultury fizycznej.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu działające w ramach Akademii 
Obrony Narodowej, funkcjonuje na podstawie regulacji zawartych w Statucie 
uczelni. Niemniej jednak, jednostka ta co roku wydaje odpowiedni informator za-
wierający niezbędne informacje dotyczące zarówno prowadzenia obowiązkowych 
zajęć z zakresu wychowania fizycznego jak również planu prowadzenia zajęć przez 
Akademicki Związek Sportowy Akademii Obrony Narodowej. Wymogiem, który 
został utrwalony w ramach Studium, a zatwierdzony przez władze Uczelni jest to, iż 
każdy student, który nie uczestniczy w zajęciach programowych z Wychowania Fi-
zycznego z powodu zwolnienia lekarskiego musi uzyskać pisemną zgodę Dziekana 
na zaliczenie WF w formie zastępczej. W zależności od rodzaju choroby i zaleceń 
lekarza studenci są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu WF poprzez:

a. uczestnictwo w zajęciach WF dopuszczonych przez lekarza; 
b. pomoc przy organizacji imprez i zawodów sportowych odbywających się 
w SWFiS; 
c. uczestnictwo w wykładach na temat zdrowego stylu życia; 
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d. napisanie pracy pisemnej z zakresu kultury fizycznej.
e. Rodzaj formy zaliczenia Wychowania Fizycznego student posiadający zwol-
nienie lekarskie ustala z prowadzącym zajęcia na początku każdego semestru.

Podsumowując należy podkreślić, że Akademia Obrony Narodowej posiada 
dobrze rozbudowaną bazę lokalową, w skład której wchodzą hale sportowe, basen, 
siłownia i sauna. Aspekt ten przy wykorzystaniu regulacji wewnętrznych pozwala 
na tworzenie różnego rodzaju organizacji sportowych oraz właściwy rozwój tych 
już funkcjonujących. 

Mając na względzie Uniwersytet Gdański, istotnym jest Statut tejże uczelni, 
uchwalony 25 czerwca 2015 r. Podobnie jak w przypadku Akademii Obrony Na-
rodowej, w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego lakonicznie określono w § 4 ust. 3 
pkt 7, że misją Uniwersytetu jest stwarzanie warunków do rozwoju kultury 
fizycznej studentów. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na § 22, który w ust. 1. stanowi, że w celu wypeł-
niania ogólnych zadań dydaktycznych w Uniwersytecie działają Studium Języków 
Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Dodatkowo w Statucie 
należy wskazać na § 54, który stwierdza, że dyrektor studium (w tym także Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu) kieruje studium i reprezentuje je, z wyjątkiem 
spraw zastrzeżonych dla Rektora. Dyrektorem studium może być nauczyciel aka-
demicki zatrudniony w Uniwersytecie, jako podstawowym miejscu pracy w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Ponadto dyrektora studium powołuje i odwołuje Rektor, po 
zasięgnięciu opinii Senatu oraz opinii zebrania ogólnego pracowników studium. 
Do kompetencji dyrektora studium należy w szczególności:

1. zarządzanie mieniem studium oraz dysponowanie jego środkami finansowymi;
2. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej studium;
3. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansu i nagradzania 

pracowników studium;
4. występowanie do właściwych organów Uniwersytetu oraz jednostek organiza-

cyjnych Uniwersytetu we wszystkich sprawach dotyczących studium;
5. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa powszech-

nie obowiązującego, Statutu oraz uchwał i zarządzeń organów Uniwersytetu;
6. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących studium, nieza-

strzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu.
Z kolei Regulamin studiów, który stanowi załącznik do uchwały nr 20/2015 Se-

natu Uniwersytetu Gdańskiego, nie zawiera żadnych regulacji odnoszących się do 
szeroko rozumianej kultury fizycznej.

Istotnym jednak jest Regulamin Organizacyjny Studium Kultury Fizycznej 
i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do zarządzenia Rektora 
Uniwersytetu Gdańskiego nr 46/R/06. W § 1 zostało określone, że Studium Wy-
chowania Fizycznego i Sportu jest międzywydziałową jednostką organizacyjną po-
wołaną do organizowania i rozwijania działalności dydaktycznej w zakresie wycho-
wania fizycznego i sportu studentów, uczestników studiów doktoranckich, a także 
rekreacji i sportu dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.



44 Sławomir Chomoncik

Kolejno w § 2 zawarto zadania, których realizacja należy do Studium. Należą 
do nich:
1. Realizacja zatwierdzonego przez Rektora programu wychowania fizycznego, 

sportu i rekreacji.
2. Inicjowanie rozwoju i pomnażania bazy materialnej niezbędnej do realizacji 

uczelnianego programu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.
3. Propagowanie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji w celu objęcia jak 

największej liczby studentów zajęciami przygotowującymi ich do podjęcia 
w przyszłości samodzielnego kontynuowania ćwiczeń fizycznych.

4. Harmonijne rozwijanie sprawności fizycznej, biorąc pod uwagę możliwości fi-
zyczne i zdrowotne studentów.

5. Rozwijanie sportu w środowisku akademickim poprzez stwarzanie możliwo-
ści kontynuowania treningów w sekcjach sportowych dla studentów uzdol-
nionych ruchowo oraz organizowanie krajowych i zagranicznych kontaktów 
sportowych, a także wewnątrz uczelnianych imprez masowych.

6. Zapewnienie warunków do kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycie-
li akademickich zatrudnionych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

W kwestii organizacyjnej Regulamin stanowi, iż kandydata na zastępcę ds. spor-
towych Studium zgłasza dyrektor, ale po uprzedniej zgodzie Klubu Uczelnianego 
Akademickiego Związku Sportowego. 

Regulamin stwarza również odpowiednie warunki co do profesjonalizmu kadry. 
Należy podkreślić, że pracownikiem dydaktycznym może być jedynie absolwent 
wyższej szkoły wychowania fizycznego posiadający tytuł magistra. Ponadto w za-
kresie swojej specjalności w ramach Studium mogą być zatrudnione osoby posiada-
jące tytuł magistra oraz dyplom trenera bądź instruktora. 

Ważną kwestię stanowi również współpraca pomiędzy Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu oraz Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowe-
go. Te dwa podmioty posiadają w ramach swojej kompetencji uprawnienie do po-
woływania sekcji sportowych celem realizacji programu sportowego uczelni. Z ko-
lei zakres wyżej wymienionej współpracy dokładnie określa Rektor. 

W § 9 została uregulowana ważna kwestia związana z możliwościami rozwoju fi-
zycznego przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. Otóż Studium Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu organizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne dla pracowników 
uczelni z uwzględnieniem potrzeb zainteresowanych oraz możliwości kadrowych 
i bazowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowym Sączu posiada Statut zatwier-
dzony decyzją Nr DSW-1-07-410/29/07 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go z dnia 12 marca 2007 r. Podobnie jak w zakresie poprzednio analizowanych 
uczelni, również Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Statucie w § 6 ust. 1 pkt 
7 wskazuje jako swoje zadanie stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej 
studentów. Kolejno w § 12 z racji nieposiadania podstawowych jednostek organiza-
cyjnych (w rozumieniu ustawy) wymienione są jako jednostki organizacyjne uczel-
ni zajmujące się procesem kształcenia – instytut, zakład, studium.
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Z uwagi na fakt funkcjonowania w ramach uczelni Instytutu Kultury Fizycznej, 
należy wskazać w tym zakresie na § 29, który stanowi o zadaniach postawionych 
przed tą jednostką organizacyjną. W myśl tej regulacji należy wskazać:
1. opiniowanie planów i programów rozwoju instytutu na dany rok akademicki;
2. diagnozowanie i ocenianie jakości pracy w instytucie ze szczególnym uwzględ-

nieniem realizacji standardów kształcenia;
3. analizowanie i ocenianie organizacji systemu zapewniania jakości w instytucie;
4. co najmniej dwa razy w roku analizowanie uwag i spostrzeżeń wynikających ze 

sprawowanego nadzoru bieżącego;
5. opiniowanie zmian zapewniających wewnętrzny rozwój instytutu nie zastrze-

żonych dla innych organów uczelni;
6. zapewnianie rzetelnego przepływu informacji pomiędzy pracownikami 

i studentami;
7. realizacja innych zadań wynikających z potrzeb instytutu, nie zastrzeżonych 

dla statutowych organów uczelni.
Z kolei Regulamin studiów (który stanowi załącznik do Uchwały nr 4/2015 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 20 lutego 
2015 r.) wskazuje w § 14 uprawnienie studenta do uczestniczenia w pracach stu-
denckich kół naukowych i zespołów naukowych, a także rozwijania zainteresowań 
kulturalnych, turystycznych i sportowych w istniejących lub tworzonych, zgod-
nie z ustawą, kołach i organizacjach młodzieżowych oraz korzystania w tym celu 
z urządzeń i środków Uczelni.

W ramach funkcjonowania Instytutu Kultury Fizycznej należy podkreślić, że 
realizowane są tam dwa kierunki studiów – fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne14. 
Ponadto w procesie kształcenia na danym kierunku, studenci zobligowani są do od-
bycia obowiązkowych praktyk studenckich. W ramach uczelni działa również Aka-
demicki Związek Sportowy, który wzorem Akademickich Związków Sportowych 
innych uczelni zrzesza studentów różnych kierunków studiów. Istotnym jest fakt, 
że celem Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej jest zmiana statusu prawnego oraz rozszerzenie jego działalności w zakresie 
sportów wyczynowych oraz systematycznego szkolenia młodzieży.

Mając na względzie wewnętrzne akty normatywne należy wskazać na Regula-
min samorządu studentów z 2012 r. (Uchwała nr 106/2012 Senatu Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu). W ramach § 13 ust. 1 pkt. 5 i 6 statut 
stanowi, iż do zadań Uczelnianej Rady Samorządu Studentów należą m.in. sprawy 
popierania naukowych, kulturalnych, turystycznych, gospodarczych i sportowych 
oraz innych inicjatyw studentów, a także zabieganie o tworzenie warunków umoż-
liwiających studentom korzystania z prawa zrzeszania się. 

W ramach funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej istotną 
kwestię stanowi fakt, iż w ramach tej uczelni funkcjonuje osobny Instytut prowa-
dzący kierunki studiów, a co za tym idzie ukierunkowany jest na rozwój kultury 

14  W zakresie kierunku fizjoterapia studenci pogłębiają wiedzę z obszaru nauk me-
dycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, z kolei w ramach kierunku wychowa-
nie fizyczne studenci przygotowują się do pracy dydaktyczno-wychowawczej i promowania 
zdrowia oraz aktywności fizycznej. 
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fizycznej, gdzie przy odpowiednim wykorzystaniu uprawnień wynikających z regu-
lacji aktów wewnętrznych można we właściwy sposób podjąć inicjatywę tworzenia 
organizacji i wykorzystania bardzo dobrej i bogatej bazy lokalowej, jaką posiada ta 
uczelnia.

 
Reasumując należy stwierdzić, że rozwój kultury fizycznej w zakresie uczelni 

wyższych w aktach o znaczeniu powszechnie obowiązującym, jest uregulowany 
w sposób bardzo lakoniczny i ogólny. Wskazane w pracy przepisy wskazują na fakt 
wagi sportu i jego rozwoju, niemniej jednak nie określają one w sposób zupełny po-
winności, które mogłyby być realizowane przez władze uczelni. 

Z kolei wewnętrzne akty normatywne, zarówno w statutach, jak i regulami-
nach w bardzo podobny sposób odnoszą się do kwestii rozwoju kultury fizycznej. 
Te regulacje stanowią de facto powtórzenie zapisów zawartych w ustawie. Jednakże 
istnienie takich regulacji stanowi o pewnej możliwości w zakresie ich wykorzysta-
nia. Większość uczelni, zwłaszcza publicznych posiada swoją bazę sportową. Poza 
obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego, dzięki tym regulacjom istnieje 
możliwość jej wykorzystywania. W pierwszej kolejności należy wskazać na upraw-
nienie do tworzenia organizacji studenckich, w tym sportowych, w ramach któ-
rych władze uczelni działając w ramach regulacji odnoszących się do promowania 
rozwoju kultury fizycznej swoich uczelni, z pewnością udostępnią bazę lokalową, 
jak również pomogą w korzystaniu z profesjonalnej pomocy kadry dydaktycznej. 
Ponadto, regulacje te zapewniają studentom możliwość indywidualnego rozwoju 
sportowego, poprzez preferencyjne stawki dodatkowego korzystania z bazy sporto-
wej uczelni. Ten argument dotyczy również pracowników akademickich. 

Pewną kwestią, która mogłaby być zastosowana w ramach kształcenia uczelnia-
nego, to możliwość wykorzystania organizacji studenckich o profilu sportowym 
w ramach procesu edukacyjnego. Większość uczelni gwarantuje w ramach swoich 
regulaminów prawo do nie uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego 
członkom Akademickich Związków Sportowych. Niemniej jednak występuje brak 
zagospodarowania Akademickiego Związku Sportowego lub innych organizacji 
studenckich w procesie dydaktyki lub poszerzania i rozwoju kultury fizycznej w ra-
mach szeroko pojętej nauki i wychowania.

 
Powracając do kwestii regulacji ustawowych, za negatywne należy wskazać usu-

nięcie w ramach nowelizacji wyszczególnienia tzw. stypendiów sportowych. Bez-
zwrotna pomoc finansowa przyznawana studentom, zawsze była i jest szczególnym 
impulsem mobilizującym ich aktywność zarówno na polu naukowym, jak i sporto-
wym. To właśnie pomoc finansowa w niektórych przypadkach była determinantem 
mocniejszego rozwoju sportowego wśród całej grupy studentów.

Jak to zostało już wskazane, dalej istnieje możliwość uzyskania pomocy finan-
sowej za szczególne osiągnięcia sportowe, zarówno ze strony ministra jak i rektora. 
Problemem jest jednak sama procedur,a jak i zbyt ogólne sformułowanie prawa do 
skorzystania z tego uprawnienia. Niedookreślenie podstawy skorzystania z tej for-
my finansowania będzie budziła pewne kontrowersje. Zastosowana uznaniowość 
w tym przedmiocie jest elementem dość ryzykownym, ponieważ za wybitne osiąg-
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nięcia dany organ może uznać nie tylko te z zakresu szeroko rozumianej kultury 
fizycznej czy nauki, ale i z innego pola aktywności studenckiej. 

Wydaje się słuszne, przy okazji kolejnej nowelizacji, położyć większy nacisk 
na rozwój kultury fizycznej w ramach uczelni wyższych poprzez dookreślenie 
zadań, które uczelnie powinny realizować w ramach swojej misji edukacyjnej 
i dydaktycznej.

Streszczenie
Rozwój kultury fizycznej w zakresie funkcjonowania uczelni wyższych jest bardzo istotny. Należy 

chociażby wskazać na fakt, że w ramach każdych kierunków kształcenia występuje przedmiot wycho-
wanie fizyczne. Istotnym jest również fakt uregulowania tej kwestii w materii ustawowej poprzez wska-
zanie, że do zadań uczelni należy „stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów”. 
Dodatkowo należy wskazać że akty wewnętrzne uczelni wyższych również zawierają odpowiednie 
regulacje.

Słowa kluczowe: wychowanie fizyczne, kultura fizyczna, uczelnie wyższe, statut uczelni, regula-
min studiów

Summary
The development of physical culture in the functioning of universities is very important. It should 

be pointed out that every subject of education is subject to physical education. It is also important 
to regulate this issue in the statutory field by indicating that the tasks of the university are to “create 
conditions for the development of physical education of students”. In addition, it should be noted that 
internal acts of higher education also contain appropriate regulations.

Keywords: physical education, physical education, higher education, university statutes, study 
regulations.
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Stwarzanie warunków do rozwoju kultury 
fizycznej jako jedno z głównych zadań 

ustawowych szkoły wyższej – ustawowe 
możliwości realizacji w zarysie porównawczym 

praktycznych rozwiązań uczelnianych

Każda szkoła wyższa zobowiązana jest do działania na podstawie ustawy z 27 
lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. Obowiązek działania w zgodzie 
z prawem dotyczy szkół publicznych i niepublicznych, z enumeratywnie wyliczo-
nymi sytuacjami szkół i seminariów prowadzonych przez kościoły i związki wyzna-
niowe, z wyjątkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz w sytuacji innych 
niż ustawowych zapisów umów pomiędzy rządem polskim a kościołem lub innej 
ustawy. 

We wstępie Prawa o szkolnictwie wyższym w dziale 1 określającym system szkol-
nictwa wyższego znajdujemy podstawowe przepisy ogólne. Ich umiejscowienie każe 
uznać je za fundamentalne dla szkoły wyższej.

Prawo o szkolnictwie wyższym w artykule 3 określa sytuacje, w jakich można 
powołać do życia szkołę wyższą, systematyzuje ich rangę poprzez m.in. uszczegóło-
wienie wymagań, które szkoła musi spełnić, by zwać ją uniwersytetem, uniwersyte-
tem technicznym, uniwersytetem z określeniem przymiotnikowym profilu uczelni, 
akademią, czy politechniką. 

Artykuł 4 mówi o szczególnych prawach przysługujących szkołom wyższym, 
w tym dwóch najważniejszych, tj. prawie prowadzenia badań naukowych i prawie 
kształcenia na studiach wszystkich stopni.

Ustawa dość szczegółowo w artykułach 9a-11e opisuje podstawowe jednostki 
organizacyjne uczelni, unikając dość powszechnie stosowanego ich określenia mia-
nem wydziału.

W artykule 12 ustawy w jednoznaczny sposób znajduje się przyznanie uczel-
niom osobowości prawnej, co umożliwia uczelniom autonomiczne funkcjonowanie 
w obrocie i porządku prawnym, we wszystkich gałęziach prawa.

Z tym zapisem bezpośrednio koresponduje zapis artykułu 14 ustawy, dający 
szkołom wyższym uprawnienie do prowadzenia domów studenckich i stołówek 
studenckich. Jest to bardzo szeroko rozumiane uprawnienie, a jego realizacja możli-
wa staje się dla uczelni właśnie poprzez nadanie im osobowości prawnej.
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W artykule 13 ustawa określa podstawowe zadania szkoły wyższej. Podstawo-
we, czyli najważniejsze do realizacji. Z tego artykułu dla szkoły wyższej powstaje 
obowiązek realizacji enumeratywnie wymienionych zadań. Szkoła wyższa nie ma tu 
dowolności w realizacji z podanego katalogu zadań, zadań wybranych przez siebie. 
Wagę i przymus wymienionych w ustawie zadań podkreśla jednoznaczny i katego-
rycznie rozumiany zapis art. 13: Podstawowymi zadaniami uczelni [...] są:

Znajdujemy tu katalog konkretnie określonych 9 zadań, z których te dotyczące 
badań naukowych nie są obligatoryjne do realizacji przez uczelnie zawodowe o pro-
filu praktycznym – art. 13 ust. 2. 

Szkoły wyższe o profilu medycznym oraz podstawowe jednostki organizacyj-
ne szkół wyższych działające w dziedzinie nauk medycznych lub weterynaryjnych 
mogą mieć za zadanie uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej albo we-
terynaryjnej w zakresie i formach określonych w przepisach o działalności leczni-
czej i przepisach o zakładach leczniczych dla zwierząt. Można zauważyć, że jest to 
zadanie fakultatywne szkoły wyższej i zależy niejako od późniejszej woli uczelni, 
wyrażonej najczęściej w jej podstawowym akcie prawa wewnętrznego, określającym 
funkcjonowanie uczelni, tj. statutem. Należy rozumieć, że w art. 13 ust. 3 znajduje-
my opis uprawnienia szkoły wyższej o profilu medycznym lub weterynaryjnym do 
nałożenia na własne barki kolejnego zadania, które w przypadku skorzystania z tego 
uprawnienia stanie się zadaniem podstawowym uczelni. 

Znajdujemy tu swego rodzaju uprawnienie do określenia przez szkołę wyższą 
zadań podstawowych w zakresie nauk medycznych albo weterynaryjnych, które 
w momencie skorzystania z tego uprawnienia stają się ustawowo nakazanymi zada-
niami podstawowymi uczelni. 

O statucie uczelni mówi artykuł 17 ustawy, stanowiący o tym, że statut określa 
sprawy funkcjonowania uczelni nieuregulowane w ustawie.

Wydaje się, że ustawodawca enumeratywnie wymieniając zadania podstawowe 
uczelni określił ich wagę i znaczenie dla szkolnictwa wyższego w Polsce. Wśród tych 
zadań naturalnymi są prowadzenie kształcenia i prowadzenie badań naukowych. 
Ale na dużą uwagę zasługuje podstawowe zadanie uczelni, określone w art. 13 ust. 1 
pkt. 7 – stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej wśród studentów. Zwra-
ca uwagę, że zapis ten dotyczy studentów, czyli ludzi z definicji młodych, sprawnych 
i niejako dopiero wkraczających w życie. Połączenie tych zapisów z późniejszymi, 
dotyczącymi monitorowania karier zawodowych oraz wcześniej opisanych do rea-
lizacji, jako zadanie umiejętności uczenia się przez całe życie, powoduje, że należy 
przypuszczać, iż zapis ten pojawił się w takim miejscu nieprzypadkowo.

Przyjmując te założenia, stwarzanie warunków do rozwoju fizycznego studen-
tów stoi w hierarchii podstawowych zadań szkoły wyższej, wyżej niż działanie na 
rzecz społeczności lokalnej i regionalnej. Wyżej, niż stwarzanie osobom z niepełno-
sprawnością warunków do pełnego udziału w kształceniu i badaniach naukowych. 
Wyżej, niż fakultatywne uprawnienie do podjęcia się przez uczelnię realizacji zadań 
sprawowania opieki z zakresu ochrony zdrowia albo weterynaryjnej. 
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Czy jest to li tylko przypadek?

Odwołując się do biologicznego rozwoju człowieka należy pozytywnie ocenić 
takie umiejscowienie tego zadania. Człowiek by żyć zdrowo i długo potrzebuje ru-
chu – kultury fizycznej. Wczesna potrzeba ruchu, a następnie możliwości samorea-
lizacji ruchowej człowieka pozwalają mu długo cieszyć się zdrowiem oraz pozwalają 
zachować jakość i radość życia.

Realizacja tego zadania wśród studentów, szczególnie w czasach wytężonych 
studiów wiedzy specjalistycznej oraz otaczających młodego człowieka nowych 
technologii jest wyrazem troski ustawodawcy o zdrowie i jakość życia, jakie powin-
ny towarzyszyć szczególnie kształtującej się jednostce. Takie umiejscowienie tego 
zadania wydaje się być nad wyraz trafione.

Zadanie polegające na stwarzaniu warunków do rozwoju kultury fizycznej 
wśród studentów szkoły wyższe mają obowiązek realizować w sposób realny i od-
powiednio do otaczającego świata, w szczególności potrzeb młodego człowieka. 
Poprzez umieszczenie kultury fizycznej wśród zadań podstawowych, szkoła wyższa 
ma obowiązek zapewnienia realnych możliwości rozwoju kultury fizycznej wśród 
studentów.

Można wysnuć dalej idący wniosek, że stwarzanie takich możliwości studentom 
to początek zjawiska i działań, którymi szkoła wyższa winna zainteresować pozosta-
łych członków swojej społeczności oraz społeczność lokalną i regionalną. Idzie to 
zadanie niejako w parze i wypływa z reasumpcji zapisów ustawy, mówiących o mo-
nitorowaniu karier zawodowych swoich absolwentów.

Sprawy funkcjonowania realizacji tego zadania określa statut uczelni, będący 
wyrazem jej autonomii i wolności w obrocie prawnym, w kreowaniu rozwiązań dla 
studentów danej uczelni najlepszych. 

Autonomia ta wyrażona jest zapisami art. 84 ustawy, będącym pierwszym zapi-
sem Rozdziału 3 Ustawy stanowiącym o organizacji uczelni. Jednak po zmianach 
Ustawy wprowadzonych w życie w 2011 roku, można stwierdzić, że w ramach tej 
autonomii ogromne kompetencje w zakresie organizacji uczelni spoczywają w rę-
kach rektora, który tworzy, przekształca i likwiduje podstawowe jednostki organi-
zacyjne uczelni po zasięgnięciu opinii senatu. Należy uznać, że o ile tradycja naka-
zuje inne podejście, to literalne i celowościowe brzmienie przepisów nie wymaga, by 
by rektor był związany opinią senatu – wyrażoną w jakiejkolwiek formie, najczęściej 
uchwały. 

Za podstawowe jednostki organizacyjne uczelni zgodnie z zapisami art. 2 uważa 
się wydział lub inną jednostkę organizacyjną uczelni określoną w statucie, prowa-
dzącą co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co 
najmniej jednej dyscyplinie naukowej.

W uczelni mogą być tworzone inne jednostki organizacyjne, których rodzaje, 
warunki i tryb tworzenia, likwidacji i przekształcania określa statut. W uczelniach 
nieposiadających podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej co najmniej 
jeden kierunek studiów, zadania rady podstawowej jednostki organizacyjnej w za-
kresie prowadzenia studiów wykonuje senat uczelni, a zadania kierownika podsta-
wowej jednostki organizacyjnej – rektor – o czym mówi art. 60 pkt 6a. Ten zapis 
znajduje się w rozdziale traktującym o organizacji uczelni.
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Zgodnie z zapisami art. 85 uczelnia w celu realizacji zadań dydaktycznych może 
utworzyć poza swoją siedzibą zamiejscową jednostkę organizacyjną w formie czy to 
podstawowej jednostki organizacyjnej, czy to filii.

Zapisy te odnoszą się do działalności dydaktycznej uczelni. Jeśli zaś chodzi o or-
ganizację i zasady działania administracji uczelni jednoznacznie określa art. 83. Ca-
łością spraw związanych z administracją w tym zakresie winien zająć się regulamin 
organizacyjny, którego tryb ustalania określa statut uczelni. Zapisy tego artykułu 
wprost ustanawiają zasadę, że w uczelniach publicznych i niepublicznych musi ist-
nieć regulamin organizacyjny, który określi organizację i zasady działania admini-
stracji publicznej. Uzupełnieniem tej regulacji wydają się być zapisy szczególne art. 
85 ust. 3 dający uprawnienia uczelni do tworzenia poza swoją siedzibą zamiejscową 
jednostki organizacyjnej o zadaniach innych niż dydaktyczne, także w formie innej 
niż określona w ust. 1 tj. nie filii czy podstawowej jednostki organizacyjnej tj. wy-
działu. Ten zapis w sytuacji wymogu realizacji zadania polegającego na stwarzaniu 
warunków do rozwoju kultury fizycznej pozwala na stworzenie rozwiązań służą-
cych realizacji tego zadania jednoznacznie niezwiązanych z dydaktyką i badaniami. 
Istnieją tu duże możliwości administracyjnego wsparcia rozwoju kultury fizycznej 
poprzez działalność uczelni wprost nienakierowaną na działalność dydaktyczną, 
naukową i badawczą poprzez tworzenie w ramach swojej autonomii jednostek ad-
ministracyjnych uczelni niejako odpowiadających za kulturę fizyczną czy sport. 

Występuje tu jednak formalne ograniczenie związane z regulaminem organi-
zacyjnym zatwierdzanym w oparciu o statut uczelni przez senat. Widać tu bardzo 
ważną rolę senatu uczelni, który w sprawach niezwiązanych bezpośrednio z dzia-
łalnością dydaktyczną i badawczą w realizacji opisywanego zadania przez uczelnię, 
jako jedyny i niezawisły organ uczelni może w jej murach stworzyć właściwą jed-
nostkę. W ten sposób – przyjmując, iż senat uczelni zgodnie z zapisami ustawy nie 
może być w praktyce ciałem jednoosobowym – proces powoływania jednostki stric-
te administracyjnej powołanej do wypełniania zadania dotyczącego stwarzania wa-
runków do rozwoju kultury fizycznej jest dłuższy i trudniejszy do przeprowadzenia, 
niżby stworzenie przeznaczonej do realizacji tego zadania podstawowej jednostki 
organizacyjnej. W tym drugim wypadku jedynym organem właściwym do takiej 
sprawczej ingerencji w organizację uczelni jest rektor, który jak wcześniej wspomi-
nano, musi zasięgnąć w tym zakresie opinii senatu uczelni, ale nie jest nią związany.

Oczywiście jest to podejście czysto formalno-prawne i w żaden sposób nie od-
nosi się do praktycznych aspektów władczych zachowań organów uczelni.

Te podstawowe zapisy dotyczące funkcjonowania uczelni wyższej mają kardynal-
ne znaczenie dla stwarzania warunków do rozwoju kultury fizycznej w jej murach.

Na podstawie zadań i profilu szkoły wyższej można dokonać dychotomicznego 
podziału szkół wyższych w Polsce pod względem formalnego powołania ich do roz-
woju kultury fizycznej.

W jednym zbiorze będą szkoły wyższe, których działalność naukowa i badaw-
cza nie jest wprost związana z kulturą fizyczną. Szkoły te niejednokrotnie poprzez 
właściwe sobie rozwiązania organizacyjne stwarzają warunki do rozwoju kultury 
fizycznej w o wiele większym zakresie niż uczelnie znajdujące się w drugim zbiorze. 
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W tym drugim zbiorze umieścić należy Akademie Wychowania Fizycznego, któ-
rych naturalnym obszarem działania jest sport i kultura fizyczna. Wyrazem takiego 
podejścia są podstawowe jednostki organizacyjne Akademii Wychowania Fizyczne-
go noszące nazwy wprost odwołujące się do kultury fizycznej:

a.  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego 
w Gdańsku w swych strukturach posiada Wydział Wychowania Fizycznego 
(jako jeden z dwóch);
b.  Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
w swych strukturach posiada Wydział Wychowania Fizycznego (jako jeden 
z trzech oraz filię w Białej Podlaskiej);
c. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 
w swych strukturach posiada Wydział Wychowania Fizycznego (jako jeden 
z trzech); 

Podobnie jest we Wrocławiu, Katowicach i pozostałych uczelniach profilowa-
nych „na sport”.

Zachodzące procesy zmian w społeczeństwie, rozumienia rozwoju człowieka, 
szczególnie młodego, spowodowały zmianę autonomicznych władz uczelni w po-
dejściu do kultury fizycznej.

Rozwiązania w tym zakresie funkcjonują z powodzeniem w różnych zakresach 
i płaszczyznach w większości uczelni wyższych. Przykładem może być Uniwersy-
tet Szczeciński, którego Senat 27 stycznia 2011 podjął uchwałę o  powołaniu jako 
jedenastego wydziału – Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, który 
wcześniej funkcjonował w jego strukturach jako Instytut Kultury Fizycznej. Nowy 
wydział  zaczął funkcjonować z dniem 1 marca 2011 roku – co jest pozytywnym 
ruchem w realizacji ustawowego zadania stwarzania warunków do rozwoju kultury 
fizycznej, bowiem swoje zadania dydaktyczne zaczął realizować już od drugiego se-
mestru roku akademickiego 2010/2011, co było złamaniem schematyczności w do-
tychczasowych praktykach funkcjonowania nowo powstałych wydziałów w szko-
łach wyższych w Polsce, tj. od 1 października po dacie powołania. Właściwe zmiany 
dotyczące podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego 
znalazły się w statucie.

Opisywana uchwała Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego miała miejsce jeszcze 
przed nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 
roku.

Innym formalnym rozwiązaniem stwarzającym warunki do rozwoju kultury fi-
zycznej jest to wybrane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
gdzie w strukturach administracyjnych w jednostce noszącej nazwę Centrum Pro-
mocji stworzono Biuro Sportu. Jednostka ta strukturalnie podporządkowana jest 
rektorowi. Podobne administracyjne rozwiązanie zastosowano w przypadku Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, gdzie stworzono autonomiczną jednostkę administracji 
centralnej o nazwie Biuro Sportu, podporządkowaną prorektorowi właściwemu 
sprawom dydaktyki. W obu przypadkach formalną podstawą powołania do życia 
jednostek było zarządzenie rektora.

Podsumowując ten etap rozważań, można stwierdzić, że obecne zapisy ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym dają uczelniom dwie formalne możliwości realizacji 
zadania stwarzania warunków do rozwoju kultury fizycznej. Jedna z nich to ścieżka 
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dydaktyczna – tworzenie podstawowej jednostki organizacyjnej; druga to ścieżka 
organizacji administracji uczelni i tworzenie jednostek administracyjnych w jej 
strukturach.

Obie drogi pozwalają na realizację zadania, obie jednak są różne z formalno-
-prawnego umiejscowienia w zapisach ustawy. Obie jednak prowadzą do tego sa-
mego celu.

By realizować w praktyce to zadanie, godzi się krótko wspomnieć o praktycz-
nych rozwiązaniach występujących w szkołach wyższych, w szczególności służących 
potrzebom dydaktyki. W tym zakresie w uczelniach w zależności od faktycznych 
możliwości (chodzi tu głównie o obiekty mogące służyć realizacji zadania) tworzy 
się różnego rodzaju Centra Sportu i Rekreacji (Politechnika Krakowska, Uniwersy-
tet Pedagogiczny w Krakowie), czy rozwiązaniami sięgające połowy lat pięćdziesią-
tych, a funkcjonalnie siedemdziesiątych XX wieku Studia Wychowania Fizycznego 
i Sportu (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin). W związku z wymogami 
nakazującymi dostosowanie struktur organizacyjnych uczelni do zapisów ustawy, 
od roku 2005 jednostki te umiejscawiano w tych strukturach głównie zarządzenia-
mi rektora. Stały się one jednostkami międzywydziałowymi realizującymi głównie 
zadania dydaktyczne, a konkretyzacją ich formuły organizacyjnej i administracyj-
nej są ich regulaminy, w znakomitej większości będące załącznikami do wspomnia-
nych zarządzeń rektora.

Jednak wspomniane zmiany w postrzeganiu kultury fizycznej pośród społecz-
ności akademickiej powodują szukanie innych, nowych dróg formalno-prawnych 
podstaw realizacji zadań ustawowych uczelni. 

By realizować jakiekolwiek zadania w płaszczyźnie nauczania i badań, ustawa 
daje szkołom wyższym finansowe fundamenty działalności. Mówi o nich art. 94 
ustawy oraz następne. Następuje tu bezpośrednie odwołanie do art. 13 ustawy. 
Niestety nie do całości wymienionych tam enumeratywnie zadań. Podkreślono, 
że z budżetu państwa uczelnia otrzyma rokrocznie środki na zadania związane 
z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stu-
diów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych, utrzymaniem uczelni – w tym 
remonty. Ważnym jest zapis mówiący o finansowaniu zadań uczelni związanych ze 
stwarzaniem i doktorantom, będącym osobami z niepełnosprawnością, warunków 
do pełnego udziału w procesie kształcenia. 

Art. 94 c dzieli dotacje państwa w zależności od zadań na dotacje podmiotowe 
(na szeroko rozumiane cele kształcenia) i dotacje celowe – koszty inwestycji, re-
montów oraz zakupów środków trwałych służących kształceniu studentów i dokto-
rantów będących osobami z niepełnosprawnością. 

Należy uznać, że w omawianych przepisach mamy zamknięty katalog zadań 
uczelni finansowanych z dotacji państwa. O ile w przypadku wcześniej wspomnia-
nego podziału szkół wyższych te zadeklarowane jako kształcące studentów w zakre-
sie wychowania fizycznego i sportu oraz posiadające właściwie profilowane nauko-
wo i badawczo podstawowe jednostki organizacyjne mogą spodziewać się dotacji 
podmiotowych, o tyle w przypadku szkół wyższych spoza tego zbioru – te pozba-
wione są takiej możliwości. Wynika to z tego, że wśród zadań uczelni finansowa-
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nych z budżetu państwa, zadanie stwarzania warunków do rozwoju kultury fizycz-
nej studentów nie jest wymienione. Związane z tym problemy uczelnie rozwiązują 
w praktyce sposobami, o których traktowano wyżej. 

Nie dotyczy to oczywiście dotacji celowych, przeznaczanych na remonty, za-
kupy środków trwałych dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością oraz 
inwestycje – tu zadanie stwarzania warunków do rozwoju kultury fizycznej realizo-
wane jest niejako pośrednio ze środków dotacji państwowych. Jednak dofinansowa-
nie w tym zakresie nie wypływa wprost z ustawy, a formy definiowane są w ustawie 
o finansach publicznych (art. 127 i 131).

W związku z tym realizację ustawowego zadania stwarzania warunków do roz-
woju kultury fizycznej studentów w dużym zakresie ustawa pozostawia uczelniom. 
Wydaje się, że możliwości w tym zakresie winno się szukać w zapisach art. 98, któ-
ry traktuje o przychodach uczelni, w związku z art. 100 mówiącym o pokrywaniu 
przez uczelnię kosztów swojej działalności. 

Wyżej wspomniane zapisy ustawy wskazują na konsekwencje organizacji uczel-
ni. Droga dotacji omawianych w art. 94 sprzyja uczelniom realizującym zadania 
kształcenia poprzez podstawowe jednostki organizacyjne związane programowo 
z wychowaniem fizycznym.

Droga art. 98 sprzyja uczelniom realizującym omawiane zadanie poprzez jed-
nostki administracyjne.

Finansowe wsparcie rozwoju kultury fizycznej wśród studentów może mieć swój 
przejaw także poprzez tworzony na mocy art. 103 fundusz pomocy materialnej dla 
studentów i doktorantów. Fundusz ten tworzy się z dotacji państwa na realizację 
zadań, opłat za korzystanie z domu studenckiego, opłat za korzystanie ze stołówki 
studenckiej, innych przychodów uczelni, w tym z opłat za wynajem pomieszczeń 
w domach i stołówkach studenckich. Z funduszu tego realizowane są wypłaty m.in. 
stypendiów i zapomóg, a wysokość dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla 
studentów i doktorantów winna być równa.

Zgodnie z art. 173 student może się ubiegać o pomoc materialną w formach wy-
mienionych w ustawie. Są nimi między innymi: stypendium socjalne, stypendium 
rektora dla najlepszych studentów, zapomogi.

Zgodnie z art. 181 ust. 1 stypendium rektora dla najlepszych studentów może 
otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada 
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodni-
ctwie międzynarodowym lub krajowym. Stwarzanie warunków do rozwoju kultury 
fizycznej uczelnia ma możliwość realizowania poprzez podmiotowe finansowanie 
studentów, szczególnie uzdolnionych sportowo. Jednak zgodnie z zapisami ust. 3 
stypendium takie może otrzymać student dopiero po zaliczeniu pierwszego roku 
studiów. Ustawodawca stwierdza to kategorycznie zapisem: „nie wcześniej niż”. 
Zapis ten dotyczy tylko studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych ma-
gisterskich. Co do zasady wyjątek stanowią zapisy ust. 4 w odniesieniu do studen-
tów pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od 
ukończenia studiów pierwszego stopnia – oczywiście pod warunkiem spełnienia 
kryteriów opisanych wcześniej.

Art. 186. mówi, że szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania 
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kry-
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teria i tryb udzielania ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samo-
rządu studenckiego.

Zapisy te pozwalają, poprzez właściwe sprawcze praktyczne działania rektora 
i uczelnianego organu samorządu studenckiego w tworzeniu zapisów regulaminu 
pomocy materialnej na stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej w od-
niesieniu do jednostki, finalnie w formie aktu indywidualnej decyzji administra-
cyjnej przyznającej świadczenie studentowi. Zapisy odpowiednio, dodatkowo 
„punktujące” osiągnięcia sportowe studentów należy uznać za bezpośrednią formę 
realizacji zadania. Jednak nie jest to realizacja systemowa, a li tylko umożliwiają-
ca nagradzanie wybitnych sportowo jednostek. Oczywiście stworzenie właściwych 
zapisów w uczelnianych regulaminach pomocy materialnej studentów wysoko po-
zycjonujących osiągnięcia sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej można 
uznać za stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej na uczelniach, ale nie 
jest to wprost realizacja tego zadania.

Podobnie należy ocenić możliwości aplikowania o zapomogę do właściwych or-
ganów uczelnianych przez studentów i doktorantów. 

Rozwiązania takie należy jednak uznać, za stwarzające zbyt duże ryzyko w reali-
zacji zadania stwarzania warunków do rozwoju kultury fizycznej, bowiem wysokość 
dotacji na ten cel podlega każdorocznej zmianie ze względu chociażby na ilość stu-
dentów potencjalnie uprawnionych do świadczeń. 

Realizację tytułowego zadnia umożliwiają także pośrednio zapisy art. 204, mó-
wiące o tym, że studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach 
studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych 
i sportowych, na zasadach określonych w ustawie. Samo funkcjonowanie uczelnia-
nej organizacji sportowej w uczelni, czego wyrazem jest oparta na zapisach art. 205 
rejestracja organizacji przez rektora (uprawnienie wyrażone w art. 205 ust. 2) na-
leży uznać, za wolę realizacji rozwoju kultury fizycznej wśród studentów. To jeden 
z elementów realizacji tej zasady na uczelni, funkcjonujący niejako ze względu na 
wolną wolę beneficjentów tej ustawowej zasady. Studenci niejako sami, we własnym 
ustawowym interesie, zrzeszając się w studenckiej organizacji sportowej dają uczelni 
możliwość realizacji zadania. Warunkiem tego jest ich – organizacji – wystąpienie 
z właściwym wnioskiem do rektora, który jest organem rejestrującym na uczelni, 
a ten swoją wolą dokonuje aktu rejestracji. Warunkiem rejestracji uczelnianej orga-
nizacji studenckiej jest zgodność jej statutu (regulaminu, deklaracji założycielskiej) 
z przepisami prawa i statutem uczelni. Należy tu zauważyć, że rejestracja organizacji 
studenckiej jest obwarowana mniejszymi obostrzeniami niż rozwiązanie i wykreśle-
nie z rejestru już istniejącej. Taka sytuacja zachodzi tylko wówczas, jeżeli w dzia-
łalności organizacji rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy ustawowe, statut 
uczelni lub statut (regulamin, deklaracja założycielska) tej organizacji, a na umoty-
wowany w ten sposób wniosek rektora pozytywnie zareaguje senat likwidując taką 
organizację.

Zgodnie z zapisami art. 204 ust. 3 organy uczelni mogą przeznaczać środki mate-
rialne dla uczelnianych organizacji studenckich. Wydaję się, że obecnie zapisy usta-
wy w tym względzie należy rozumieć nie jako uprawnienie, a obowiązek organów 
uczelni – bowiem takie rozumienie tych zapisów w odniesieniu do studenckich or-
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ganizacji sportowych ściśle łączy się z realizacją zadania stwarzania warunków do 
rozwoju kultury fizycznej.

Podsumowując zagadnienie, stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej 
należy uznać, że jest to jedno z ważniejszych, podstawowych i systemowych zadań 
uczelni i polskiego systemu szkolnictwa wyższego w warunkach obowiązywania 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku wraz z późniejszy-
mi zmianami.

Możliwości realizacji tego zadania zapisy ustawy dają bardzo wiele, zarówno 
w ujęciu przedmiotowym jak i podmiotowym. 

Obecnie obowiązujące zapisy ustawy pozwalają realizować uczelniom to zadanie 
zarówno poprzez podstawowe jednostki organizacyjne czyli organizację uczelni, jak 
i poprzez organizację oraz zasady działania administracji uczelni czyli jej ustrój.

Ważnym elementem realizacji zadania jest jego finansowanie, które pomimo 
tego, że zadanie stwarzania warunków do rozwoju kultury fizycznej wśród studen-
tów nie jest zadaniem wprost finansowanym z dotacji państwowych, możliwe jest 
w wielu aspektach finansów uczelni, i mogą podlegać ciągłym – najczęściej rocznym 
– zmianom. Finansowanie tego zadania także może przebiegać w sposób przedmio-
towy – celowy oraz podmiotowy.

Bezwzględną możliwością realizacji tego zadania jest wolność zrzeszania się 
studentów i doktorantów w uczelnianych organach samorządu studenckiego oraz 
w studenckich organizacjach sportowych i ich realny wpływ na decyzje organów 
uczelni, czy to jednoosobowych czy to kolegialnych.

Profil naukowo-badawczy uczelni na pierwszy rzut oka może mieć znaczenie 
w praktycznych możliwościach realizacji zadania stwarzania warunków do rozwoju 
kultury fizycznej wśród studentów, ale jak pokazują przykłady nie ma obecnie tak 
dużego znaczenia – zależy to od „wyboru drogi” przez organy uczelni oraz zakres 
w jakim zasadę tą chce uczelnia realizować.

Świat XXI wieku, świadomość jakości życia nierozłącznie związane są z kulturą 
i kształceniem człowieka. Siły witalne i rozwój młodzieży akademickiej przypada-
jący na czas studiów nieodłącznie wiąże się z kulturą fizyczną. Dlatego realizacja 
stwarzania warunków do jej rozwoju jest podstawowym zadaniem uczelni. Wydaje 
się, że celowościowo należy ją rozszerzyć nie tylko na studentów, ale na wszystkich 
członków społeczności akademickiej, o których wspomina ustawa – kadrze nauko-
wo-dydaktycznej i pracownikach administracyjnych i technicznych.

Obecnie obowiązujące w Polsce Prawo o szkolnictwie wyższym prócz werbali-
zacji obowiązku daje też duże formalno-prawne spektrum jego realizacji. Szereg jej 
zapisów zapewnia realizację i prowokuje po stronie uczelni stwarzanie warunków 
do rozwoju kultury fizycznej w szkole wyższej.

    
Streszczenie

Publikacja traktuje w zarysie o charakterze ustawowego zadania szkoły wyższej stwarzania warun-
ków do rozwoju kultury fizycznej. Opisuje podstawy formalno-prawne tego obowiązku, możliwości 
jego realizacji oraz krótko wskazuje na obecne przykłady w Polsce. Kładzie zdecydowany nacisk na za-
pisy ustawowe Prawa o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku, wraz ze zmianami – zwraca uwagę 
na funkcjonalne, materialne i podmiotowe podstawy realizacji tego zadania.

Słowa kluczowe: uczelnia, kultura fizyczna, zadanie, podstawowa jednostka organizacyjna, rektor.
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Summary
The publication treats the outline of a statutory tasks of higher education creating conditions for 

the development of physical culture. It covers the basics of formal and legal obligation of this, the po-
ssibility of its implementation, and briefly indicates the current examples in Poland. He puts a strong 
emphasis on the statutory provisions of the Law on Higher Education of 27 July 2005, as amended 
– draws attention to the functional material and subjective basis for this task.

Keywords: university, college, physical culture, request, the basic organizational unit, rector
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Formalno-prawne aspekty determinujące 
rozwój kultury fizycznej w szkole wyższej – 

wnioski i rekomendacje

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy niniejszej monografii ma charakter wprowadzający i stawia 
za cel kompleksową analizę regulacji prawnych odnoszących się do sfery kultury 
fizycznej w szkole wyższej. Mam tutaj na myśli zarówno akty prawne powszechnie 
obowiązujące, jak i akty prawne wewnętrzne – obowiązujące wyłącznie w danej 
szkole wyższej. Do źródeł prawa powszechnie obowiązującego zaliczyć należy Kon-
stytucję Rzeczypospolitej Polski oraz ustawy, w tym kluczową dla szkół wyższych 
ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym1. Wewnętrzne akty prawne to przede wszyst-
kim statuty uczelni, ale także uchwały senatów (np. regulaminy studiów) oraz za-
rządzenia rektorów, zazwyczaj w sposób pośredni odnoszący się do sfery kultury 
fizycznej. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż materia, która będzie podlegała regula-
cji ma niezwykle zróżnicowany charakter. Obejmuje ona bowiem zarówno funkcjo-
nowanie studenckich organizacji sportowych, ale także sprawy związane z przebie-
giem studiów, istotne z perspektywy studentów-sportowców. W zakresie tworzenia 
i funkcjonowania organizacji sportowych bez wątpienia najważniejszą kwestią jest 
ich finansowanie ze środków publicznych. W drugiej grupie – spraw związanych 
z tokiem studiów, przywołać należy chociażby kwestię stypendiów sportowych oraz 
elastycznego programu studiów, w tym na przykład zaliczanie przedmiotów z wy-
korzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Nie jest więc przypadkowy tytuł niniejszego rozdziału – Stwarzanie warunków 
do rozwoju kultury fizycznej jako jedno z podstawowych zadań szkoły wyższej. Za-
gadnienie to ma bardzo obszerny charakter, stąd też tematykę badawczą podzielo-
no pomiędzy kilku autorów. Z dotychczasowych analiz i rozważań prowadzonych 
przez P. Sadowskiego, M. Gołębiowskiego S. Chomoncika oraz K. Wełpę jasno wy-
nika, iż akty prawa powszechnie obowiązującego pozostawiają bardzo dużo swobo-
dy w zakresie regulacji odnoszących się do sfery kultury fizycznej. Ważne jest więc, 
żeby zaproponować rozwiązania, które z jednej strony będą zgodne z przepisami 

1 Ustawa z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym, 27 lipca 2005 r., t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2183, zwana dalej p.s.w.
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prawa, a z drugiej – zapewnią sprawne funkcjonowanie organizacji sportowych 
oraz studentów-sportowców w ramach szkoły wyższej.

Wnioski z dotychczasowych badań

W celu zaproponowania rekomendacji w przedmiotowym zakresie przytoczyć 
należy kluczowe wnioski zaproponowane przez autorów badań, którzy dokonali 
analizy aktów prawnych powszechnie obowiązujących, a także wewnętrznych ak-
tów prawnych, zarówno z perspektywy zadań uczelni, jak i z uwzględnieniem syste-
mu jakości kształcenia.

P. Sadowski prowadził rozważania odnoszące się do tworzenia warunków do roz-
woju kultury fizycznej z perspektywy konstytucyjnych i ustawowych zadań uczelni. 
Przytoczony Autor wskazał na aspekty o wymiarze aksjologicznym, podkreślając, 
iż program rozwoju kultury fizycznej w środowisku akademickim powinien zawie-
rać cele i środki ich realizacji zgodnie z oczekiwaniami społeczności akademickiej 
i aspiracjami uczelni oraz być skorelowany z działaniami uczelnianych wiodących 
klubów i organizacji sportowych. Sprawami priorytetowymi w podejmowanej 
działalności powinny być funkcje zdrowotne, społeczne i wychowawcze kultury fi-
zycznej oraz kreowanie pozytywnych zachowań i profili wśród braci akademickiej2. 
Odnosząc się natomiast to aspektów formalno-prawnych zauważył, iż tworzenie 
warunków do rozwoju kultury fizycznej nie zawsze jest bezpośrednio skierowane 
na realizację konstytucyjnych i ustawowych zadań uczelni. Jednakże istotne jest, że 
realizowanie zadań z zakresu rozwoju sportu akademickiego należy do ustawowych 
zadań szkół wyższych. Zatem zadania te nie tylko uczelnie mają podejmować, ale 
istnieje, wynikający z przytaczanych przepisów, obowiązek ich realizacji. Uczelnie 
mają zatem obligatoryjnie podejmować różne inicjatywy zmierzające do rozwoju 
sportu akademickiego, który jest nieodzowną sferą ich działalności obok tej zwią-
zanej z kształceniem na poziomie wyższym3. Z przytoczonym poglądem należy się 
zgodzić, choć wymaga on pewnego komentarza. Wskazano bowiem, iż tworzenie 
warunków do rozwoju kultury fizycznej nie zawsze jest bezpośrednio skierowane 
na realizację konstytucyjnych i ustawowych zadań uczelni. Bez wątpienia nie jest to 
celem nadrzędnym działalności szkoły wyższej, czyli kształceniem i prowadzeniem 
badań. Niemniej jednak ustawodawca umieścił właśnie to zadanie w katalogu zadań 
podstawowych uczelni, sformułowanym w art. 13 p.s.w. 

Nadmienić w tym względzie należy, że art. 13 p.s.w. wskazuje następujące pod-
stawowe zadania uczelni:

1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejęt-
ności niezbędnych w pracy zawodowej;

2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, 
za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;

2 P. Sadowski, Tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej a konstytucyjne 
i ustawowe zadania uczelni, rozdział niniejszej monografii, s. 25-36.

3 Ibidem.
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3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badaw-
czych oraz transfer technologii do gospodarki;

4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i tech-

niki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych 
i informacyjnych;

6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia 
nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez 
całe życie;

7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w pro-

cesie kształcenia, badaniach naukowych.

Analiza przytoczonego katalogu podstawowych zadań uczelni może prowadzić 
do wniosku, iż ustawodawca wprowadził gradację tychże zadań, rozpoczynając od 
sfery kształcenia i wychowywania studentów oraz prowadzenia badań naukowych. 
Niektórzy autorzy doszli natomiast do innego wniosku, wskazując, iż kolejność wy-
mienionych zadań nie ma znaczenia dla ich ważności, zaś wszystkie są jednakowo 
ważne i wszystkie uczelnia powinna realizować4. Spór dotyczący wagi poszczegól-
nych zadań wykracza poza ramy niniejszego opracowania, zaś kluczowym elemen-
tem w sferze formalno-prawnej jest podkreślenie obligatoryjnego charakteru tychże 
zadań5.

Niemniej jednak w katalogu tym znalazł się rozwój kultury fizycznej, a zabrakło 
wprost ujętej sfery kultury. Ustawodawca mówi jedynie o upowszechnianiu i po-
mnażaniu osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadze-
nie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych. Bez wątpienia pod-
kreślono więc wagę rozwoju kultury fizycznej w życiu uczelni.

Zauważyć także należy, że w przygotowywanym projekcie ustawy Prawo o szkol-
nictwie wyższym stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów 
również umieszczono w katalogu podstawowych zadań uczelni6. Bardzo interesu-
jący jest jednak fakt, iż dokonano zmiany kolejności tychże zadań. W projekcie nie 
dokonano natomiast zmiany w zakresie określania kręgu podmiotowego przy tym 
zadaniu. Wskazano włącznie studentów, pomijając doktorantów oraz pracowników 
uczelni. Wydaje się to być nieuzasadnione różnicowanie podmiotów, które przecież 
zgodnie z art. 10 projektu tworzą wspólnotę uczelni.

4 H. Izdebski, J. Zieliński J., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 
2015, s. 83.

5 Zob. także: A. Balicki, Komentarz do art. 13 [w:] M. Pyter (red.), Prawo o szkol-
nictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis. Por. E. Sieczek [w:] W. Sanetra, M. 
Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 61; M. 
Szreniawski [w:] M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym 
po nowelizacji. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015, s. 44.

6 Art. 11 projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16 września 
2017 r., www.nauka.gov.pl.
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K. Wełpa dokonał analizy w ujęciu porównawczym w artykule pt. Stwarzanie 
warunków do rozwoju kultury fizycznej, jako jedno z głównych zadań ustawowych 
szkoły wyższej – ustawowe możliwości realizacji w zarysie porównawczym prak-
tycznych rozwiązań uczelnianych. Zauważył, że możliwości realizacji tego zada-
nia, postanowienia ustawy dają bardzo wiele, zarówno w ujęciu przedmiotowym, 
jak i podmiotowym. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy pozwalają realizować 
uczelniom to zadanie zarówno poprzez podstawowe jednostki organizacyjne czyli 
organizację uczelni, jak i poprzez organizację oraz zasady działania administracji 
uczelni czyli jej ustrój7. Wniosek ten jest niezwykle istotny i stanowi wprowadzenie 
do dalszych rozważań w niniejszej monografii, chociażby w rozdziałach dotyczą-
cych studiów wychowania fizycznego i sportu, czy też finansowania organizacji stu-
denckich. K. Wełpa8 podkreślił, iż ważnym elementem realizacji omawianego zada-
nia jest jego finansowanie, które pomimo tego, że zadanie stwarzania warunków do 
rozwoju kultury fizycznej wśród studentów nie jest zadaniem wprost finansowanym 
z dotacji państwowych, możliwe jest w wielu aspektach finansowanie przez uczel-
nie. Finansowanie tego zadania także może przebiegać w sposób przedmiotowy – 
celowy oraz podmiotowy. Cytowany Autor poruszył także temat profilu uczelni, 
wskazując, iż profil naukowo-badawczy uczelni na pierwszy „rzut oka” może mieć 
znaczenie w praktycznych możliwościach realizacji zadania stwarzania warunków 
do rozwoju kultury fizycznej wśród studentów, ale jak pokazują przykłady nie ma 
obecnie tak dużego znaczenia – zależy to od „wyboru drogi” przez organy uczel-
ni oraz zakres, w jakim zasadę tą chce uczelnia realizować9. Uwaga to odnosi się 
w szczególności do coraz większego zaangażowania w działalność sportową uczelni, 
innych niż akademie wychowania fizycznego, w tym poprzez udział w rozgryw-
kach lig państwowych. Trend też wydaje się pogłębiać i zauważalny jest wybór przez 
sportowców kierunków studiów innych niż związane z kultury fizyczną, pod kątem 
wyboru drogi zawodowej. Powinny za tym rzecz jasna nadążać wewnętrzne rozwią-
zania prawne, które w uniwersytetach czy politechnikach odbiegają od regulacji 
obowiązujących w akademiach wychowania fizycznego. 

Uznanie zadania dotyczącego rozwoju kultury fizycznej za obligatoryjne nie 
przesądza o zakresie jego realizacji przez władze uczelni. Ważne jest więc, żeby przy 
braku szczegółowych regulacji na gruncie ustawowym, takowe znalazły się w aktach 
wewnętrznych uczelni.

S. Chomoncik dokonał analizy właśnie tej tematyki w artykule pt. Tworzenie 
warunków do rozwoju kultury fizycznej w świetle wewnętrznych aktów norma-
tywnych uczelni. Przytoczony Autor zauważył, że wewnętrzne akty normatywne, 
zarówno w statutach, jak i regulaminach, w bardzo podobny sposób odnoszą się 
do kwestii rozwoju kultury fizycznej. Te regulacje stanowią de facto powtórzenie 
zapisów zawartych w ustawie. Niemniej jednak, istnienie takich regulacji stanowi 

7 K. Wełpa, Stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej jako jedno z głównych 
zadań ustawowych szkoły wyższej – ustawowe możliwości realizacji w zarysie porównawczym 
praktycznych rozwiązań uczelnianych, rozdział niniejszej monografii, s. 47-58.

8 Ibidem.
9 Ibidem.
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jednak o pewnej możliwości w zakresie ich wykorzystania10. W ramach prowadzo-
nych analiz S. Chomoncik11 szerzej odniósł się w szczególności do dwóch kwestii 
– tworzenia organizacji studentów, w tym tych o profilu sportowym, a także do 
stypendiów sportowych. Bez wątpienia zgodzić należy się z poglądami cytowanego 
Autora odnoszącymi się do stypendiów sportowych. Wskazał on bowiem, iż prob-
lemem jest zarówno sama procedura, jak i zbyt ogólne sformułowanie prawa do sko-
rzystania z tego uprawnienia. Niedookreślenie podstawy skorzystania z tej formy fi-
nansowania będzie budziło pewne kontrowersje. Zastosowana uznaniowość w tym 
przedmiocie jest elementem dość ryzykownym, ponieważ za wybitne osiągnięcia 
dany organ może uznać nie tylko te z zakresu szeroko rozumianej kultury fizycznej 
czy nauki, ale i z innego pola aktywności studenckiej12.

Przytoczone dwie sfery, tj. stypendia sportowe oraz działalność organizacji spor-
towych to oczywiście niejedyne aspekty, które są regulowane w aktach wewnętrz-
nych uczelni. Bez wątpienia przy bardzo ogólnych regulacjach ustawowych, tym 
ważniejsze stają się akty wewnętrzne uczelni. Do kluczowych aktów prawnych 
o charakterze wewnętrznym odnoszących się do sfery kultury fizycznej zaliczyć na-
leży: statut, regulamin studiów, regulamin przyznawania stypendiów rektora, za-
rządzenia dotyczące funkcjonowania organizacji studenckich. W bardzo niewielu 
przypadkach tematyka ta będzie ujęta w statutach uczelni, przykładem może być 
chociażby Statut Uniwersytetu Warszawskiego, który zawiera odniesienie do reje-
stru organizacji. W tym miejscu przytoczyć należy jednak statut Akademii Wycho-
wania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach13, który w moim odczuciu 
w sposób bardzo szczegółowy odnosi się do tematyki kultury fizycznej. W § 6 ust. 
3 jako jedno z podstawowych zadań uczelni określono uczestniczenie w rozwoju 
i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej, poprzez umożliwianie na terenie Uczelni 
działania różnych organizacji i instytucji z wszystkich obszarów kultury fizycznej, 
a w szczególności: a) tworzenie, na miarę możliwości, optymalnych, organizacyj-
nych warunków funkcjonowania klubu sportowego AZS Akademia Wychowania 
Fizycznego Katowice; b) wspieranie i finansowanie działalności tegoż klubu i jego 
kadry instruktorsko-trenerskiej oraz zawodników, a zwłaszcza w obszarze sportu 
wyczynowego; c) stwarzanie optymalnych warunków studiowania studentom – za-
wodnikom, reprezentującym najwyższy poziom sportowy. Ponadto, w § 20 ust. 1 
statutu wskazano, iż uczelnia może prowadzić akademickie inkubatory przedsię-
biorczości oraz centra transferu technologii, w tym Akademickie Centrum Szkole-
nia Sportowego. Przykłady te pokazują, że w praktyce występują uczelnie, które re-

10 S. Chomoncik, Tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej w świetle we-
wnętrznych aktów normatywnych uczelni, rozdział niniejszej monografii, s. 37-48.

11 Ibidem.
12 Ibidem. Tematyka stypendiów sportowych zostanie natomiast szczegółowo omó-

wiona w kolejnej części niniejszej monografii.
13 Uchwała Nr AR001-8-VI/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdze-
nia tekstu jednolitego Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki 
w Katowicach.
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gulacje odnoszące się do rozwoju kultury fizycznej umieszczają właśnie w statutach 
uczelni, nie zaś w innych wewnętrznych aktach prawnych.

Zdecydowana większość statutów uczelni nie reguluje jednak problematyki 
odnoszącej się do kultury fizycznej. Istotne w tym względzie będą więc pozostałe 
wewnętrzne akty prawne, tj. uchwały senatów oraz zarządzenia rektorów. To prze-
pisy ustaw szczególnych (w tym p.s.w.) oraz statuty uczelni będą określały, czy dana 
materia będzie regulowana w uchwale senatu (np. regulamin studiów), czy też 
w formie zarządzenia rektora (np. regulamin przyznawania stypendiów rektora). 
Ważne w tym względzie są także aspekty swoistej kontrasygnaty organów samorzą-
du studenckiego. Przykładowo, zgodnie z art. 161 ust. 2 p.s.w. regulamin studiów 
wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego, po uzgodnieniu z uczelnianym 
organem uchwałodawczym samorządu studenckiego. Będzie to więc dodatkowy 
aspekt o charakterze formalno prawnym, podkreślający rolę studentów w zakresie 
współdecydowania o sferach ważnych z ich perspektywy.

Jednemu z istotnych aspektów rozwoju kultury fizycznej poświęcony był ar-
tykuł M. Gołębiowskiego, który odnosi się do rozwoju kultury fizycznej w szkole 
wyższej w świetle współczesnego systemu jakości kształcenia. Przytoczony Autor 
zasugerował większe zaangażowanie klubów uczelnianych AZS w proces kształce-
nia studentów, wskazując, że uczelnie w większym stopniu powinny oceniać jakość 
prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego, wykorzystując narzędzia przyję-
tych wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia14. Wniosek ten jest 
niezwykle ciekawy i ma wpływać na pogłębienie współpracy jednostek organiza-
cyjnych uczelni zajmujących się prowadzeniem zajęć z wychowania fizycznego 
ze strukturami Akademickiego Związku Sportowego oraz innymi organizacjami 
sportowymi. Warto w tym względzie zwrócić uwagę na powszechność w zakresie 
zaliczania zajęć wychowania fizycznego poprzez zajęcia sekcji sportowych klubów 
uczelnianych Akademickiego Związku Sportowego. M. Gołębiowski stwierdził po-
nadto, że wypełnienie ustawowego obowiązku ciążącego na uczelniach wyższych 
dotyczącego stwarzania warunków do rozwoju kultury fizycznej, w pierwszej ko-
lejności powinno być realizowane przez uczelnie poprzez rozwój oferty zajęć z wy-
chowania fizycznego, w tym również w formie fakultatywnych zajęć do wyboru 
z przypisanymi punktami ECTS. Uczelnie powinny również w jak największym 
stopniu wspierać działalność studencką w zakresie rozwoju sportu, nie tylko w for-
mie przeznaczania środków finansowych, ale również w formie pomocy meryto-
rycznej, organizacyjnej czy promocyjnej klubów uczelnianych AZS15. Pogląd ten 
wydaje się być kontrowersyjny z uwagi na wieloletnie tradycje obowiązkowych zajęć 
z wychowania fizycznego, jednakże jest niezwykle cenny biorąc pod uwagę obecne 
tendencje w zmniejszaniu liczby godzin obowiązkowych zajęć z wychowania fi-
zycznego (zazwyczaj do 30 godzin). Zaproponowane rozwiązanie, usankcjonowane 
w wewnętrznych aktach prawnych powinno z jednej strony umożliwiać realizację 
jednego z podstawowych zadań uczelni, a z drugiej stwarzać studentom możliwość 
rozwijania pasji sportowych, przy jednoczesnym otrzymywaniu punktów ECTS 

14 M. Gołębiowski, Rozwoju kultury fizycznej w szkole wyższej w świetle współczesnego 
systemu jakości kształcenia, rozdział niniejszej monografii, s. 9-24.

15 Ibidem.
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z tytułu zaangażowania w zajęcia (np. reprezentowanie uczelni w Akademickich 
Mistrzostwach Polski). Pamiętać bowiem należy, że nowe rozporządzenie Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2016 r.16 w sposób istotny modyfikuję kwestię 
obowiązkowych zajęć z wychowania poprzez ograniczenie ich do studiów I stopnia 
i jednolitych magisterskich – bez przypisywania im punktów ECST. Otwiera to 
więc szerszą możliwość organizacji zajęć o charakterze fakultatywnym, o których 
pisał M. Gołębiowski. Nie bez znaczenia jest także zapewnienie możliwości reali-
zacji godzin dydaktycznych przez pracowników jednostek organizacyjnych uczelni 
zajmujących się prowadzeniem zajęć w wychowania fizycznego.

Rekomendacje

Mając na względzie powyższe rozważania i sformułowane wnioski dotyczące 
formalno-prawnych aspektów determinujących rozwój kultury fizycznej w szkole 
wyższej wskazać należy na kilka rekomendacji, które można podzielić na trzy zasad-
nicze grupy. Grupy te należy wyróżnić biorąc pod uwagę kryterium rodzaju aktów 
prawnego i jego miejsca w hierarchii źródeł prawa. W pierwszej grupie znajdą się 
rekomendację dotyczące zmiany regulacji ustawowych. W drugiej – regulacje statu-
tów uczelni, jako aktów wewnętrznych o szczególnym znaczeniu dla ustroju szkół 
wyższych. Trzecia grupa, to inne niż statut, akty wewnętrzne uczelni, jak uchwały 
senatów, czy zarządzenia rektorów.

Jednym z kluczowych wniosków, które zostały przytoczone powyżej jest pod-
kreślenie bardzo syntetycznej regulacji ustawowej w najistotniejszej z perspektywy 
szkolnictwa wyższego ustawie, tj. Prawie o szkolnictwie wyższym. Powstaje pytanie, 
czy tak lakoniczne regulacje spełniają oczekiwania z perspektywy rozwoju kultury fi-
zycznej w szkołach wyższych. Z pewnością nie, jednakże pamiętać należy, że ustawa 
Prawo o szkolnictwie wyższym, jako akt o randze ustawy nie może ingerować zbyt 
daleko w autonomię uczelni, wyrażaną zresztą w art. 70 ust. 5 Konstytucji Rzeczpo-
spolitej Polski. Co prawda przepis ten odwołuje do ustawy, tj. Prawa o szkolnictwie 
wyższym, ale naturalnym jest, że ustawa będzie odnosiła się do kwestii o kluczowym 
znaczeniu. Taka też regulacja jest zawarta w art. 13 p.s.w., statuując stwarzanie wa-
runków do rozwoju kultury fizycznej, jako jedno z podstawowych zadań uczelni. 
Podobna regulacja zawarta jest także w projekcie nowej ustawy, o czym wspomnia-
łem powyżej. Rekomendacja w zakresie tego przepisu polega na sformułowaniu 
wniosku de lege ferenda zakładającego poszerzenie kręgu podmiotowego, do które-
go odnosić się będzie regulacja art. 13 ust. 1 pkt. 7 p.s.w. Cel ten można osiągnąć po-
przez wymienienie innych podmiotów, jak doktoranci oraz pracownicy uczelni, lub 
też poprzez nawiązanie do ujętego w projekcie ustawy pojęcia „wspólnoty uczelni”, 
na którą składają się studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy i inni pracownicy 
uczelni. Drugą z kluczowych regulacji ustawowych na gruncie Prawa o szkolnictwie 
wyższym jest regulacja dotycząca powoływania, rejestrowania i funkcjonowania 
organizacji studenckich, w tym ich finansowania. Warto w tym względzie zauwa-
żyć, że zmiany przewidziane w projekcie ustawy wprowadzają istotne uproszczenia 

16 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 
2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016 poz. 1596).
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w zakresie powoływania organizacji studenckich, rezygnując z prowadzenia rejestru 
rektora, a poprzestając jedynie na zgłoszeniu/zawiadomieniu o powołaniu organi-
zacji. Bez wątpienia może to wpłynąć na zwiększenie funkcjonujących w szkołach 
wyższych organizacji studenckich, w tym organizacji sportowych. Rekomendować 
jednak należy doprecyzowanie regulacji ustawowych w zakresie finansowania or-
ganizacji studenckich, w szczególności działających na podstawie ustawy Prawo 
o stowarzyszeniach, o czym szerzej będzie mowa w kolejnej części niniejszej mono-
grafii. Rozważyć także należy ujęcie expressis verbis w ustawie formy porozumienia 
(obowiązku (?) zawarcia porozumienia) pomiędzy uczelnią a organizacją studencką 
posiadającą osobowość prawną. Są to elementy kluczowe z perspektywy zabezpie-
czenia organów uczelni przez zarzutami ze strony instytucji kontrolnych.

Druga grupa aktów to statuty uczelni. Jest to kluczowy akt prawny regulujący 
ustrój szkoły wyższej, gdyż zgodnie z art. 17 p.s.w. sprawy związane z funkcjono-
waniem uczelni, nieuregulowane w ustawie, określa właśnie statut uczelni. W przy-
toczonych wnioskach dostrzec można dużą ostrożność w zakresie wprowadzania 
do statutów przepisów odnoszących się do rozwoju kultury fizycznej. Z uwagi na 
specyfikę uczelni, dobrym przykładem w tym zakresie mogą być akademie wycho-
wania fizycznego. Podany powyżej przykład Akademii Wychowania Fizycznego 
w Katowicach stanowi przeniesienie regulacji art. 13 p.s.w. i jej rozwinięcie. Jest to 
przecież intencja ustawodawcy, żeby uczelnie we własnym zakresie i z uwzględnie-
niem danej specyfiki, ujmowały w statutach jedno z podstawowych zadań uczelni, 
jakim jest stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej. Owo indywidualne 
podejście może dotyczyć elastycznego programu studiów dla studentów-sportow-
ców. W przypadku uczelni, które nie są tak jak akademie wychowania fizycznego, 
ukierunkowane na kierunki związane ze sportem, regulacja to może dotyczyć także 
osób posiadających inne pasje i zainteresowania, jak np. artystyczne, czy społecz-
ne. Rozwinięcie tych przepisów powinno oczywiście nastąpić w regulaminie stu-
diów. Uszczegółowienie regulacji ustawowych może nastąpić także poprzez wska-
zanie w statucie zaangażowania uczelni we współpracę z określonymi podmiotami 
(jednostki organizacyjne Akademickiego Związku Sportowego) lub w ramach re-
gionalnych lub ogólnopolskich projektów (np. akademickie centra szkolenia spor-
towego). Problemem we wdrożeniu przytoczonych rekomendacji jest często czas 
niezbędny do wprowadzenia zmian statutu. Przykładem może być chociażby po-
rozumienie w zakresie powołania oraz funkcjonowania w Lublinie Akademickie-
go Centrum Szkolenia Sportowego podpisane w dniu 12.11.2014 r. przez cztery 
uczelni publiczne i dwie uczelnie niepubliczne mające siedzibę na terenie miasta 
Lublin. Z uwagi na sprawność działania, zawiązanie współpracy nastąpiło właśnie 
w ramach umowy cywilnoprawnej (porozumienia) bez dokonywania zmian w sta-
tutach wszystkich sześciu uczelni. Sytuacja ta jest jednak wyjątkowa, gdyż jest to 
jedyne w Polsce porozumienie na taką skalę. W większości przypadków akademi-
ckie centra szkolenia sportowego funkcjonują przy pojedynczych uczelniach, np. 
Akademickie Centrum Związku Sportowego przy Uniwersytecie Warmińsko-Ma-
zurskim w Olsztynie, Akademickie Centrum Związku Sportowego przy Akademia 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Ostatnią, z omawianych, grup aktów prawnych, są wewnętrzne akty prawne 
uczelni, w tym uchwały senatów oraz zarządzenia rektorów. To właśnie ta grupa 
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aktów prawnych w sposób najbardziej znaczący będzie wpływała na stworzenie 
warunków do rozwoju kultury fizycznej. Mowa tutaj w szczególności o regulami-
nie studiów, regulaminie przyznawania stypendiów rektora oraz regulacjach doty-
czących funkcjonowania organizacji studenckich. W zakresie regulaminu studiów 
rekomendować należy wprowadzenie elastyczności podczas realizacji obowiązków 
przez studentów-sportowców. Mam tutaj na myśli możliwość przyznawania ze 
względu na trening sportowy instrumentów zapewniających indywidualizację pro-
cesu kształcenia (np. indywidualna organizacja studiów, indywidualny tok studiów, 
e-learning), czy też umożliwiających uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie egzaminów 
z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Rekomendacje dotyczące 
regulaminu przyznawania stypendiów rektora odnosić się będą do dwóch grup 
zagadnień – konieczności precyzyjnej regulacji wysokości stypendiów oraz zasad 
punktacji poszczególnych rodzajów osiągnięć. Ważnym jest, aby drugi z przytoczo-
nych aspektów nie spowodował dysproporcji poprzez nadmierne uprzywilejowa-
nie studentów-sportowców lub niedoszacowanie wartości punktów za osiągniecia 
sportowe. Konieczna w tym względzie będzie wnikliwa analiza dotychczasowej 
praktyki w ramach danej uczelni, przeprowadzenie odpowiedniej symulacji oraz 
uwzględnienie opinii wszystkich rodzajów organizacji studenckich, bez względu 
na sferę, w której działają, mimo że formalnie regulamin ma być uzgodniony tyl-
ko z organami samorządu studenckiego. Regulacje wewnątrzuczelniane odnoszące 
się do funkcjonowania organizacji studenckich powinny precyzyjnie odnosić się do 
kwestii ich finansowania, w tym uzyskiwania środków finansowych (grantów), czy 
też korzystania z infrastruktury uczelni, np. obiektów sportowych. Jest to niezwy-
kle istotne w przypadku organizacji studenckich posiadających osobowość prawną 
i działających na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Przepisy te w formie 
zarządzenia rektora powinny określać przeznaczenie pomieszczeń, czy też obiektów 
sportowych, w celu uniknięcia wątpliwości np. w kontekście prowadzenia przez 
organizacje studenckie działalności gospodarczej w ramach jednostek przeznaczo-
nych na działalność studencką. Oczywistym jest, że akt prawny jakim jest zarządze-
nie musi mieć charakter abstrakcyjny, a tym samym nie uwzględnić każdego z moż-
liwych przypadków. Zasadnym jest więc odesłanie do porozumień podpisywanych 
indywidualnie pomiędzy organami uczelni a organizacją studencką.

Przytoczone rekomendacje zostaną szczegółowo przeanalizowane w kolejnych 
częściach niniejszej monografii wraz z zaprezentowaniem praktycznych przykła-
dów i oceną możliwości ich wdrożenia.

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest formalno-prawnym aspektom determinującym rozwój kultury fizycznej 

w szkole wyższej. Stanowi podsumowanie rozważań autorów badań nad regulacjami konstytucyjny-
mi, ustawowymi oraz wewnętrznymi aktami prawnymi uczelni w zakresie kultury fizycznej w szkole 
wyższej. Autor przedstawia wnioski odnoszące się do tej tematyki badawczej oraz na ich podstawie 
formułuje rekomendacje dotyczące modyfikacji wewnętrznych aktów prawnych przez szkoły wyższe. 

Słowa kluczowe: Uczelnia, statut, wewnętrzne akty prawne, rekomendacje, kultura fizyczna
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Summary
The article is devoted to formal and legal aspects determining the development of physical culture 

in a university. It summarizes the considerations of the authors of research on constitutional, statutory 
and internal legal acts of the university in the field of physical education in a universities. The author 
presents conclusions referring to this research topic and on the basis of which he formulates recom-
mendations regarding the modification of internal legal acts by higher education institutions.

Keywords: University, statute, internal legal acts, recommendations, physical culture

Bibliografia

Literatura

1. Czuryk M., Karpiuk M., Kostrubiec J. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym po 
nowelizacji. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015.

2. Izdebski H., Zieliński J., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 
2015.

3. Pyter M. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2012, 
Legalis.

4. Sanetra W., Wierzbowski M. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, 
Warszawa 2013.



ROZDZIAŁ II
Sportowa organizacja 

studencka w strukturach 
uczelni





dr Jakub Kosowski

Funkcjonowanie organizacji studenckich  
w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i statutów uczelni

Wprowadzenie

Prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich jest jed-
nym z kluczowych uprawnień studentów przyznanych na gruncie ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym (zwanej dalej p.s.w.). Zauważyć przy tym należy, że mamy 
tutaj do czynienia z prawem, a nie obowiązkiem zrzeszania się w takich organiza-
cjach. Przytoczona wyżej ustawa wprowadza szereg obowiązków spoczywających 
na studentach. Przykładowo, w art. 189 p.s.w. studenci są zobowiązani postępować 
zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów, uczestniczyć w zajęciach dy-
daktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów, składać egzaminy, 
odbywać praktyki i spełniać inne wymogi przewidziane w planie studiów, a także 
przestrzegać przepisy obowiązujące w uczelni. W przeciwieństwie do wymienio-
nych obowiązków studenckich, zrzeszanie się jest prawem, a więc mamy do czynie-
nia z działalnością fakultatywną. Sytuację tą odróżnić więc należy od samorządu 
studenckiego. Zgodnie bowiem z art. 202 ust. 1 p.s.w. wszyscy studenci studiów 
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzo-
nych przez uczelnię tworzą samorząd studencki. Przepis ten wskazuje więc na obli-
gatoryjność i przynależność z mocy prawa do samorządu studenckiego1. Posiadanie 
statusu studenta powoduje, że nie można zrzec się członkostwa w samorządzie stu-
dentów danej uczelni. Kwestii tej oczywiście nie należy mylić z wyborem do orga-
nów samorządu studenckiego (np. parlament studentów, rada/zarząd uczelniany, 
rada/zarząd wydziałowy, itp.), które są wyłącznym reprezentantem ogółu studen-
tów uczelni.

Poniższe rozważania odnoszące się do organizacji studenckich dotyczą także 
organizacji doktorantów. Doktoranci, analogicznie jak studenci, mają prawo zrze-
szania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach 

1 Szerzej zob. H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, 
Warszawa 2015, s. 574; E. Ura [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie 
wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 460.
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naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych 
w ustawie. Zgodnie z art. 210 p.s.w. do uczelnianych organizacji doktorantów oraz 
stowarzyszeń, które nie zrzeszają innych członków oprócz doktorantów, studen-
tów i pracowników uczelni, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące organizacji 
studenckich. 

W tym względzie wskazać należy na możliwość tworzenia organizacji studen-
ckich i doktoranckich, które będą funkcjonowały w oparciu o przepisy p.s.w. zaś 
zrzeszać będą zarówno studentów, jak i doktorantów. Jako przykład takich orga-
nizacji podać można koła naukowe, oraz właśnie organizacje sportowe, zrzeszające 
sportowców, będących studentami oraz doktorantami. W kolejnych częściach ni-
niejszego opracowania szczególny akcent zostanie położony właśnie na organizacje 
sportowe.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące funkcjonowania 
organizacji studenckich

Do kluczowych aktów prawnych z perspektywy funkcjonowania organizacji 
studenckich zaliczyć można ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, statut uczelni, 
a także ustawę Prawo o stowarzyszeniach2 (zwaną dalej p.o.s.). Na wstępie zauważyć 
należy, że regulacje ustawy Prawo o stowarzyszeniach odnosić się będą wyłącznie 
do stowarzyszeń utworzonych i zarejestrowanych właśnie w tym trybie. Jeżeli więc 
organizacja studencka jest zarejestrowana w rejestrze rektora, nie będzie podlegała 
przepisom p.o.s.

Istotnym aktem prawnym jest także statut uczelni. Zgodnie z art. 17 p.s.w. spra-
wy związane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane w ustawie określa statut 
uczelni. Podział kompetencji w zakresie tworzenia i nadzoru nad organizacjami 
studenckimi odbywa się więc w ramach p.s.w. oraz statutów uczelni. Część regula-
cji omawianych poniżej wynika wprost z przepisów ustawy. Natomiast w kwestiach 
nieuregulowanych ustawowo to władze uczelni podejmują decyzję w zakresie okre-
ślenia w statucie kompetencji dwóch kluczowych organów uczelni – senatu i rekto-
ra. Zauważyć przy tym należy, że rektor uczelni publicznej podejmuje decyzje we 
wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez 
ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza. Mając na 
uwadze powyższe, stwierdzić jednak należy, że regulacje statutowe, nawet przy-
jęte w ramach konsensusu pomiędzy rektorem a senatem nie mogą pozostawać 
w sprzeczności z przepisami ustawy. Przykładowo, art. 205 ust. 2 p.s.w. stanowi, 
że organem rejestrującym i prowadzącym rejestr uczelnianych organizacji studen-
ckich jest rektor. Statut uczelni nie może więc przekazywać tej kompetencji innemu 
organowi.

Aktem prawnym, który może dotyczyć funkcjonowania organizacji studenckich 
może być także zarządzenie rektora uczelni odnoszące się do szczegółowych zasad 
wpisu do rejestru, czy też sprawozdawczości (sprawozdania merytoryczne, czy też 
z wydatkowania środków uczelnianych). Kluczowe jest jednak, żeby zarządzenie 

2 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, t.j. Dz.U. 2017, poz. 
210.
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to nie wchodziło w sferę regulacji ustawowych, tj. nie było sprzeczne z przepisami 
ustawy, a także nie wprowadzało dodatkowych elementów/obowiązków niezna-
nych przepisom ustawy. Kwestia ta będzie jednak szerzej omówiona w kolejnej czę-
ści niniejszego opracowania. 

Duża liczba aktów prawnych regulujących funkcjonowanie organizacji studen-
ckich powoduje, że ważną czynnością na etapie wpisania organizacji studenckiej 
do rejestru rektora będzie weryfikacja zgodności jej statutu (regulaminu, dekla-
racji założycielskiej) z przepisami prawa i statutem uczelni. Będzie to spoczywało 
na pracowniku administracji uczelni odpowiedzialnym za merytoryczne opraco-
wanie dokumentacji i przygotowanie dla rektora projektu decyzji o wpisie bądź 
odmowie wpisu do rejestru. Weryfikacja owej zgodności na etapie rejestracji nie 
zwalnia organizacji studenckiej z przestrzegania przytoczonych powyżej regulacji. 
Nie należy także zapominać o zgodności prowadzonej działalności z przepisami 
prawa, statutem uczelni oraz statutem (regulaminem, deklaracją założycielską) tej 
organizacji. Poniżej zostaną omówione środki nadzoru przysługujące rektorowi 
i senatowi uczelni pod kątem podejmowania przez organizację studencką uchwał 
niezgodnych z przytoczonymi aktami prawnymi lub działania organizacji rażąco 
lub uporczywie naruszającej wymienione przepisy.

Rodzaje organizacji studenckich

Wstępem do analizy procedury tworzenia organizacji studenckich jest określe-
nie form prawnych funkcjonowania organizacji studenckich. Analiza przepisów 
p.s.w. prowadzi do wniosku, że w zależności od kilku kryteriów, możemy wyróżnić 
następujące rodzaje organizacji studenckich.

Biorąc pod uwagę kryterium organu rejestrowego wskazać można na trzy rodza-
je organizacji studenckich:
1. uczelniane organizacje studenckie działające na podstawie przepisów p.s.w. 

i podlegające wpisowi do rejestru rektora3;
2. organizacje studenckie działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

– Prawo o stowarzyszeniach, podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądo-
wego lub ewidencji starosty;

3. organizacje studenckie działające na podstawie ustawy z dnia z dnia 25 czerw-
ca 2010 r. o sporcie (zwaną dalej u.o.s.)4 oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
– Prawo o stowarzyszeniach, podlegające wpisowi do ewidencji starosty.

Mając na uwadze ten podział wskazać należy, że w pierwszej grupie znajdą się 
organizacje, dla których procedura ewidencyjna jest mniej skomplikowana. Usta-
wa Prawo o stowarzyszeniach przewiduje natomiast bardziej złożoną procedurę 
rejestracji, o czym będzie szerzej mowa poniżej. W odniesieniu do organizacji spor-

3 W doktrynie podkreślono, że dotyczy to zarówno uczelni publicznej, jak i niepub-
licznej: H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie…, s. 580.

4 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1463.
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towych należy także zauważyć, że odrębną procedurę rejestracji przewidują także 
przepisy ustawy o sporcie. Dotyczy to uczniowskich klubów sportowych oraz klu-
bów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospo-
darczej. Organem ewidencyjnym dla tychże podmiotów jest starosta właściwy ze 
względu na siedzibę stowarzyszenia. Powstaje więc pytanie o zasadność zakwalifiko-
wania tychże podmiotów do grupy organizacji studenckich. Ustawa Prawo o szkol-
nictwie wyższym w art. 205 ust. 1 posługuje się pojęciem „organizacje studenckie 
działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzysze-
niach”. Postawić można więc wniosek, iż nie dotyczy to dwóch szczegółowych form 
działania stowarzyszeń wynikających z ustawy o sporcie. Należy jednak zauważyć, 
iż art. 4 ust. 2 u.o.s. stanowi, że uczniowski klub sportowy działa na zasadach prze-
widzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzy-
szeniach z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Analogicznie sytuacja 
wygląda w kontekście klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowa-
dzenia działalności gospodarczej (vide art. 4 ust. 7 u.o.s.). Oznacza to więc, że oby-
dwie przytoczone formy szczegółowe działania stowarzyszeń określone w ustawie 
o sporcie będą spełniały dyspozycję określoną w art. 205 ust. 1 p.s.w., a tym samym 
organizacje te będą mogły być uznawane za organizacje studenckie w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wniosek ten jest o tyle istotny, 
że podmioty sportowe zarejestrowane na gruncie ustawy o sporcie stanowią istotny 
odsetek wszystkich podmiotów sportowych. Przykładowo na terenie miasta Lublin 
(miasta na prawach powiatu) funkcjonuje 162 organizacje zarejestrowane w ewi-
dencjach Prezydenta Miasta Lublin, w tym 59 uczniowskich klubów sportowych 
(pełniącego rolę starosty powiatu) oraz 56 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym5.

W zakresie kryterium członków organizacji studenckiej wyróżnić możemy:

1. uczelniane organizacje studenckie zrzeszające studentów, doktorantów oraz 
nauczycieli akademickich, pracowników uczelni niebędących nauczycielami 
akademickimi6,

2. stowarzyszenia zrzeszające wyłącznie studentów lub studentów i nauczycieli 
akademickich7,

3. stowarzyszenia zrzeszające również osoby niebędące studentami lub pracowni-
kami uczelni (np. licealiści, absolwenci).

5 Źródło: dane Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin na dzień 
31.12.2017 r.

6 Jak słusznie podkreślono w doktrynie, dotyczy to studentów, pracowników nie 
tylko danej uczelni – H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie…, s. 579. Por. E. Ura [w:] 
W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie…, s. 465.

7 W odniesieniu do doktorantów jest mowa o stowarzyszeniach, które nie zrzeszają 
innych członków oprócz doktorantów, studentów i pracowników uczelni (vide art. 210 ust. 
2 p.s.w.).
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Zaprezentowany podział, ze względu na rodzaje członków będzie miał ści-
sły związek z kwestią finansowania organizacji studenckich, o czym będzie mowa 
poniżej.

W zakresie podziału organizacji studenckich wskazać można także na kryte-
rium finansowania działalności przez organy uczelni. Wówczas wyróżnić możemy:
1. organizacje studenckie mogące korzystać ze wsparcia finansowego organów 

uczelni;
2. organizacje studenckie, które nie mogą korzystać ze wsparcia finansowego or-

ganów uczelni.

Korzystać ze wsparcia finansowego organów uczelni mogą uczelniane organiza-
cje studenckie wpisane do rejestru rektora, a także stowarzyszenia zrzeszające wy-
łącznie studentów lub studentów i nauczycieli akademickich. W przypadku dokto-
rantów ustawa w art. 210 ust. 2 wspomina natomiast o stowarzyszeniach, które nie 
zrzeszają innych członków oprócz doktorantów, studentów i pracowników uczelni. 
Zauważyć więc można istotną różnicę pomiędzy organizacjami studenckimi i dok-
toranckimi, o czym będzie mowa szerzej w kolejnej części niniejszego opracowania.

Poza wsparciem finansowym, organizacje te uprawnione są także do występo-
wania z wnioskami do organów uczelni lub do organów samorządu studenckiego 
w sprawach dotyczących studentów uczelni. Przepis ten uznać należy za archaiczny, 
zważywszy na fakt, iż każda osoba, nawet niezwiązana z uczelnią może kierować do 
organów uczelni wnioski. Pozostaje natomiast kwestia ich rozpatrzenia. Będzie to 
uzależnione od woli organów uczelni, gdyż mogą one uwzględnić wniosek kierowa-
ny zarówno przez organy uczelni, jak i przez osobę postronną. Ponadto, w doktry-
nie zauważono także, że zadeklarowanie w art. 204 ust. 2 p.s.w. prawa nie oznacza 
obowiązku ustosunkowania się do wniosku przez organ uczelni8.

Tworzenie i ewidencjonowanie organizacji studenckich

Analiza tematyki tworzenia organizacji studenckich wiąże się z przytoczonym 
powyżej podziałem organizacji studenckich z perspektywy kryterium organu reje-
strowego, tj. na:
1. uczelniane organizacje studenckie działające na podstawie przepisów p.s.w. 

i podlegające wpisowi do rejestru rektora;
2. organizacje studenckie działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

– Prawo o stowarzyszeniach, podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądo-
wego lub ewidencji starosty;

3. organizacje studenckie działające na podstawie ustawy z dnia z dnia 25 czerw-
ca 2010 r., o sporcie (zwana dalej u.o.s.) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
– Prawo o stowarzyszeniach, podlegające wpisowi do ewidencji starosty.

8 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie…, s. 579. Por. E. Ura [w:] W. Sanetra, 
M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie…, s. 465.
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W zakresie wpisu do rejestru prowadzonego przez rektora wskazać należy, że 
przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nie zawierają szczegółowych regu-
lacji dotyczących tworzenia takich organizacji studenckich, w tym składu osobo-
wego, organów, itp. Powstaje więc pytanie o regulacje statutowe w tym względzie. 
Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono analizę statutów uczelni 
posiadających status uniwersytetu. W ramach wniosku wskazać można, że w czę-
ści statutów brak jest w ogóle regulacji odnoszących się do organizacji studenckich 
(np. statut Uniwersytetu Jagiellońskiego), część zawiera odniesienie do rejestru or-
ganizacji (np. statut Uniwersytetu Warszawskiego), zaś część ujmuje przepisy o bar-
dzo ogólnym charakterze, niezwiązane z procedurą rejestracji (np. statut Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Szczegółowych wytycznych szukać 
należy w aktach wewnętrznych uczelni, w tym zarządzeniach rektora. Przykładem 
może być Zarządzenie nr 20/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
rejestracji, funkcjonowania i obsługi finansowej uczelnianych organizacji studen-
ckich i doktoranckich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, które wprowa-
dza szczegółowe zasady dotyczące wpisu do rejestru, w tym wzór wniosku, czy też 
wymogi minimalne statutu. Powstaje jednak pytanie, czy przy braku lub zbytniej 
syntetyczności regulacji uczelnianych można zastosować regulację ustawy Prawo 
o stowarzyszeniach? Wprost ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie przewiduje 
tego typu regulacji. Kluczowe jest zagadnienie, czy istnieje możliwości wykorzy-
stania w przedmiotowej kwestii analogii iuris, czyli analogii z przepisów prawa? 
Analogia z przepisów prawa miałaby tutaj zastosowanie z uwagi na regulację funk-
cjonowania organizacji studenckich, które swoim charakterem są przecież zbliżone 
lub tożsame ze stowarzyszeniami9. Zachować należy jednak ostrożność w zakresie 
stosowania wprost tychże regulacji z uwagi na ich formalizm. Postulować więc na-
leży odpowiednie stosowanie przepisów, przy uwzględnieniu specyfiki organizacji 
studenckich.

Tworzenie uczelnianych organizacji studenckich podlegających wpisowi do re-
jestru rektora rozpocząć należy od zebrania grupy osób zainteresowanych wspól-
nym działaniem, np. działaniami z zakresu sportu. Ustawa Prawo o szkolnictwie 
wyższym nie przewiduje limitu minimalnego osób niezbędnego do powołania 
organizacji. Prawo o stowarzyszeniach dla stowarzyszenia rejestrowego wprowa-
dza limit siedmiu osób, zaś dla stowarzyszenia zwykłego – trzy osoby. Wydaje się 
więc, że na zasadzie analogii z przepisów prawa, przyjąć należy, że przy braku od-
miennych regulacji uczelnianych, limit trzech osób będzie właściwy do utworze-
nia uczelnianej organizacji studenckich. Osoby te muszą przeprowadzić zebranie 
założycielskie celem podjęcia kilku kluczowych uchwał: o powołaniu organizacji, 
o przyjęciu statutu (regulaminu)10 oraz o wyborze organów. Szczególnie ta ostatnia 

9 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 maja 2016 r., II SA/Wa 1892/15, Legalis 
nr 1471744.

10 Nazwa tego dokumentu nie ma znaczenia, zaś liczy się charakter tego rodzaju aktu, 
który ma przesądzać o możliwości zbadania go przez rektora uczelni jako dokumentu regu-
lującego funkcjonowanie organizacji studenckiej – H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolni-
ctwie…, s. 580.
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kwestia będzie wiązała się z liczbą osób, które będą potrzebne do utworzenia takiej 
organizacji. Przykładowo, wskazane w statucie organizacji, że zarząd oraz komisja 
rewizyjna organizacji studenckiej liczą po trzy osoby, tym samym na zebraniu za-
łożycielskim musi być co najmniej sześć osób. Dobrą praktyką jest przygotowywa-
nie przez administrację uczelni wzorów dokumentów, w szczególności statutu, dla 
osób zainteresowanych utworzeniem organizacji studenckich. Pozwoli to osobom 
niemającym doświadczenia ani wiedzy w tym zakresie na sprawne założenie organi-
zacji studenckiej. 

Dokumentację przygotowaną przez założycieli organizacji studenckiej należy 
złożyć do właściwej komórki administracji uczelnianej. Podlega ona wówczas kon-
troli formalnej i merytorycznej. Kontrola merytoryczna dotyczyć będzie zgodno-
ści statutu organizacji (regulaminu, deklaracji założycielskiej) z przepisami prawa 
i statutem uczelni. Decyzję o rejestracji podejmuje rektor i stanowi ona decyzję ad-
ministracyjną11. Od decyzji rektora w sprawie rejestracji przysługuje odwołanie do 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Zastosowanie będą więc miały 
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego12 oraz ustawy Prawo o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi13 14.

Organizacja studencka działająca w formie stowarzyszenia wymaga rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji starosty. 

W Krajowym Rejestrze Sądowym (zwanym dalej KRS) uwidocznione są stowa-
rzyszenia, które posiadają osobowość prawną, tzw. rejestrowe. Mogą to być stowa-
rzyszenia, które prowadzą działalność gospodarczą lub nieprowadzące działalności 
gospodarczje. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wpisem do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego w ramach KRS, a tym samym stowarzyszenie bę-
dzie pod tym samym numerem uwidocznione w rejestrze organizacji pozarządo-
wych oraz przedsiębiorców prowadzonych w ramach KRS. Procedura rejestracji 
w KRS jest najbardziej skomplikowana ze wszystkich omawianych w niniejszym 
opracowaniu15. Wiąże się bowiem z koniecznością wypełnienia kilku/kilkunastu 
formularzy. Zanim jednak członkowie stowarzyszenia przystąpią do jego rejestracji 
należy przeprowadzić zebranie założycielskie. Obecnie wymagane jest minimum 
siedem osób do założenia stowarzyszenia. Jest to regulacja funkcjonująca dopie-

11 Tak: H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie…, s. 580. Por. E. Ura [w:]  
sW. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie…, s. 465; D. Dudek, Komentarz 
do art. 205, [w:] M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2012, 
Legalis.

12 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. 
Dz.U. 2017, poz. 1257.

13 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1369 ze zm.

14 Szerzej kwestie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego 
oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w odniesieniu do in-
dywidualnych decyzji podejmowanych w sprawach studenckich zostały omówione w kolej-
nych częściach niniejszej monografii. Uwagi te będą miały odpowiednie zastosowanie także 
do decyzji rektora w przedmiocie wpisu do rejestru organizacji studenckich.

15 Por. R. Barański, A. Olejniczak, Fundacje i stowarzyszenia, Warszawa 2012, s. 6-7.
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ro od kilkunastu miesięcy. Przed zmianami wymagane było minimum piętnaście 
osób. Ustawodawca w sposób istotny uprościł procedurę tworzenia stowarzyszeń 
rejestrowych. Osoby te muszą przeprowadzić zebranie założycielskie celem podję-
cia kilku kluczowych uchwał: o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu statutu oraz 
o wyborze komitetu założycielskiego albo władz stowarzyszenia. W chwili obecnej 
art. 9 p.o.s. przewiduje możliwość wybrania władz stowarzyszenia zamiast komite-
tu założycielskiego. W pierwotnym brzmieniu tego przepisu założyciele wybierali 
najpierw komitet założycielski, a dopiero później władze stowarzyszenia. Niektóre 
podmioty dokonywały nawet wyborów władz na kolejnym walnym zebraniu, prze-
prowadzonym po rejestracji stowarzyszenia, co należało uznać za rozwiązanie dys-
funkcjonalne16. Zazwyczaj członkami komitetu założycielskiego byli członkowie 
zarządu, a więc przytoczoną zmianę należy ocenić bardzo pozytywnie. Z perspek-
tywy rejestracji stowarzyszenia w KRS istotną spraw było skonstruowanie statutu. 
Generalnie ustawodawca daje dużą swobodę w zakresie kształtowania treści statutu 
stowarzyszenia, jednakże art. 10 ust. 1 p.o.s. wprowadza pewne „wymogi minimal-
ne” w zakresie spraw objętych materią statutową17. 

Zgodnie z tym przepisem statut powinien zawierać: 
1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji 

i instytucji;
2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
3. cele i sposoby ich realizacji;
4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz 

prawa i obowiązki członków18;
5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu 

oraz ich kompetencje;
6. możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynno-

ści wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
7. sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciąga-

nia zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz 
stowarzyszenia;

8. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek 
członkowskich;

9. zasady dokonywania zmian statutu;
10. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Analiza powyższych wymogów prowadzi do wniosku, iż są one niezwykle 
ogólne, stąd też nie stanowią ograniczenia w działalności stowarzyszenia. Przykła-
dem jest chociażby punkt piąty powyższego zestawienia, który obliguje do ujęcia 

16 Szerzej zob. P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2008, s. 116-118.
17 Szerzej zob. Ibidem, s. 163-193.
18 Nieprecyzyjne regulacje w tym zakresie mogą stać się przesłanką do podjęcia przez 

rektora działań o charakterze nadzorczym. Zob. m.in.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 
maja 2016 r., II SA/Wa 1892/15, Legalis nr 1471744.
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w statucie władz stowarzyszenia, nie precyzując ile ma być organów19 i jak mają się 
nazywać20. 

Po przeprowadzeniu zebrania założycielskiego zarząd składa wniosek o wpis 
stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem, listą założycie-
li, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania 
oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz stowarzyszenia 
oraz adresem siedziby stowarzyszenia. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną 
i może rozpocząć działalność po wpisie do KRS. Na orzeczenie odmawiające wpisu 
do rejestru przysługuje droga odwoławcza zgodnie z przepisami procedury cywil-
nej, według której prowadzone jest postępowanie rejestrowe.

Mniej sformalizowaną procedurą jest zakładanie stowarzyszenia zwykłego. Jest 
to drugi z rodzajów stowarzyszeń przewidzianych ustawa Prawo o stowarzysze-
niach21. Nazwa tego rodzaju stowarzyszenia może być nieco myląca, jednakże istotą 
jej wyróżniania jest maksymalne uproszczenie procedur rejestracji i zasad funkcjo-
nowania. W pierwszej kolejności warto zauważyć, że stowarzyszenie to nie posiada 
osobowości prawnej, co generuje pewne ograniczenia w jego działalności, o któ-
rych to będzie mowa w dalszej części niniejszego opracowania. Osoby w liczbie co 
najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin 
działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub 
cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzy-
szenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, 
sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia 
zwykłego. Ustawa określa więc, podobnie jak w przypadku stowarzyszeń rejestro-
wych, wymogi minimalne, niezbędne do uregulowania w akcie wewnętrznym, ja-
kim jest regulamin. Należy w tym miejscu podkreślić, że ustawa wprowadza inne 
nazewnictwo i nie mówi o statucie, lecz wprost o regulaminie, a więc tak powinna 
brzmieć nazwa tego dokumentu. Z powyższego zestawienia widać, iż zarząd nie jest 
organem obligatoryjnym, podobnie jak organ kontroli wewnętrznej. Jeżeli stowa-
rzyszenie zwykłe zamierza posiadać zarząd, wówczas określa w regulaminie działal-
ności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności 
jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególno-
ści zaciągania zobowiązań majątkowych. Analogicznie wygląda sytuacja w przypad-
ku chęci posiadania organu kontroli wewnętrznej. 

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do 
ewidencji prowadzonej przez organ nadzoru, tj. starostę właściwego ze względu na 
siedzibę stowarzyszenia. Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo 
zarząd składają na piśmie staroście wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwy-
kłych, dołączając regulamin działalności; listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, 

19 Poza wymienionymi obligatoryjnie w ustawie, jak walne zebranie członków, za-
rząd, organ kontroli wewnętrznej.

20 Przykładowo ustawa wskazuje na istnienie organu kontroli wewnętrznej, ale to 
członkowie wybierają nazwę tego organu. Zwyczajowo nosi on nazwę komisji rewizyjnej, 
ale spotyka się w praktyce także nazwy inne nazwy, np. „rada”. Zob. także P. Suski, Stowarzy-
szenia…, s. 194-195.

21 Por. P. Suski, Stowarzyszenia…, s. 302-304.
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zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz 
własnoręczne podpisy założycieli; imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer 
PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków za-
rządu; imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kon-
troli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ; adres siedziby 
stowarzyszenia zwykłego. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy 
członkowie zarządu, w przeciwnym wypadku wniosek podpisuje wyłącznie przedsta-
wiciel reprezentujący stowarzyszenie. Ustawa przewiduje natomiast skomplikowaną 
procedurę w zakresie wpisu do ewidencji. Nie jest to bowiem decyzja administracyjna 
wydawana przez starostę, zaś jedynie informacja. Zgodnie z art. 40a ust. 4 p.o.s. staro-
sta informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe 
albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis. 
W przypadku, gdy starosta nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia 
wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków, przedstawicielowi reprezentu-
jącemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na 
bezczynność do sądu administracyjnego. Do rozpoznania tej skargi stosuje się prze-
pisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że organ 
nadzorujący przekazuje akta sprawy i odpowiedź na skargę w terminie 14 dni od dnia 
wniesienia skargi, zaś sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt 
sprawy wraz z odpowiedzią na skargę. Nowe regulacje ustawy Prawo o stowarzysze-
niach pozwalają także uniknąć wątpliwości powstałych w doktrynie, a dotyczących 
wydawania zaświadczeń z ewidencji stowarzyszeń zwykłych22. Art. 40b ust. 4 p.o.s. 
stanowi, że ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nad-
zorującego w Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto każdy ma prawo otrzyma-
nia zaświadczeń z ewidencji.

Wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę podlegają także dwa rodzaje 
stowarzyszeń przewidziane w ustawie o sporcie. Podkreślić należy, że odrębny tryb 
rejestracji (poza KRS) stowarzyszeń posiadających osobowość prawną dotyczy wy-
łącznie organizacji sportowych, co uznać należy za wyraz skutecznego lobbingu 
środowisk sportowych w zakresie tworzenia tych regulacji23. Celowo wskazałem, 
że powyższy pogląd dotyczy stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, gdyż 
stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej (stowarzyszenia zwykłe) podle-
gają wpisowi do ewidencji starosty. Art. 4 u.o.s. wprowadza dwa rodzaje stowarzy-
szeń będących organizacjami sportowymi – uczniowskie kluby sportowe oraz kluby 
sportowe, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej24. 
Ustawa o  sporcie wprowadza zaledwie jeden przepis odnoszący się do funkcjono-

22 Szerzej zob. E. Hadrowicz, Komentarz do art. 40a [w:] E. Hadrowicz, Prawo o sto-
warzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis. P. Suski, Stowarzyszenia, s. 316.

23 Por. M. Gniatkowski, P. Kokot [w:] M. Gniatkowski (red.), Ustawa o sporcie. Ko-
mentarz, Warszawa 2011, s. 36.

24 W zakresie drugiego z rodzajów stowarzyszenia podkreślić należy, że ustawa po-
sługuje się stwierdzenie „których statutu nie przewidują [...]”. Wyklucza to możliwość re-
jestracji klubu sportowego, który w statucie ma wskazaną taką możliwość, lecz powołuje 
się, że w praktyce takowej nie prowadzi i nie jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców 
KRS.
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wania tychże podmiotów. Art. 4 ust. 3 u.o.s. wskazuje, iż członkami uczniowskie-
go klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele. 
Użycie słów „w szczególności” wskazuje, że także inne osoby mogą być członkami 
uczniowskiego klubu sportowego, np. absolwenci szkoły, czy też osoby niezwiązane 
w żaden sposób ze szkołą25. W praktyce znaleźć można przykłady, że członkowie ka-
dry narodowej seniorów, czy też reprezentanci Polski na Igrzyskach Olimpijskich są 
zawodnikami uczniowskich klubów sportowych. Wydaje się jednak, że nie było to 
intencją ustawodawcy, który kilkadziesiąt lat temu tworzył ten rodzaj stowarzyszeń. 
Niewłaściwa regulacja omawianych przepisów powoduje jednak, że taki rodzaj 
działalności (w zakresie sportu wyczynowego) pozostaje w zgodzie z przepisami 
prawa26. Poza powyższą regulacją, w zakresie tworzenia i działalności stowarzyszeń, 
do uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych, których statuty 
nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zastosowanie będą miały 
omówione powyżej zasady dotyczące stowarzyszeń rejestrowych27. Odmienny bę-
dzie jedynie tryb rejestracji. Powyżej wspomniałem, że ewidencję prowadził będzie 
starosta właściwy ze względu na siedzibę klubu sportowego. Zaznaczyć przy tym 
należy, że są to odrębne ewidencje, a więc biorąc pod uwagę stowarzyszenia zwykłe, 
starosta będzie prowadził trzy odrębne ewidencje, każda dla odrębnego rodzaju sto-
warzyszenia. Poza organem ewidencyjnym, mamy do czynienia z istotną redukcją 
formalizmu w zakresie wniosku o wpis28. Do wniosku o wpis do ewidencji dołącza 
się: statut; listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodze-
nia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy; informację o adresie siedzi-
by klubu sportowego. W przeciwieństwie do prowadzenia ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych, wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji nastę-
puje w drodze decyzji administracyjnej. Od przedmiotowej decyzji wydanej przez 
starostę można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 
a w dalszej kolejności skargę do sądu administracyjnego.

Funkcjonowanie stowarzyszeń w ramach szkoły wyższej

Funkcjonowanie uczelnianych organizacji studenckich, wpisanych do rejestru 
rektora i nieposiadających osobowości prawnej nie budzi większych wątpliwości 
w praktyce. Poza zasadami działania określonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie 
wyższym, kluczowe będzie zagadnienie ich finansowania. Art. 204 ust. 3 p.s.w. 
umożliwia finansowanie uczelnianych organizacji studenckich, warunkując to jedy-
nie przedstawianiem władzom uczelni sprawozdań i rozliczeń z otrzymanych środ-

25 Podobnie: W. Cajsel, Ustawa o sporcie. Komentarz, Warszawa 2011, s. 52;  
M. Gniatkowski, P. Kokot [w:] M. Gniatkowski (red.), Ustawa o sporcie…, s. 36.

26 W doktrynie określono ten przepis jako „pozbawiony praktycznej doniosłości” 
– zob. M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak, Ustawa o sporcie. Komentarz, 
Warszawa 2011, s. 45. Por. W. Cajsel, Ustawa o sporcie…, s. 51-52.

27 Szerzej zob. m.in.: M. Gniatkowski, P. Kokot [w:] M. Gniatkowski (red.), Ustawa 
o sporcie…, s. 35.

28 Podobnie: M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak, Ustawa o sporcie…, 
s. 44.
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ków nie rzadziej niż raz w semestrze. Materia ta może stać się przedmiotem regula-
cji wewnętrznych (zarządzeń rektora), które określać będą szczegółowe/techniczne 
kwestie z tym związane, w tym także procedurę aplikowania o środki finansowe do 
władz uczelni. Rozliczanie tych środków odbywać się będzie w ramach pionu finan-
sowego administracji uczelni.

Organizacje studenckie działające w formie stowarzyszeń mogą prowadzić zde-
cydowanie szerszą działalność niż uczelniane organizacje studenckie wpisane do 
rejestru rektora. Stowarzyszenia, które posiadają osobowość prawną, mogą zaciągać 
zobowiązania, aplikować o środki zewnętrzne, posiadają zdolność sądową. Nieco 
inaczej wygląda kwestia stowarzyszeń zwykłych, które jak wskazałem powyżej nie 
posiadają osobowości prawnej. Prawo o stowarzyszeniach przyznaje jednak pewne 
prawa tego rodzaju podmiotom. Zgodnie z art. 40 p.o.s. stowarzyszenie zwykłe może 
we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zacią-
gać zobowiązania, pozywać i być pozywane, natomiast każdy członek odpowiada 
za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem 
solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta 
powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bez-
skuteczna. Ponadto stowarzyszenia zwykłe mogą otrzymywać dotacje, analogicznie 
jak stowarzyszenia z osobowością prawną. Można więc wskazać, że w chwili obecnej 
stowarzyszenia zwykłe są ułomnymi osobami prawnymi29.

Organizacje studenckie działające w formie stowarzyszeń mogą funkcjonować 
w ramach szkoły wyższej. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie wprowadza 
wymogu uzyskania zgody na ogólnie pojęte działanie stowarzyszenia w szkole 
wyższej. Brak jest tych regulacji w zakresie ustawowych kompetencji rektora oraz 
senatu. Powstaje jednak pytanie, czy możliwe jest wprowadzenie takiej kompeten-
cji w statucie uczelni lub innym akcie wewnętrznym? Wydaje się, że ustawodaw-
ca chcąc wprowadzić procedurę wyrażania zgód czy ewidencjonowania tychże 
stowarzyszeń działających w szkole wyższej stworzyłby zasady analogiczne do art. 
205 p.s.w., tj. wskazałby rektora jako organ ewidencyjny. Tak się jednak nie stało. 
Uważam więc, że nie ma możliwości prowadzenia ewidencji czy też wprowadzania 
procedury wyrażania zgody na działanie stowarzyszenia w ramach szkoły wyższej. 
Na brak możliwości prowadzenia rejestru organizacji studenckich działających 
w formie stowarzyszenia wskazali także H. Izdebski i J. Zieliński30. Zaprezentowany 
pogląd nie oznacza oczywiście, że takie stowarzyszenie może prowadzić dowolne 
działania w ramach uczelni. Zgoda będzie wyrażana np. w zakresie udostępnienia 
lokalu biurowego lub pomieszczenia na spotkania konferencje organizowane przez 
stowarzyszenie, czy też w zakresie finansowania działań z budżetu uczelni. Mamy 
więc do czynienia z wyrażaniem zgody w indywidualnych przypadkach, w świetle 
pojawiających się potrzeb, nie zaś zgody o charakterze generalnym, która odnosi się 
do bliżej nieokreślonego pojęcia jak „zgoda na funkcjonowanie”. Zauważyć także 
należy, że przyjęcie koncepcji owej zgody generalnej i tak nie zwalnia stowarzysze-
nia do występowania o zgodę w sprawach indywidualnych. „Zgoda na funkcjono-

29 Szerzej na temat ułomnych osób prawnych zob. m.in.: A. Wolter, J. Ignatowicz, K. 
Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 229-231.

30 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie…, s. 580-581.
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wanie” budzi także wątpliwości w sytuacji, kiedy stowarzyszenie chce wynająć od-
płatnie pomieszczenie należące do uczelni. Wprowadziłoby to do wniosku, iż poza 
standardową umową najmu stowarzyszenie takie, skoro prowadzi działania na tere-
nie uczelni, musi wystąpić o „zgodę na funkcjonowanie”. 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym w bardzo ciekawy sposób różnicuje moż-
liwość wsparcia finansowego stowarzyszeń działających w szkole wyższej, wskazu-
jąc, że organy uczelni mogą przeznaczać środki materialne wyłącznie dla działają-
cych w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów 
i nauczycieli akademickich. Mamy tutaj do czynienia z brakiem spójności regula-
cji ustawowych, gdyż w przypadku organizacji doktoranckich, owo wsparcie jest 
możliwe, jeżeli stowarzyszenie nie zrzesza innych członków oprócz doktorantów, 
studentów i pracowników uczelni. Wykładnia literalna przytoczonych przepisów 
powoduje, że organizacja studencka chcąc liczyć na wsparcie nie może zrzeszać dok-
torantów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Pomijając 
fakt, iż w praktyce bardzo trudno byłoby ten fakt zbadać, postulować należy de lege 
ferenda ujednolicenie powyższych regulacji poprzez zastosowanie do organizacji 
studenckich formuły szerszej zakresowo występującej obecnie w odniesieniu do or-
ganizacji doktoranckich. Szczegółowe omawianie pozostałych kwestii dotyczących 
wsparcia organizacji studenckich przez organy uczelni wychodzi jednak poza ramy 
niniejszego opracowania, zważywszy na fakt, iż zagadnienie to omówione zostanie 
w kolejnym rozdziale niniejszej monografii.

Nadzór nad funkcjonowaniem organizacji studenckich

Zagadnienie nadzoru nad funkcjonowanie organizacji studenckich należy roz-
patrywać przez pryzmat form prawnej działania tychże podmiotów. Odmienne 
zasady będą dotyczyły organizacji, które zarejestrowane są w rejestrze rektora, zaś 
odrębne dla stowarzyszeń zarejestrowanych zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach 
lub ustawa o sporcie. 

W zakresie nadzoru nad uczelnianymi organizacjami studenckimi wskazać na-
leży na kompetencje rektora oraz senatu. Są one przewidziane w art. 205 ust. 4 i 5 
p.s.w. stąd też uczelnia nie może wprowadzić w statucie lub innym akcie wewnętrz-
nym odmiennych uprawnień. Zgodnie z art. 205 p.s.w. rektor uchyla uchwałę or-
ganu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodną z przepisami prawa, statutem 
uczelni lub statutem (regulaminem, deklaracją założycielską) tej organizacji, nato-
miast senat uczelni, na wniosek rektora, rozwiązuje uczelnianą organizację studen-
cką, jeżeli w jej działalności rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy ustawowe, 
statut uczelni lub statut (regulamin, deklaracja założycielska) organizacji.31 Podkre-

31 W literaturze wskazano nawet na potrzebę wyodrębnienia ust. 5 w art. 205 p.s.w. 
jako odrębnego przepisy ze względu na jego wagę. Zob. H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo 
o szkolnictwie…, s. 581. H. Izdebski i J. Zieliński zauważyli także, że do uchwały senatu 
stosuje się odpowiednio przepisu kodeksu postępowania administracyjnego (art. 207 ust. 
1 k.p.k.), a więc możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
a w razie utrzymania w mocy uchwały wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Ibidem, 
s. 581. W odniesieniu do decyzji rektora D. Dudek (D. Dudek, Komentarz do art. 205 [w:] 
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ślić także należy, że senat nie może podjąć działań nadzorczych z własnej inicjatywy, 
lecz wyłącznie na wniosek rektora32. Analizując przytoczone przepisy, wskazać na-
leży na obligatoryjność działań – rektor „uchyla”, senat „rozwiązuje”, a więc przy za-
istnieniu powyższych przesłanek organy uczelni mają obowiązek podjąć stosowne 
działania nadzorcze. W przeciwnym razie zachowanie to można rozważać w kon-
tekście niedopełnienia obowiązków. 

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń, w tym uczniowskich klubów spor-
towych oraz klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia 
działalności gospodarczej prowadzi starosta właściwy ze względu na siedzibę sto-
warzyszenia. Oznacza to, że dla większości rodzajów stowarzyszeń (poza stowa-
rzyszeniami rejestrowymi) starosta będzie zarówno organem ewidencyjnym, jak 
i organem nadzoru33. Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością sto-
warzyszeń wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i posta-
nowieniami statutu. Ma on prawo żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia 
odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów), a także żądać 
niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia. Z perspektywy stowarzyszenia 
istotne jest jednak, żeby organ nadzorujący wskazał uzasadnienie kierowanych żą-
dań. W przypadku niezastosowania się stowarzyszenia do wymienionych, sąd, na 
wniosek organu nadzorującego, może nałożyć grzywnę w wysokości jednorazowo 
nieprzekraczającej 5000 zł. Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu 
stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do żądań organu nadzorującego. Stowa-
rzyszenie, w terminie 7 dni, może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny. 

W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem 
lub narusza postanowienia statutu w sprawach, organ nadzorujący, w zależności od 
rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie 
w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia lub wystą-
pić do sądu o zastosowanie środków nadzoru34. Sąd rozpoznając wniosek, może 
na wniosek lub z własnej inicjatywy wydać zarządzenie tymczasowe o zawieszeniu 
w czynnościach zarządu stowarzyszenia, wyznaczając przedstawiciela do prowadze-
nia bieżących spraw stowarzyszenia.

Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może: 
1. udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia; 

M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie…,) stwierdził, iż z brzmienia art. 205 p.s.w. wynika, że 
jest ona ostateczna. Dokonując jednak wykładni literalnej art. 207 p.s.w. należy sformuło-
wać wniosek przeciwny – o zastosowaniu przepisów kodeksu postępowania administracyj-
nego oraz przepisów o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. Przepis ten odno-
si się bowiem wprost do decyzji organów uczelni „w sprawach nadzoru nad działalnością 
uczelnianych organizacji studenckich”. 

32 Szerzej zob. E. Ura [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie…, 
s. 466. Por. D. Dudek, Komentarz do art. 205 [w:] M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie…

33 Szerzej zob. m.in. W. Cajsel, Ustawa o sporcie…, s. 54.
34 Szerzej na temat środków stosowany przez organ nadzoru nad stowarzyszeniami 

zob. P. Suski, Stowarzyszenia…, s. 273-278.
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2. uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia; 
3. rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczy-

we naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przy-
wrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem35.

W zakresie stosowania najsurowszego środka, tj. rozwiązania stowarzyszenia, 
podkreślić należy, że rozpoznając wniosek, sąd może zobowiązać władze stowarzy-
szenia do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie i zawiesić postępowa-
nie. W razie bezskutecznego upływu terminu, sąd, na wniosek organu nadzorujące-
go lub z własnej inicjatywy, podejmie zawieszone postępowanie.

Często podejmowanie działań nadzorczych wiąże się z problemami z wyłonie-
niem władz. Jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań praw-
nych, sąd, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, ustanawia dla 
niego kuratora. Kurator jest obowiązany do zwołania w okresie nie dłuższym niż  
6 miesięcy walnego zebrania członków (zebrania delegatów) stowarzyszenia w celu 
wyboru zarządu. Do czasu wyboru zarządu, kurator reprezentuje stowarzyszenie 
w sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwienia.

Powstaje natomiast pytanie o uprawnienia organów uczelni do podejmowa-
nia działań nadzorczych wobec stowarzyszeń. Żadna z przytoczonych ustaw nie 
przewiduje uprawnień rektora lub senatu do podejmowania działań nadzorczych 
analogicznych do przypisanych staroście lub sądowi. Organy uczelni mogę jedynie 
przekazywać staroście stosowne informacje, na podstawie których podjęte zostaną 
wskazane powyżej środki nadzoru. Przepisy ustawy uniemożliwiają natomiast kie-
rowanie przez organy uczelni wniosków do sądu o zastosowanie sądowych środków 
nadzoru. Prawo o stowarzyszeniach wyraźnie określa, że wnioski do sądu złożyć 
może wyłącznie starosta i prokurator. Złożenie takiego wniosku wprost do sądu 
spowoduje jego przekazanie przez sądu do organu nadzorującego, tj. starosty właś-
ciwego według siedziby organizacji studenckiej.

Mając na uwadze powyższe warto podkreślić, że uprawnionym do podjęcia klu-
czowych działań z zakresu nadzoru, w tym niosących za sobą skutki finansowe jest 
wyłącznie sąd, a tym samym regulacje te realizują konstytucyjne prawo do sądu.

Wnioski

Dokonana analiza ukazuje bardzo dużą różnorodność form prawnych, w ra-
mach których mogą działać organizacje studenckie. Mówimy tutaj zarówno o bar-
dzo uproszczonych formach, jak uczelniana organizacja studencka wpisana do 
rejestru rektora oraz formach prawnych generujących znaczną liczbę czynności 
niezbędnych do zarejestrowania i bieżącego funkcjonowania podmiotu jak np. 
stowarzyszenie rejestrowe. Zauważyć także należy, że niniejsze opracowanie doty-
czy organizacji studenckich, a więc podmiotów zrzeszających osoby fizyczne, gdzie 
istotny jest substrat ludzki. Odmienną formą organizacji pozarządowych jest funda-
cja, jednakże nie może być ona organizacją studencką z uwagi na fakt, że nie zrzesza 
osób fizycznych. Konstrukcja działania fundacji zakłada istnienie kapitału, który 

35 Szerzej na temat środków sądowego nadzoru nad stowarzyszeniami zob. P. Suski, 
Stowarzyszenia…, s. 278-283.
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ma być pomnażany i przeznaczany na cele wskazane w statucie fundacji. Mając to 
na względzie, forma ta nie została poddana analizie.

W poszczególnych częściach niniejszego artykułu wskazałem na potrzebę zmian 
w przepisach prawa, które wpłynęłyby z pewnością na uniknięcie wątpliwości poja-
wiających się w praktyce funkcjonowania organizacji studenckich. 

Podsumowując powyższe wywody z perspektywy sportowych organizacji stu-
denckich zauważyć należy, że najkorzystniejszą i najmniej skomplikowaną w sensie 
prawnym formą działalności jest uczelniana organizacja studencka wpisana do re-
jestru rektora. Chcąc prowadzić bardziej zaawansowaną działalność, w tym także 
związaną z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, niezbędna jest rejestracja sto-
warzyszenia na gruncie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W tym 
względzie zasadnym jest wykorzystanie trybu rejestracji przewidzianego w ustawie 
o sporcie, tj. dokonanie rejestracji u właściwego starosty jako klub sportowy, którego 
statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej. Bez wątpienia najpo-
pularniejszą formą sportowej organizacji studenckiej są jednostki Akademickiego 
Związku Sportowego, jednak szczegółowe kwestie dotyczące ich funkcjonowania 
w szkole wyższej zostaną omówione w kolejnych rozdziałach niniejszej monografii.

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania organizacji studenckich 

w szkołach wyższych. W analizie uwzględniono różne formy prawne działania organizacji, począwszy 
od organizacji uczelnianych wpisanych do rejestru rektora, poprzez stowarzyszenia funkcjonujące na 
gruncie prawa powszechnie obowiązującego. Autor przytacza poglądy doktryny dotyczące omawia-
nych kwestii, a także wskazuje na wątpliwości wynikające z interpretacji przepisów prawa. Wskazano 
także postulaty zmian w przepisach prawa.

Słowa kluczowe: Organizacja studencka, rejestr rektora, nadzór, klub sportowy, ewidencja staro-
sty, Krajowy Rejestr Sądowy

Summary
The article is devoted to issues concerning the functioning of student organizations in universities. 

The analysis takes into account different legal forms of the organization’s operation, starting from the 
university organization entered into the register of the rector, through associations operating on the 
basis of universally binding law. The author quotes the views of the doctrine regarding the issues di-
scussed, and also points to doubts arising from the interpretation of the law. The postulates of changes 
in legal regulations were also indicated.

Keywords: Student organization, rector’s register, supervision, sports club, county mayor’s regi-
ster, National Court Register
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dr Renata Kopczyk

Wspieranie działalności sportowych 
organizacji studenckich przez władze uczelni

Wprowadzenie

Jednym z istotniejszych praw studenckich jest uprawnienie do zrzeszania się 
w uczelnianych organizacjach studenckich. Prawo to przyznaje ustawa Prawo o szkol-
nictwie wyższym1 (zwanej dalej p.s.w.). W artykule poprzedzającym niniejsze opraco-
wanie szczegółowo omówiono zagadnienie tworzenia, ewidencjonowania i nadzoru 
na działalnością organizacji studenckich, w tym stowarzyszeń działających w uczelni. 
Funkcjonowanie organizacji studenckiej wiąże się oczywiście z jej rolą w codziennym 
funkcjonowaniu uczelni, jednakże uzależnione jest od posiadanych środków finanso-
wych. To właśnie posiadane środki finansowe będą determinowały skalę działalności 
organizacji studenckiej. Oczywistym jest, że z uwagi na charakter działalności część 
zadań organizacja studencka będzie mogła realizować wyłącznie w oparciu o pracę 
społeczną swoich członków i/lub wolontariat. Są jednak zadania/ sfery, których reali-
zacja będzie utrudniona lub niemożliwa bez środków finansowych. Dotyczy to szero-
kiego spektrum – począwszy od sprzętu biurowego, a skończywszy na wyjazdach na 
konferencje naukowe lub organizacja konferencji naukowych i innego rodzaju wyda-
rzeń w siedzibie uczelni.

W niniejszym opracowaniu przedstawię możliwe sposoby finansowania sporto-
wych organizacji studenckich – zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. W kolejnej 
części artykułu szczegółowo zostaną omówione wewnętrzne sposoby wsparcia, tj. 
przez władze uczelni. Z uwagi na fakt, iż rozwiązania ustawowe dotyczące organi-
zacji studenckich są niezwykle zbliżone do przepisów odnoszących do organizacji 
doktoranckich, w dalszej części opracowania będę odnosiła się do organizacji stu-
denckich, zaś w przypadku odmienności regulacji, odrębnie przytoczone zostaną 
aspekty dotyczące organizacji doktoranckich.

1 Ustawa z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym, 27.07.2005 r., t.j. Dz.U. z 2017 r., 
poz. 2183, zwana dalej p.s.w.
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Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania organizacji 
studenckich

Na potrzeby niniejszego opracowania źródła (sposoby) finansowania sporto-
wych organizacji studenckich można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza 
to źródła zewnętrzne. Zaliczyć do nich można w szczególności: środki sponsorskie, 
środki publiczne (dotacje), środki z prowadzonej działalności sportowej/działalno-
ści gospodarczej. Źródła wewnętrzne, czyli środki władz uczelni można podzielić 
na: świadczenia rzeczowe i osobowe, granty (środki celowe na określone działanie/
działania), środki na bieżącą działalność. 

Zewnętrzne finansowanie uzależnione jest od formy prawnej, w której dzia-
ła sportowa organizacja studencka. Realizacja umów sponsorskich, ubieganie się 
o dotacje do jednostek samorządu terytorialnego/administracji rządowej, czy też 
prowadzenie działalności gospodarczej to elementy działalności podmiotów posia-
dających osobowość prawną. Zgodnie z art. 204 ust. 2  p.s.w. w uczelni mogą działać 
stowarzyszenia zrzeszające wyłącznie studentów lub studentów i nauczycieli akade-
mickich, co umożliwia finansowania ich przez władze uczelni2. Warto odnotować, 
że art. 210 ust. 2 p.s.w. w odniesieniu do organizacji doktoranckich wprowadza 
dużo szerszy katalog podmiotowy, wymieniając studentów, doktorantów i pracow-
ników uczelni. W tej opcji, członkami takiego stowarzyszenia mogą być także pra-
cownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi, a tworzący przecież spo-
łeczność akademicką. Powstaje w tym miejscu pytanie, czy treść art. 204 i 210 p.s.w. 
wprowadza ograniczenia w zakresie działalności w uczelni innych podmiotów, np. 
mających status prawny fundacji? Przytoczone przepisy uniemożliwiają finanso-
wanie tego typu organizacji (niebędących stowarzyszeniami), jednakże nie zabra-
niają realizacji działań na uczelni, np. organizacji konferencji czy zajęć sportowych, 
oczywiście po uprzednim uzyskaniu zgody władz uczelni lub po prostu wynajmując 
pomieszczenia w sposób komercyjny, w oparciu o ustalony cennik. Podsumowując, 
inne podmioty poza stowarzyszeniami (np. fundacje, sportowe spółki akcyjne), 
mogą pełnić rolę sportowych organizacji działających w szkole wyższej, jednakże 
nie będą uprawnione do pozyskiwania środków na gruncie art. 204 i 210 p.s.w. Ot-
warta pozostaje więc droga do ich finansowania ze źródeł zewnętrznych. 

Jako przykład finansowanie zewnętrznego podałam umowy sponsorskie, co wią-
że się z prowadzeniem przez organizację sportową działalności gospodarczej. Wy-
maga to oczywiście rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pamiętać bowiem 
należy, że odrębny system rejestracyjny przewidziany w ustawie z dnia z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie3 (ewidencja starosty) dotyczy wyłącznie klubów sporto-
wych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej4. Reje-

2 Szerzej zob. H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, 
Warszawa 2015, s. 590; E. Ura [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie 
wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 478.

3 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1463, zwana dalej 
u.o.s.

4 Szerzej zob.: M. Gniatkowski, P. Kokot [w:] M. Gniatkowski (red.), Ustawa o spor-
cie. Komentarz, Warszawa 2011, s. 35-37; W. Cajsel, Ustawa o sporcie. Komentarz, Warszawa 



91Wspieranie działalności sportowych  organizacji studenckich

stracja w Krajowym Rejestrze Sądowym wiąże się z uwidocznieniem w rejestrze sto-
warzyszeń oraz równocześnie w rejestrze przedsiębiorców, a tym samym niezbędne 
jest podanie kodów działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Umowa 
sponsorska jest, obok umowy dotacyjnej, najczęściej występującym stosunkiem 
prawnym zapewniającym zewnętrzne źródło finansowania sportowej organizacji 
studenckiej. W zamian za reklamę danego podmiotu (znaku towarowego, produk-
tu) organizacja sportowa otrzymuje wynagrodzenie. Umowa sponsoringowa za-
wierać będzie podstawowe parametry, które organizacja sportowa będzie musiała 
zrealizować, w tym np. liczbę nośników, ich rozmiar i częstotliwości ich prezentacji.

Biorąc pod uwagę znaczenie z perspektywy finansów organizacji sportowych, 
najważniejszym zewnętrznym źródłem finansowania są dotacje udzielane przez 
organy administracji publicznej. Mam tutaj na myśli organy administracji rządo-
wej oraz samorządowej. Nie należy zapominać właśnie o administracji rządowej, 
gdyż sport jest jedną ze sfer zainteresowania tego szczebla administracji publicznej. 
Przykładowo Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje bardzo ciekawy program 
wsparcia mniejszych organizacji sportowych pt. Klub, obejmując wsparciem setki 
podmiotów z całej Polski. Ciężar finansowania organizacji sportowych spoczywa 
jednak na jednostkach samorządu terytorialnego, a w szczególności samorządzie 
gminnym. Gmina jest bowiem podstawowym szczeblem samorządu terytorialnego, 
będącym najbliżej obywateli i realizującym zadania o charakterze podstawowym. 
Obecnie procedura dotacyjna jest realizowana w oparciu o ustawę o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie5. W pierwszej kolejności zauważyć należy, 
że korzystanie z dotacji ze środków publicznych nie jest uzależnione od posiadania 
statusu organizacji pożytku publicznego, który wprowadziła przytoczona ustawa. 
Status organizacji pożytku publicznego może bowiem uzyskać organizacja poza-
rządowa, która spełni wymogi określone przepisami tej ustawy6. Szczegółowa ana-
liza przesłanek niezbędnych do uzyskania statusu organizacji pożytku publiczne-
go wykracza jednak poza zakres niniejszego opracowania.  Z dotacji udzielanych 
przez jednostki administracji publicznej mogą korzystać podmioty wskazane w art. 
3 u.d.p.p. Przepis ten stanowi, że organizacjami pozarządowymi są: 1) niebędące 
jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, 
bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowy-
mi osobami prawnymi, 2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne 
lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. Art. 3 ust. 
3 u.d.p.p. wprowadza enumeratywny katalog podmiotów, które mogą prowadzić 
działalność pożytku publicznego nie będąc organizacjami pozarządowymi. Ujęto 

2011, s. 50-58; M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak, Ustawa o sporcie. Ko-
mentarz, Warszawa 2011, s. 42-45

5 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450, zwana dalej u.d.p.p.

6 Szerzej na temat organizacji pożytku publicznego zob. m.in. A. Ceglarski, Orga-
nizacje pożytku publicznego, Warszawa 2005; J. Kosowski, Współpraca jednostek samorządu 
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, Warszawa 2012, s. 16-27.
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w nim: 1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie prze-
pisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwaran-
cjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego; 2) stowarzyszenia jednostek samorządu teryto-
rialnego; 3) spółdzielnie socjalne; 4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1463 
i 1600), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość docho-
du na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 
swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników7. Powyższy katalog wymieniłam 
nieprzypadkowo, gdyż znajdują się w nim organizacje sportowe, tj. spółki kapita-
łowe. Podmiotów tych nie można uznać jednak za organizacje studenckie w rozu-
mieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Z perspektywy analizo-
wanej tematyki możemy więc mówić o funkcjonowaniu organizacji studenckich 
w formie stowarzyszeń. Nie należy jednak zapominać, że organizacja studencka, 
w szczególności nieposiadająca osobowości prawnej będzie mogła korzystać z po-
średnictwa wyżej wymienionych podmiotów w zakresie aplikowania o środki pub-
liczne. Dopuścić należy bowiem składania wniosku o przyznanie dotacji (oferty) 
oraz późniejszą realizację umowy dotacyjnej np. przez fundację uczelnianą, która 
będzie realizowała działania na rzecz i w porozumieniu np. z klubem uczelnianym 
AZS nieposiadającym osobowości prawnej. Będzie to z jednej strony stanowiło for-
mę pomocy fundacji uczelnianej (bądź innego podmiotu występującego w tej roli) 
dla klubu uczelnianego AZS bez osobowości prawnej, a jednocześnie pozwoli na 
skorzystanie ze środków publicznych. Forma ta wydaje się szczególnie atrakcyjna, 
gdy klub uczelniany AZS nie prowadzi szerokiej działalności sportowej, a jedynie 
okazjonalne akcje i ubieganie się o status podmiotu z osobowością prawną byłoby 
niezasadne. 

Procedura dotacyjna, mimo kilkukrotnych zmian dokonywanych przez ustawo-
dawcę, cechuje się istotnym stopniem sformalizowania. Składa się bowiem z kilku 
elementów:
1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert przez organ administracji publicznej.
2. Okresu składania ofert (min. 21 dni od daty ogłoszenia konkursu).
3. Oceny formalnej i merytorycznej ofert.
4. Rozstrzygnięcia konkursu.
5. Podpisania umowy na realizację zadania publicznego8.

7 Szerzej zob. m.in.: A. Gluziński, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie, Warszawa 2005, s. 12-18; J. Kopyra, Ustawa o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2005, s. 32-48; J. Kosowski, Współpraca…, op. cit., s. 
14-16.

8 Szerzej na temat procedury konkursowej zob. m.in.: K. Puchacz, Newe zasady 
udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych przez jednostki sektora publicz-
nego przy realizacji zadań publicznych, Gdańsk 2011, s. 65-100; J. Kosowski, Współpraca…, 
op. cit., s. 91-134.
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Zakończenie powyższej procedury stanowi jednocześnie wstęp do realizacji umowy 
i złożenia sprawozdania po upływie terminu realizacji zadania publicznego. Ostatnim 
aspektem jest kontrola merytoryczna i finansowa jego wykonania. Ów istotny stopień 
sformalizowania wiąże się bowiem  z precyzyjnym określeniem celu wydatkowania środ-
ków i późniejszą kontrolą finansowo-księgową. W zależności od organu administracji 
publicznej, nawet 100% udzielanych dotacji podlega kontroli, w tym kontroli wszystkich 
dokumentów księgowych, jakie wiążą się z zadaniem publicznym. Z jednej bowiem stro-
ny można mówić o istotnym stopniu „uciążliwości” dla organizacji sportowej, jednakże 
nie można zapominać, iż są to środki publiczne, a tym samym mechanizm kontrolny musi 
zapewniać organowi administracji publicznej możliwość wnikliwej analizy przeznacze-
nia środków. W części jednostek samorządu terytorialnego obok procedur dotacyjnych, 
coraz częściej stosowane jest zawieranie umów promocyjnych (sponsorskich) związanych 
z promocją jednostki samorządu terytorialnego podczas rozgrywek ligowych bądź im-
prezy sportowej. Zróżnicowany charakter tych dwóch stosunków prawnych powoduje, 
że wynagrodzenie za świadczenie usług promocyjnych nie podlega powyższemu mecha-
nizmowi kontroli, a weryfikacja następuje na etapie sprawozdania z realizacji umowy 
promocyjnej i polega na sprawdzeniu czy wszystkie świadczenia promocyjne określone 
w umowie zostały zrealizowane.

Omawiając zewnętrzne źródła finansowania działalności sportowych orga-
nizacji studenckich warto wspomnieć o działalności sportowej, która nie będzie 
stanowiła działalności gospodarczej. Mam tutaj na myśli, np. organizację dodat-
kowych zajęć sportowych dla członków organizacji, za które organizacja sportowa 
będzie pobierała wynagrodzenie. Dotyczyć to może zarówno dodatkowych zajęć 
sportowych w siedzibie uczelni (np. basen, siłownia), ale także wyjazdów na obozy 
sportowe/szkoleniowe. Będzie to więc źródło finansowania niezależne od składek 
członkowskich oraz wsparcia władz uczelni, a w części sytuacji może okazać się nie-
odzowne przy braku innych środków finansowych (np. publicznych) i oczywiście 
chęci zrealizowania takiego działania.

W podanej powyżej klasyfikacji źródeł finansowania, w ramach źródeł we-
wnętrznych wskazać należy składki członkowskie. Składki członkowskie dotyczą 
zarówno organizacji studenckich wpisanych do rejestru rektora, jak i stowarzyszeń, 
niezależnie od tego czy podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, czy 
też do ewidencji starosty (na podstawie ustawy o sporcie). Obowiązek uiszczania 
składek członkowskich wynika ze statutu organizacji sportowej, zaś brak jego reali-
zacji czy też nieterminowość może stać się przesłanką do podjęcia przez uprawniony 
w statucie organ (np. zarząd, sąd koleżeński) decyzji o charakterze dyscyplinarnym. 
Z uwagi na fakt, iż składki członkowskie pochodzą od członków danej organizacji 
sportowej, zaliczyłam je do wewnętrznych źródeł finansowania. Od strony praktycz-
nej zauważyć jednak należy, że są to zazwyczaj środki niewystarczające do prowa-
dzenia bieżącej działalności, stąd też organizacja sportowa musi korzystać z innych 
źródeł finansowania, w tym wsparcia władz uczelni, o czym będzie mowa poniżej.
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Podstawa prawna do  wspierania działalności sportowych 
organizacji studenckich przez władze uczelni

Analiza problematyki wsparcia działalności sportowych organizacji studenckich 
przez władze uczelni powinna rozpocząć się od weryfikacji podstaw prawnych do 
udzielania wsparcia określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Art. 204 
i art. 201 p.s.w. wprowadzają expressis verbis podstawę prawną do udzielania sto-
sownego wsparcia materialnego dla dwóch rodzajów organizacji sportowych. Mowa 
tutaj o uczelnianych organizacjach studenckich wpisanych do rejestru rektora (nie-
posiadające osobowości prawnej) oraz stowarzyszeniach działających w uczelni. 
O ile jednak w przypadku pierwszej z rodzaju organizacji, ustawa nie wprowadza 
dodatkowych przesłanek, to w odniesieniu do stowarzyszeń takowe przesłanki zo-
stały określone. Art. 204 ust. 3 p.s.w. umożliwia wsparcie stowarzyszeń zrzeszających 
wyłącznie studentów lub studentów i nauczycieli akademickich. Rozwiązania do-
tyczące doktorantów w pewnym stopniu się różnią od przytoczonej regulacji. Art. 
210 ust. 2 p.s.w. stanowi podstawę prawną do finansowania stowarzyszeń, które nie 
zrzeszają innych członków oprócz doktorantów, studentów i pracowników uczel-
ni. Komentując przytoczone regulacje, w pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że 
dotyczą one zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych9. W literaturze za-
znaczono, że powyższe regulacje dotyczą studentów i pracowników nie tylko danej 
uczelni10. Pogląd ten jest niezwykle ważny Zapewne uznano, że w przytoczonych 
przepisach brak jest odniesienia wyłącznie do podmiotów z danej uczelni. Uzasad-
nieniem takiego stanowiska może być także integracja środowiska akademickiego 
różnych uczelni i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.

Niezrozumiałe jest natomiast zróżnicowanie treści art. 204 i art. 210 p.s.w. 
w odniesieniu do katalogu podmiotowego członków danej organizacji sportowej11. 
Oznacza to, że organizacje doktoranckie działające w formie stowarzyszeń, chcąc 
być finansowane przez władze uczelni,  mogą zrzeszać także studentów, natomiast 
w analogicznej sytuacji organizacje studenckie nie mogą zrzeszać doktorantów. 
Trudno doszukać się racjonalnego wytłumaczenia tego typu sytuacji. Odpowiedzi 
nie przynosi także analiza dokumentów z procesu legislacyjnego. Bez wątpienia 
rekomendować więc należy, że organizacje studenckie działające w formie stowa-
rzyszeń, nie wskazywały w statucie precyzyjnie, że stanowią organizacje studenckie 
w rozumieniu art. 204 p.s.w. Można wówczas przyjąć, że takie stowarzyszenie będzie 
stanowić organizację doktorancką, nawet, jeśli doktoranci stanowią nieliczną gru-
pę wśród jej członków. Drugie zróżnicowanie podmiotowe dotyczy pracowników 
uczelni. Art. 204 ust. 2 p.s.w. wprowadza kolejne ograniczenie, tym razem zawężając 
do grupy nauczycieli akademickich. Warto zauważyć, że art. 107 p.s.w. wskazuje, 
że pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący 
nauczycielami akademickimi, zaś przepis art. 108 definiuje nauczycieli akademi-

9 Tak: H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie…, s. 580.
10 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie…, s. 579. Por. E. Ura [w:] W. Sanetra, 

M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie…, s. 465.
11 Problem ten dostrzeżono także w doktrynie. Zob. m.in. H. Izdebski, J. Zieliński, 

Prawo o szkolnictwie…, s. 579.
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ckich poprzez wprowadzenie zamkniętego katalogu, zawierającego: 1) pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych; 2) pracowników dydaktycznych; 3) pracowników 
naukowych; 4) dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników 
dokumentacji i informacji naukowej. Poza grupą nauczycieli akademickich, do gru-
py pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zaliczyć można np. pra-
cowników administracji i obsługi. Brak jest moim zdaniem uzasadnienia do takiego 
różnicowania pozycji prawnej tych dwóch grup pracowników uczelni. Ma to istot-
ne znaczenie właśnie w działalności sportowej, która z jednej strony ma integrować 
całą społeczność akademicką, z drugiej zaś umożliwiać osiąganie jak  najwyższych 
wyników sportowych. W praktyce należy zastosować przytoczone powyżej rozwią-
zanie zakładające traktowanie takich organizacji jako organizacji doktoranckich 
w rozumieniu art. 210 p.s.w. 

Mając na uwadze powyższe, de lege ferenda postulować należy zmianę omawia-
nych regulacji poprzez zrównanie praw organizacji studenckich i doktoranckich. 
Pozytywnie ocenić należy projekt nowej ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego. 
Art. 118 ust. 5 projektu12 zakłada, że uczelnia może przeznaczać środki na realizację 
działań uczelnianych organizacji studenckich i działających w uczelni stowarzyszeń 
zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów, doktorantów i nauczycieli aka-
demickich. Powoduje bowiem uniknięcie wątpliwości dotyczących kręgu podmio-
tów, które mogą być zrzeszone w takich stowarzyszeniach/ terenowych jednostkach 
organizacyjnych. Powstaje jednak pytanie, w jakim kształcie zostanie uchwalona 
przedmiotowa ustawa.

Powyższa regulacja jest niezwykle istotna, gdyż niespełnienie kryterium pod-
miotowego powoduje, że władze uczelni nie będą mogły wspierać działalności ta-
kiej organizacji sportowej.

Kolejną kwestią, która powinna zostać przeanalizowana jest zakres wsparcia. 
W pierwszej kolejności zauważyć należy zróżnicowaną regulację dotyczącą orga-
nizacji studenckich oraz samorządu studenckiego. Zgodnie z art. 202 ust. 8 p.s.w. 
uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów samo-
rządu studenckiego. Dotyczy to więc wszystkich wydatków uznanych za niezbędne 
(np. siedziba, materiały biurowe, wyjazdy). W odróżnieniu do regulacji dotyczą-
cych samorządu studenckiego, art. 204 ust. 3 p.s.w. przewiduje możliwość przezna-
czania środków materialnych dla organizacji sportowych. W literaturze słusznie 
zauważono, że mamy do czynienie ze wsparciem działalności organizacji sporto-
wych, nie zaś ich stuprocentowym finansowaniem, jak w przypadku samorządu stu-
denckiego13. Przyjąć więc należy założenie, że organizacja sportowa ma inne źródła 
finansowania, zarówno wewnętrzne (jak składki członkowskie), jak i zewnętrzne 
(dotacje od organów administracji publicznej). Ponadto zauważyć należy, że art. 
204 ust. 3 p.s.w. mówi o fakultatywności wsparcia organizacji sportowych przez 
władze uczelni14. Oczywistym jest jednak, że chęć rozwoju działalności sportowej 

12 Art. 118 projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16.09.2017 r., 
www.nauka.gov.pl.

13 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie…, s. 579.
14 Por. D. Dudek, Komentarz do art. 204 [w:] M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie…, 

op. cit., Legalis.
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będzie powodowała większe wsparcie ze strony władz uczelni. Nie można przecież 
zapominać, że jest to doskonała forma promocji uczelni, ale także ma przełożenie 
na pozycję uczelni w różnego rodzaju rankingach. Praktyka pokazuje, że rektorzy 
coraz chętniej korzystają właśnie z promocji uczelni poprzez wspieranie działalno-
ści sportowej (np. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). 

Formy wspierania działalności sportowych organizacji 
studenckich przez władze uczelni

Dokonana powyżej analiza prawnych możliwości wspierania działalności orga-
nizacji sportowych przez władze uczelni prowadzi do wniosku, iż regulacje ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym nie dają odpowiedzi, w jakiej formie to wsparcie ma 
być realizowane. Oznacza to więc swobodę w kształtowaniu form owego wsparcia 
na poszczególnych uczelniach. Analiza praktyki funkcjonowania omawianych re-
gulacji prowadzi do wniosku, iż formy wsparcia można podzielić na dwie zasadnicze 
grupy: wsparcie rzeczowe oraz wsparcie finansowe15.

Wsparcie rzeczowe może być realizowane w kilku podstawowych formach. Mam 
tutaj na myśli udostępnianie pomieszczeń na działalność organizacji16. Dotyczyć to 
może zarówno pomieszczeń biurowych (odrębnego lub wspólnego dla kilku organi-
zacji studenckich), ale także innych pomieszczeń uczelni. Z perspektywy działalno-
ści sportowej oczywistym jest, że dotyczy to przed wszystkim obiektów sportowych. 
Udostępnienie obiektów sportowych powinno się odbywać na ustalonych zasadach 
w oparciu o regulamin obiektu sportowego. W szczególności, ze względów bezpie-
czeństwa i odszkodowawczych niezbędne jest wskazanie osoby, która będzie odpo-
wiadać za grupę sportową realizującą zadania w konkretnych godzinach. Oprócz 
pomieszczeń wsparcie rzeczowe może obejmować sprzęt będący własnością uczelni. 
Mam tutaj na myśli sprzęt biurowy (komputer, drukarka, itp.) oraz sprzęt sportowy 
(piłki, siatki, bramki, kajaki, urządzenia do ćwiczeń siłowych, itp.).

Wsparcie finansowe związane będzie z asygnowaniem środków finansowych na 
prowadzone przez organizację sportową działania, np. udział w rywalizacji sporto-
wej. W tej grupie możemy mówić zarówno o środkach, które zostaną przelane na 
konto organizacji sportowej, jak i środkach, które będą stanowiły wydzieloną pulę 
w budżecie uczelni. 

Przelew środków finansowych na konto organizacji sportowej dotyczy oczywi-
ście stowarzyszeń posiadających osobowość prawną. Może się odbywać na mocy po-
rozumienia pomiędzy uczelnią a organizacją sportową, w którym zostaną określone 
prawa i obowiązki każdej ze stron. Podstawa prawną do zawarcia takiego porozu-
mienia będzie właśnie art. 204 ust. 3 p.s.w. Analiza przepisów ustawy Prawo o szkol-
nictwie wyższym powoduje, że porozumienie to umożliwia przekazanie środków 

15 Podobnie: D. Dudek, Komentarz do art. 204 [w:] M. Pyter (red.), Prawo o szkolni-
ctwie…, op. cit., Legalis.

16 Tak: M. Polinceusz [w:], M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Prawo o szkol-
nictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015, s. 283; D. Dudek, 
Komentarz do art. 204 [w:] M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie…, op. cit., Legalis.
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stricte na określoną działalność (np. sportową). Tym samym w moim przekonaniu 
nie będą miały tutaj zastosowania obowiązujące w uczelniach procedury zamówień 
publicznych. Odbywać się to może np. na zasadzie refundacji kosztów/części kosz-
tów udziału studenta w sportowej rywalizacji akademickiej (np. Akademickich Mi-
strzostwach Polski). W tym miejscu wskazać należy także inną formę finansowego 
wsparcia działalności organizacji sportowej, jaką jest zawarcie umowy promocyjnej. 
Uczelnia dokonuje zakupu określonych w umowie świadczeń promocyjnych pła-
cąc za nie wynagrodzenie, które rzecz jasna, zgodnie ze statutem, przeznaczane jest 
na działalność statutową takiej organizacji sportowej. Forma ta nie jest jednak po-
chodną art. 204 ust. 3 p.s.w. i powyższe uwagi nie będą miały do niej zastosowania. 
Niezbędne jest więc zastosowanie procedury zamówień publicznych, chociażby 
w formule zamówienia z wolnej ręki poprzez przyjęcie założenia, że chcemy pro-
mować uczelnię akurat w ekstraklasie piłki ręcznej przez klub mający siedzibę w da-
nym mieście. Wówczas należy wykazać że dana organizacja sportowa jest jedynym 
wykonawcą ze względów technicznych o obiektywnym charakterze (art. 67 ust. 1 
pkt. 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych). Niezbędne będą oczywiście nego-
cjacje dotyczące szczegółowych świadczeń promocyjnych i kwoty wynagrodzenia 
za świadczenie usług promocyjnych (art. 66 ustawy).

Druga ze wskazanych sytuacji dotyczy organizacji studenckich, które nie posia-
dają osobowości prawnej, a więc uczelnianych organizacji studenckich wpisanych 
do rejestru rektora, a także jednostek organizacyjnych ogólnopolskich stowarzy-
szeń, które nie posiadają osobowości prawnej (np. kluby uczelniane Akademickiego 
Związku Sportowego nieposiadające osobowości prawnej). Z uwagi na brak osobo-
wości prawnej, finansowanie zadań nie może odbywać się poprzez przelew środków 
na konto takiego podmiotu. Środki te pozostają w budżecie uczelni i są wydatkowa-
ne w oparciu o wewnętrzne przepisy prawne, w tym te dotyczące zamówień publicz-
nych. Tym samym udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wyjeździe 
na zawody (transport, zakwaterowania, itp.) realizuje uczelnia. Podobnie sprawa 
wygląda w przypadku zakupu sprzętu sportowego, który następnie pozostawałby na 
stanie uczelni. Ten wariant finansowania zakłada, że operatorem środków finanso-
wych (podmiotem rozliczającym) będzie komórka organizacyjna uczelni. W prak-
tyce można zaobserwować co najmniej kilka rozwiązań w przedmiotowym zakre-
sie. Mam tutaj na myśli rozliczanie przez komórkę administracji uczelni (np. biuro 
spraw studenckich). W ostatnich latach można zaobserwować trend polegający na 
powierzaniu tych zadań specjalnie utworzonej komórce organizacyjnej uczelni – 
biuro sportu (np. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej 
w Lublinie). W praktyce finansowanie może się odbywać także poprzez jednost-
kę ogólnouczelnianą zajmującą się sprawami kultury fizycznej – studium wycho-
wania fizycznego i sportu/centrum kultury fizycznej. Kluczowe jest jednak, żeby 
środki te miały wprost swoje przeznaczenie i władze organizacji sportowej miały 
realny wpływ na wydatkowanie puli przeznaczonej na ich organizację studencką 
przez władze uczelni. Zauważyć można także, że fakt posiadania osobowości praw-
nej przez sportową organizację studencką będącą stowarzyszeniem nie oznacza, że 
nie jest możliwe skorzystanie z tej formy wsparcia finansowego. Brak jest bowiem 
formalno-prawnych przeszkód w tym zakresie. Pamiętać bowiem należy, że wydat-
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kowanie tych środków następuje z przeznaczeniem na działalność sportową studen-
tów, doktorantów lub pracowników uczelni, nie zaś podmiotów trzecich.

Wnioski

Dokonana analiza ukazuje bardzo dużą różnorodność form finansowania 
działalności sportowych organizacji studenckich. W artykule wskazano i scha-
rakteryzowano zarówno źródła zewnętrzne finansowania działalności sportowej, 
jak i źródła wewnętrzne, do których zaliczyłam właśnie wsparcie udzielane przez 
władze uczelni. Podstawa prawna do wsparcia działalności studenckich i doktoran-
ckich organizacji sportowych zwarta w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym jest 
niezwykle syntetyczna, jednakże w niniejszym opracowaniu wskazano, że także i na 
jej podstawie możliwe jest wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań formalno-
-prawnych pozwalających, które z jednej strony będą formułowały zasady współpra-
cy, a z drugiej zabezpieczą władze uczelni przez uwagami ze strony organów kon-
troli państwowej.

Zauważyć należy, że sformułowane powyższej, bardzo różnorodne, warianty 
wsparcia działalności sportowej organizacji studenckiej są możliwe do wdrożenia 
w różnych typach uczelni, także uwzględniając ich specyfikę. Mamy bowiem do czy-
nieni zarówno ze wsparciem rzeczowym (barterowym), jak i finansowym. Wsparcie 
finansowe może być natomiast realizowane w dwóch zasadniczych wariantach i nie 
zawsze wiązać się z przekazaniem środków na konto organizacji sportowej, co może 
czasem budzić wątpliwości władz uczelni, szczególnie gdy organizacja studencka 
działa od niedawna. Niezależnie od wybranego wariantu kluczowe jest jednak po-
zostawienie swobody w zakresie przeznaczania środków finansowych na określone 
cele, które zarząd organizacji studenckiej musi określić i shierarchizować, biorąc za 
nie odpowiedzialność.

W niniejszym artykule wskazałam także na potrzebę zmian w przepisach prawa, 
które wpłynęłyby z pewnością na uniknięcie wątpliwości pojawiających się w prak-
tyce funkcjonowania organizacji studenckich. Pozytywne, że dostrzeżono to także 
w toku prac nad nową ustawą regulującą funkcjonowanie szkolnictwa wyższego.

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym finansowania organizacji studenckich w szko-

łach wyższych. W analizie uwzględniono różnorodne źródła finansowania działalności organizacji 
sportowych, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Ponadto odniesiono się do tematyki podstawy 
prawnej udzielania stosownego wsparcia przez władze uczelni. Autorka szczegółowo omawia dwie za-
sadnicze formy wsparcia działalności organizacji sportowej przez władze uczelni – wsparcie rzeczowe 
i finansowe. Wskazano także postulaty zmian w przepisach prawa.

Słowa kluczowe: Organizacja studencka, finansowanie, środki na działalność, dotacje, granty, 
wsparcie rzeczowe.



99Wspieranie działalności sportowych  organizacji studenckich

Summary
The article is devoted to issues concerning the financing of student organizations in universities. 

The analysis includes various sources of financing sports organization activities, both external and in-
ternal. In addition, reference was made to the subject of the legal basis for providing adequate support 
by the university authorities. The author discusses in detail two basic forms of support for sports or-
ganization activities by the university authorities – material and financial support. The postulates of 
changes in legal regulations were also indicated.

Keywords: Student organization, financing, funds for activities, subsidies, grants, material support
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funkcjonowania klubu AZS z osobowością 

prawną

Wprowadzenie

W rozdziale poprzedzającym szczegółowo omówione zostały zagadnienia doty-
czące funkcjonowania organizacji studenckich w świetle ustawy Prawo o stowarzy-
szeniach1 (zwana dalej p.o.s.), ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym2 (zwana dalej 
p.s.w.) oraz aktów wewnętrznych uczelni. Analiza ta odnosiła się do organizacji stu-
denckich zajmujących się różnych sferami życia akademickiego, w tym także orga-
nizacji sportowych.

Zaproponowałem podział na trzy rodzaje organizacji studenckich:
1. uczelniane organizacje studenckie działające na podstawie przepisów p.s.w. 

i podlegające wpisowi do rejestru rektora3;
2. organizacje studenckie działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

– Prawo o stowarzyszeniach, podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądo-
wego lub ewidencji starosty;

3. organizacje studenckie działające na podstawie ustawy z dnia z dnia 25 czerw-
ca 2010 r. o sporcie (zwaną dalej u.o.s.)4 oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
– Prawo o stowarzyszeniach, podlegające wpisowi do ewidencji starosty.

Praktyka pokazuje, że wiodącą rolę w zakresie organizacji sportowych odgrywa-
ją jednostki organizacyjne Akademickiego Związku Sportowego działające w for-

1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, t.j. Dz.U. 2017 poz. 
210.

2 Ustawa z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym, 27.07.2005 r., t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2183, zwana dalej p.s.w.

3 W doktrynie podkreślono, że dotyczy to zarówno uczelni publicznej, jak i niepub-
licznej. Zob. H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 
2015, s. 580.

4 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, t.j. Dz.U. 2017 poz. 1463.
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mule klubów uczelnianych. Rola ta wynika z wieloletniej tradycji istnienia struktur 
Akademickiego Związku Sportowego na uczelniach oraz rozbudowanego systemu 
współzawodnictwa prowadzonego właśnie w ramach jednostek organizacyjnych 
AZS. Dostrzec oczywiście należy, że poza jednostkami organizacyjnymi AZS, 
w szkołach wyższych funkcjonują inne organizacje sportowe, jednak z własnych 
doświadczeń i analiz z perspektywy uczelni lubelskich stwierdzić mogę, że ich ak-
tywność jest dużo niższa.

Z perspektywy zaprezentowanego podziału na trzy rodzaje organizacji studen-
ckich stwierdzić należy, że jednostki organizacyjne Akademickiego Związku Spor-
towego z osobowością prawną będą znajdowały się w drugiej grupie, tj. organizacji 
działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzysze-
niach. Poniżej zostanie więc dokonana analiza kwestii związanych z formalno-praw-
nymi aspektami funkcjonowania tego rodzaju organizacji studenckich w szkole wyż-
szej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2015 r. w ustawie 
Prawo o stowarzyszeniach5, a odnoszących się do funkcjonowania terenowych jed-
nostek organizacyjnych Akademickiego Związku Sportowego. 

W odróżnieniu od organizacji uczelnianych (studenckich lub doktoranckich), 
organizacje studenckie działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach 
mogą zrzeszać zarówno studentów, jak i doktorantów, co w praktyce jest normą. 
Będzie to miało przełożenie na kwestie finansowania przez organy uczelni, o czym 
będzie mowa w dalszej części niniejszego opracowania.

Akademicki Związek Sportowy i jego struktury terenowe

Akademicki Związek Sportowy jest największą organizacją sportową w Polsce, 
licząca ponad czterdzieści tysięcy członków i kilkaset jednostek organizacyjnych, 
z których największą grupę stanowią kluby AZS działające przy uczelniach. Histo-
ria Akademickiego Związku Sportowego została bardzo szczegółowo opracowana6, 
jednakże brak jest takiej analizy z perspektywy formalno-prawnych aspektów dzia-
łalności tego stowarzyszenia. Niniejsze opracowanie ma wypełnić tą lukę z perspek-
tywy funkcjonowania klubów AZS z osobowością prawną w szkołach wyższych. 

Akademicki Związek Sportowy jest stowarzyszeniem osób fizycznych działa-
jącym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach i zarejestrowanym obecnie 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przed powstaniem Krajowego Rejestru Sądo-
wego, Akademicki Związek Sportowy był wpisany do rejestru stowarzyszeń pro-
wadzonego przez Sąd Wojewódzki w Warszawie (VIII Wydział Cywilny)7. Cieka-

5 Ustawa z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923), która to weszła w życie w dniu 
20.05.2016 r.

6 Zob. m.in. R. Wryk, Narodziny i rozwój Akademickiego Związku Sportowego do 
roku 1949, Poznań 2014; H. Hanusz, Akademicki Związek Sportowe w Polsce Ludowej, Po-
znań 2014; B. Korpak, Akademicki Związek Sportowy w Trzeciej Rzeczpospolitej, Poznań 
2014.

7 Szerzej zob.: B. Korpak, Akademicki Związek Sportowy w Trzeciej Rzeczpospolitej, 
Poznań 2014, s. 17.
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wym w tym względzie aspektem jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nazwy 
stowarzyszenia jako „Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny”, przy czym 
Zarząd Główny jest jednym z jego organów, zaś statut w żadnym przepisie takiej na-
zwy podmiotu nie wprowadza. Stwierdzić więc należy, że na etapie rejestracji został 
przez wnioskodawcę oraz sąd popełniony błąd w zakresie określenia nazwy pod-
miotu. Od czasu wpisu Akademickiego Związku Sportowego do KRS, kwestia ta 
nie została jednak skorygowana i w rejestrze widnieje błędna nazwa stowarzyszenia, 
niezgodna ze statutem.

Akademicki Związek Sportowy ma bardzo rozbudowaną strukturę organizacyj-
ną. Jako jedno z niewielu stowarzyszeń sportowych posiada terenowe jednostki or-
ganizacyjne. Ponadto, w ramach struktury tworzone są kluczy uczelniane/środowi-
skowe oraz organizacje środowiskowe. Podstawową jednostką organizacyjną AZS 
jest klub uczelniany, działający przy szkole wyższej lub klub środowiskowy, mający 
szerszy zakres działalności, np. skupiający szkolenie dzieci i młodzieży w wymia-
rze ogólnomiejskim czy też regionalnym. Strukturą zrzeszającą kluby uczelniane 
i środowiskowe AZS z danego obszaru jest organizacja środowiskowa AZS, mająca 
wymiar wojewódzki, a więc zbieżny z podziałem administracyjnym kraju. Zgodnie 
ze statutem Akademickiego Związku Sportowego kluby uczelniane i środowisko-
we powstają z woli członków założycieli, a ich zatwierdzenie następuje w drodze 
uchwały Zarządu Głównego AZS, natomiast organizację środowiskową tworzą 
wszystkie kluby AZS działające na obszarze określonym uchwałą Zarządu Główne-
go AZS. Jej zatwierdzenie następuje także w drodze uchwały Zarządu Głównego. 
Pomimo tak rozbudowanej struktury zauważyć należy, że wszyscy członkowie są 
członkami stowarzyszenia, jakim jest Akademicki Związek Sportowy, nie zaś człon-
kami klubów uczelnianych. Wynika to z faktu, iż AZS jest stowarzyszeniem osób 
fizycznych, a nie związkiem stowarzyszeń (klubów AZS).

Każda z wymienionych powyżej struktur, jako terenowa jednostka organizacyj-
na, może posiadać osobowość prawną, co umożliwiał art. 17 ust. 1a p.o.s. w wersji 
sprzed zmian dokonanych ustawą 25.09.2015 r.8 Przepis ten zakładał, iż tereno-
wa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną, jeżeli statut stowa-
rzyszenia to przewiduje. Statut Akademickiego Związku Sportowego w § 23 ust. 
4 stanowi, że jednostki organizacyjne AZS mogą posiadać osobowość prawną za 
zgodą Zarządu Głównego AZS. Zgodnie z przytoczonym przepisem Statutu AZS, 
jednostki organizacyjne AZS prowadzące działalność gospodarczą prowadzą ją na 
własny rachunek, podejmując zobowiązania jedynie do wysokości określonej war-
tością majątku powstałego wskutek prowadzenia tej działalności. 

Po wejściu w życie zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach, od 20.05.2016 r. 
regulacje dotyczące terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń znajdują 
się w art. 10a p.o.s. Przepis ten zakłada, że stowarzyszenie może tworzyć terenowe 
jednostki organizacyjne, jednakże wówczas statut stowarzyszenia musi określać: 1) 
zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej; 2) strukturę 
organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej; 3) organy terenowej jednostki 

8 Ustawa z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923), która to weszła w życie w dniu 
20.05.2016 r.
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organizacyjnej, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływa-
nia; 4) możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki orga-
nizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, 
w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania 
takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia.

Utrzymano możliwość uzyskiwania osobowości prawnej przez terenowe jed-
nostki organizacyjne stowarzyszeń, jeżeli statut stowarzyszenia tak stanowi (art. 10a 
ust. 3 p.o.s.). W takim przypadku statut stowarzyszenia musi określać 1) warunki, 
które muszą być spełnione, aby mogła ona uzyskać osobowość prawną; 2) zasady 
gospodarowania majątkiem; 3) sposób reprezentowania, w szczególności zaciągania 
zobowiązań majątkowych oraz zawierania umów z członkami jej zarządu; 4) szcze-
gółowe zasady likwidacji.

Nowe regulacje nie zostały jeszcze implementowane do statutu Akademickiego 
Związku Sportowego, gdyż zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 25.09.2015 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw9, w terminie 24 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia działające na 
podstawie przepisów dotychczasowych dostosują swoje statuty do wymagań usta-
wy. Termin ten upływa 20 maja 2018 r.

Powyższa analiza pokazuje, że w ramach struktury AZS mogą funkcjonować 
podstawowe komórki organizacyjne (terenowej jednostki organizacyjne w rozumie-
niu p.o.s.), tj. kluby uczelniane posiadające osobowość prawną, jak i nieposiadające 
osobowości prawnej. W niniejszym opracowaniu zostaną szczegółowo omówione 
kwestie dotyczące klubów uczelnianych AZS posiadających osobowość prawną, zaś 
w opracowaniu R. Kopczyk zaprezentowana zostanie tematyka klubów uczelnia-
nych AZS nieposiadających osobowości prawnej.

Tworzenie klubów uczelnianych AZS z osobowością prawną

Analiza przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu Akademickie-
go Związku Sportowego prowadzi do wniosku, iż powołanie klubu uczelnianego 
AZS z osobowością prawną może się odbywać w dwojaki sposób – utworzenie klu-
bu AZS posiadającego osobowość prawną, bądź przekształcenie istniejącej jednost-
ki w klub z osobowością prawną.

W pierwszym wariancie, rozważyć należy utworzenie nowej jednostki od same-
go początku posiadającej osobowość prawną. Wiąże się to oczywiście z wpisem do 
Krajowego Rejestru Sądowego. Procedura rejestracji w KRS jest najbardziej skom-
plikowana ze wszystkich procedur rejestracji stowarzyszeń10. Warto jednak zauwa-
żyć, że procedura występowania o zgody na utworzenie klubu oraz uzyskanie przez 
niego osobowości prawnej do Zarządu Głównego AZS w jeszcze większym stopniu 
komplikuje tę procedurę. 

W celu utworzenia klubu uczelnianego AZS posiadającego osobowość prawną 
niezbędne jest przeprowadzenie zebrania założycielskiego, na którym członkowie 

9 Ustawa z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923).

10 Por. R. Barański, A. Olejniczak, Fundacje i stowarzyszenia, Warszawa 2012, s. 6-7.
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założyciele decydują o powołaniu klubu uczelnianego AZS z osobowością praw-
ną, przyjęciu regulaminu (o ile statut stowarzyszenia to przewiduje) oraz wyborze 
organów. Do założenia stowarzyszenia wymagane jest minimum siedem osób. Jest 
to regulacja funkcjonująca dopiero od kilkunastu miesięcy. Przed zmianami wyma-
gane było minimum piętnaście osób. Ciekawym jest fakt, iż ustawa Prawo o sto-
warzyszeniach nie precyzuje minimalnej liczby osób niezbędnej do założenia tere-
nowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia. Pamiętać bowiem należy, że osoby 
zrzeszone w terenowej jednostce organizacyjnej stają się członkami stowarzyszenia. 
W literaturze można spotkać dwa rozbieżne stanowiska. Przykładowo, J. Brol11 oraz 
Z. Szypuliński12 uznali, że terenowa jednostka organizacyjna musi liczyć minimum 
15 osób13. Cytowani Autorzy nie wskazali jednak konkretnej podstawy prawnej, 
na której oparli to twierdzenie. Przeciwnego zdania jest m.in. W. Johann14, który 
uznał, że ustawa odnosi się jedynie stowarzyszenia, a nie do jego terenowej jednost-
ki organizacyjnej. Z poglądem tym należy się zgodzić, bowiem w świetle regulacji 
ustawowej, uznać należy, że próg minimalny 7 osób odnosi się do stowarzyszenia, 
a nie jego terenowej jednostki organizacyjnej. Zasadnym jest więc ujęcie w statu-
cie stowarzyszenia minimalnej liczby osób, niezbędnej do założenia terenowej jed-
nostki organizacyjnej. Pozwoli to rozwiać wszelkie wątpliwości. Pomocna w tym 
względzie będzie nowa regulacja art. 10a p.o.s. Zgodnie bowiem z art. 10a ust. 1 
pkt. 1 p.o.s. to statut stowarzyszenia określa zasady tworzenia terenowych jednostek 
organizacyjnych. Nowe regulacje, w przeciwieństwie do art. 17 ust. 1 a p.o.s. sprzed 
zmiany ustawą z dnia 25.09.2015 r., uszczegółowiają bowiem kompetencje stowa-
rzyszenia do kształtowania ustroju ich terenowych jednostek organizacyjnych. Na 
kanwie niniejszego opracowania stwierdzić należy, że Statut Akademickiego Związ-
ku Sportowego nie wprowadzał minimalnej liczby osób do założenia terenowej jed-
nostki organizacyjnej. Odnotować jednak należy że w materiałach wewnętrznych 
wskazano, że powinna to być liczba nie mniejsza niż 10-15 członków15.

Osoby te muszą przeprowadzić zebranie założycielskie celem podjęcia kilku 
kluczowych uchwał: o powołaniu klubu, o przyjęciu regulaminu oraz o wyborze 
komitetu założycielskiego albo władz terenowej jednostki organizacyjnej. W chwi-
li obecnej art. 9 p.o.s. przewiduje możliwość wybrania władz terenowej jednostki 

11 J. Brol, Prawo o stowarzyszeniach z komentarzem oraz przepisami wykonawczymi 
i związkowymi, Zielona Góra 1994, s. 99, 102. 

12 Z. Szypuliński, Prawo o stowarzyszeniach. Wzory pism – statutów i innych aktów 
z objaśnieniami oraz przepisami związanymi z prawem o stowarzyszeniach, Poznań 1997,  
s. 69.

13 Pogląd był wyrażany przed obniżeniem progu ustawowego do utworzenia stowa-
rzyszenia z 15 do 7 osób. W świetle nowych regulacji ustawowych stwierdzić należy, że cy-
towany Autor opowiadałby się za liczbą minimum 7 osób.

14 W. Johann, Komentarz do prawa o stowarzyszeniach. www.idee.ngo.pl, cytowane 
za P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2008, s. 181.

15 Szerzej zob. materiał pt. Wymogi do powołania klubu AZS, http://azs.pl/
dla-dzialacza/dokumenty/akty-prawne.
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organizacyjnej zamiast komitetu założycielskiego16. W pierwotnym brzmieniu 
tego przepisu założyciele wybierali najpierw komitet założycielski, a dopiero póź-
niej władze terenowej jednostki organizacyjnej. Niektóre podmioty dokonywa-
ły nawet wyborów władz na kolejnym walnym zebraniu, przeprowadzonym po 
rejestracji terenowej jednostki organizacyjnej, co należało uznać za rozwiązanie 
dysfunkcjonalne17.

W celu powołania stowarzyszenia niezbędne jest przyjęcie jego statutu. Art. 10 
ust. 1 p.o.s. wprowadza pewne „wymogi minimalne” w zakresie spraw objętych ma-
terią statutową18. Zgodnie z tym przepisem statut powinien zawierać: nazwę sto-
warzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji; teren 
działania i siedzibę stowarzyszenia; cele i sposoby ich realizacji; sposób nabywania 
i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki człon-
ków; władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu 
oraz ich kompetencje; możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagro-
dzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją; sposób reprezen-
towania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątko-
wych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia; sposób uzyskiwania 
środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich; zasady dokony-
wania zmian statutu; sposób rozwiązania się stowarzyszenia. Analiza powyższych 
wymogów prowadzi do wniosku, iż są one niezwykle ogólne, stąd też nie stanowią 
ograniczenia w działalności stowarzyszenia. Przykładem jest chociażby punkt piąty 
powyższego zestawienia, który obliguje do ujęcia w statucie władz stowarzyszenia, 
nie precyzując, ile ma być organów19 i jak mają się nazywać20.

Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 25.09.2015 r.21 w praktyce funkcjonował 
dualizm. W części przypadków terenowe jednostki organizacyjne działały na pod-
stawie statutu stowarzyszenia, a w innych posiadały własny statut22. W literaturze 
podkreślono, iż nie jest konieczne uchwalanie statutu dla terenowej jednostki orga-

16 Art. 9 p.o.s. odnosi się co prawda do stowarzyszenia, a nie terenowych jednostek 
organizacyjnych, jednakże wydaje się zasadne zastosowanie tych przepisów na zasadzie ana-
logii legis, chyba że statut stowarzyszenia zgodnie z nowym brzmienie art. 10a ust. 1 będzie 
wprowadzał odmienne regulacje. Przy braku odmiennych regulacji stosować moim zdaniem 
należy właśnie art. 9 p.o.s.

17 Szerzej zob. P. Suski, Stowarzyszenia…, s. 116-118.
18 Szerzej zob. Ibidem, s. 163-193.
19 Poza wymienionymi obligatoryjnie w ustawie, jak walne zebranie członków, za-

rząd, organ kontroli wewnętrznej.
20 Przykładowo ustawa wskazuje na istnienie organu kontroli wewnętrznej, ale to 

członkowie wybierają nazwę tego organu. Zwyczajowo nosi on nazwę komisji rewizyjnej, 
ale spotyka się w praktyce także nazwy inne nazwy, np. „rada”. Zob. także P. Suski, Stowarzy-
szenia…, s. 194-195.

21 Ustawa z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923).

22 Stąd też przytoczone zostały „wymogi minimalne” statutu z art. 10 p.o.s., który 
będą miały zastosowanie do tworzenia statutów terenowych jednostek organizacyjnych 
stowarzyszenia.
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nizacyjnej23, jednakże Akademicki Związek Sportowy jest jednym ze stowarzyszeń, 
których terenowe jednostki organizacyjne posiadają własne statuty. W mojej ocenie 
jest to rozwiązanie dysfunkcjonalne, powodujące istnienie zróżnicowanych regula-
cji w terenowych jednostkach organizacyjnych. Wątpliwości budzi także praktyka 
KRS, który nie we wszystkich przypadkach żąda od terenowej jednostki organi-
zacyjnej zgody zarządu stowarzyszenia na zmiany statutowe. Wątpliwości w tym 
względzie rozwiązuje przytoczona powyżej ustawa zmieniająca Prawo o stowarzy-
szeniach, na mocy której art. 10a ust. 2 p.o.s. expressis verbis stanowi, iż terenowa 
jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia. 
Przepis ten jednoznacznie przesądza o rezygnacji z odrębnych statutów terenowych 
jednostek organizacyjnych. W tym względzie zauważyć należy, że ustawa z dnia 
25.09.2015 r. wprowadziła termin na dostosowanie statutów do jej brzmienia. Tym 
samym do 20.05.2018 r. także Akademicki Związek Sportowy zobligowany jest do 
zmiany swojego statutu, a następnie przeprowadzenia skomplikowanej procedury 
mającej na celu dokonanie zmian w rejestrach wszystkich terenowych jednostek 
organizacyjnych.

Zgodnie z nowymi regulacjami, zgodnie z art. 10a ust. 3 p.o.s., statut stowa-
rzyszenia, przewidując uzyskanie osobowości prawnej przez terenowe jednostki 
organizacyjne musi przewidywać: warunki, które muszą być spełnione, aby mogła 
ona uzyskać osobowość prawną; zasady gospodarowania majątkiem; sposób repre-
zentowania, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych oraz zawierania 
umów z członkami jej zarządu; szczegółowe zasady likwidacji. Ponadto, na zasadach 
i w trybie określonym w statucie stowarzyszenia, terenowa jednostka organizacyjna 
może przyjąć regulamin określający szczegółową jej organizację i sposób działania. 
Członkowie założyciele terenowej jednostki organizacyjnej muszą się więc szczegó-
łowo zapoznać z tymi regulacjami, chcąc przystąpić do tworzenia regulaminu takiej 
jednostki. Do momentu zakończenia prac badawczych nad niniejszym opracowa-
niem, Akademicki Związek Sportowy nie przyjął nowego statutu, a tym samym 
trudno określić, czy znajdzie się w nim możliwość przyjmowania przez terenowe 
jednostki organizacyjne własnych regulaminów. W mojej ocenie takie rozwiązanie 
byłoby ze wszech miar zasadne. Wprowadzenie do Statutu AZS wymogu posiadania 
regulaminu będzie oznaczało konieczność jego przygotowania przez członków za-
łożycieli, celem przyjęcia na zebraniu założycielskim. Zauważyć przy tym należy, że 
regulamin nie może zawierać postanowień sprzecznych ze statutem stowarzyszenia, 
uszczegółowionym w świetle przytoczonych zmian regulacji ustawowych. Nie jest 
także zasadne powielanie (dublowanie) w regulaminie przepisów ujętych w statucie 
stowarzyszenia. Oznacza to, że regulamin powinien precyzować kwestie organiza-

23 Zob. m.in. J. Brol, Prawo o stowarzyszeniach…, s. 43; W. Wąsowicz, Glosa do wy-
roku Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1997 r., II CKN 362/97, „Państwo i Prawo” 
1998, nr 8, s. 106; L. Ciulkin, Wybrane problemy związane z podwójną osobowością praw-
ną oddziałów stowarzyszeń na tle obowiązków rejestrowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 
2004, nr 8, s. 45. W sposób jednoznaczny za funkcjonowaniem terenowej jednostki na pod-
stawie statutu stowarzyszenia na gruncie uprzednio obowiązujących regulacji opowiedziała 
się E. Hadrowicz – zob. E. Hadrowicz, Komentarz do art. 10a [w:] E. Hadrowicz, Prawo 
o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis.
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cyjne oraz techniczne nieujęte w ustawie, ani statucie stowarzyszenia. Jako przykład 
takiej regulacji można wskazać częstotliwość zebrań zarządu oraz jego kompetencje.

 Po przeprowadzeniu zebrania założycielskiego, zarząd klubu uczelnianego AZS 
(lub komitet założycielski) musi zgromadzić dodatkową dokumentację, wymaga-
ną uchwałą Zarządu Głównego AZS24. Do wniosku należy dołączyć: a) uchwałę 
walnego zebrania członów (delegatów) jednostki dotyczącą uzyskania osobowości 
prawnej wraz z listą obecności zebrania; b) przyjęty przez walne zebranie statut jed-
nostki, w tym także w wersji elektronicznej; c) deklaracje dotyczące zatrudniania 
obsługi organizacyjno-finansowej biura oraz siedziby klubu; d) uzasadnienie wnio-
sku zawierające plany jednostki związane z uzyskaniem osobowości prawnej; e) zgo-
dę Rektora Uczelni na uzyskanie osobowości prawnej (wyłącznie w przypadku klu-
bu uczelnianego). W nowym stanie prawnym zweryfikować będzie trzeba wymóg 
określony w lit. b. Podkreślić należy, że powyższe wymogi zostały wprowadzone 
celem uzyskania przez Zarząd Główny AZS pełnej wiedzy dotyczącej planów tere-
nowej jednostki organizacyjnej, tak aby organ ten mógł podjąć decyzję o wyrażeniu 
zgody na uzyskanie osobowości prawnej. Otrzymanie stosownego wniosku przez 
biuro Zarządu Głównego AZS uruchamia dalszą procedurę określoną przytoczoną 
powyżej uchwałą. Obligatoryjne jest wystąpienie do zarządu właściwej Organizacji 
Środowiskowej AZS z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie uzyskania osobowości 
prawnej przez jednostkę AZS25 oraz do Komisji Prawnej Zarządu Głównego AZS 
z prośbą o sporządzenie opinii w przedmiocie zgodności statutu jednostki ze statu-
tem AZS i obowiązującym prawem. 

Na gruncie dotychczasowych przepisów każda terenowa jednostka organizacyj-
na składała samodzielnie wniosek o wpis lub zmianę wpisu (np. przy zmianie władz 
lub/i statutu) do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek na urzędowym formula-
rzu był składany wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, 
datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założy-
cieli, protokołem z wyboru władz klubu, adresem siedziby klubu, Statutem AZS 
oraz zgodą na uzyskanie osobowości prawnej wyrażoną przez Zarząd Główny AZS. 
Klub AZS uzyskiwał osobowość prawną i mógł rozpocząć działalność po wpisie do 
KRS. Na orzeczenie odmawiające wpisu do rejestru przysługuje droga odwoławcza 
zgodnie z przepisami procedury cywilnej, według której prowadzone jest postępo-
wanie rejestrowe. Po zmianach dokonanych ustawą z dnia 25.09.2015 r.26 wniosek 
o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego składa zarząd stowarzyszenia, czyli Zarząd 
Główny AZS. Działania te w mojej ocenie miały wprowadzić spójność w funkcjono-
waniu stowarzyszeń posiadających terenowe jednostki organizacyjne z osobowością 
prawną. W praktyce może to powodować daleko idące trudności, zwłaszcza mające 
podłoże emocjonalne, a nie merytoryczne, z uwagi na fakt, iż przez blisko 20 lat tere-
nowa jednostka funkcjonowania na zasadzie luźniejszego związku z „centralą”. Usta-
wa w tym względzie nie pozostawia wątpliwości, zaś w przypadku braku stosownych 

24 http://azs.pl/images/dokumenty/akty-prawne/zasady_osobowosc_prawna.pdf.
25 W przypadku niesporządzenia opinii w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia 

prośby, uważa się, że opinia ta jest pozytywna.
26 Ustawa z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923).
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zmian w statucie i praktyce funkcjonowania Akademickiego Związku Sportowego, 
niezbędne działania nadzorcze powinien podjąć organ nadzoru dla stowarzyszenia 
jakim jest AZS, tj. Prezydent m. st. Warszawy. Składanie wniosków o wpis i zmia-
nę wpisu przez zarząd stowarzyszenia bez wątpienia pozwoli wyjaśnić wątpliwości 
powstałe przez lata funkcjonowania dotychczasowych, nieprecyzyjnych regulacji. 
Przykładowo, większość terenowych jednostek organizacyjnych AZS zarejestrowa-
nych w Krajowym Rejestrze Sądowym ma wpisaną formę prawną działania jako „sto-
warzyszenie” lub „stowarzyszenie kultury fizycznej”27. Nieliczne, jak np. Organizacja 
Środowiskowa AZS Woj. Lubelskiego ma wpisaną poprawną formę prawną – „jed-
nostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną”2829. Wątpliwości 
budzi fakt wpisu do KRS podmiotów, które były uprzednio rejestrowane w Sądzie 
Wojewódzkim w rejestrze jednostek terenowych stowarzyszeń, jako stowarzyszenia 
kultury fizycznej. Wynikało to z błędu wnioskodawców, którzy mylnie oznaczyli 
formę prawną we wniosku, ale także z błędu organu nadzoru (opiniującego doku-
mentację na gruncie ówczesnych przepisów) oraz Sądu Rejonowego Wydziału Kra-
jowego Rejestru Sądowego, który wpisał do rejestru podmiot niezgodnie ze stanem 
faktycznym. Jako przykład można tutaj wskazać przywołany już Klub Uczelniany 
AZS Uniwersytetu Warszawskiego, który w KRS ma przypisaną formę stowarzy-
szenia kultury fizycznej, zaś z akt sądowych wynika, iż w dniu 31.01.1994 r. został 
wpisany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie do rejestru jednostek terenowych sto-
warzyszeń. Nadmienić przy tym należy, że ustawa Prawo o stowarzyszeniach nie zna 
formuły przekształcenia ex lege ani na wniosek terenowej jednostki organizacyjnej 
stowarzyszenia w odrębne stowarzyszenie, analogicznie do treści art. 42a ust. 1 p.o.s., 
który zakłada możliwość przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie 
rejestrowe. Omawiana kwestia będzie niezwykle trudna do rozwiązania w prakty-
ce. Pomocna w tym względzie jest nowa regulacja zakładająca składanie wszystkich 
wniosków o wpis i zmianę wpisu przez Zarząd Główny AZS. Tym samym organ ten 
powinien dokonać stosownej korekty we wpisie, zgodnie z zawartością merytoryczną 
akt rejestrowych, przy jednoczesnym ujawnieniu w rejestrze wszystkich terenowych 
jednostek organizacyjnych, gdyż obecnie w KRS Zarządu Głównego AZS widnieją 
tylko dwie jednostki terenowe30.

Podsumowując powyższe analizy stwierdzić należy, że terenowa jednostka orga-
nizacyjna uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do 
Krajowego Rejestru Sądowego.

Drugim wariantem tworzenia klubu AZS z osobowością prawną jest uzyskanie 
osobowości prawnej przez klub, który już funkcjonuje. Wówczas, niezbędne jest 
zwołanie zebrania członków klubu, ale tym razem nie zebrania założycielskiego, 
lecz zebrania członków (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) w celu podjęcia uchwał 
o wystąpieniu przez klub o uzyskanie osobowości prawnej, przyjęciu regulaminu 

27 Np. Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego, nr KRS 0000188265.
28 Forma prawna zgodna z objaśnieniami przy urzędowych formularzach KRS- KRS 

– W20.
29 Nr KRS 0000644759.
30 Nr KRS 0000138860.
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oraz wybór władz, których nie przewidują regulacje wewnętrzne Akademickie-
go Związku Sportowego dla jednostek AZS bez osobowości prawnej. Dotyczy to 
klubowej komisji rewizyjnej oraz klubowego sądu koleżeńskiego31. Istniejący klub 
uczelniany AZS, wraz z wnioskiem do Zarządu Głównego AZS o uzyskanie oso-
bowości prawnej, jest zobligowany do przedstawienia: a) uchwały walnego zebra-
nia członów (delegatów) jednostki dotyczącą uzyskania osobowości prawnej wraz 
z listą obecności zebrania; b) przyjętego przez walne zebranie statutu jednostki, 
w tym także w wersji elektronicznej; c) deklaracji dotyczącej zatrudniania obsługi 
organizacyjno-finansowej biura oraz siedziby klubu; d) uzasadnienia wniosku za-
wierającego plany jednostki związane z uzyskaniem osobowości prawnej; e) zgody 
Rektora Uczelni na uzyskanie osobowości prawnej32. Analogicznie jak wskazałem 
powyżej, po implementacji nowych regulacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, do 
Statutu AZS, zamiast statutu klubu niezbędne będzie dołączenie regulaminu klu-
bu. Tak przygotowana dokumentacja będzie procedowana przez Zarząd Główny 
według zasad szczegółowo opisanych powyżej, a następnie to Zarząd Główny AZS 
złoży wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis klubu AZS do rejestru.

Podsumowując tą część rozważań podkreślić należy, że pierwszy wpis terenowej 
jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest wolny od opłat (art. 17 ust. 3 p.o.s.), 
chyba że jednostka prowadzi działalność gospodarczą i jest wpisywana także do re-
jestru przedsiębiorców. Wówczas pobiera się opłaty analogiczne do innych podmio-
tów wpisywanych do rejestru przedsiębiorców, tj. 600 zł (500 zł opłata sądowa + 
100 zł ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Na gruncie przepisów obowiązujących po 16.05.2016 r.33, wpisowi do ewidencji 
prowadzonej przez starostę podlegają także dwa rodzaje stowarzyszeń przewidziane 
w ustawie o sporcie. Podkreślić należy, że odrębny tryb rejestracji (poza KRS) sto-
warzyszeń posiadających osobowość prawną dotyczy wyłącznie organizacji sporto-
wych, co uznać należy za wyraz skutecznego lobbingu środowisk sportowych w za-
kresie tworzenia tych regulacji34. Art. 4 u.o.s. wprowadza dwa rodzaje stowarzyszeń 
będących organizacjami sportowymi – uczniowskie kluby sportowe oraz kluby 
sportowe, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej35. 
O ile formę uczniowskiego klubu sportowego należy odrzucić z perspektywy oma-
wiania klubu uczelnianego AZS, to druga z form – klub sportowy, którego statut 

31 Szerzej zob. regulamin Klubu AZS – http://azs.pl/images/dokumenty/akty-
-prawne/2009_reguklamin_klubu.pdf.

32 http://azs.pl/images/dokumenty/akty-prawne/zasady_osobowosc_prawna.pdf.
33 Wówczas weszła w życie ustawa z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923).
34 Por. M. Gniatkowski, P. Kokot [w:] M. Gniatkowski (red.), Ustawa o sporcie. Ko-

mentarz, Warszawa 2011, s. 36.
35 W zakresie drugiego z rodzajów stowarzyszenia podkreślić należy, że ustawa po-

sługuje się stwierdzenie „których statutu nie przewidują [...]”. Wyklucza to możliwość reje-
stracji klubu sportowego, który w statucie ma wskazaną taką możliwość, lecz powołuje się że 
w praktyce takowej nie prowadzi i nie jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS.
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nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, jest jak najbardziej adekwat-
na do prowadzonych rozważań. 

Poza powyższą regulacją, w zakresie tworzenia i działalności stowarzyszeń, do 
klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności go-
spodarczej, zastosowanie będą miały omówione powyżej zasady dotyczące stowa-
rzyszeń rejestrowych36. Odmienny będzie jedynie tryb rejestracji. Powyżej wspo-
mniałem, że ewidencję prowadził będzie starosta właściwy ze względu na siedzibę 
klubu. Poza organem ewidencyjnym, mamy do czynienia z istotną redukcją forma-
lizmu w zakresie wniosku o wpis37. Wpis terenowej jednostki organizacyjnej stowa-
rzyszenia do ewidencji starosty z uwzględnieniem ustawy o sporcie był w praktyce 
możliwy z uwagi na bardzo lakoniczne przepisy art. 17 p.o.s. Sprzyjał temu także 
fakt, że kluby uczelniane AZS posiadające osobowość prawną miały własne statu-
ty38. Z uwagi na zmianę przepisów, w chwili obecnej rejestracja klubu uczelnianego 
AZS z osobowością prawną w ewidencji prowadzonej przez starostę na podstawie 
ustawy o sporcie nie będzie możliwa. Art. 10a ust. 4 p.o.s. expressis verbis przewiduje 
bowiem rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznaczać to będzie, że kluby 
korzystające z tej formy rejestracji zobligowane są do zmiany organu rejestrowego, 
zaś organy nadzoru powinny podjąć działania mające na celu realizację obecnie 
obowiązujących przepisów. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu 
z ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od przedmiotowej decy-
zji wydanej przez starostę można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego, a w dalszej kolejności skargę do sądu administracyjnego.

Funkcjonowanie klubów AZS z osobowością prawną w szkole 
wyższej

Funkcjonowanie klubu uczelnianego AZS z osobowością prawną nie wiąże się 
z koniecznością wpisu do rejestru rektora uczelni z uwagi na fakt, iż rejestr ten do-
tyczy tylko uczelnianych organizacji studenckich (vide art. 205 p.s.w.)39. Powstaje 
więc pytanie, na jakiej podstawie klub uczelniany AZS może działać w ramach szko-
ły wyższej? Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie wprowadza wymogu uzyska-
nia zgody na ogólnie pojęte działanie stowarzyszenia lub jego terenowej jednostki 
organizacyjnej w szkole wyższej. W rozdziale niniejszej monografii zatytułowanym 
„Funkcjonowanie organizacji studenckich w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie 

36 Szerzej zob. m.in.: M. Gniatkowski, P. Kokot [w:] M. Gniatkowski (red.), Ustawa 
o sporcie…, s. 35.

37 Podobnie: M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak, Ustawa o sporcie. 
Komentarz, Warszawa 2011, s. 44.

38 Zob. m.in. Klub Środowiskowy AZS województwa podlaskiego, zarejestrowany 
przez Prezydenta Miasta Białystok w ewidencji klubów sportowych, których statuty nie 
przewidują prowadzenia działalności gospodarczej pod nr 65.

39 Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż projektowana nowa ustawa o szkolnictwie 
wyższym w ogóle rezygnuje z koncepcji rejestrowania organizacji studenckich, a wprowadza 
mechanizm informowania rektora o ich utworzeniu – zob. art. 118 projektu ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16.09.2017 r., www.nauka.gov.pl.
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wyższym i statutów uczelni” wskazałem po szczegółowej analizie, iż nie ma moż-
liwości prowadzenia ewidencji czy też wprowadzania procedury wyrażania zgody 
na działanie stowarzyszenia w ramach szkoły wyższej. Ponadto na brak możliwości 
prowadzenia rejestru organizacji studenckich działających w formie stowarzyszenia 
wskazali także H. Izdebski i J. Zieliński40. Brak wymogu uzyskania zgody ogólniej 
nie oznacza, że stowarzyszenie jest zwolnione z obowiązku uzyskania zgody na po-
jedyncze działania, np. skorzystanie z auli, korzystanie z pomieszczenia biurowego, 
czy też w zakresie finansowania działań z budżetu uczelni. Formułę „zgody na funk-
cjonowanie” (o charakterze generalnym) zastąpić więc należy wyrażaniem zgody 
w indywidualnych przypadkach.

Art. 204 p.s.w. operuje jedynie pojęciem „stowarzyszenie”. Należy więc dokonać 
szczegółowej analizy z perspektywy klubu uczelnianego AZS, który jest terenową 
jednostką organizacyjną stowarzyszania posiadającą osobowość prawną. Usta-
wa wprost takiego przypadku nie przewiduje. W tym względzie rozważyć należy 
dwie koncepcje. Po pierwsze uznać można, że terenowa jednostka organizacyjna 
stowarzyszenia jest częścią stowarzyszenia, a tym samym spełniona jest dyspozycja 
z art. 204 p.s.w. Rozwiązanie to nie jest w moim odczuciu w pełni poprawne, gdyż 
terenowa jednostka organizacyjna posiada osobowość prawną, a więc jest de facto 
odrębnym podmiotem prawa. Zauważyć także należy, że w przeanalizowanej po-
wyżej procedurze rejestracji Zarząd Główny AZS wprowadził wymóg posiadania 
zgody rektora uczelni na uzyskanie przez klubu uczelniany AZS osobowości praw-
nej. Druga koncepcja zakłada stwierdzenie istnienia luki w prawie w odniesieniu do 
terenowych jednostek stowarzyszeń, co umożliwi zastosowanie analogii. Rozważyć 
należy zastosowanie analogii legis41 poprzez wykorzystanie przepisów Prawa o sto-
warzyszeniach. Na gruncie tych przepisów możliwe jest moim zdaniem przyzna-
nie terenowej jednostce organizacyjnej praw tożsamych do praw stowarzyszenia. 
Oznaczać to będzie możliwość korzystania z praw przysługujących stowarzyszeniu. 
Dotychczas kwestia ta nie budziła wątpliwości w praktyce w odniesieniu do funk-
cjonowania w szkołach wyższych terenowych jednostek organizacyjnych np. Aka-
demickiego Związku Sportowego czy też Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Finansowanie klubów AZS z osobowością prawną przez 
organy uczelni

Jednym z kluczowych aspektów prowadzenia działalności przez klub uczelniany 
AZS w ramach szkoły wyższej jest jego finansowanie. W pierwszej kolejności za-
uważyć należy, że uzyskanie przez klub uczelniany AZS osobowości prawnej wiąże 
się z możliwościami pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność statutową, 

40 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie…, s. 580-581.
41 Analogia legis definiowana jest jako ustalenie podobieństwa między sytuacją re-

gulowaną wyraźną normą prawną, wyinterpretowaną z określonych przepisów obowiązują-
cych, a sytuacją nieuregulowaną prawnie. Jej celem jest przypisanie analogicznych skutków 
prawnych wynikających z wyraźnie brzmiącej normy, także do nieunormowanej sytuacji. 
Szerzej zob. A. Pieniążek [w:] A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Wstęp do prawo-
znawstwa, Lublin 2001, s. 156-157.
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w tym dotacji z jednostek samorządu terytorialnego. Staje się to coraz poważniej-
sze źródło finansowania działalności klubów uczelnianych AZS, które biorą udział 
we współzawodnictwie prowadzonym przez polskie związki sportowe w sportach 
indywidualnych oraz zespołowych. Do tego dochodzi w niektórych przypadkach 
prowadzenie działalności gospodarczej, a więc świadczenie usług promocyjnych 
na rzecz partnerów handlowych, czyli mówić w skrócie – sponsoring. Tym samym 
w praktyce obserwujemy bardzo duże, wielosekcyjne kluby uczelniane AZS. Do 
klubów działających przy akademiach wychowania fizycznego dołączyły kluby 
uczelniane dużych uczelni publicznych, jak Uniwersytetu Warszawskiego, czy też 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tym bardziej zasadna jest analiza finanso-
wania działalności tego rodzaju klubów AZS przez organy uczelni, w szczególności 
przez pryzmat organów kontroli państwowej, które czuwają nad prawidłowością 
wydatkowania środków publicznych przez uczelnie.

Przed dokonaniem analizy zasadniczych sposobów finansowania działalności 
klubów uczelnianych AZS zauważyć należy, że kluczową jest decyzja o wysokości 
środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Decyzja ta oczywiście będzie na-
leżała do rektora, a następnie do senatu, który przyjmuje plan finansowy uczelni. 
Zasadnym jest utworzenie odrębnej puli związanej z finansowaniem działalności 
sportowej. Częstym błędem jest tworzenie jednej puli przeznaczonej na działania 
wszystkich organizacji studenckich, co powoduje antagonizowanie środowiska 
studenckiego.

Praktyka wskazuje na trzy zasadnicze sposoby finansowego wspierania działal-
ności klubów uczelnianych AZS z osobowością prawną:
1. finansowanie w oparciu o art. 204 ust. 3 p.s.w.;
2. finansowanie poprzez jednostki organizacyjne uczelni realizujące zadania 

w zakresie kultury fizycznej;
3. współpraca na podstawie umów promocyjnych.

Jedyną szczegółową regulacją prawną zawartą w ustawie Prawo o szkolnictwie 
wyższym dotyczącą finansowania klubu uczelnianego AZS przez organy uczelni 
jest art. 204 ust. 3 p.s.w.42 Przepis ten zakłada, że organy uczelni mogą przezna-
czać środki materialne dla uczelnianych organizacji studenckich i działających 
w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów i na-
uczycieli akademickich. Wprowadzono przy tym obowiązek przedstawiania wła-
dzom uczelni sprawozdania i rozliczenia z otrzymanych środków nie rzadziej niż 
raz w semestrze. Warto w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z art. 210 ust. 2 p.s.w., 

42 Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż projektowana nowa ustawa o szkolni-
ctwie wyższym zmianie w istotny sposób dotychczasowe regulacje. Art. 118 ust. 5 stanowi 
bowiem, iż uczelnia może przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych organizacji 
studenckich i działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub 
studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. Podmioty te przedstawiają uczelni 
sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych w danym roku akademickim. – zob. 
art. 118 projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16.09.2017 r., www.
nauka.gov.pl.
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możliwość finansowania dotyczy także uczelnianych organizacji doktorantów oraz 
stowarzyszeń, które nie zrzeszają innych członków oprócz doktorantów, studentów 
i pracowników uczelni. Analizując przywołane przepisy podkreślić należy niekon-
sekwencję ustawodawcy, który w odniesieniu do organizacji studenckich w kręgu 
podmiotowym członków wskazał wyłącznie studentów i nauczycieli akademickich, 
zaś w przypadku doktoranckich ujął doktorantów, studentów oraz pracowników 
uczelni, a więc zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników administra-
cji, czy też obsługi. Mając to na względzie, stwierdzić należy, że stanowi to podstawę 
prawną do finansowania przez organy uczelni działalności klubów uczelnianych 
AZS posiadających osobowość prawną. Co prawda przytoczone regulacje dotyczą 
stowarzyszeń, a nie mówią wprost o terenowych jednostkach organizacyjnych sto-
warzyszeń, jednakże mając na względzie zastosowaną powyżej analogię wskazać na-
leży na dopuszczalność finansowania także posiadających osobowość prawną tere-
nowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń. Powstaje jednak pytanie, w jakiej 
formie finansowanie na podstawie art. 2-4 ust. 3 p.s.w. ma się odbywać? Kluczowa 
jest odpowiedź na pytanie, czy następuje przekazanie środków pomiędzy uczelnią 
a klubem AZS? Zauważyć przy tym należy, że ustawa nie precyzuje kwestii tech-
nicznych. Jest to więc pole do regulacji wewnątrzuczelnianych. Rozważyć w tym 
względzie należy dwa rozwiązania: 1) przelew środków do klubu uczelnianego AZS 
na podstawie zawartej szczegółowej umowy, określającej cel ich przeznaczenia; 2) 
zabezpieczenie środków w budżecie uczelni i ich wydatkowanie za pośrednictwem 
administracji finansowej uczelni. 

Pierwsze rozwiązanie wymagałoby znalezienie podstawy do zawarcia takiej 
umowy, gdyż art. 204 ust. 3 p.s.w. takową podstawą być nie może w świetle ustawy 
Prawo zamówień publicznych. De facto mamy bowiem do czynienia ze zlecaniem 
wykonania określonych usług przez klub uczelniany AZS, jak np. prowadzenie 
zajęć w sekcjach sportowych, czy też organizacja udziału we współzawodnictwie 
sportowym. Analizując tryby udzielania zamówień publicznych zauważyć należy, 
że w większości przypadków nie będziemy mogli skorzystać z trybu zamówienia 
z wolnej ręki, gdyż nie wykażemy, że klub uczelniany AZS jest jedynym wykonaw-
cą ze względów technicznych o obiektywnym charakterze (art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit 
a ustawy Prawo zamówień publicznych43). Przykładowo, organizować wyjazdy na 
zawody może większa liczba podmiotów, np. biura turystyczne, zaś prowadzić zaję-
cia sportowe mogą np. inne kluby sportowe bądź osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą. Istnieje oczywiście możliwość skorzystania ze zwolnienia 
od stosowania ustawy, o którym mowa w art. 4 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień pub-
licznych, tj. zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000 euro. Należy jednak zwrócić uwagę, że uczelnie przyjmują własne regula-
miny udzielania zamówień, które zazwyczaj wprowadzają próg, po przekroczeniu 
którego należy zrobić rozeznanie cenowe, np. 10 tys. zł lub 10 tys. euro. Powoduje 
to, że podpisanie z klubem uczelnianym AZS umowy dotyczyłoby kwoty niższej 

43 Ustawa z dnia 29.01.2004 r., Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1579.
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niż wymieniona, a to z całą pewnością nie byłoby adekwatne do potrzeb finansowa-
nia tej działalności.

Drugie z proponowanych rozwiązań zakłada zabezpieczenie środków w budże-
cie uczelni i ich wydatkowanie za pośrednictwem administracji finansowej uczelni. 
Oznacza to, że zgodnie z art. 204 ust. 3 p.s.w. uczelnia przeznacza środki na dzia-
łalność klubu AZS, jednakże są one wydatkowane przez administrację finansową 
uczelni. Przykładowo, klub AZS preliminuje wyjazdy na zawody i zakup sprzętu 
sportowego. Wówczas udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wyjeź-
dzie na zawody (transport, zakwaterowania, itp.) realizuje uczelnia. W przypad-
ku sprzętu procedura wyglądałaby analogicznie, jednakże zwrócić należy uwagę 
na zasadność zawarcia umowy użyczenia na zakupiony sprzęt pomiędzy uczelnią 
a klubem AZS, czyli faktycznym dysponentem sprzętu. Umowa określać powinna 
w szczególności zasady odpowiedzialności za powierzone mienie w przypadku jego 
zniszczenia lub utraty.

Mając na uwadze dwa powyższe modele, opowiedzieć należy się za drugim 
z nich z uwagi na brak wątpliwości o charakterze formalno-prawnym związanych 
ze stosowaniem procedur prawa zamówień publicznych. 

 
Często występującym w praktyce wariantem finansowania działalności klu-

bu uczelnianego AZS jest finansowanie poprzez jednostki organizacyjne uczelni 
realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej. Jest to więc wariant zbliżony do 
omawianego powyżej, tylko zamiast administracji finansowej uczelni, rozliczenia-
mi zajmuje się inna jednostka – studium wychowania fizycznego i sportu lub spe-
cjalnie powołana do tego celu jednostka – biuro sportu. W praktyce powszechnym 
jest model finansowania działalności przez studia wychowania fizycznego i sportu, 
jednak zaobserwować można nowy trend, tj. powoływanie biur sportu. Pierwszą 
w Polsce uczelnią, która powołała taką jednostkę był Uniwersytet Jagielloński, 
zaś od kilku lat taka jednostka funkcjonuje także na Uniwersytecie Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. Kolejne uczelnie rozważają zastosowanie tego modelu. 
Powoływanie biur sportu świadczyć może o potrzebie poszukiwania innych niż do-
tychczasowe rozwiązań organizacyjnych, w tym w zakresie poszerzania działalności 
w zakresie sportu i współzawodnictwa sportowego. Działalność ta nie jest bowiem 
priorytetem funkcjonowania studiów wychowania fizycznego i sportu, które to 
jednostki są odpowiedzialne za dydaktykę i bardzo często za utrzymanie rozbudo-
wanej bazy sportowej uczelni. Niezależnie od rodzaju organizacji, która zajmować 
się będzie rozliczaniem środków przeznaczonych na działania klubu uczelnianego 
AZS, wskazać należy, że niezbędne będzie stosowanie opisanych powyżej procedur 
zamówień publicznych określonych w regulaminach obowiązujących na poszcze-
gólnych uczelniach.

Trzeci model współpracy finansowej pomiędzy uczelnią a klubem AZS z osobo-
wością prawną, polega na zawieraniu umów promocyjnych. Dotyczy to jednak tyl-
ko części klubów AZS posiadających osobowość prawną, a mianowicie tych, które 
prowadzą działalność gospodarczą, tj. są wpisane także do rejestru przedsiębiorców 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Usługi promocyjne polegać mogą na ekspozycji 
logotypu uczelni podczas organizowanych rozgrywek lub na strojach sportowców, 
np. w zakresie udziału we współzawodnictwie organizowanym przez polskie związ-
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ki sportowe (np. I liga koszykówki). Wówczas możliwe będzie zastosowanie trybu 
zamówień z wolnej ręki poprzez przyjęcie założenia, że chcemy promować uczelnię 
właśnie w I lidze koszykówki poprzez klub sportowy mający siedzibę na terenie da-
nego miasta. Klub uczelniany AZS będzie wówczas jedynym wykonawcą ze wzglę-
dów technicznych o obiektywnym charakterze (art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit a ustawy 
Prawo zamówień publicznych). Niezbędne będą oczywiście negocjacje dotyczące 
szczegółowych świadczeń promocyjnych i kwoty wynagrodzenia za świadczenie 
usług promocyjnych (art. 66 ustawy). Prezentowany model może być stosowany 
w szczególności przy wspieraniu klubu uczelnianego AZS występującego w naj-
wyższych klasach rozgrywkowych, tam gdzie w składzie zespołu znajdują się oso-
by niebędące studentami (niebędące członkami klubu). Wówczas finansowanie tej 
działalności w dwóch poprzedzających wariantach, tj. w świetle art. 204 ust. 3 p.s.w. 
lub poprzez jednostkę organizacyjną uczelni, może wzbudzić uzasadnione wątpli-
wości u przedstawicieli organów kontroli państwowej. Umowa promocyjna takich 
wątpliwości powodować nie będzie, a tym samym jest to rozwiązanie korzystne za-
równo dla uczelni, jak i klubu uczelnianego AZS posiadającego osobowość prawną.

Z zagadnieniem finasowania klubów uczelnianych AZS z osobowością prawną 
wiąże się także kwestia udostępnienia pomieszczeń biurowych oraz obiektów spor-
towych. Art. 204 ust. 3 p.s.w. wspomina o środkach materialnych. Powyżej omó-
wiona została problematyka finansowani, tj. przeznaczania środków finansowych na 
działalność klubów uczelnianych AZS z osobowością prawną. Powstaje natomiast 
pytanie o świadczenia rzeczowe, w tym właśnie przywołana kwestia udostępnienia 
pomieszczeń. Problem w interpretacji tego pojęcia polega na tym, że ustawa Prawo 
o szkolnictwie wyższym nie zawiera definicji legalnej „środków materialnych”. Przy 
jego interpretacji przywołać można art. 202 ust. 8 p.s.w., który używa tożsamego 
pojęcia do obowiązku uczelni w zakresie zapewnienia środków materialnych nie-
zbędnych do funkcjonowania organów samorządu studenckiego. Praktyka poka-
zuje, że w odniesieniu do organów samorządu studenckiego obejmuje ono zarówno 
środki finansowe, jak i świadczenia rzeczowe, w tym udostępnienie pomieszczeń 
niezbędnych do działalności samorządu studenckiego. Mając na uwadze powyższe, 
dopuścić należy taką możliwość także w odniesieniu do klubów uczelnianych AZS 
z osobowością prawną. Z uwagi na fakt, iż mamy do czynienia z odrębnym podmio-
tem prawnym, zasadne jest zawarcie porozumienia/umowy, określającej szczegóło-
wy zakres korzystania z pomieszczeń, w tym zasady odpowiedzialności klubu AZS 
za pomieszczenia, sprzęt oraz osoby korzystające z tych pomieszczeń.

Wnioski

Kluby uczelniane AZS, funkcjonujące od wielu lat w uczelniach wyższych, wpi-
sały się na trwałe w działania studenckie podejmowane na uczelniach. Zmieniające 
się przepisy, w tym ustawy Prawo o stowarzyszeniach czy też Prawo o szkolnictwie 
wyższym powodują, że do klubów uczelnianych AZS z osobowością prawną z dy-
stansem podchodzą organy kontroli państwowej, a tym samym organy uczelni. 
Ostrożność ta nie może jednak przełożyć się na niechęć, czy też zaprzestanie fi-
nansowania działalności sportowej przez organy uczelni. W niniejszym opracowa-
niu wskazałem na praktyczne aspekty funkcjonowania tego rodzaju klubów AZS 
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w szkole wyższej, a w szczególności zaproponowałem modele finansowania ich 
działalności – tak żeby pozostały w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Dokona-
na analiza prowadzi do wniosku, iż klub uczelniany AZS z osobowością prawną nie 
może być traktowany jako „podmiot obcy”, gdyż ustawa Prawo o szkolnictwie wyż-
szym dopuszcza wspieranie stowarzyszeń, czyli podmiotów posiadających osobo-
wość prawną. Bez wątpienia są to podmioty, które poprzez swoją osobowość praw-
ną mogą prowadzić działalność wspierającą w szerszym wymiarze działania uczelni.

Nie bez znaczenia są także nowe zasady rejestracji terenowych jednostek organi-
zacyjnych stowarzyszeń, szczegółowo przeanalizowane w niniejszym opracowaniu. 
Zmiany te mają charakter przełomowy i wymagać będą od takich stowarzyszeń, 
jak Akademicki Związek Sportowy, wiele uwagi pod kątem dostosowania statutu 
do nowych regulacji. Biorąc pod uwagę fakt, że największe kluby uczelniane AZS 
w Polsce posiadają już osobowość prawną, kluczowym będzie dostosowanie ich 
działalności do nowych regulacji, zaś mniejsze znaczenie przypisać należy procedu-
rze tworzenia nowych klubów AZS posiadających osobowość prawną.

Bardzo pozytywnie ocenić należy projektowane zmiany w zakresie ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym. Projektowany art. 118 ust. 544 zakłada, że uczelnia może 
przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych organizacji studenckich 
i działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub 
studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. Pozwoli to rozwiać wąt-
pliwości powstałe na gruncie obecnie obowiązujących regulacji, a dotyczące po-
tencjalnego kręgu podmiotów zrzeszonych w takich stowarzyszeniach, co szcze-
gółowo zostało omówione powyżej. Wydaje się jednak, ze ustawodawca mógłby 
pokusić się o dalsze uszczegółowienie tych rozwiązań, chociażby o wskazanie, że 
dotyczą także terenowych jednostek organizacyjnych, czy też formę tej współ-
pracy (np. poprzez obowiązek zawarcia umowy i/lub wyłączenie tych regulacji 
z ustawy Prawo zamówień publicznych analogicznie do zamówień z zakresu na-
uki – vide art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy).

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania klubu uczelnianego AZS 

z osobowością prawną w szkołach wyższych. W analizie uwzględniono aspekt tworzenia takiego ro-
dzaju klubu, jego funkcjonowania w ramach szkoły wyższej, w tym w zakresie finansowania prowa-
dzonych przez klub działań. Autor przytacza poglądy doktryny dotyczące omawianych kwestii, a także 
wskazuje na wątpliwości wynikające z interpretacji przepisów prawa. Przytoczono także najnowsze 
zmiany w przepisach regulujących przedmiotową materię.

Słowa kluczowe: Organizacja studencka, klub sportowy, ewidencja starosty, Krajowy Rejestr Są-
dowy, klub AZS

Summary
The article is devoted to issues concerning the functioning of the university club (AZS) with legal 

personality in higher education institutions. The analysis takes into account the aspect of creating such 
a club type, its functioning within the higher education institution, including in the scope of financing 

44 Art. 118 projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16.09.2017 r., 
www.nauka.gov.pl.
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activities carried out by the club. The author quotes the views of the doctrine regarding the issues di-
scussed, and also points to doubts arising from the interpretation of the law. The latest changes in the 
regulations governing the subject matter were also cited.

Keywords: Student organization, sports club, county mayor’s register, National Court Register, 
university sports club.
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dr Renata Kopczyk

Teoretyczne i praktyczne aspekty 
funkcjonowania klubu AZS bez osobowości 

prawnej

Wprowadzenie

Spośród wielu rodzajów organizacji studenckich działających w sferze szkolni-
ctwa wyższego to właśnie jednostki organizacyjne (kluby uczelniane) Akademickie-
go Związku Sportowego zajmują miejsce szczególne. Wynika to z liczebności tych-
że jednostek oraz ogólnopolskiej struktury stowarzyszenia, jakim jest Akademicki 
Związek Sportowy. Generuje to tym samym wiele pytań pod kątem praktycznych 
aspektów ich funkcjonowania, a w szczególności finansowania.

W pierwszej kolejności przytoczyć należy podział jednostek organizacyjnych 
Akademickiego Związku Sportowego działających w szkołach wyższych na dwie 
zasadnicze grupy – kluby uczelniane z osobowością prawną oraz kluby uczelniane 
bez osobowości prawnej. W niniejszym opracowaniu odniosę się wyłącznie do klu-
bów uczelnianych AZS nie posiadających osobowości prawnej. W pierwszej kolej-
ności zauważyć należy, że w takiej formie prawnej działa zdecydowana większość 
z jednostek organizacyjnych Akademickiego Związku Sportowego. Analiza tego 
zagadnienia charakteryzuje się więc doniosłością praktyczną. Z uwagi na fakt, iż 
wprowadzenie do tematyki struktur Akademickiego Związku Sportowego znajdu-
je się w rozdziale poprzedzającym (autorstwa J. Kosowskiego), pominę tę kwestię, 
przechodząc bezpośrednio do analizy funkcjonowania jednostek organizacyjnych 
Akademickiego Związku Sportowego nieposiadających osobowości prawnej.

Klub uczelniany AZS w strukturze uczelni

Kluczowymi aktami prawnymi pozwalającymi na klasyfikację klubów uczelnia-
nych AZS w strukturze uczelni są: ustawa Prawo o stowarzyszeniach1 (zwana dalej 

1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, t.j. Dz.U. 2017, poz. 
210.
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p.o.s.) oraz  ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym2 (zwana dalej p.s.w.). Ponadto 
wspomnieć należy o wewnętrznych aktach prawnych obowiązujących w danej 
uczelni. Używając w zdaniu poprzedzającym słowo „struktura” nie mam na myśli 
regulaminu organizacyjnego i komórki organizacyjnej administracji uczelni. Po-
przez użycie pojęcie „struktura” mam na myśli nie tylko administrację uczelnianą, 
wydziały (lub inne podstawowe jednostki organizacyjne uczelni), ale także samo-
rząd studencki oraz organizacje studenckie, w tym o charakterze naukowym czy 
sportowym. Poniższe uwagi będą się odnosiły zarówno do uczelni publicznych jak 
i niepublicznych, gdyż ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie różnicuje sytuacji 
prawnej organizacji studenckich w tych dwóch podstawowych typach uczelni3.

Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza podział na kilka rodzajów organiza-
cji studenckich. Wymienić w tym względzie należy:
1. uczelniane organizacje studenckie działające na podstawie przepisów p.s.w. 

i podlegające wpisowi do rejestru rektora (art. 204-205 p.s.w.),
2. działające w uczelni stowarzyszenia (art. 204 ust. 2 p.s.w.).

Druga grupa organizacji studenckich podlega odrębnemu trybowi rejestracji, 
o czym będzie mowa poniżej. Zauważyć jednak należy, że w odniesieniu do organi-
zacji sportowych możliwy jest dwojaki tryb rejestracji – wpis do Krajowego Rejestru 
Sądowego lub ewidencji starosty. Ten drugi system ewidencyjny dotyczy wyłącznie 
organizacji sportowych i przewidziany jest w ustawie z dnia z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie (zwaną dalej u.o.s.)4. Z uwagi na fakt, iż niniejsze opracowanie odnosi się 
wyłącznie do klubów uczelnianych AZS bez osobowości prawnej, tematyka ta nie 
będzie przedmiotem dalszych analiz.

Mając na uwadze przytoczony podział, zastanowić się należy, gdzie będą sklasy-
fikowane kluby uczelniane AZS nieposiadające osobowości prawnej? Bez głębszej 
analizy stwierdzić można, że są to organizacje studenckie podlegające wpisowi do 
rejestru rektora. Twierdzenie to jest jednak błędne. Kluby uczelniane AZS niepo-
siadające osobowości prawnej są bowiem, obok klubów uczelnianych AZS z oso-
bowością prawną, rodzajem jednostek organizacyjnych AZS. Skoro są rodzajem 
jednostki organizacyjnej Akademickiego Związku Sportowego, są więc częścią 
ogólnopolskiego stowarzyszenia o nazwie Akademicki Związek Sportowy. Należy 
je traktować nie jako organizacje uczelniane podlegające wpisowi do rejestru rek-
tora, a jako działające w uczelni stowarzyszenia zrzeszające wyłącznie studentów 
lub studentów i nauczycieli akademickich w rozumieniu art. 204 ust. 2 p.s.w. Prawo 
o szkolnictwie wyższym nie wprowadza bowiem rozróżnienia na stowarzyszenia 
i jego terenowe jednostki organizacyjne, a więc terenowa jednostka organizacyjna 
stowarzyszenia będzie traktowana jako część stowarzyszenia w rozumieniu art. 204 
ust. 2 p.s.w. Powyższa konkluzja będzie implikowała bardzo istotne konsekwencje 
w kontekście budowania relacji pomiędzy klubem uczelnianym AZS nieposiadają-

2 Ustawa z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym, 27.07.2005 r., t.j. Dz.U. z 2017 r., 
poz. 2183.

3 Por. H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 
2015, s. 580.

4 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1463.
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cym osobowości prawnej a władzami uczelni, o czym będzie mowa w dalszej części 
niniejszego opracowania.

W praktyce można jednak zaobserwować sytuacje, w których kluby AZS nie-
posiadające osobowości prawnej są wpisywane zarówno do rejestru rektora, jak 
i wpisywane do rejestru terenowych jednostek organizacyjnych AZS (jako jednost-
ka AZS). Praktyka ta jest błędna, gdyż ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wy-
raźnie wprowadza podział na dwie różne grupy organizacji studenckich. Pamiętać 
bowiem należy, że na utworzenie klubu uczelnianego AZS nieposiadającego oso-
bowości prawnej wymagana jest zgoda rektora, a więc domniemywać należy na co 
rektor uczelni wyraża zgodę. Jest to więc inny tryb niż wpis do rejestru organizacji 
studenckich. Dodać także należy, że wystąpienie w praktyce takiej sytuacji powo-
dować powinno konieczność wykreślenia z urzędu z rejestru rektora takiego klubu 
AZS nieposiadającego osobowości prawnej. Wówczas stan prawny będzie w pełni 
zgodny z obowiązującą ustawą. Utrzymywanie stanu „podwójnej” rejestracji, przy-
toczonego powyżej, często wynika z obawy w zakresie finansowania działalności 
takiego klubu uczelnianego AZS przez władze uczelni. Nic bardziej mylnego. Poni-
żej wskażę szczegółowo, iż ustawa umożliwia finansowanie działań prowadzonych 
przez tego typu podmioty.

W tym miejscu zaznaczyć także należy, że analogiczne regulacje odnosić się 
będą do organizacji doktoranckich będących stowarzyszeniami, które zgodnie z art. 
210 ust. 2 p.s.w. zrzeszać mogą doktorantów, studentów i pracowników uczelni. Jest 
to wiec katalog podmiotowo szerszy od przytoczonego w przepisach dotyczących 
organizacji studenckich. Paradoksalnie klub uczelniany AZS zrzeszający nawet 
pojedynczych doktorantów będzie uważany za organizację doktorancką w myśl 
art. 210 ust. 2 p.s.w., gdyż art. 204 ust. 2 p.s.w. mówi wyłącznie o stowarzyszeniach 
zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów i nauczycieli akademickich. Bez 
wątpienia przepisy te wymagają interwencji ustawodawcy, który w celu ujednolice-
nia powinien zaproponować jednolite (spójne) regulacje odnoszące się do wszyst-
kich rodzajów organizacji studenckich i doktoranckich. Powszechnym jest w chwili 
obecnej, że działalność tego typu organizacji skupia się zarówno wokół studentów, 
jak i doktorantów. Stanowisko to dotyczy oczywiście uczelni, które prowadzą studia 
doktoranckie. 

Kluby uczelniane AZS nieposiadające osobowości prawnej 
w świetle zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach

W dniu 20.05.2016 r. weszły w życie zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 
mające bardzo istotne znaczenie dla Akademickiego Związku Sportowego. Rewo-
lucyjne wręcz zmiany odnosiły się do klubów uczelnianych AZS posiadających oso-
bowość prawną, jednakże przy tej okazji dokonano także kilku zmian odnoszących 
się do klubów uczelnianych AZS bez osobowości prawnej. 

Art. 10a p.o.s. stanowi, że stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki or-
ganizacyjne, jednakże wówczas statut stowarzyszenia musi określać: zasady tworze-
nia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej; strukturę organizacyjną 
terenowej jednostki organizacyjnej; organy terenowej jednostki organizacyjnej, 
w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania; możliwość 
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otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej wyna-
grodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku 
gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wy-
nagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia.

Regulacje te zostały uszczegółowione w porównaniu z dotychczasowym brzmie-
niem ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Przytoczone zmiany mają bez wątpienia 
charakter porządkujący i uniemożliwią stałe wzywanie wnioskodawców (założycie-
li klubu uczelnianego) do przedkładania coraz to nowych dokumentów. Wszystko 
powinno być bowiem ujęte w statucie stowarzyszenia.

W trakcie prowadzenia przedmiotowych badań i opracowywania niniejszego 
artykułu, nowe regulacje ustawowe nie zostały jeszcze wdrożone do statutu Akade-
mickiego Związku Sportowego, gdyż termin ten upływa 20 maja 2018 r. Zgodnie 
bowiem z art. 8 ustawy z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzy-
szeniach oraz niektórych innych ustaw5, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotych-
czasowych dostosują swoje statuty do wymagań ustawy. 

Tworzenie klubów uczelnianych AZS bez osobowości prawnej

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że jednostki organizacyjne Akademi-
ckiego Związku Sportowego posiadające osobowość prawną podlegają rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji starosty. W literaturze podkreślono 
nawet, iż procedura rejestracji w KRS jest najbardziej skomplikowana ze wszystkich 
procedur rejestracji stowarzyszeń6. Tworzenie klubów uczelnianych AZS niepo-
siadających osobowości prawnej charakteryzuje się istotną redukcją formalizmu. 
Mam tutaj na myśli brak obowiązku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub 
ewidencji starosty. Powstaje na wstępie pytanie, czy brak obowiązku wpisu takich 
klubów uczelnianych AZS do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji starosty 
wiąże się z możliwością wpisu do wymienionych rejestrów/ewidencji. Na tak posta-
wione pytanie należy odpowiedzieć negatywnie. Do Krajowego Rejestru Sądowego 
lub ewidencji starosty zgodnie z przytoczonymi powyżej aktami prawnymi wpisać 
można wyłącznie podmioty, które zamierzają uzyskać osobowość prawną. Decyzja 
o wpisie oznacza bowiem uzyskanie osobowości prawnej. Zaprzecza to więc istocie 
funkcjonowania terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia, które nie 
posiadają osobowości prawnej. 

W celu utworzenia klubu uczelnianego AZS nieposiadającego osobowości 
prawnej należy przeprowadzić zebranie założycielskie. Podczas takiego zebrania 
członkowie założyciele decydują o powołaniu klubu uczelnianego AZS oraz wy-
borze organów. W kontekście liczby minimalnej niezbędnej do założenia klubu 
uczelnianego przytoczyć należy trafne uwagi J. Kosowskiego7, który wskazał, że do 

5 Ustawa z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1923).

6 Por. R. Barański, A. Olejniczak, Fundacje i stowarzyszenia, Warszawa 2012, s. 6-7.
7 J. Kosowski, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania klubu AZS z osobo-

wością prawną, rozdział niniejszej monografii.
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założenia stowarzyszenia wymagane jest minimum siedem osób. Jest to regulacja 
funkcjonująca dopiero od kilkunastu miesięcy, zaś przed zmianami wymagane było 
minimum piętnaście osób. Ponadto, ustawa Prawo o stowarzyszeniach nie precyzuje 
minimalnej liczby osób niezbędnej do założenia terenowej jednostki organizacyjnej 
stowarzyszenia. Pamiętać bowiem należy, że osoby zrzeszone w terenowej jednost-
ce organizacyjnej stają się członkami stowarzyszenia. Cytowany Autor zauważył, że 
w literaturze można spotkać dwa rozbieżne stanowiska. Przykładowo, J. Brol8 oraz 
Z. Szypuliński9 uznali, że terenowa jednostka organizacyjna musi liczyć minimum 
15 osób10. Cytowani Autorzy nie wskazali jednak konkretnej podstawy prawnej, 
na której oparli to twierdzenie. Przeciwnego zdania jest m.in. W. Johann11, który 
uznał, że ustawa odnosi się jedynie stowarzyszenia, a nie do jego terenowej jednost-
ki organizacyjnej. Z poglądem tym należy się zgodzić, bowiem w świetle regulacji 
ustawowej, uznać należy, że próg minimalny 7 osób odnosi się do stowarzyszenia, 
a nie jego terenowej jednostki organizacyjnej. Zasadnym jest więc ujęcie w statucie 
stowarzyszenia minimalnej liczby osób, niezbędnej do założenia terenowej jednost-
ki organizacyjnej. 

Ważna w tym aspekcie jest nowa regulacja art. 10a p.o.s. Zgodnie bowiem z art. 
10a ust. 1 pkt. 1 p.o.s. to statut stowarzyszenia określa zasady tworzenia terenowych 
jednostek organizacyjnych. Obecne regulacje, w przeciwieństwie do poprzedniego 
brzmienia art. 17 ust. 1 a p.o.s., uszczegółowiają bowiem kompetencje stowarzy-
szenia do kształtowania ustroju ich terenowych jednostek organizacyjnych. Warto 
odnotować, że Statut Akademickiego Związku Sportowego nie wprowadzał mini-
malnej liczby osób do założenia terenowej jednostki organizacyjnej. Zauważyć jed-
nak należy że w materiałach wewnętrznych wskazano, że powinna to być liczba nie 
mniejsza niż 10-15 członków12.

Osoby te muszą przeprowadzić zebranie założycielskie celem podjęcia kilku  
kluczowych uchwał: o powołaniu klubu oraz o wyborze komitetu założycielskiego 
albo władz terenowej jednostki organizacyjnej. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach 
w żaden sposób nie odnosi się szczegółowo do tworzenia terenowych jednostek or-
ganizacyjnych stowarzyszeń. Przyjąć więc należy, że przepisy dotyczące tworzenia 
stowarzyszenia odnieść należy do jego terenowych jednostek, o ile oczywiście statut 
stowarzyszenia nie stanowi inaczej. Mając to na względzie, zastosować należy art. 
9 p.o.s., który przewiduje możliwość wybrania władz terenowej jednostki organi-

8 J. Brol, Prawo o stowarzyszeniach z komentarzem oraz przepisami wykonawczymi 
i związkowymi, Zielona Góra 1994, s. 99, 102. 

9 Z. Szypuliński, Prawo o stowarzyszeniach. Wzory pism – statutów i innych katów 
z objaśnieniami oraz przepisami związanymi z prawem o stowarzyszeniach, Poznań 1997, s. 
69.

10 Pogląd był wyrażany przed obniżeniem progu ustawowego do utworzenia stowa-
rzyszenia z 15 do 7 osób. W świetle nowych regulacji ustawowych stwierdzić należy, że cy-
towany Autor opowiadałby się za liczbą minimum 7 osób.

11 W. Johann, Komentarz do prawa o stowarzyszeniach. www.idee.ngo.pl, cytowane 
za P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2008, s. 181.

12 Szerzej zob. materiał pt. Wymogi do powołania klubu AZS, http://azs.pl/
dla-dzialacza/dokumenty/akty-prawne.
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zacyjnej zamiast komitetu założycielskiego. Optować należy za wyborem władz na 
zebraniu założycielskim, bez konieczności zwołania kolejnego zebrania po powoła-
niu jednostki przez Zarząd Główny AZS. Rozwiązanie to bez wątpienia przyspiesza 
postępowanie13.

W katalogu uchwał podejmowanych na zebraniu założycielskim nie ma uchwa-
ły o przyjęciu statutu/regulaminu. Statutu, gdyż dotychczas powszechne było, że 
kluby uczelniane AZS posiadające osobowość prawną przyjmowały własny statu-
tu, obok statutu Akademickiego Związku Sportowego. Obecne brzmienie ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach wprost przekreśla ów dualizm i zakłada, że terenowa 
jednostka stowarzyszenia działa w oparciu o statut stowarzyszenia (vide art. 10a 
ust. 2 p.o.s.), a może jedynie przyjąć własny regulamin. Regulamin będzie odnosił 
się oczywiście do kwestii nie ujętych w statucie stowarzyszenia. Zgodnie z art. 10a 
ust. 2 p.o.s. na zasadach i w trybie określonym w statucie stowarzyszenia terenowa 
jednostka organizacyjna może przyjąć regulamin określający szczegółowo jej orga-
nizację i sposób działania. Dotyczy to także jednostek organizacyjnych bez osobo-
wości prawnej, a więc klubów uczelnianych AZS, o których jest mowa w niniejszym 
opracowaniu. Wszystko będzie więc zależało od regulacji w statucie stowarzyszenia. 
W chwili obecnej statut Akademickiego Związku Sportowego zakłada przyjęcie 
jednolitego regulaminu klubu uczelnianego AZS. Regulamin ten przyjmowany jest 
przez Zarząd Główny AZS i dotyczy wszystkich klubów uczelnianych AZS niepo-
siadających osobowości prawnej. Statut AZS nie przyznaje więc kompetencji do 
przyjmowania regulaminu przez poszczególne kluby. Powstaje jednak pytanie, jakie 
regulacje w tym zakresie będzie przewidywał statut Akademickiego Związku Spor-
towego po zmianach wynikających z konieczności wdrożenia zmian w ustawie Pra-
wo o stowarzyszeniach, o których była już mowa powyżej. Należy także zauważyć, 
że podjęcie przez zebranie założycielskie uchwał o przyjęciu statutu lub regulaminu 
w świetle obowiązujących regulacji prawnych będzie bezskuteczne, zaś władze ta-
kiego stowarzyszenia powinny uchylić uchwały podjęte bez podstawy prawnej.

Zebranie założycielskie to pierwszy etap całej procedury. Następnie, zarząd 
klubu uczelnianego AZS (lub komitet założycielski) musi zgromadzić pełną doku-
mentację, co umożliwi podjęcie uchwały przez Zarząd Główny AZS. Zwyczajowo 
wymagana jest zgoda rektora uczelni, choć zauważyć należy, że ani przepisy ustawy, 
a nie aktualny statut Akademickiego Związku Sportowego takiej zgody nie ujmują 
w katalogu dokumentów niezbędnych do powołania klubu uczelnianego AZS bez 
osobowości prawnej. Dostrzec więc należy pewną lukę prawną, gdyż w odniesie-
niu do klubów uczelnianych AZS z osobowością prawną, taka zgoda jest wymagana 
zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego AZS14.

Mając na względzie brak precyzyjnych regulacji dotyczących dokumentacji 
niezbędnej do przedłożenia Zarządowi Głównemu AZS, zaproponować należy 
następujący katalog dokumentów: 1) dokumentacja z zebrania założycielskiego 
(uchwały, lista obecności, protokół); 2) zgoda rektora uczelni. Na zasadzie ana-
logii do wewnętrznych aktów prawnych AZS regulujących powoływanie klubów 
uczelnianych z osobowością prawną, wskazać należy, że po otrzymaniu stosownego 

13 Szerzej zob. P. Suski, Stowarzyszenia…, s. 116-118.
14 http://azs.pl/images/dokumenty/akty-prawne/zasady_osobowosc_prawna.pdf.
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wniosku przez biuro Zarządu Głównego AZS uruchamiana jest dalsza procedura, 
w tym wystąpienie do zarządu właściwej Organizacji Środowiskowej AZS z prośbą 
o wyrażenie opinii w sprawie uzyskania osobowości prawnej przez jednostkę AZS.

Rozważając kwestię powołania klubu uczelnianego AZS bez osobowości praw-
nej, podkreślić należy, czy możliwe jest „przekształcenie” klubu posiadające oso-
bowość prawną w podmiot prawa pozbawiony osobowości prawnej. Przykładowo, 
klub uczelniany AZS zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewiden-
cji starosty zamierza zaprzestać działalności sportowej (np. startu w lidze państwo-
wej), a tym samym zbyteczny jest przymiot osobowości prawnej, który wiąże się 
przecież z licznymi obowiązkami prawnymi i księgowymi. Uzyskanie osobowości 
prawnej przez klub uczelniany AZS takowej osobowości nieposiadający nie budzi 
wątpliwości, gdyż wiąże się z przeprowadzeniem całej procedury rejestracji w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji starosty. Wątpliwości powstają natomiast 
w przypadku wyartykułowania zamiaru pozbawiania klubu osobowości prawnej. 
Analiza przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach prowadzi do wniosku, iż wy-
kreślenie z rejestru jest możliwe wyłączenie po przeprowadzeniu likwidacji. Możli-
wa jest także zmiana organu ewidencyjnego (np. z Krajowego Rejestru Sądowego 
na starostę). Powstaje więc pytanie, czy któryś z tych dwóch wariantów moglibyśmy 
zastosować w przedmiotowej sprawie? Bez wątpienia pozbawienia przymiotu oso-
bowości prawnej nie będzie wiązało się ze zmianą organu ewidencyjnego. Kluby 
uczelniane AZS nieposiadające osobowości prawnej są bowiem ewidencjonowa-
ne przez Zarząd Główny AZS, a więc nie jest to organ ewidencyjny o charakterze 
powszechnym, wynikający z przepisów prawa. Wariant ten należy więc odrzucić. 
Powstaje więc wariant zakładający likwidację terenowej jednostki organizacyjnej 
stowarzyszenia posiadającej osobowość prawną i wykreślenie z rejestru. Dotyczy to 
przede wszystkim rozliczenia kwestii majątkowych, w tym ewentualnych zobowią-
zań. Pamiętać przecież należy, że podmiot bez osobowości prawnej nie może pro-
wadzić samodzielnej działalności finansowo-księgowej. Po wykreśleniu z rejestru 
możliwe będzie powołanie klubu uczelnianego AZS bez osobowości prawnej mając 
na uwadze przytoczone powyżej wymogi i procedurę.

Funkcjonowanie klubów AZS bez osobowości prawnej 
w szkole wyższej

Powyżej wskazałam, że zakładanie klubu uczelnianego AZS bez osobowości 
prawnej nie wiąże się z koniecznością wpisu do rejestru rektora uczelni z uwagi na 
fakt, iż rejestr ten dotyczy tylko uczelnianych organizacji studenckich (vide art. 205 
p.s.w.). Jeżeli bowiem ustawodawca nie wskazał wprost obowiązku rejestrowania 
działających w uczelni stowarzyszeń, uczelnia nie ma podstaw prawnych do wpro-
wadzenia samodzielnie takiego wymogu, w tym różnie nazwanych form ewidencjo-
nowania/ rejestrowania. W literaturze, na  brak możliwości prowadzenia rejestru 
organizacji studenckich działających w formie stowarzyszenia wskazali H. Izdebski 
i J. Zieliński15. Przytoczeni autorzy nie odnieśli się natomiast szczegółowo do kwestii 
wyrażania zgody przez rektora na funkcjonowanie takiej organizacji. W tej materii 

15 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie…, s. 580-581.
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także należy wypowiedzieć się negatywnie. Ustawa takiej konstrukcji nie przewidu-
je. Nie mówię oczywiście o zgodzie na poszczególne kwestie związane z bieżącym 
funkcjonowaniem, np. udostępnienie biura, sali konferencyjnej. Wówczas zgoda 
będzie wymagana, ale wiąże się to z zarządzaniem mieniem uczelni. Nie będzie to 
więc zgoda o charakterze generalnym. O ile ustawa takiej formuły nie wprowadza, 
to stowarzyszenie w swoim statucie albo wewnętrznym akcie prawnym może wska-
zać na wymóg udzielenia zgody przez rektora na założenie takiej terenowej jednost-
ki. Są to jednak przepisy wewnętrznie obowiązujące. Praktyka taka funkcjonuje 
w Akademickim Związku Sportowym i można spodziewać się jej wdrożenia do sta-
tutu AZS podczas zmian związanych z dużą nowelizacją Prawa o stowarzyszeniach, 
która weszła w życie w 2016 r.

Ponadto, zauważyć także należy, że projektowana nowa ustawa o szkolnictwie 
wyższym w ogóle rezygnuje z koncepcji rejestrowania organizacji studenckich, 
a wprowadza mechanizm informowania rektora o ich utworzeniu16.

Art. 204 p.s.w. wspomina o działających w uczelni stowarzyszeniach, nie wpro-
wadza jednak pojęcia terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia. Pamiętać 
bowiem należy, że klub uczelniany AZS nie jest odrębnym stowarzyszeniem, lecz 
jego częścią. Pojawia się więc wątpliwość, zważywszy, że ustawa Prawo o szkolni-
ctwie wyższym nie jest dostosowana do regulacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 
Wydaje się jednak, że art. 204 ust. 2 p.s.w. należy na zasadzie analogii stosować do 
terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń, które działają w uczelni i sku-
piają studentów bądź studentów i nauczycieli akademickich. 

Finansowanie klubów AZS nieposiadających osobowości 
prawnej przez organy uczelni

Poza składkami członkowskimi, finansowanie ze strony organów uczelni jest 
filarem prowadzenia działalności przez klub uczelniany AZS nieposiadający oso-
bowości prawnej. Omawiana forma prawna organizacji studenckich napotyka 
bowiem bardzo istotne ograniczenia w pozyskiwaniu środków i gospodarowaniu 
nimi. W przeciwieństwie do klubu uczelnianego AZS z osobowością prawną,  klub 
uczelniany AZS takowej osobowości prawnej nie może wprost pozyskiwać środków 
zewnętrznych na swoją działalność, w tym dotacji z jednostek samorządu teryto-
rialnego, środków sponsorskich. Oznacza to także, że nie mogą prowadzić działal-
ności gospodarczej, np. komercyjnych eventów sportowych. Powstaje więc pytanie, 
czy chęć prowadzenia bardziej zaawansowanej działalności sportowej (np. udział 
w lidze państwowej) musi nieść za sobą konieczność uzyskania osobowości prawnej 
przez taki klub uczelniany AZS? Na tak postawione pytanie należy udzielić odpo-
wiedzi negatywnej. Mam tutaj na myśli sytuację, w której klub uczelniany AZS nie 
posiada osobowości prawnej i takiej działalności wprost prowadzić nie może, jed-
nakże posiada partnera, który posiada osobowość prawną i może wykonywać czyn-
ności związane z wykorzystaniem środków zewnętrznych (dotacje, sponsoring), np. 
w postaci podpisywania kontraktów z zawodnikami, czy wypłata ekwiwalentów 

16 Art. 118 projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16.09.2017 r., 
www.nauka.gov.pl.
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sędziowskich. Naturalnym partnerem w tym względzie wydają się struktury Aka-
demickiego Związku Sportowego. Wskazać można organizacje środowiskowe, czyli 
struktury o charakterze wojewódzkim. Taka praktyka wykształciła się np. w Organi-
zacji Środowiskowej AZS w Poznaniu, który jest operatorem dla zespołów ligowych 
występujących pod nazwą AZS Politechnika Poznańska. Jest to duże ułatwienie dla 
klubów uczelnianych AZS, gdyż mają zapewnione profesjonalne zarządzanie finan-
sami, na które samodzielnie nie mogliby sobie pozwolić. Niesie to oczywiście także 
ryzyka, które należy rozważyć. Ryzyka te mogą mieć dwojaką postać. Po pierwsze 
władze organizacji środowiskowej AZS mogą niezgodnie z przeznaczeniem wyko-
rzystywać środki sponsorskie (co do środków dotacji celowych – takiego ryzyka nie 
dostrzegłabym). Patrząc natomiast z perspektywy władz środowiskowych dostrzec 
należy zagrożenie w postaci podpisywania kontraktów z zawodnikami licząc na 
przyszłe niepewne przychody, które „ma obiecane” klub uczelniany AZS. Nieod-
powiedzialne podejście może wówczas doprowadzić do zaburzenia wykonywania 
zadań przez struktury środowiskowe w związku z faktem, że większość środków bę-
dących w dyspozycji struktur AZS to środki dotacji celowych. 

Od strony formalno-prawnej dopuścić należy także podpisywanie umów spon-
sorskich przez uczelnię i dystrybuowanie wówczas pozyskanych środków na cele 
związane z działalnością klubu uczelnianego AZS. Biorąc pod uwagę jednak spe-
cyfikę zarządzania finansami będącymi w gestii uczelni rozwiązanie to wydaje się 
dalece niefunkcjonalne, z uwagi na konieczność stosowania procedur zamówień 
publicznych.

Mając na uwadze powyższe, wyróżnić należy trzy zasadnicze źródła finansowa-
nia klubów uczelnianych AZS nieposiadających osobowości prawnej:
1. składki członkowskie,
2. finansowanie przez organy uczelni,
3. finansowanie przez podmioty trzecie z pozyskanych środków publicznych 

(dotacje z jednostek samorządu terytorialnego) lub prywatnych (umowy 
sponsorskie).

W tym miejscu należy rozważyć, na jakich zasadach następuje wsparcie działal-
ności klubu uczelnianego AZS przez organy uczelni. Podstawą prawną do realizo-
wania wsparcia w tym zakresie jest art. 204 ust. 3 p.s.w. Stanowi on, że organy uczel-
ni mogą przeznaczać środki materialne dla uczelnianych organizacji studenckich 
i działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub stu-
dentów i nauczycieli akademickich. Wprowadzono przy tym obowiązek przedsta-
wiania władzom uczelni sprawozdania i rozliczenia z otrzymanych środków nie rza-
dziej niż raz w semestrze. Warto w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z art. 210 ust. 
2 p.s.w., możliwość finansowania dotyczy także uczelnianych organizacji doktoran-
tów oraz stowarzyszeń, które nie zrzeszają innych członków oprócz doktorantów, 
studentów i pracowników uczelni. Są to jedyne przepisy na poziomie ustawowym. 
Wykonanie tych regulacji powierzono więc uczelniom i będzie to realizowane na 
poziomie wewnętrznych aktów prawnych. 

Ciekawe jest zróżnicowanie w treści obydwu regulacji. W kontekście organiza-
cji studenckich w kręgu podmiotowym członków przywołano wyłącznie studen-
tów i nauczycieli akademickich, zaś w przypadku doktoranckich – doktorantów, 
studentów oraz pracowników uczelni, a więc zarówno nauczycieli akademickich, 
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jak i pracowników administracji, czy też obsługi. De lege ferenda postulować należy 
ujednolicenie przytoczonych regulacji odnoszących się do finansowania organiza-
cji studenckich, co pozwoli uniknąć wszelkich wątpliwości. W chwili obecnej klub 
uczelniany AZS nieposiadający osobowości prawnej, który zrzesza np. jednego 
doktoranta musi być uznany za organizację doktorancką, gdyż w treści art. 204 ust. 
2 p.s.w. nie ujęto przecież doktorantów. Warto odnotować, że projektowana nowa 
ustawa o szkolnictwie wyższym zmienia w istotny sposób dotychczasowe regulacje. 
Art. 118 ust. 5 stanowi bowiem, iż uczelnia może przeznaczać środki na realizację 
działań uczelnianych organizacji studenckich i działających w uczelni stowarzyszeń 
zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów, doktorantów i nauczycieli aka-
demickich. Podmioty te przedstawiają uczelni sprawozdanie z wykorzystania środ-
ków otrzymanych w danym roku akademickim17. Proponowane zmiany legislacyjne 
zdają się uwzględniać sformułowany przeze mnie powyżej postulat.

Z uwagi na brak osobowości prawnej klubu uczelnianego AZS finansowanie 
zadań nie może odbywać się poprzez przelew środków na konto klubu. Środki te 
pozostają w budżecie uczelni i są wydatkowane w oparciu o wewnętrzne przepisy 
prawne, w tym te dotyczące zamówień publicznych. Wówczas udzielenie zamówie-
nia publicznego polegającego na wyjeździe na zawody (transport, zakwaterowania, 
itp.) realizuje uczelnia. Podobnie sprawa wygląda w przypadku zakupu sprzętu 
sportowego, który następnie pozostawałby na stanie uczelni. Ten wariant finanso-
wania zakłada, ze operatorem środków finansowych (podmiotem rozliczającym) 
będzie komórka organizacyjna uczelni. W praktyce można zaobserwować co naj-
mniej kilka rozwiązań w przedmiotowym zakresie. Mam tutaj na myśli rozliczania 
przez komórkę administracji uczelni (np. biuro spraw studenckich). W ostatnich 
latach można zaobserwować trend polegający na powierzaniu tych zadań specjal-
nie utworzonej komórce organizacyjnej uczelni – biuro sportu (np. Uniwersytet 
Jagielloński, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej). Ponadto finansowanie może 
się odbywać poprzez jednostkę ogólnouczelnianą zajmującą się sprawami kultury 
fizycznej – studium wychowania fizycznego i sportu/centrum kultury fizycznej. 
Kluczowe jest jednak, żeby środki te miały wprost swoje przeznaczenie i władze 
klubu uczelnianego AZS miały realny wpływ na wydatkowe puli przeznaczonej na 
ich organizację studencką przez władze uczelni.

Przeanalizować także należy, czy środki przeznaczone na działalność klubu 
uczelnianego AZS nie mogą zostać przekazane strukturom środowiskowym (wo-
jewódzkim) Akademickiego Związku Sportowego? Wydaje się, że ustawa takiego 
zakazu nie formułuje. Mówi jedynie o celu, na jaki mają przedmiotowe środki fi-
nansowe zostać przeznaczone. Dopuścić więc można podpisanie porozumienia po-
między władzami uczelni a organizacją środowiskową AZS dotyczące przekazania 
konkretnej kwoty na konkretny cel związany np. z udziałem reprezentacji uczelni 
w Akademickich Mistrzostwach Polski. Środki te będą miały ściśle określone prze-
znaczenie, zaś w przypadku niezgodnego z celem ich wydatkowania uczelnia na 
gruncie porozumienia (umowy cywilnoprawnej) powinna mieć zastrzeżoną moż-
liwość zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Pamiętać 

17 Art. 118 projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16.09.2017 r., 
www.nauka.gov.pl
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bowiem należy o obowiązku składania sprawozdania z wykorzystania tych środ-
ków. Przed wyborem któregoś z przedstawionych wariantów rozważyć należy ich 
zasadność z perspektywy skali i rodzaju prowadzonej przez klub uczelniany dzia-
łalności. O ile przy ograniczeniu aktywności wyłącznie do startu w rozgrywkach 
akademickich, drugie z przytoczonych rozwiązań może wydawać się niezasadne, to 
w przypadku startu reprezentacji uczelni w ligach państwowych już zyskuje na zna-
czeniu. Trudno bowiem oczekiwać, że uczelnia w ramach własnego budżetu będzie 
realizowała wydatki związane np. z udziałem w ligach państwowych. Zastrzeżenia 
w tym zakresie mogą mieć organy kontroli państwowej, choć dostrzec należy często 
rozbieżne interpretacje w zakresie wspierania sportu wyczynowego (udział w ligach 
państwowych).

Dokonując analizy zagadnienia finansowania klubów uczelnianych AZS bez 
osobowości prawnej należy także poruszyć problem udostępniania pomieszczeń 
biurowych na realizację działań sportowych. Art. 204 ust 3 p.s.w. wspomina o środ-
kach materialnych. Moim zdaniem, przy braku sprecyzowania, o jakie środki tutaj 
chodzi, dopuścić należy udostępnianie w tym trybie pomieszczeń, co przecież czę-
sto będzie powiązane z przeznaczaniem środków finansowych przez władze uczelni, 
np. rachunki za prąd. Z uwagi na brak osobowości prawnej danego klubu uczel-
nianego AZS nie będzie możliwe podpisanie umowy/porozumienia dotyczącego 
korzystania z tych pomieszczeń. Posiłkować się w tym względzie można rozwiąza-
niami, które w praktyce funkcjonują przy wspieraniu działalności kół naukowych. 
W przypadku środków trwałych wpisywany jest z imienia i nazwiska konkretny 
korzystający (np. prezes koła naukowego) lub opiekun koła naukowego, który ma 
przecież trzymać pieczę nad organizacją. Rozwiązanie to można zastosować bez tru-
du do klubów uczelnianych AZS, przy zastrzeżeniu, że dużą rzadkością jest posiada-
nie opiekuna przez kluby uczelniane AZS.

Wnioski

Struktury Akademickiego Związku Sportowego, w tym kluby uczelniane AZS 
od wielu lat stanowią filar działalności sportowej w szkołach wyższych. Z uwagi na 
fakt, iż większość z tych klubów nie posiada osobowości prawnej, powyższe rozwa-
żania będą miały zastosowanie właśnie do tej przeważającej części jednostek tereno-
wych Akademickiego Związku Sportowego. W niniejszym opracowaniu dokona-
łam wszechstronnej analizy kwestii organizacyjnych i związanych z finansowaniem 
klubów uczelnianych AZS nieposiadających osobowości prawnej. Wynika z nich, 
że ta forma organizacyjna jedynie pozornie wygląda na ograniczającą możliwości 
prowadzenia działalności sportowej. Zaprezentowane rozwiązania pokazują, że 
w zależności od przyjętej/zamierzonej aktywności sportowej można zaproponować 
rozwiązania organizacyjne, które w pełni zabezpieczą prowadzenie działalności, 
zarówno na poziomie rozgrywek akademickich, jak i w ligach państwowych. Roz-
wiązania te w pełni zabezpieczają interesy wszystkich podmiotów zaangażowanych 
w dany projekt – władze uczelni, klub uczelniany AZS, partnerów, np. organizacje 
środowiskowe AZS.

W zakresie finansowania kluczowe wydaje się wypracowanie zasad wewnątrzu-
czelnianych z uwagi na syntetyczność regulacji ustawowych. Rekomendować moż-
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na przyjęcie jednego z zaprezentowanych powyżej modeli finansowania i realizowa-
nia poszczególnych wydatków. 

Powyżej zwróciłam uwagę na kilka wątpliwości i potrzebę zmiany przepisów 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które mają spowodować uniknięcie wąt-
pliwości rodzących się w praktyce i rozwiązywanych obecnie na zasadzie analogii. 
Jako krok w dobrą stronę oceniam projektowane zmiany w zakresie ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym. Art. 118 ust. 5 projektu18 zakłada, że uczelnia może prze-
znaczać środki na realizację działań uczelnianych organizacji studenckich i działa-
jących w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów, 
doktorantów i nauczycieli akademickich. Powoduje bowiem uniknięcie wątpliwo-
ści dotyczących kręgu podmiotów, które mogą być zrzeszone w takich stowarzysze-
niach/ terenowych jednostkach organizacyjnych.

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania klubu uczelnianego AZS 

bez osobowości prawnej w szkołach wyższych. W analizie uwzględniono aspekt tworzenia takiego ro-
dzaju klubu, jego funkcjonowania w ramach szkoły wyższej, w tym w zakresie finansowania prowadzo-
nych przez klub działań. Autorka przytacza poglądy i doktryny dotyczące omawianych kwestii, a także 
wskazuje na wątpliwości wynikające z interpretacji przepisów prawa. Przytoczono także najnowsze 
zmiany w przepisach regulujących przedmiotową materię. Zestawiono również praktyczne aspekty 
funkcjonowania klubów z osobowością prawną i bez osobowości prawnej.

Słowa kluczowe: Organizacja studencka, klub sportowy, rektor, Krajowy Rejestr Sądowy, klub 
AZS

Summary
The article is devoted to issues concerning the functioning of the university club (AZS) without 

legal personality in higher education institutions. The analysis takes into account the aspect of creating 
such a club type, its functioning within the higher education institution, including in the scope of 
financing activities carried out by the club. The author quotes the views of the doctrine regarding the 
issues discussed, and also points to doubts arising from the interpretation of the law. The latest changes 
in the regulations governing the subject matter were also cited. Practical aspects of clubs functioning 
with legal personality and without legal personality were also compared.

Keywords: Student organization, sports club, rector, National Court Register, university sports 
club.
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Statutowe podstawy działania studiów 
wychowania fizycznego i sportu

Wprowadzenie

Studia wychowania fizycznego i sportu to jednostki ogólnouczelniane/ między-
wydziałowe, które zajmują się działalnością w zakresie wychowania fizycznego oraz 
sportu. Od kilkunastu lat zauważyć można istotny trend w zakresie modyfikacji na-
zwy i często specyfiki ich działania. Obok studiów wychowania fizycznego i sportu 
występują centra sportu, czy też centra kultury fizycznej. W niektórych uczelniach 
rolę tychże jednostek w zakresie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego przej-
mują wydziały wychowania fizycznego. Niezależnie od nazewnictwa omawianej 
jednostki ogólnouczelnianej/międzywydziałowej, istotne jest przeanalizowanie 
formalno-prawnych aspektów jej funkcjonowania, począwszy od regulacji ustawo-
wych, a skończywszy na wewnętrznych atakach prawnych (statuty, uchwały sena-
tów, zarządzenia rektorów). Kwestia nazewnictwa będzie natomiast przedmiotem 
analiz w artykule T. Bieleckiego pt. Struktura, zadania i nazewnictwo jednostek 
organizacyjnych uczelni zajmujących się kulturą fizyczną1.

Na potrzeby niniejszego opracowania będziemy posługiwali się stwierdzeniem 
„studia wychowania fizycznego i sportu”, które odnosić się będzie to jednostek 
ogólnouczelnianych zajmujących się wychowaniem fizycznym i działalnością spor-

1 Nadmienić przy tym należy, że omawiana tematyka nie była przedmiotem analiz 
doktryny. Znaleźć można natomiast pokaźną liczbę publikacji dotyczących działalności me-
rytorycznej studiów wychowania fizycznego i sportu: zob. m.in. Z. Barabasz, E. Zadarko, 
Analiza działalności studiów wychowania fizycznego i ich współpracy z klubami uczelnianymi 
AZS i innymi organizacjami, [w:] E. Zadarko, Z. Barabasz (red.), Akademicka kultura fizycz-
na na przełomie stuleci, t. 2, Krosno 2009, s. 193-204; J. Rudzik, Istota i funkcje wychowania 
fizycznego w szkole wyższej, [w:] A. Matuszewski, R. Muszkieta (red.), Współczesna kultura 
fizyczna studentów w teorii i praktyce, Poznań 2005, s. 163-169; H. Hanusz, Współpraca Stu-
diów Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klubów Uczelnianych Akademickiego Związku 
Sportowego w promocji kultury fizycznej, [w:] B. Kromolicka, A. Sander, Kultura fizyczna 
w środowisku akademickim w czasie zmiany społecznej. Szczecin 2011, s. 85-94; Z. Barabasz, 
Kultura fizyczna studentów w europejskich szkołach wyższych, [w:] K. Obodyński, Z. Bara-
basz (red.), Akademicka kultura fizyczna studentów na przełomie stuleci, t. 1, Warszawa 2009,  
s. 41-52.
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tową, a występujących niekiedy pod innymi nazwami, których przykłady zostały 
podane powyżej.

Studia wychowania fizycznego i sportu a regulacje ustawowe 

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż ustawa Prawo o szkolnictwie wyż-
szym2 nie wprowadza wprost regulacji dotyczących studiów wychowania fizyczne-
go i sportu. Regulacje ustawowe nie precyzują także istnienia ogólnouczelnianych 
jednostek zajmujących się przedmiotową specyfiką. Szczegółowa analiza przepisów 
ustawowych prowadzi do wniosku, iż możemy wyróżnić kilka regulacji nawiązują-
cych pośrednio do działalności studiów wychowania fizycznego i sportu. 

W pierwszej kolejności wymienić należy art. 13 ust. 1 p.s.w., który wskazuje na 
następujące podstawowe zadania uczelni:

1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejęt-
ności niezbędnych w pracy zawodowej;

2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, 
za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;

3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badaw-
czych oraz transfer technologii do gospodarki;

4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i tech-

niki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych 
i informacyjnych;

6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia 
nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez 
całe życie;

7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w pro-

cesie kształcenia, badaniach naukowych.

Kluczowym elementem w sferze formalno-prawnej jest podkreślenie obligato-
ryjnego charakteru tychże zadań3. Ustawa nie precyzuje jednak, w jakiej formule 
owo stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej ma nastąpić. Będzie to 
więc stanowiło przedmiot regulacji wewnętrznych aktów prawnych, w tym statu-
tów uczelni, innych uchwał senatów, zarządzeń rektora. Ustawa wprost przewiduje 
w art. 17, że sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni, nieuregulowane w usta-
wie, określa statut uczelni.

2 Ustawa z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r., t.j. Dz.U. z 2017 
r., poz. 2183, zwana dalej p.s.w.

3 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 
2015, s. 83; A. Balicki, Komentarz do art. 13, [w:] M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie 
wyższym. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis. Por. E. Sieczek, [w:] W. Sanetra, M. Wierz-
bowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 61.
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Studia wychowania fizycznego i sportu w regulacjach 
statutów uczelni

Sformułowanie wniosku, iż formalno-prawne aspekty funkcjonowania studiów 
wychowania fizycznego i sportu nie stanowią materii ustawowej determinuje posta-
wienie tezy, iż regulacje te powinny znaleźć się w wewnętrznych aktach prawnych. 
Powstaje natomiast pytanie, czy jest to regulacja statutowa, czy też uchwał sena-
tów lub zarządzeń rektora. Kluczowym będzie więc dokonanie analizy, który/które 
z wewnętrznych aktów prawnych uczelni będą regulować przedmiotową materię. 

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonana zastała analiza statutów trzy-
nastu, wybranych uczelni publicznych i niepublicznych, uwzględniając specyfikę 
kształcenia, w tym uniwersytetów, uczelni technicznych, medycznych, przyrod-
niczych, artystycznych, wyższych szkół zawodowych. Analiza obejmuje statuty 
Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Akademii Leona Koźmińskiego z Warszawy, Po-
litechniki Śląskiej z Gliwic, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej 
z Jarosławia, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Zamościa, Uniwersytetu 
Medycznego z Poznania, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina z Warszawy, Uniwersytetu Przyrodniczego z Lub-
lina, Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia oraz Wyższej Szkoły Ekonomii 
i Innowacji z Lublina.

Na wstępie wskazać należy, że jedynie część, i to w dodatku mniejsza część, z wy-
mienionych wyżej statutów uczelni expressis verbis przewiduje istnienie jednostek 
ogólnouczelnianych zajmujących się sferą wychowania fizycznego i sportu. Mając 
to na względzie wyróżniono dwie grupy uczelni.

W pierwszej grupie uczelni wskazać można te, których statuty nie przewidują 
wprost regulacji dotyczących studiów wychowania fizycznego i sportu. 

W statucie Akademii Leona Koźmińskiego z Warszawy nie wprowadzono 
szczegółowej regulacji dotyczącej istnienia studium wychowania fizycznego i spor-
tu, jednakże § 15 ust. 3 statutu4 przewiduje możliwość tworzenia innych (niewy-
mienionych w statucie) jednostek, jak np. centra, które tworzy rektor5. Zauważyć 
przy tym należy, że na Akademii Leona Koźmińskiego funkcjonuje jednostka pod 
nazwą Centrum Sportu Akademii Leona Koźmińskiego. 

W statucie Politechniki Śląskiej z Gliwic wskazano na możliwość utworzenia 
jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych. Do jednostek międzywy-
działowych zaliczono ośrodki i studia, które tworzy, przekształca i likwiduje rek-
tor po zasięgnięciu opinii senatu. W przypadku regulacji statutowych Politechniki 
Śląskiej z Gliwic ciekawym jest fakt, iż nie przewidziano wykazu jednostek mię-
dzywydziałowych, odsyłając do zarządzeń rektora, jednak w § 112 statutu6 znaleźć 

4 Statut Akademii Leona Koźmińskiego, załącznik nr 2 do uchwały nr 1/2017 Za-
rządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania sp. z o.o. z dnia 23 marca 2017 r.

5 Utworzenie centrum, które nie będzie miało zadań badawczych nie wymaga opi-
nii Senatu.

6 Statut Politechniki Śląskiej, załącznik do uchwały Senatu Politechniki Śląskiej nr 
XXX/247/14/15.
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można nazwę Ośrodek Sportu, w odniesieniu do komisji dyscyplinarnych. To właś-
nie Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej został powołany w celu realizacji zadań 
z zakresu wychowania fizycznego i sportu.

Statut Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej z Jarosławia, po-
dobnie jak statut Politechniki Śląskiej z Gliwic, wprowadza możliwość utworzenia 
przez rektora jednostki międzyinstytutowej o nazwie „studium”, po zasięgnięciu 
opinii senatu (§ 8 statutu7). Regulacja omawianego statutu jest jednak odmienna 
od dwóch powyższych, gdyż wskazano w ujęciu abstrakcyjnym (w oderwaniu od 
konkretnej nazwy jednostki międzyinstytutowej) szczegółowe regulacje odnoszące 
się do działania „studium”. Wymienić w tym względzie należy tryb powoływania 
kierownika studium oraz jego zadania (§ 20 i § 21 statutu). Ujęto, iż kierownika 
powołuje i odwołuje rektor spośród nauczycieli akademickich, posiadający co naj-
mniej tytuł zawodowy magistra. Kluczowe zadania kierownika studium to zarzą-
dzanie mieniem studium i dysponowanie środkami finansowymi studium, czy też 
dbanie o poziom zajęć dydaktycznych. W Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-
-Ekonomicznej z Jarosławia funkcjonuje Studium Wychowania Fizycznego.

Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przewiduje możliwość powo-
łania studium jako jednostki ogólnouczelnianej, w celu wypełniania zadań dydak-
tycznych. Podlega wówczas rektorowi lub właściwemu prorektorowi, z uwagi na 
przyjęty podział kompetencji. Pomimo braku odniesienia do studium wychowania 
fizycznego i sportu, statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego precyzyjnie 
określa tryb powoływania kierownika studium oraz jego kompetencje. Zgodnie 
z § 31 statutu8 kierownikiem może zostać pracownik, dla którego Uniwersytet jest 
podstawowym miejscem pracy. Kierownika powołuje rektor na wniosek właściwego 
prorektora po zasięgnięciu opinii senatu. Kadencja trwa maksymalnie sześć lat, jed-
nak okres powołania może być wydłużony do ośmiu lat. Do podstawowych zadań 
kierownika studium należy dbanie o wysoki poziom zajęć dydaktycznych, zarzą-
dzanie mieniem studium i dysponowanie środkami finansowymi studium, czy też 
występowania z wnioskami dotyczącymi zatrudniania i awansowania pracowników 
studium. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym funkcjonuje Studium Wy-
chowania Fizycznego i Sportu.

Statut Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z Warszawy przewiduje 
istnienie jednostek organizacyjnych takich jak jednostki międzywydziałowe lub po-
zawydziałowe. Nie używa natomiast nazwy studium wychowania fizycznego i spor-
tu lub zbliżonej. Analizowany akt prawny wprowadza bardzo interesującą regula-
cje. Zgodnie z §15 ust. 6 statutu9, szczegółowy wykaz jednostek organizacyjnych 
Uniwersytetu określa załącznik nr 6 do Statutu. W katalogu tym nie znajduje się 
studium wychowania fizycznego i sportu. Należy jednak zwrócić uwagę, iż jest to 

7 Statut Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej z Jarosławia, za-
łącznik do uchwały nr 1/V/2015 Senatu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekono-
miczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 27 maja 2015 r.

8 Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – tekst jednolity – załącznik do 
uchwały nr 116/2017 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18.12.2017 r.

9 Statut Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – tekst ujednolicony, stan 
na 12 marca 2012 r.
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rozwiązanie dysfunkcjonalne, gdyż powołanie nowej jednostki wiąże się z koniecz-
nością zmiany statutu. Podkreślić także należy, że uczelnia ta nie posiada wyodręb-
nionej struktury/jednostki zajmującej się wychowaniem fizycznym i sportem.

Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przewiduje w § 23 ust. 110 moż-
liwość powołania studium w celu wypełnienia zadań dydaktycznych. Studium może 
funkcjonować jako jednostka wydziałowa lub pozawydziałowa. Regulacje statutowe 
odnoszą się także do trybu powoływania kierownika studium i jego zadań. Kierow-
nikiem studium może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym 
wymiarze czasu pracy, zaś powołanie następuje na czas określony we wniosku, nie 
dłuższy jednak niż cztery lata. Powołanie może być odnawiane. Kierownik studium 
jest przełożonym wszystkich pracowników studium. Do zadań kierownika studium, 
zgodnie z § 42 statutu należy w szczególności: 1) zarządzanie mieniem studium 
oraz dysponowanie jego środkami finansowymi; 2) dbanie o właściwy poziom zajęć 
dydaktycznych; 3) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania i zwalnia-
nia, awansowania, nagradzania i karania pracowników studium; 4) występowanie 
do senatu i rektora z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących studium; 5) 
wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowienia-
mi statutu oraz uchwałami senatu i zarządzeniami rektora; 6) podejmowanie decy-
zji we wszystkich sprawach dotyczących studium, niezastrzeżonych do kompetencji 
organów Uczelni. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie funkcjonuje Stu-
dium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Statut Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przewiduje istnienie jedno-
stek międzywydziałowych realizujących zadania dydaktyczne, które noszą nazwę 
„studium”. Podobnie, jak w przypadku Uniwersytetu z Lublina, omawiany statut 
wprowadza ogólne regulacje dotyczące funkcjonowania studiów, w tym tryb powo-
ływania kierownika i jego zadania. Zgodnie z § 39 statutu11 studium kieruje dyrek-
tor lub kierownik. Określono także, że dyrektorem studium może być nauczyciel 
akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, jako podsta-
wowym miejscu pracy. Brak jest analogicznej regulacji dotyczącej studium, a więc 
należy opowiedzieć się za brakiem stosowania analogii w przypadku kierownika 
studium. Dyrektora lub kierownika studium powołuje i odwołuje rektor z własnej 
inicjatywy lub na wniosek właściwego prorektora po zasięgnięcia opinii senatu. 
Dyrektor lub kierownik studium powoływany jest na czteroletnią kadencję, która 
rozpoczyna się 1 września w roku następnym po wyborze jednoosobowych orga-
nów Uczelni. Do zadań dyrektora lub kierownika studium, określonych w statu-
cie, należy w szczególności: 1) zarządzanie mieniem studium oraz dysponowanie 
środkami finansowymi studium; 2) organizacja zajęć dydaktycznych oraz dbanie 
o właściwy poziom zajęć dydaktycznych; 3) występowanie z wnioskami w sprawach 
zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników studium; 4) występowanie 
do senatu i rektora z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw studium; 5) ustala-
nie zakresów obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych nauczycieli akademi-

10 Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – tekst ujednolicony wg stanu na 
dzień 1 marca 2017 r.

11 Statut Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalony w dniu 24 lutego 
2012 r., tekst ujednolicony – stan na dzień 26.05.2017 r.
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ckich; 6) określanie zakresów obowiązków podległych pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi; 7) wykonywanie innych czynności przewidzianych 
przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami senatu i zarządzeniami 
rektora; 8) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących studium, 
nie zastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni. W pozostałym zakresie, mamy 
odesłanie do zarządzeń rektora. Paragraf 39 ust. 5 statutu stanowi bowiem, że za-
dania, zakres działania, strukturę organizacyjną jednostek międzywydziałowych 
oraz kryteria powoływania na stanowisko dyrektora i kierownika studium określają 
odpowiednie regulaminy wydane przez rektora po zasięgnięciu opinii senatu. W ra-
mach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu funkcjonuje Studium Wycho-
wania Fizycznego i Sportu.

Statut Uniwersytetu Warszawskiego nie precyzuje nazwy jednostki zajmującej 
się sprawami wychowania fizycznego i sportu. Reguluje natomiast tryb powoływa-
nia jednostek ogólnouczelnianych, które mają za zadanie wykonywanie na rzecz 
jednostek prowadzących studia usługowej działalności dydaktycznej. Podlegają one 
rektorowi. Zgodnie z § 12 statutu12, jednostki organizacyjne tworzy, przekształca 
i likwiduje rektor po zasięgnięciu opinii senatu. Rektor tworzy ogólnouczelniane 
jednostki organizacyjne z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech rad 
wydziałów albo Senatu. Mogą być one tworzone także na czas określony lub w celu 
realizacji określonego zadania. Przytoczone przepisy oznaczają, że szczegółowe za-
sady funkcjonowania tego rodzaju jednostki określone zostaną w zarządzeniu rek-
tora. W ramach Uniwersytetu Warszawskiego funkcjonuje Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu.

Statut Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z Lublina przewiduje możliwość 
tworzenia jednostek ogólnouczelnianych, które zgodnie z § 14 powołuje, znosi 
i przekształca rektor po zasięgnięciu opinii senatu. Brak jest regulacji statutowych 
odnoszących się do innych kwestii działania jednostek ogólnouczelnianych, a tym 
samym materia ta będzie regulowana w zarządzeniach rektora. Nadmienić także 
należy, że w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji nie funkcjonuje wyodrębniona 
jednostka zajmująca się zadaniami z zakresu wychowania fizycznego i sportu.

Druga grupa to uczelnie, których statuty przewidują przedmiotową regula-
cję. W przypadku uczelni, które posiadają regulacje statutowe dotyczące studiów 
wychowania fizycznego i sportu wyróżnić można kilka zasadniczych wariantów 
regulacji:.
1. Pierwszy wariant zakłada wskazanie katalogu jednostek ogólnouczelnianych 

(pozawydziałowych). 
Jako przykład wskazać można statut Akademii Górniczo-Hutniczej z Krako-

wa13. Wariant ten determinuje szczegółowe regulacje odnoszące się do przedmio-
towej materii w innych aktach prawych – uchwałach senatów lub zarządzeniach 

12 Statut Uniwersytetu Warszawskiego – Obwieszczenie nr 3 Rektora Uniwersyte-
tu Warszawskiego z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu 
Uniwersytetu Warszawskiego.

13 Statut Akademii Górniczo-Hutniczej, tekst jednolity po zmianach z dnia 
28.11.2007 r.
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rektora. Przykładowo, statut Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa przewiduje 
kompetencje rektora w tym zakresie, a więc właściwym aktem prawnych będzie za-
rządzenie rektora.

Statut Uniwersytetu Medycznego z Poznania wprowadza katalog jednostek 
ogólnouczelnianych wymieniając w nich Studium Wychowania Fizycznego i Spor-
tu. Wskazano ponadto, iż ogólnouczelniane jednostki organizacyjne tworzy, prze-
kształca i likwiduje rektor, po zasięgnięciu opinii senatu, zaś podlegają one bezpo-
średnio rektorowi (§ 20 statutu14). Są to jedyne regulacje statutowe odnoszące się 
do studium wychowania fizycznego i sportu, a więc w pozostałym zakresie nastąpi 
odesłanie do zarządzenia rektora.

2. Zgodnie z drugim wariantem, w statucie wskazano expressis verbis na możli-
wość utworzenia jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się wychowaniem 
fizycznym, nie precyzując dokładnie jej nazwy. 

Przykładowo statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Zamościa umoż-
liwia utworzenie studium jako jednostki ogólnouczelnianej, realizującej zadania dy-
daktyczne z zakresu wychowania fizycznego (§ 19 ust. 1 pkt. 2 statutu15). W uczelni 
funkcjonuje Studium Wychowania Fizycznego. Zgodnie z regulacjami statutu, to 
senat na wniosek rektora tworzy, przekształca i likwiduje studium. Senat tworząc 
studium bierze pod uwagę potrzebę zapewnienia właściwego poziomu zajęć dy-
daktycznych, względy organizacyjne i potrzeby społeczności studenckiej. Zadania 
i zakres działania studium określa regulamin organizacyjny ustalony przez rekto-
ra. Mamy więc do czynienia z trzema rodzajami wewnętrznych aktów prawnych 
odnoszących się do przedmiotowej sfery: statut (jako szczególna uchwała senatu), 
uchwała senatu oraz zarządzenie rektora. W przypadku uczelni z Zamościa, w spo-
sób precyzyjny uregulowano w  statucie także kwestie dotyczące powołania kierow-
nika studium oraz jego zadania. Kierownikiem studium może być nauczyciel aka-
demicki zatrudniony w Uczelni, zaś powołuje go i odwołuje rektor, po zasięgnięciu 
opinii senatu. Do zadań kierownika studium należy w szczególności: 1) ustalanie 
obsady zajęć dydaktycznych; 2) zapewnienie, w zakresie działalności studium, reali-
zacji warunków, jakie musi spełniać Uczelnia, aby prowadzić dany kierunek studiów 
m.in. poprzez dobór właściwej kadry oraz treści programowych w zakresie realizo-
wanych przedmiotów dydaktycznych; 3) nadzorowanie poziomu zajęć dydaktycz-
nych; 4) podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności studium; 5) występowa-
nie do rektora z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania 
pracowników studium; 6) występowanie do rektora z wnioskami we wszystkich 
sprawach dotyczących studium; 7) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach 

14 Statut Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, tekst jednolity – załącznik do 
uchwały nr 29/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 22 marca 2017 
roku.

15 Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Zamościa, Załącznik do uchwa-
ły Nr 109/XI/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu z dnia 25 
maja 2015 r.
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dotyczących studium, nie zastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni; 8) dba-
nie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników i studentów. 

3. Wariant trzeci zakłada wskazanie w treści statutu nazwy jednostki zajmującej 
się wychowaniem fizycznym i sportem, a ponadto ujęcie w tym akcie prawnym 
części regulacji odnoszących się do ustroju i funkcjonowania jednostki.

Statut Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w katalogu jednostek ogólno-
uczelnianych wymienia Centrum Kultury Fizycznej. Jednostki ogólnouczelniane, 
zgodnie z §16 ust. 1 statutu16 tworzy, znosi i przekształca rektor po zasięgnięciu 
opinii senatu. Regulaminy tychże jednostek określane są zarządzeniem rektora. 
W omawianym statucie znaleźć można jeszcze jeden przepis odnoszący się do Cen-
trum Kultury Fizycznej. Zgodnie z  § 24a statutu Centrum Kultury Fizycznej jest 
ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną realizującą zadania dydaktyczno-meto-
dyczne w zakresie wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji. Ponadto, 
w § 68 statutu ujęto tryb powoływania dyrektora, wskazując, iż dyrektora jednostki 
powołuje rektor spośród zatrudnionych w tych jednostkach starszych wykładow-
ców i wykładowców, po zasięgnięciu opinii Senatu. Rektor przed podjęciem decyzji 
zapoznaje się ze stanowiskiem właściwej rady. Ostatnią z regulacji odnoszących się 
do funkcjonowania Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej jest § 51, który przewiduje istnienie w jednostce rady, jako kolegialnego 
ciała opiniodawczego. Zakres działania, skład rad oraz ich szczegółowe zadania 
określa regulamin nadany przez rektora, na wniosek kierownika danej jednostki. 
W posiedzeniach rady biorą udział, z głosem doradczym, przedstawiciele związków 
zawodowych działających w danej jednostce, po jednym z każdego związku. Poza 
wymienionymi regulacjami, statut zawiera także odesłanie do regulaminu jednost-
ki, który będzie określany zarządzeniem rektora.

Wśród badanych aktów prawnych uczelni nie stwierdzono statutu, który wpro-
wadzałby bardzo szczegółowe regulacje dotyczące funkcjonowania studiów wycho-
wania fizycznego i sportu, co wiązać można z istnieniem także innych jednostek 
ogólnouczelnianych/międzywydziałowych, pełniących rolę dydaktyczną. Spójność 
regulacji nakazywałaby wówczas ująć w statucie szczegóły dotyczące funkcjono-
wania wszystkich tych jednostek, co spowodowałoby nadmierny rozrost regulacji 
statutowych.

Podsumowanie

Niniejsze opracowanie miało posłużyć analizie i wypracowaniu optymalnych 
rozwiązań w zakresie regulacji statusu prawnego studiów wychowania fizycznego 
i sportu. W związku z bardzo syntetyczną materią ustawową, autorzy podjęli pró-
bę odpowiedzi na pytanie, w jakim wewnętrznym akcie prawnym regulować należy 
przedmiotową tematykę – w statucie uczelni, jako kwalifikowanej uchwale senatu, 
w uchwale senatu, czy też w zarządzeniu rektora.

16  Statut Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – uchwała Nr XXIV – 3.3/16 
z dnia 21 grudnia 2016 r. z późn. zm.
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Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, iż statuty większości z badanych 
uczelni nie przewidują wprost regulacji dotyczących studiów wychowania fizycznego 
i sportu. Zawierają bowiem ogólne odniesienie do możliwości powołania jednostek 
organizacyjnych. Jednostki te w statutach są bardzo różnie nazywane. Najczęściej 
występujące nazwy to „jednostka ogólnouczelniana” oraz „jednostka międzywydzia-
łowa”. Wskazuje się w tych przypadkach organ, który powołuje, rozwiązuje i prze-
kształca omawiane jednostki. W większości z analizowanych statutów, uprawnionym 
organem jest rektor, jednakże statuty wprowadzają obowiązek uzyskania opinii senatu 
uczelni. Zauważyć jednak należy, że uzyskanie opinii nie jest równoznaczne z uzyska-
niem opinii pozytywnej. Rektor, chcąc powołać ową jednostkę musi wykonać czyn-
ność techniczną polegającą na wystąpieniu o opinię senatu. Z istoty konstrukcji opi-
niowania, wynika, iż nawet przy opinii negatywnej, rektor może powołać jednostkę 
ogólnouczelnianą. W żadnej z badanych uczelni statut nie przewiduje konieczności 
uzyskania zgody senatu, co w sposób jednoznaczny osłabiałoby uprawnienia rektora.

W drugiej grupie badanych uczelni, statuty przewidują istnienie studiów wy-
chowania fizycznego i sportu lub wskazano ogólnie na istnienie jednostki, której 
zadaniem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego. 
W ramach tej grupy statutów zaproponowaliśmy wyróżnienie trzech sytuacji. Za-
uważyć przy tym można dosyć duże rozdrobnienie, jednakże założeniem było prze-
analizowanie różnych wariantów, nawet jeśli występuje wyłącznie na jednej z ba-
danych uczelni. Ma to posłużyć wypracowaniu na gruncie teorii prawa rozwiązań 
modelowych, także pod kątem możliwości wdrożenia w praktyce. Dostrzec moż-
na dosyć duże zróżnicowanie w zakresie regulacji prawnych w tej grupie badanych 
uczelni, począwszy od wskazania w statucie wyłącznie nazwy jednostki (wariant 
pierwszy), poprzez rozwiązania hybrydowe dotyczące nazwy i szczegółów doty-
czących funkcjonowania (wariant drugi), a skończywszy na ujęciu w treści statutu 
nazwy jednostki zajmującej się wychowaniem fizycznym i sportem oraz części regu-
lacji odnoszących się do ustroju i funkcjonowania jednostki (wariant trzeci).

Mając na uwadze powyższe, pod kątem oceny pragmatyki funkcjonujących oma-
wianych rozwiązań prawnych, opowiedzieć należy się za rozwiązaniem występują-
cym w większej liczbie badanych uczelni, tj. ujęciem w statucie ogólnych przepisów 
dotyczących jednostek ogólnouczelnianych/międzywydziałowych, bez wskazywania 
na ich nazewnictwo. Do przepisów statutowych odnoszących się do przedmiotowej 
materii i najczęściej występujących w badanych statutach uczelni zaliczyć można re-
gulacje odnoszące się do trybu powoływania kierownika/dyrektora jednostki, a także 
jego podstawowe kompetencje. Przyjęcie takiego rozwiązania zapewni bez wątpienia 
elastyczność w zakresie zarządzania tymi jednostkami przez rektora uczelni. Przykła-
dowo, zmiana nazwy (np. ze studium wychowania fizycznego i sportu na centrum 
kultury fizycznej) nie będzie wymagała zmiany statutu uczelni. Ponadto, szczegółowe 
przepisy dotyczące funkcjonowania jednostki (jej regulamin) uregulowane zostaną 
w zarządzeniu rektora. Statut nie jest bowiem aktem prawnym, który, naszym zda-
niem, powinien regulować tak szczegółowe kwestie. Byłby wówczas aktem niezwykle 
obszernym.
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Streszczenie
Artykuł poświęcony jest regulacjom prawnym odnoszącym się do jednostek uczelnianych zajmu-

jących się sferą wychowania fizycznego i sportu. Autorzy dokonali analizy statutów wybranych uczel-
ni, charakteryzujących się różnym profilem kształcenia, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. 
Na podstawie badań sformułowano wnioski dotyczące zasadności, zakresu oraz szczegółowości regu-
lacji statutów uczelni odnoszących się do sfery wychowania fizycznego i sportu.

Słowa kluczowe: Studium wychowania fizycznego i sportu, statut, jednostka ogólnouczelniana, 
rektor

Summary
The article is devoted to legal regulations pertaining to university units dealing with the sphere of 

physical education and sport. The authors have analyzed the statutes of selected universities, charac-
terized by different profiles of education, both public and non-public. Based on the research, conclu-
sions were formulated regarding the validity, scope and detail of the regulation of university statutes 
relating to the sphere of physical education and sport.

Keywords: department of physical education and sport, statute, university unit, rector
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Prawne aspekty współpracy Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni 

z klubem AZS w świetle zarządzania obiektami 
sportowymi

Wprowadzenie

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu 
czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finan-
sowej nieruchomości oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej 
eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością1. 
Chociaż definicja zarządzania nieruchomością jest uregulowana w przepisach usta-
wy o gospodarce nieruchomościami, to obecnie pojęcie to ma dużo szersze znacze-
nie. Dotyczy bowiem nie tylko bieżącego administrowania nieruchomością i in-
nych elementów wymienionych w ustawie  – ale również, a może przede wszystkim,  
zarządzania biznesowego, komercyjnego.

Sport zajmuje coraz ważniejszą pozycję w szeroko pojmowanym systemie war-
tości indywidualnych i społecznych, służąc wszechstronnemu rozwojowi człowieka, 
w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu 
czasu wolnego. Coraz częściej studenci wybierają aktywność fizyczną jako formę 
spędzania wolnego czasu. Kluby sportowe, a w szczególności uczelniane kluby spor-
towe, przeżywają renesans swojej działalności. Coraz większa liczba zainteresowa-
nych sportem studentów poszerza grono członków Akademickiego Związku Spor-
towego, co znajduje swoje odzwierciedlenie w dynamicznym rozwoju uczelnianych 
sekcji sportowych. Wzrost aktywności sportowej wśród społeczności studenckiej 
powoduje konieczność zapewnienia odpowiedniej bazy treningowej. Uczelniane 
kluby sportowe działające w danej uczelni zobowiązane są do zapewnienia swoim 
członkom nie tylko wykwalifikowanej kadry trenerskiej, ale także odpowiednich 
obiektów sportowych. Z uwagi na współczesne realia funkcjonowania klubów 
sportowych, jedynie nieliczne z nich posiadają własne nieruchomości, na których 
realizować mogą działalność sportową. W zakresie sportu akademickiego wskazać 
można na AZS Warszawa, czy też AZS Poznań. Baza ta służy w przeważającej mie-
rze sportowi kwalifikowanemu, nie zaś sekcjom amatorskim, mającym na celu upo-
wszechnianie kultury fizycznej. Biorąc pod uwagę fakt, iż posiadanie prawa włas-

1 P. Wancke, Nieruchomość. Leksykon pojęć i definicji, Warszawa 2007, s. 409.
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ności nieruchomości przez kluby Akademickiego Związku Sportowego jest rzeczą 
niezwykle rzadką, w niniejszym opracowaniu wskazane zostaną możliwości prawne 
wykorzystywania uczelnianych obiektów sportowych do prowadzenia działalności 
na rzecz studentów danej uczelni.

Podmiot zarządzający uczelnianymi obiektami sportowymi

Na wstępie zaznaczyć należy, że zarządzanie obiektami sportowymi to interdy-
scyplinarne zadanie, które należy realizować na wielu płaszczyznach, a najważniej-
sze jest, aby patrzeć na bazę sportową kompleksowo i strategicznie. Infrastruktura 
sportowa szkół wyższych zarządzana jest zazwyczaj przez wydzieloną komórkę we-
wnętrzną uczelni2. Powyższy fakt nie oznacza, że jest to jedyny model w zakresie za-
rządzania uczelnianą infrastrukturą sportową. Analiza rozwiązań funkcjonujących 
w praktyce pozwala na wyróżnienie dwóch zasadniczych modeli. 

Pierwszy z modeli zakłada zarządzanie obiektami sportowymi przez komórkę 
organizacyjną uczelnianej administracji i podporządkowanie jej pionowi kancle-
rza. W tym modelu, rozdzielenie zarządzania obiektami sportowymi i prowadze-
nie dydaktyki w zakresie wychowania fizycznego wymaga oczywiście umiejętnego 
określenie zasad współpracy i priorytetów tak, żeby działalność komercyjna obiektu 
sportowego nie przesłoniła statutowych celów działalności uczelni, tj. zapewnienie 
rozwoju kultury fizycznej dla całej społeczności akademickiej danej szkoły wyższej. 
Zasady współpracy w zakresie pierwszeństwa zajęć dydaktycznych z wychowania 
fizycznego oraz zajęć sekcji sportowych mogą być określone w regulaminie będą-
cym wewnętrznych aktem prawnym lub też wynikać każdorazowo (każdego roku) 
z decyzji władz uczelni przekazywanych do realizacji zarządzającemu obiektem 
sportowym. W omawianym modelu komórka organizacyjna zazwyczaj nosi nazwę 
centrum sportowe  lub centrum sportowo-rekreacyjne, rzadziej hala sportowa, czy 
też pływalnia. Formę centrum wybierają co do zasady uczelnie, które posiadają ze-
spół obiektów sportowych, np. hala sportowa, pływalnia, boiska sportowe. Struk-
tura omawianej komórki organizacyjnej administracji uczelnianej musi oczywiście 
uwzględniać podział zadań, który ma realizować – poprzez zarządzanie i sprzedaż, 
skończywszy na ratownikach, i sprzątaniu obiektów.

Drugi z modeli uwzględnia zarządzanie obiektami sportowymi przez jednost-
kę uczelnianą zajmująca się sferą kultury fizycznej, a jej przeważającą działalnością 
jest organizacja i prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego. Jednostka ta, podle-
gła zazwyczaj prorektorowi odpowiedzialnemu za sprawy studenckie (kształcenia) 
ma więc dwie funkcje – dydaktyczną i organizacyjną. Wadą przedstawionego mo-
delu jest przewaga komponentu dydaktycznego, któremu zarządzający poświęcają 
więcej uwagi i zaangażowania. Nie oznacza to jednak, że model ten z góry należy 
odrzucić jako dysfunkcjonalny. Wręcz przeciwnie. Istotny jest bowiem podział za-
dań i struktura organizacyjna takiej jednostki. Oprócz dyrektora (kierownika) ta-
kiej jednostki, będącego nauczycielem akademickim, niezbędne jest umieszczenie 

2 M. Tomanek, Problematyka procesowa między zarządcą nieruchomości a operato-
rem obiektu sportowego, [w:] Problemy kultury fizycznej – aspekty ekonomiczne, prawne i pe-
dagogiczne, red. M. Tomanek, Sz. Raniszewski, Bydgoszcz 2015, s. 38. 
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w strukturze osoby odpowiedzialnej stricte za zarządzanie obiektem, odpowiadają-
cej oczywiście przed dyrektorem/kierownikiem omawianej jednostki. Osoba/osoby 
odpowiedzialne za zarządzanie obiektem mogą wówczas skupić się na rozwijaniu 
sprzedaży usług komercyjnych, a więc zapewnić uczelni przychody. Natomiast fakt, 
że dyrektorem/kierownikiem jednostki jest nauczyciel akademicki z całą pewnością 
eliminuje ryzyko marginalizacji działalności dydaktycznej, tj. zajęć wychowania fi-
zycznego oraz sekcji sportowych AZS.

Poza sformułowanymi wyżej dwoma zasadniczymi modelami wyróżnić można 
oczywiście kilka innych, w tym pośrednich, czy wręczy hybrydowych. Począwszy 
od powierzenia zarządzania podmiotowi zewnętrznemu, analogicznie do podmio-
tów specjalizujących się w zarządzaniu nieruchomościami (np. mieszkalnymi), 
a skończywszy na wykorzystywaniu różnych wariantów na jednej uczelni z uwagi 
na specyfikę obiektów sportowych i ich sprofilowanie (obiekty o dużym potencjale 
komercyjnym, np. pływalnie, korty tenisowe oraz służące wyłącznie realizacji misji 
uczelni, np. boiska zewnętrzne).  Z uwagi jednak na fakt, że mają one marginalne 
zastosowanie/występowanie, w praktyce nie zostaną poddane analizie na gruncie 
niniejszego opracowania.

Korzystanie przez klub AZS z obiektów sportowych uczelni

Kluby uczelniane Akademickiego Związku Sportowego są terenowymi jednost-
kami ogólnopolskiego stowarzyszenia i działają w oparciu o Statut Akademickiego 
Związku Sportowego. Szczegółowe zasady funkcjonowania tych podmiotów spor-
towych omówione zostały w jednym z rozdziałów poprzedzających, stąd też na po-
trzeby niniejszego opracowania odniosę się wyłącznie do kwestii natury podstawo-
wej. Kwestie dotyczące funkcjonowania organizacji studenckich reguluje art. 204 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym3. Przepis ten zakłada, że uczelniane organi-
zacje studenckie, a także działające w uczelni stowarzyszenia zrzeszające wyłącznie 
studentów lub studentów i nauczycieli akademickich, mają prawo występowania 
z wnioskami do organów uczelni lub do organów samorządu studenckiego w spra-
wach dotyczących studentów uczelni. Ponadto organy uczelni mogą przeznaczać 
środki materialne dla uczelnianych organizacji studenckich i stowarzyszeń, zrze-
szające wyłącznie studentów lub studentów i nauczycieli akademickich. Organiza-
cje otrzymujące środki przedstawiają władzom uczelni sprawozdanie i rozliczenie 
z otrzymanych środków nie rzadziej niż raz w semestrze. Jednostki terenowe Aka-
demickiego Związku Sportowego są jednostkami ogólnopolskiego stowarzyszenia, 
a więc zgodnie z przytoczonymi przepisami mogą funkcjonować w szkole wyższej. 
Kluczowym z perspektywy możliwości ich finansowania jest zawężenie kręgu pod-
miotowego w zakresie członkostwa w takiej organizacji studenckiej. Art. 204 ust. 2 
p.s.w. wskazuje więc wyraźnie, że chodzi o stowarzyszenia zrzeszające studentów lub 
studentów i nauczycieli akademickich. Okoliczności takiej nie stwierdzimy wprost 
w statucie stowarzyszenia, gdyż ma ono charakter ogólnopolski, zaś nasza jednost-
ka działa wyłącznie w danej uczelni i art. 204 ust. 2 p.s.w. odnosi się wyłącznie do 

3 Ustawa z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym, 27.07.2005 r., t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2183, zwana dalej p.s.w.
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studentów i nauczycieli akademickich danej uczelni. W literaturze nie odniesiono 
się do kwestii członkostwa w takim podmiocie studentów lub nauczycieli akademi-
ckich z innej uczelni4, więc kwestię tą należy rozważyć przez pryzmat analizowa-
nego zagadnienia. Wprost w treści przytoczonego przepisu nie wskazano, że cho-
dzi o studentów lub nauczycieli akademickiej danej uczelni, jednakże wykładnia 
funkcjonalna art. 204 ust. 2 p.s.w. prowadzi do wniosku, iż przepis ten odnosi się 
do podmiotów funkcjonujących w konkretnej uczelni, a więc i z tego powodu krąg 
podmiotowy odnosić należy wyłącznie do studentów lub nauczycieli akademickich 
danej uczelni.

Podsumowując, stwierdzić należy, że klub uczelniany Akademickiego Związku 
Sportowego, spełniający kryteria określone w art. 204 ust. 2 p.s.w. będzie upraw-
niony do wspierania przez organy uczelni, w tym w zakresie dostępu do obiektów 
sportowych.

Umowa pomiędzy klubem AZS a uczelnią

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zawarcie umowy pomiędzy uczelnią 
(władzami uczelni/kierownictwem studium wychowania fizycznego i sportu) uza-
leżnione jest od wielu czynników. Zagadnienie to może dotyczyć podmiotów, które 
posiadają osobowość prawną. Jeżeli więc klub uczelniany Akademickiego Związku 
Sportowego posiada osobowość prawną, będzie uprawniony do zawarcia umowy. 
Jeżeli natomiast mamy do czynienia z klubem AZS bez osobowości prawnej, tzw. 
jednostki regulaminowej Akademickiego Związku Sportowego, zauważyć należy, 
że taka jednostka zdolności do czynności prawnej nie posiada. W tym wariancie 
zasugerować można podpisanie umowy z Zarządem Głównym AZS lub wprowa-
dzenie modelu, który bardzo często funkcjonuje w praktyce. Rozwiązanie to zakła-
da prowadzenie sekcji sportowych przez studium wychowania fizycznego i sportu 
lub inną jednostkę organizacyjną uczelni (np. biuro sportu), a tym samym w sensie 
formalnym oraz odpowiedzialności są to zajęcia uczelniane, nie zaś klubu AZS. 
Powiązanie zajęć takich sekcji z działalnością klubu uczelnianego Akademickiego 
Związku Sportowego zapewnia wówczas m.in. możliwości udziału w zawodach 
akademickich z cyklu Akademickich Mistrzostw Polski. Podsumowując, powyższe 
wywody, stwierdzić należy, że w zależności od rozwiązań wynikających z wewnętrz-
nych aktów prawnych, tylko w części sytuacji niezbędne będzie podpisanie umowy 
pomiędzy klubem uczelnianym AZS a władzami uczelni/studium wychowania fi-
zycznego i sportu.

Ponadto, w polityce lokalowej uczelni ważną kwestią jest zapewnienie potrzeb 
dla wszystkich beneficjentów. Istotną rolę w zarządzaniu nieruchomościami peł-
nią umowy. Można nawet przyjąć, że stanowią one podstawowy rodzaj czynności 

4 Zob. m.in.: E. Ura, [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie 
wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 464-465; H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkol-
nictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2015, s. 579-580; M. Polinceusz, [w:] M. Czuryk 
M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz 
praktyczny, Warszawa 2015, s. 283.
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prawnych, za pomocą których dochodzi do kształtowania odpowiedniej polityki 
lokalowej na uczelni. 

Prawo cywilne zawiera regulacje stosunków między podmiotami prawa opar-
tą na założeniu równorzędności podmiotów. Typowym sposobem kształtowania 
stosunków cywilnoprawnych, uznanym za kwintesencję cywilistycznych metod 
układania stosunków prawnych, jest umowa. Choć prawodawca polski posługuje 
się pojęciem umowa, to jednak nie definiuje, co ów termin oznacza. W doktrynie 
prawa cywilnego powszechnie panuje pogląd, iż istnieją trudności w sformułowa-
niu definicji umowy na gruncie prawa polskiego.

Podstawową funkcją, jaką pełnią w systemie prawa umowy, jest kreowanie sto-
sunków zobowiązaniowych. Ta funkcja polega na uzgodnieniu przez same strony 
warunków realizacji ich interesów – interesów odmiennych, ale niekoniecznie prze-
ciwstawnych. Funkcją zaś stosunku zobowiązaniowego jest tylko doprowadzenie do 
realizacji jego treści. 

Wśród popularnych umów współpracy uczelni z klubem AZS w zakresie zarzą-
dzania obiektami sportowymi są: umowa o współpracy, umowa najmu oraz umo-
wa użyczenia. Charakter prawny różnego rodzaju umów wykorzystywanych przez 
uczelnię do zarządzania obiektami sportowymi uzależnione jest od jej polityki eko-
nomiczno-finansowej oraz lokalowej. 

Mając na uwadze szczególny charakter współpracy klubu uczelnianego AZS 
oraz uczelni, które działają na rzecz organizowania, rozwijania oraz upowszechnia-
nia kultury fizycznej, sportu, a także wychowania poprzez kulturę fizyczną i sport 
oraz działalność w sferze zadań publicznych zawierane są różne umowy dla zapew-
nienia sprawnego zarządzania obiektami sportowymi. W zależności od  określenia 
możliwości korzystania przez członków klubu z pomieszczeń, sal sportowych oraz 
niezbędnego sprzętu sportowego dla sekcji sportowych umowy kształtujące stosun-
ki zobowiązaniowe będą miały różną treść.

Współpraca klubu uczelnianego AZS z uczelnią w ramach zarządzania obiek-
tami sportowymi może na podstawie umowy o współpracy. Umowa ta zawierana 
jest na podstawie art. 353¹ k.c.5 Jak wskazuje się w literaturze strony zawierające 
umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania. Zgodnie z treścią 
art. 3531 k.c. wyznaczenie granic kompetencji stron do kształtowania treści i celu 
stosunku zobowiązaniowego następuje na podstawie właściwości stosunku, ustawy 
oraz zasad współżycia społecznego. Przesłanka celu ma istotne znaczenie dla waż-
ności danej umowy, co powoduje, iż cel stosunku sytuuje się poza treścią umowy 
i stanowi stan rzeczy, który ma być osiągnięty dzięki umowie. Dlatego podstawą jest 
związek funkcjonalny między umową a zamierzonym stanem rzeczy. Jak powszech-
nie się wskazuje w literaturze stan ten nie musi być  objęty wolą obu stron umowy. 
Wystarczy, iż będzie on objęty wolą jednej z nich i świadomością – wiedzą drugiej 
strony. Podstawą jest zindywidualizowany cel, a przy braku jego ustalenia cel, który 
można uprawdopodobnić na podstawie okoliczności zawarcia i wykonania umowy 
w sposób zobiektywizowany6. Umowa o współpracy tak jak każda inna  umowa 

5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.
6 Zob. w szczególności: P. Machnikowski, Swoboda umów według art. 3531 k.c. 

Konstrukcja prawna, Warszawa 2005, s. 177; R. Trzaskowski, Granice swobody kształtowania 
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powinna zawierać podstawowe minimum i ewentualne dodatkowe postanowienia. 
W szczególności powinna określać datę zawarcia umowy; strony umowy, a także 
osób reprezentujących wraz z podstawą umocowania i pełnymi danymi rejestrowy-
mi; przedmiot umowy, czas jej trwania (określony lub nieokreślony) oraz  sposób 
jej wypowiedzenia lub rozwiązania. Określony jest również sposób postępowania 
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikają-
cych z  treści umowy, a także  postanowienia końcowe oraz podpisy stron. Treść 
umowy o współpracę, tak jak i każdej innej umowy, powinny być sformułowane jas-
no i precyzyjnie, aby nie stwarzać problemów przy realizacji wzajemnych zobowią-
zań. Treść umowy nie może być sprzeczna z przepisami prawa ani zasadami współ-
życia społecznego. Strony, co do zasady, mogą swobodnie określić warunki umowy 
o współpracy i muszą brać pod uwagę jedynie przepisy prawa mające charakter bez-
względnie obowiązujący. Umowa nie może też mieć na celu obejścia prawa. Umowa 
o współpracy jest zazwyczaj umową, w której zobowiązania stron określone są ogól-
nie. Pomimo jej ogólnego charakteru, powinna odnosić się do wszystkich aspektów 
relacji pomiędzy klubem AZS a uczelnią. Wykorzystywanie obiektów sportowych 
do działalności klubu AZS będzie więc jednym z jej aspektów. Innymi mogą być 
kwestie udostępnienia biura dla klubu AZS, finansowania jego działalności, w tym 
wyjazdów na zawody, sprzętu sportowego, itp. Dlatego często umowa ta ma charak-
ter umowy ramowej, która wyraża zamiar stron nawiązania współpracy. Warunki 
współpracy zazwyczaj określane są w odrębnych umowach  zawieranych na podsta-
wie ustaleń umowy ramowej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby w zawartej 
umowie o współpracy wskazać szczegółowe elementy, wykraczające poza wskaza-
ne powyżej. Będzie to więc uzależnione od woli obydwu stron. Poza art. 353¹ k.c. 
podstawą prawną do zawarcia takiej umowy będzie omówiony powyżej art. 204 
ust. 3 p.s.w., który umożliwia organom uczelni przeznaczanie środków (a więc bez 
stosowania prawa zamówień publicznych) na działalność organizacji studenckich 
będących stowarzyszeniami, ale zrzeszającymi wyłącznie studentów lub studentów 
i nauczycieli akademickich. Należy przy tym zauważyć, że w odniesieniu do dok-
torantów art. 210 ust. 2 p.s.w. mówi o stowarzyszeniach, które nie zrzeszają innych 
członków oprócz doktorantów, studentów i pracowników uczelni. Krąg podmioto-
wy został więc zakreślony szerzej, niż w przypadku art. 204 p.s.w.

Kolejnym przykładem umowy, która może być zawarta pomiędzy klubem uczel-
nianym AZS a uczelnią w celu wykorzystywania obiektów sportowych jest umowa 
najmu. Najczęściej zawierana jest na wynajem konkretnej sali na konkretne wyda-
rzenie sportowe, które zazwyczaj jest biletowane. Zgodnie z art. 659 k.c. przez umo-
wę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez 
czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmujące-
mu umówiony czynsz.

Stronami umowy najmu są wynajmujący i najemca. Umowa najmu jest umową 
nazwaną, gdyż jej istotne cechy regulowane są przepisami prawa. Jest to również 
umowa konsensualna z uwagi na to, że jej zawarcie następuje w chwili porozumienia 
się stron co do istotnych warunków tej umowy. Jest to też umowa wzajemna, gdyż 
uprawnienia i obowiązki dotyczą obu stron umowy.

treści i celu umów obligacyjnych. Art. 3531 k.c., Kraków 2005, s. 183.
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Elementami istotnymi z punktu widzenia konstrukcji umowy najmu jest od-
danie rzeczy do używania, określenie czasu używania takiej rzeczy przez najemcę, 
a także określenie czynszu. W świetle zasady swobody umów (art. 3531 k.c.) nie 
ma przeszkód, aby uzależnić wysokość czynszu od pewnych okoliczności zewnętrz-
nych (w tym losowych), takich jak rzeczywista przychodowość nieruchomości czy 
wysokość zysków najemcy7. Jak wskazuje się w literaturze czynsz najmu stanowi 
wynagrodzenie wynajmującego za oddanie rzeczy do używania, a stawka czynszu 
nie musi być określona w sposób ścisły lecz wystarczy tylko uzgodnienie podstaw 
do obliczenia wynagrodzenia8. Czynsz może być określony jako pewien procent 
pożytków cywilnych uzyskanych przez najemcę, o ile najemca będzie pobierał po-
żytki, np. sprzedawał bilety wstępu. W doktrynie słusznie przyjmuje się, iż zgodnie 
z regułą favor contractus, interpretując oświadczenia woli należy przede wszystkim 
dążyć do utrzymania czynności w mocy, poprzez odpowiednią kwalifikację prawną 
takiej czynności9. 

W piśmiennictwie podkreśla się także, że wynajmujący ma obowiązek zapewnie-
nia spokojnego używania rzeczy. Najem może być zawarty albo na czas oznaczony 
– wtedy kończy się w zasadzie z nadejściem ustalonego w umowie terminu bądź na 
skutek wypowiedzenia z przyczyn określonych w umowie – albo na czas nieozna-
czony – wówczas kończy się z upływem okresu wypowiedzenia. Zawarcie umowy 
na czas oznaczony (terminowej) może polegać na wskazaniu daty kalendarzowej 
zakończenia najmu, określeniu czasu jego trwania w dniach, tygodniach bądź in-
nym oznaczeniu jego momentu końcowego np. zakończenia sezonu lub ostatniego 
meczu ligowego. Jeśli w umowie czas nie został w ten sposób określony ani też nie 
wynika w sposób dostateczny z okoliczności, uważa się najem za zawarty na czas 
nieoznaczony. Do umowy najmu strony mogą dołączyć świadczenia dodatkowe wy-
najmującego albo najemcy. Gdy takie świadczenia ze względu na ich gospodarcze 
znaczenie nabierają charakteru świadczenia głównego, umowa stron staje się umową 
mieszaną, np. najmu i usług. Mają do niej wtedy zastosowanie odpowiednie przepi-
sy dla każdego ze świadczeń uznanych za świadczenie główne. Wysokość czynszu 
pozostawiona jest w zasadzie umowie stron.

Dość powszechnie w orzecznictwie dominuje pogląd, iż świadczenie najem-
cy z tytułu czynszu stanowi świadczenie okresowe, polegające na przekazywaniu 
określonej kwoty pieniężnej w oznaczonych odstępach czasu. Różnią się więc te 
świadczenia od świadczeń jednorazowych, spełnianych sukcesywnie lub ratalnie, 
tym, że wpłacane okresowo kwoty nie są zaliczane na poczet jednego świadczenia. 
W przypadku świadczeń okresowych mamy do czynienia z wieloma świadczeniami 
okresowymi, z których każde wymagalne jest w innym terminie, w innym też termi-
nie ulega przedawnieniu. W konsekwencji każde z tych świadczeń stanowi odrębny 

7 T. Czech, Glosa do wyroku SN z dnia 12 stycznia 2006 r., II CK 360/05, „Glosa” 
2008, nr 4, s. 46 i n.

8 Ibidem.
9 Z. Radwański, [w:] Z. Radwański (red.), System prawa prywatnego. Prawo cywilne 

– część ogólna, t. 2, Warszawa 2002, s. 76-77. 
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dług, chociaż jest to dług tego samego rodzaju. Dlatego dłużnik może przy spełnie-
niu świadczenia wskazać, który dług (czynsz najmu za jaki okres) chce zaspokoić10. 

Umowa najmu nie musi być zawarta w formie pisemnej. Jednak zgodnie z art. 660 
k.c. umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna 
być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za za-
wartą na czas nieoznaczony. Forma pisemna jest tu zatem zastrzeżona jedynie dla celów 
dowodowych. Stosunek najmu ustaje co do zasady, gdy nadejdzie termin końcowy, gdy 
zostanie skutecznie wypowiedziany z zachowaniem terminów wypowiedzenia, gdy zo-
stanie skutecznie wypowiedziany bez zachowania terminów wypowiedzenia i wreszcie, 
gdy rozwiążą go same strony11. Uwzględniając specyfikę funkcjonowania uczelni, kwe-
stia ta nie będzie miała doniosłości praktycznej, zważywszy na zawieranie wszystkich 
umów w formie pisemnej.

Z punktu widzenia konstrukcji umowy najmu cel, dla którego umowa została 
zawarta, a ściśle cel, dla którego najemca chce korzystać z cudzej rzeczy, pozostaje 
bez znaczenia. W przypadku umowy najmu, zasada swobody umów odgrywa istot-
ną rolę, a przepisy kodeksu cywilnego, regulujące elementy tego stosunku prawne-
go, mają charakter dyspozytywny. 

Analizując przydatność tej formy prawnej do regulowania zależności pomiędzy 
uczelnią a klubem uczelnianym AZS wskazać należy na dwa zasadnicze aspekty. 
W przypadku prowadzenia zajęć uczelnianych sekcji sportowych wariant ten nale-
ży w całości odrzucić, gdyż klub uczelniany AZS nie będzie dysponował środkami 
finansowymi, żeby pokryć niemały przecież czynsz za korzystanie z uczelnianych 
obiektów sportowych. Przy średnich i dużych klubach uczelnianych AZS są to bo-
wiem dziesiątki godzin tygodniowo. Składki wpłacane przez członków klubu były-
by dalece niewystarczające. Umowa najmu może mieć znaczenie w sytuacji prowa-
dzenia odpłatnej działalności statutowej przez klub uczelniany AZS, np. poprzez 
organizację zajęć na siłowni czy fitness dla szerszego kręgu odbiorców, za wynagro-
dzeniem. Wówczas klub uczelniany AZS wynajmuje obiekt sportowy od uczelni, 
zaś koszt czynszu wkalkulowuje w opłatę za zajęcia uiszczaną przez odbiorców. Uzy-
skane w ten sposób dodatkowe środki finansowe są wykorzystywane na działalność 
statutową. Stawka czynszu dla klubu uczelnianego AZS jest wówczas niższa niż dla 
innych podmiotów i instytucji, choć pamiętać należy o właściwym skonstruowaniu 
cennika, żeby nie został on zakwestionowany przez organy kontroli państwowej. 
Oczywistym jest, że w cenniku nie może zostać ujęta pozycja wyłącznie adresowana 
do klubu uczelnianego AZS. Rozwiązaniem w tym zakresie jest niższa stawka cen-
nikowa dla klubów sportowych, przy czym oczywistym jest że od strony praktycz-
nej klub uczelniany AZS będzie podmiotem, którego prośby o najem pomieszczeń 
będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Kolejnym rodzajem umowy nazwanej, której istotą jest możliwość korzystania 
z cudzej rzeczy jest umowa użyczenia. Essentialia negotii umowy użyczenia  uregu-
lowane są w  art. 710 k.c.  Przepis ten stanowi, iż przez umowę użyczenia użyczający 

10 Wyrok SA z dnia 19 czerwca  2013 r. I ACa 1125/12, Lex nr 1349977.
11 H. Ciepła, [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, cz. 2, Zobo-

wiązania, Warszawa 2013, s. 389. 
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zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na 
bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Jak wynika z definicji legalnej, umowa użyczenia jest konstrukcyjnie zbliżona do 
umowy najmu. Zasadnicza różnica sprowadza się do tego, iż umowa użyczenia ma 
charakter nieodpłatny. Po stronie biorącego w użyczenie nie powstaje zatem żaden 
obowiązek, mający postać świadczenia pieniężnego albo świadczenia niepieniężne-
go, które byłoby traktowane w kategoriach czynszu. Umowa użyczenia służy celom 
współdziałania na płaszczyźnie wzajemnej pomocy. Dlatego formą umowy użycze-
nia posługują się najczęściej liczne organizacje społeczne, zajmujące się upowszech-
nianiem sportu, kultury, w szczególności jeżeli chodzi o udostępnienie nieodpłatne 
pomieszczeń.  

Umowa użyczenia jest umową realną a nie konsensualną. Dochodzi bowiem 
do skutku przez wydanie rzeczy biorącemu w używanie. Umowa taka może być za-
warta zarówno na czas oznaczony, jak i na czas nieoznaczony. Z całą pewnością nie 
jest umową wzajemną, choćby z tego względu, że biorący w użyczenie nie ma obo-
wiązku świadczenia wzajemnego. Trafne jest zatem stanowisko Sądu Najwyższego 
wyrażone w wyroku z dnia 3 grudnia 2009 r., II CSK 550/09, iż umowa użyczenia 
nie jest umową wzajemną: świadczeniu użyczającego nie odpowiada świadczenie 
biorącego, bowiem nie jest on zobowiązany do żadnych świadczeń. Jest to umowa 
jednostronnie zobowiązująca, w której biorący korzysta z rzeczy cudzej w sposób 
określony przez użyczającego. Ażeby oznaczone zachowanie się uznać za oświad-
czenie woli (czynność prawną), musi ono w świetle dyrektyw wykładni oświadczeń 
woli wynikających z art. 65 k.c. wskazywać na zamiar wywołania określonych skut-
ków prawnych12.

Podstawowym obowiązkiem użyczającego jest nieprzeszkadzanie biorącemu do 
używania w używaniu rzeczy przez cały czas trwania umowy. Widać tutaj pewne 
różnice w odniesieniu do umowy najmu. W przypadku umowy najmu, prawodawca 
eksponował przede wszystkim obowiązek wynajmującego oddania rzeczy do używa-
nia na czas oznaczony lub nieoznaczony. Natomiast w przypadku umowy użyczenia 
obowiązek dającego w używanie polega na wyrażeniu zgody na używanie jego rzeczy. 
Właśnie element zgody na korzystanie z własnej rzeczy stanowi istotny element kon-
strukcyjny umowy użyczenia.

Istotne jest również to, że dający do używania nie ma obowiązku utrzymywania 
rzeczy w stanie zdatnym do umówionego użytku przez cały okres trwania umowy. 
Przyczyną zwolnienia go z tego obowiązku jest to, że nie otrzymuje on żadnego 
świadczenia wzajemnego w postaci jakiejkolwiek zapłaty. Podstawowym obowiąz-
kiem biorącego do używania jest obowiązek pieczy i właściwego korzystania z rze-
czy. Interesującym obowiązkiem biorącego do używania jest obowiązek oddania 
rzeczy bezzwłocznie, nawet jeśli umowa była zawarta na czas oznaczony, a termin 
zwrotu rzeczy jeszcze nie nadszedł.

Forma użyczenia, w sytuacji gdzie istotnym elementem tego stosunku umowne-
go jest brak odpłatności, idealnie przystaje do relacji pomiędzy uczelnią a klubem 
uczelnianym AZS. Klub uczelniany AZS realizuje bowiem działalność społecznie 
użyteczną i wpisuje się w ustawowe zadania uczelni związane z upowszechnianiem 

12 Wyrok SN z dnia 3 grudnia 2009 r., II CSK 550/09, Lex nr 577690.
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kultury fizycznej. Struktury AZS, jak wskazano powyżej, nie mają natomiast środ-
ków na zapłatę czynszu, jaki wynikałby z umowy najmu. Umowa użyczenia jest 
także bardzo przydatna w sensie praktycznym z perspektywy uczelni. Uczelnia nie 
może bowiem udostępniać obiektów sportowych bez podstawy prawnej, gdyż na-
raża się na negatywne konsekwencje z perspektywy działalności organów kontroli 
państwowej. Umowa użyczenia jest więc dozwoloną prawnie formą regulowania 
tychże stosunków, przy realizacji oczekiwań obydwu stron – nie obciąża finansowo 
klubu uczelnianego AZS i jednocześnie zwalnia uczelnię od odpowiedzialności za 
zdarzenia mające miejsce na zajęciach sekcji sportowej, np. zachowanie prowadzą-
cego zajęcia13.

Wnioski

Realizacja współpracy władz uczelni z klubem uczelnianym AZS w zakresie za-
rządzania/korzystania z uczelnianych obiektów sportowych może przybierać różne 
formy. Jak wskazano powyżej, wszystko to będzie uzależnione od formy prawnej 
działalności klubu uczelnianego AZS i efektu, jaki obydwie strony zamierzają osiąg-
nąć. Różnorodność form współpracy wynika z polityki ekonomiczno-finansowej 
oraz lokalowej uczelni. Preferowaną formą współpracy jest umowa o współpracę, 
w której określone są zobowiązania stron w zakresie współpracy, w tym także ko-
rzystania przez klub sportowy z nieruchomości. Uczelnia może realizować swoją 
politykę również przez zawieranie umowy użyczenia lub umowy najmu obiektów 
sportowych. Wydaje się, iż umowa najmu powinna być stosowana w przypadku 
obiektów sportowych, które wykorzystywane są w sposób komercyjny, biletowany 
i przynoszą dochód dla klubu uczelnianego AZS. Wydaje się, że z praktycznego 
punktu widzenia najbardziej uzasadnione jest zawarcie umowy użyczenia zamiast 
umowy najmu, o czym decydują cechy obydwu stosunków zobowiązaniowych 
przytoczonych w niniejszym opracowaniu.

Współpraca władz uczelni i klubu uczelnianego AZS w zakresie wykorzysty-
wania obiektów sportowych w dużej mierze zależna jest także od  liczby członków 
klubu i ich sportowego zaangażowania. Wielość sekcji sportowych i różnorodność 
imprez sportowych zmuszać będzie do wypracowania optymalnych form współpra-
cy pomiędzy stronami, przy umiejętnym pogodzeniu zajęć dydaktycznych z wycho-
wania fizycznego, zajęć sekcji sportowych, organizacji imprez sportowych i prowa-
dzenia zajęć komercyjnych. 

Streszczenie
Artykuł odnosi się do prawnych aspektów wykorzystywania uczelnianych obiektów sportowych 

przez organizacje studenckie. Wskazano na różne aspekty korzystania z obiektów sportowych, przy 
uwzględnieniu form prowadzenia działalności sportowej – przez klub sportowy bądź przez admini-
strację uczelni. Autorka analizuje różne formy prawne umów, począwszy od umowy o współpracy, po-
przez umowę najmu, a skończywszy na umowie użyczenia. Powyższe rozważania uwzględniają także 

13 Umowa ta nie może natomiast zwolnić uczelni z odpowiedzialności cywilnej w sy-
tuacji, gdy szkoda powstanie na skutek np. niewłaściwego stanu infrastruktury sportowej 
(np. ram oświetleniowych, które odpadną od sufitu i spadną na korzystającego).
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rolę i zadania klubów uczelnianych Akademickiego Związki Sportowego i potrzebę realizacji ustawo-
wego zadania uczelni, jakim jest upowszechnianie kultury fizycznej. 

Słowa kluczowe: obiekt sportowy, klub sportowy, najem, użyczenie, umowa o współpracy

Summary
The article refers to the legal aspects of the use of university sports facilities by student organiza-

tions. Various aspects of the use of sports facilities were pointed out, taking into account the forms of 
running a sporting activity – by a sports club or by the university administration. The author analyzes 
various legal forms of contracts, starting from a cooperation agreement, through a lease agreement, 
and ending with a lending agreement. The above considerations also take into account the role and 
tasks of academic clubs of the Polish University Sports Association and the need to implement the 
statutory task of the university, which is the dissemination of physical culture.

Keywords: Sports facility, sports club, rental, lending, cooperation agreement
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dr Tomasz Bielecki

Struktura, zadania i nazewnictwo jednostek 
organizacyjnych uczelni zajmujących się 

kulturą fizyczną

Wstęp

Akademicka kultura fizyczna w obliczu zmieniającej się rzeczywistości społecz-
nej, ekonomicznej, kulturalnej oraz toczącego się procesu integracji europejskiej 
również nieustannie podlega modyfikacjom i przeobrażeniom. 

 Jednostki organizacyjne uczelni, które zajmują się akademicką kulturą fizyczną 
w obliczu reformy systemu edukacji oraz zapowiadanej zmiany Ustawy o Szkolni-
ctwie Wyższym, będą również miały zadania związane z dostosowaniem się do no-
wych uwarunkowań. 

W Polsce od kilkudziesięciu lat obowiązuje obligatoryjne wychowanie fizycz-
ne studentów. Wraz z modernizacją szkolnictwa wyższego, funkcje wychowa-
nia fizycznego, sportu, turystki i rehabilitacji ulegają i będą ulegać stopniowym 
przekształceniom1. 

Przez ostatnie lata kilkakrotnie ustawodawca zmieniał przepisy dotyczące rea-
lizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, głównie marginalizując jego 
rolę na uczelniach wyższych. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał Roz-
porządzenie z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia stu-
diów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.z 2014 r., poz. 1370), 
dotyczące określenia liczby punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 
zajęć z wychowania fizycznego. Z rozporządzenia wynikało, że zajęcia z wychowa-
nia fizycznego są obowiązkowe na każdym poziomie i profilu kształcenia, zarówno 
na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Uczelnia samodzielnie określała 
liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na tych zajęciach. Weryfikacja 
efektów kształcenia, organizacja i forma realizacji zajęć z wychowania fizycznego 
należała do decyzji uczelni w ramach posiadanej przez nią autonomii. Uczelnia 
opracowując program studiów dla kierunku studiów, określonego poziomu i pro-
filu kształcenia, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, musiała 

1 K. Obodyński, Kierunki i organizacja badań w dziedzinie kultury fizycznej studen-
tów w latach 1947-1992, [w:] Obodyński K. (red.) Kultura fizyczna studentów. Jej stan i per-
spektywy rozwoju. Wyd. WSP Rzeszów, 1995, s. 23.
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uwzględnić przepis § 4 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego2. 

W 2016 roku wprowadzono Rozporządzenie  Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów3, w którym utrzymano co 
prawda obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego na studiach pierwszego 
stopnia oraz jednolitych magisterskich, ale znalazły się również zapisy dotyczące 
likwidacji zajęć wychowania fizycznego na drugim stopniu studiów oraz na stu-
diach niestacjonarnych. Nie określono również punktów ECTS, które przypisa-
no do zajęć wychowania fizycznego. Daje to pełną autonomię uczelniom w gestii 
organizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, zajęć fakultatywnych, 
zajęć sportowych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych oraz turystyki. Nie przypisując 
punktów ECTS, tym samym ustawodawca nie zagwarantował wymiaru godzin, ich 
charakteru i formy. Jest to zapis bardzo niekorzystny dla rozwoju akademickiej kul-
tury fizycznej. 

Jak pisze H. Hanusz „czasy, kiedy ustawy i zarządzenia ministerialne regulowały 
wprost kwestie kultury fizycznej na uczelniach, minęły bezpowrotnie. Dzisiaj każda 
szkoła wyższa jest suwerenną jednostką, decydującą o programie nauczania i zakre-
sie realizowanych zadań edukacyjnych”4.

Dla potrzeb opracowania posłużono się definicją kultury fizycznej autorstwa  
Z. Krawczyka. Wymienia on cztery typy (rodzaje) jej rozumienia:
1. „Kultura fizyczna to całokształt materialnego środowiska, kształtowanego 

przez człowieka zgodnie z jego możliwościami, potrzebami i wartościami.
2. Kultura fizyczna to system wartości, działań oraz ich efektów w dziedzinie cie-

lesnej aktywności człowieka zależnych od zewnętrznych warunków i stymulo-
wanych przez społeczne potrzeby.

3. Kultura fizyczna to zespół form aktywności fizycznej człowieka, podejmowa-
ny świadomie i celowo dla pomnażania zdrowia, rozwoju sprawności fizycz-
nej i pomnażania urody człowieka, podporządkowanych wzorowi osobowości 
wszechstronnej, harmonijnej i dynamicznej.

4. Kultura fizyczna rozumiana jako synonim sportu występuje sporadycznie za-
równo w Polsce, jak i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej”5.

Ustawa o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 21 listopada 2007) określa, że „kul-
turą fizyczną jest wiedza, wartości, zwyczaje, działania podejmowane dla zapewnie-

2  Dz.U. z 2014 r., poz. 1370.
3 Rozporządzenie MNiSW z dnia 26.09.2016 w sprawie warunków prowadzenia 

studiów
4 H. Hanusz, Współpraca Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klu-

bów Uczelnianych Akademickiego Związku Sportowego w promocji kultury fizycznej, [w:]  
B. Kromolicka, A. Sander, Kultura fizyczna w środowisku akademickim w czasie zmiany spo-
łecznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 87.

5 Krawczyk Z., Kultura fizyczna, [w:] Krawczyk Z. (red.), Encyklopedia Kultury Pol-
skiej XX wieku. Kultura Fizyczna i Sport. Instytut Kultury, Warszawa 1997, s. 11-12.
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nia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności 
fizycznej człowieka, a także dla zachowania oraz przywrócenia jego zdrowia”6.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie struktury, zadań i nazewni-
ctwa jednostek organizacyjnych uczelni zajmujących się kulturą fizyczną. 

Struktura uczelnianych jednostek organizacyjnych 
realizujących zadania związane z upowszechnianiem 
akademickiej kultury fizycznej

Do podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni zajmujących się kulturą 
fizyczną należą: Kluby Uczelniane Akademickiego Związku Sportowego, Studia 
Wychowania Fizycznego i Sportu, Centra Sportu i Rekreacji, Biura Sportu, Wy-
działy, Katedry i Zakłady na uczelniach zajmujących się kształceniem kadr dla po-
trzeb kultury fizycznej.

Akademicki Związek Sportowy jest jedną z najstarszych organizacji studenckich 
w Polsce (działa od 1909 r.). Głównym celem Związku jest promowanie szeroko 
pojmowanej kultury fizycznej w środowisku akademickim. Zadanie to realizowane 
jest m.in. poprzez organizację Akademickich Mistrzostw Polski. 

Kluby Uczelniane AZS od początku swojego istnienia odgrywają znaczącą rolę 
w kształtowaniu i rozwoju akademickiej kultury fizycznej.

Podstawową jednostką w strukturze AZS jest klub uczelniany, zrzeszający stu-
dentów i pracowników – sportowców danej uczelni. W ramach klubu działają sek-
cje sportowe, zaś pracami tej jednostki kieruje zarząd z prezesem na czele

Zgodnie ze statutem (rozdział I § 1), AZS jest studencką organizacją sportu aka-
demickiego o zasięgu ogólnokrajowym, reprezentującą swoich członków w spra-
wach związanych z upowszechnianiem i rozwojem kultury fizycznej w środowisku 
akademickim. Chcąc powołać klub AZS na danej uczelni należy uzyskać pisemną 
zgodę władz uczelni na jego działalność. Kluby AZS działają na podstawie Ustawy 
„Prawo o Stowarzyszeniach”7. 

Dokonując analizy struktury organizacyjnej typowego klubu uczelnianego na 
uczelni wyższej jest on podstawową jednostką organizacyjną Akademickiego Związ-
ku Sportowego. Władzami Klubu są walne zebranie klubu oraz zarząd klubu. Ka-
dencja władz klubu trwa dwa lata. Zarząd klubu składa się z prezesa oraz z członków 
ustalonych przez walne zebranie. Liczba wszystkich członków zarządu nie może być 
większa niż 15 osób. Na czele zarządu stoi prezes klubu. Wybieranych jest ponadto 
od 1 do 3 wiceprezesów oraz sekretarz. Prezesami klubów uczelnianych są z reguły 
studenci, pracownicy naukowi uczelni, pracownicy dydaktyczni studiów wychowa-
nia fizycznego lub jednostek pokrewnych lub pracownicy administracyjni.

Kluby posiadające osobowość prawną działają w oparciu o zarejestrowany sta-
tut, przy zachowaniu zgodności ze statutem AZS. 

6 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 
2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej, Dz.U. 2007, nr 
226, poz. 1675.

7 Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989, Dz.U. 1989, nr 20, poz. 
104.
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Kluby nie posiadające osobowości prawnej działają na podstawie Regulami-
nu Klubu AZS uchwalonego przez Zarząd Główny AZS (rozdział V § 24 Statutu 
AZS). 

Większość klubów uczelnianych nie posiada osobowości prawnej. Do najwięk-
szych z nich należą: AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, AZS Politech-
niki Krakowskiej, AZS Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, AZS Politech-
niki Poznańskiej, AZS Uniwersytetu Gdańskiego, AZS Politechniki Gdańskiej, 
AZS Uniwersytetu Łódzkiego, AZS Uniwersytetu Szczecińskiego, AZS Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Do przykładowych klubów uczelnianych z osobowością prawną należą: AZS 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, AZS Uniwersytetu Warszaw-
skiego, AZS Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy, AZS Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgosz-
czy, AZS Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, AZS Politechniki Łódzkiej, 
AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, AZS Akademii Podlaskiej 
w Siedlcach, AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego, AZS Politechniki Opolskiej, AZS 
Akademii Jana Długosza w Częstochowie, AZS Politechniki Częstochowskiej, AZS 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Nowym Sączu, AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
AZS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, AZS Uniwersytetu Zielono-
górskiego, AZS Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Klub Środowiskowy 
AZS Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach i inne. Ponadto odrębną osobo-
wość prawną posiadają kluby sportowe Akademii Wychowania Fizycznego. Do naj-
bardziej znanych należą: Akademia Wychowania Fizycznego Warszawa, Akademia 
Wychowania Fizycznego Katowice, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku, Akademia Wychowania Fizycznego Kraków, Akademia Wychowania 
Fizycznego Poznań i inne. Głównymi celami działania klubów Akademia Wycho-
wania Fizycznego jest rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim 
i młodzieżowym.

W strukturze organizacyjnej uczelni kluby uczelniane najczęściej znajdują się 
w pionie prorektora d.s. studenckich, dydaktyki lub spraw kształcenia. Na przykład 
Klub Uczelniany Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie w strukturze organiza-
cyjnej uczelni znajduje się wśród organizacji zarejestrowanych przy Akademii Gór-
niczo-Hutnicza i podlega prorektor ds. studenckich. Na Politechnice Poznańskiej, 
Klub Uczelniany jest jedną z najliczniejszych organizacji studenckich na Uczelni. 
Znajduje się w pionie prorektora ds. kształcenia. 

Centrum Sportu Politechniki Gdańskiej (PG) jest jednostką ogólnouczelnianą 
podległą rektorowi uczelni oraz kierownikowi Centrum Sportu Politechniki Gdań-
skiej, który sprawuje opiekę organizacyjno-administracyjną nad Klubem. 

Studia Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS), Centra Sportowe, Centra 
Sportu i Rekreacji i inne działają na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z p. zm.), statutu danej uczelni, 
uchwał Senatu i zarządzeń Rektora danej uczelni.

 Są to z reguły międzywydziałowe lub ogólnouczelniane jednostki organizacyjne 
realizujące działania dydaktyczne w zakresie wychowania fizycznego i sportu 
studentów oraz prowadzenia rekreacji ruchowej studentów, uczestników studiów 
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doktoranckich i pracowników. Bezpośredni nadzór nad działalnością studiów lub 
jednostek, o takim samym profilu działania sprawuje najczęściej prorektor ds. stu-
denckich i kształcenia, prorektor d.s. dydaktycznych lub rektor. Na przykład w Uni-
wersytecie Zielonogórskim SWFiS podlega prorektorowi ds. jakości kształcenia. 

Dyrektorem lub kierownikiem może być nauczyciel akademicki zatrudniony 
w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, jako podstawowym miejscu pracy. Dy-
rektora lub kierownika powołuje i odwołuje rektor, po zasięgnięciu opinii senatu, 
z reguły na czteroletnią kadencję. Jest on przełożonym wszystkich pracowników. Na 
jego wniosek powoływani są zastępcy. Z reguły są to zastępcy ds. dydaktycznych, 
sportowych, organizacyjnych lub studenckich. Zastępców powołuje i odwołuje rek-
tor. Zakres czynności zastępców określa dyrektor lub kierownik SWFiS.

Dyrektor lub kierownik ustala szczegółowy zakres obowiązków wszystkich 
pracowników jednostki. Studia Wychowania Fizycznego i Centra Sportu działają 
w oparciu o regulaminy. 

Poniżej zostanie przedstawiona przykładowa struktura organizacyjna jednostki 
organizacyjnej, jaką jest Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej.

W skład Rady Centrum Politechniki Gdańskiej wchodzą: 
1. Dyrektor, jako jej przewodniczący, 
2. zastępca dyrektora ds. sportowych, 
3. zastępca dyrektora ds. dydaktycznych, 
4. dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich. 

Do zadań Rady Centrum zaliczono: wypracowanie kierunków działania i roz-
woju Centrum, opiniowanie wniosków dyrektora/kierownika Centrum o nagrody 
rektora, opiniowanie spraw osobowych (zatrudnianie, regulacje płac, awanse) na-
uczycieli akademickich Centrum, opiniowanie innych spraw związanych z działal-
nością centrum. 

Radę Centrum zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisem-
ny wniosek co najmniej dwóch członków Rady. W posiedzeniach Rady Centrum 
mogą uczestniczyć inne osoby, z głosem doradczym, zaproszone przez przewodni-
czącego Rady8. 

Centrum Sportu Politechniki Gdańskiej jest jednostką ogólnouczelnianą, którą 
kieruje dyrektor Centrum. Do jego zadań należy w szczególności:

a. zarządzanie mieniem oraz dysponowanie środkami finansowymi Centrum 
w zakresie posiadanych uprawnień,

b. dbanie o właściwy poziom zajęć dydaktycznych,
c. występowanie do senatu PG i rektora oraz innych organów i jednostek 

uczelni we wszystkich sprawach dotyczących Centrum, 
d. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i na-

gradzania pracowników Centrum, 
e. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, posta-

nowieniami statutu oraz uchwałami senatu i zarządzeniami rektora, 

8 Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 28/2009 z 18 września 2009 r. w spra-
wie: wprowadzenia regulaminu Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej.
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f. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Centrum, 
niezastrzeżonych do kompetencji organów uczelni, 

g. dyrektor/kierownik Centrum może powoływać stałe lub doraźne zespoły 
do realizacji określonych zadań dydaktyczno-sportowych i organizacyjnych. 

Na dwóch uczelniach w Polsce działają Biura Sportu jako jednostki administra-
cji ogólnouczelnianej. Na Uniwersytecie Jagiellońskim Biuro Sportu podporządko-
wane jest prorektorowi ds. rozwoju, zaś na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
bezpośrednio rektorowi. Biuro Sportu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
działa w ramach Biura Promocji. Biurem Sportu kieruje kierownik. Podlegają mu 
pracownicy administracji uczelnianej zatrudnieni na stanowiskach specjalistów lub 
referentów.

Biura Sportu są wzorowanymi na rozwiązaniach zachodnich jednostkami admi-
nistracyjnymi uczelni, których misją jest promowanie sportu i zdrowego stylu życia 
wśród społeczności akademickiej. 

Na uczelniach, w których prowadzone są kierunki studiów związane z wycho-
waniem fizycznym, sportem, turystyką i rekreacją, rehabilitacją i gdzie kształci się 
specjalistów w dziedzinie kultury fizycznej podstawową jednostką organizacyjną 
jest wydział. Zadania wydziału polegają na tworzeniu warunków do prowadzenia 
działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształceniu kadry naukowej. Wydziałem 
kieruje dziekan, wspierany w realizacji swoich zadań przez prodziekanów. Najwyż-
szym organem kolegialnym wydziału jest rada wydziału, która jest odpowiedzialna 
za jakość życia akademickiego wydziału. Podstawowymi jednostkami organizacyj-
nymi wydziału są instytuty, katedry, zakłady oraz pracownie. Ponadto, w ramach 
wydziałów mogą być tworzone oddziały, którymi kierują prodziekani. 

Przykładową strukturę organizacyjną Wydziału Wychowania Fizycznego Aka-
demii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 
przedstawiono poniżej. 

Wydziałem kieruje dziekan, któremu pomagają prodziekani ds. studiów stacjo-
narnych, niestacjonarnych oraz ds. nauki. Na wydziale działają katedry, zakłady oraz 
pracownie. 

W skład Katedry Nauk Przyrodniczych wchodzą Zakłady: Anatomii i Antro-
pologii, Biochemii, Fizjologii, Biomechaniki i Inżynierii Sportowej oraz Biologii, 
Ekologii i Medycyny Sportu. Katedrę Nauk Społecznych tworzą Zakłady: Psycho-
logii, Socjologii, Filozofii i Etyki Sportu oraz Metodologii i Statystyki. W Katedrze 
Sportu wyróżniamy Zakłady: Zespołowych Gier Sportowych z Pracowniami Piłki 
Nożnej, Piłki Ręcznej, Piłki Siatkowej i Koszykówki, Lekkiej Atletyki, Teorii Sportu 
i Motoryczności Człowieka, Zarządzania w Sporcie, Sportów Walki, Sportów Wod-
nych, Gimnastyki, Tańca i Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych oraz Pracownię Żeglar-
stwa. W Katedrze Wychowania Fizycznego występują Zakłady Pedagogiki Kultury 
Fizycznej, Zabaw i Gier Ruchowych oraz Metodyki Wychowania Fizycznego9.

9 http://www.awf.gda.pl/index.



165Struktura, zadania i nazewnictwo  jednostek organizacyjnych  uczelni

Zadania uczelnianych jednostek organizacyjnych związane 
z krzewieniem kultury fizycznej

Studia Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Kluby Uczelniane Akademickie-
go Związku Sportowego od początku swojego istnienia odgrywają znaczącą rolę 
w kształtowaniu i rozwoju akademickiej kultury fizycznej. Częstokroć zadania 
związane z popularyzacją kultury fizycznej wśród społeczności akademickiej reali-
zowane przez te jednostki, przenikają się i odbywają się na zasadzie współpracy. 

Podstawowym celem działalności Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu 
lub jednostek o podobnym profilu działalności jest dbałość o prawidłowy rozwój 
fizyczny i zdrowie studentów poprzez wychowanie fizyczne, sport, rekreację rucho-
wą i różne formy turystyki. 

Przykładowo Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) Uniwersytetu Rzeszowskie-
go realizuje i koordynuje zadania w dziedzinie kultury fizycznej, sportu, rekreacji 
i turystyki wśród studentów oraz pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego we 
współpracy z organizacjami społecznymi, samorządowymi, klubami sportowymi, 
tworząc sprzyjający klimat w swoim otoczeniu dla rozwoju kultury fizycznej. 

Jak wynika z regulaminu organizacyjnego jednostki, do jej zadań należy 
w szczególności:
1. rozpoznanie, rozbudzanie i  kształtowanie potrzeb rekreacyjnych, sportowych 

i turystycznych,
2. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości szeroko pojętej kultury 

fizycznej,
3. kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycz-

nej, sporcie, turystyce i rekreacji,
4. tworzenie warunków dla rozwoju sportu amatorskiego, rekreacji i turystyki,
5. tworzenie warunków dla rozwoju bazy turystycznej, sportowej i rekreacyjnej 

w regionie.

Zajęcia są prowadzone w formie ćwiczeń w ramach grup profilowanych, trenin-
gów sekcji sportowych dla studentów wybitnie uzdolnionych, grup gimnastyki lecz-
niczej, gier zespołowych oraz turystyki letniej i zimowej. Oferta dydaktyczna CSiR 
zakłada ćwiczenia w różnych specjalizacjach sportowych. Student ma możliwość 
wyboru profilu zajęć. W działalności sportowej Centrum współpracuje z Klubem 
Uczelnianym AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego, z Wydziałem Wychowania Fi-
zycznego, Samorządem Studentów UR oraz Stowarzyszeniem Studentów i Absol-
wentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rezultatem współpracy są wysokie wyniki 
uzyskiwane przez studentów w ramach współzawodnictwa w Akademickich Mi-
strzostwach Polski oraz innych zawodach sportowych. Inną formą współpracy jest 
organizacja masowych imprez sportowych np. Międzywydziałowych Mistrzostw 
Uniwersytetu w różnych dyscyplinach sportowych10.

Do głównych zadań Klubów Uczelnianych, Studiów Wychowania Fizycznego 
i Sportu i innych jednostek związanych z upowszechnianiem akademickiej kultury 
fizycznej należą:

10 http://www.ur.edu.pl/uniwersytet.
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1.  Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim 
Upowszechnianie sportu odbywa się głównie dzięki funkcjonowaniu sekcji 

sportowych, jako podstawowych jednostek organizacyjnych klubów uczelnianych. 
Są to sekcje sportu wyczynowego, sekcje rekreacyjne, sekcje sportu osób niepełno-
sprawnych, sekcje sportowe dzieci i młodzieży i inne. 

Kluby Uczelniane razem ze Studiami Wychowania Fizycznego i Sportu działają 
na rzecz sportu akademickiego w wymiarze uczelnianym (sport masowy i rekrea-
cja) – liga międzyuczelniana z udziałem reprezentacji szkół wyższych z regionu oraz 
ogólnopolskim – Akademickie Mistrzostwa Polski. Warto podkreślić, że ostatnia 
dekada była okresem dynamicznego rozwoju sportu akademickiego. Dziś AZS, to 
stowarzyszenie posiadające ponad 42 tys. członków zrzeszonych w ponad 250 klu-
bach i trenujących w ok. 3 tys. sekcji sportowych11.

Akademia Górniczo-Hutnicza w roku akademickim 2015/2016 zdobyła I miej-
sce w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski. W Klubie Uczelnianym oprócz 
sekcji sportu wyczynowego funkcjonuje kilkanaście sekcji sportu powszechnego: 
aerobik sportowy, badminton, brydż, cherrleaders jeździectwo, judo, karate, kolar-
stwo górskie, koszykówka kobiet i mężczyzn, siatkówka plażowa, szachy, wioślar-
stwo, wspinaczka sportowa, lekkoatletyka, narciarstwo, snowboard, piłka ręczna, 
piłka nożna kobiet i mężczyzn, pływanie, taniec towarzyski i żeglarstwo. 

Podobnie bardzo duża liczba sekcji jest w Klubie Uczelnianym Politechniki Po-
znańskiej Obecnie w Klubie działa 42 sekcje sportowe, w których regularnie ćwiczy 
niemal 1150 studentów i pracowników12. 

Interesujące rozwiązania dotyczące funkcjonowania sekcji sportowych istnieją 
na Politechnice Rzeszowskiej. Kilkanaście sekcji sportowych funkcjonuje w ramach 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. W roku akademickim 2016/2017 są to 
następujące sekcje: futsal K i  M, koszykówka K i M, kolarstwo, lekkoatletyka, siat-
kówka K i M, pływanie, tenis stołowy i unihokej.

KU AZS Politechniki Rzeszowskiej zrzesza studentów w takich sekcjach jak: 
wspinaczka sportowa, piłka ręczna K i M, narciarstwo i karate kyokushin.

Podobne rozwiązanie zastosowano w Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego. Oprócz sekcji sportowych działających w Klubie Uczelnianym, 
funkcjonują sekcje sportowo-rekreacyjne znajdujące się w Centrum.

Do klubów uczelnianych, które posiadają największą liczbę sekcji sportu wy-
czynowego należą: klubu uczelnianego AZS Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej, klubu uczelnianego AZS Politechniki Opolskiej, klubu uczelnianego AZS 
Uniwersytetu Warszawskiego, klubu uczelnianego Akademii Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie, klubu uczelnianego AZS Politechnika Poznańska. Na przykład klubu 
uczelnianego AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 
2016/2017 prowadził sekcje wyczynowe w następujących dyscyplinach sportu: ko-
szykówka kobiet (ekstraklasa) i mężczyzn (II liga), tenis stołowy kobiet (ekstraklasa 
i I liga), lekkoatletyka (ekstraklasa), piłka ręczna kobiet (I liga) i mężczyzn (II liga), 
futsal mężczyzn (I liga), pływanie oraz bobsleje i skeleton. 

11 http://azs.pl/o-nas/kim-jestesmy.
12 http://cspp.put.poznan.pl/azs/o-klubie.
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Sekcje sportu wyczynowego klubu uczelnianego AZS Politechniki Opole to: 
piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, koszykówka mężczyzn, lekkoatletyka, short 
track, kajakarstwo klasyczne. 

W Klubie Uczelnianym Uniwersytetu Warszawskiego funkcjonują następujące 
sekcje sportu wyczynowego: koszykówka kobiet (I liga) i mężczyzn (III liga), piłka 
ręczna kobiet i mężczyzn (II liga), futsal kobiet (ekstraliga) i mężczyzn (I liga), pił-
ka siatkowa mężczyzn (II liga), piłka wodna mężczyzn (I liga), piłka nożna kobiet 
(II liga) oraz brydż. 

KU AZS Politechniki Poznańskiej posiada sekcje sportowe uczestniczące w roz-
grywkach państwowych zarówno w sporcie seniorów, jak i w sporcie młodzieżo-
wym. Są to następujące sekcje:  hokej na trawie mężczyzn i kobiet (I liga), hokej na 
trawie juniorek i juniorek młodszych, koszykówka mężczyzn (II liga), szachy  (II 
liga juniorów), korfball – (Polska Liga Korfballu), kajakarstwo.

KU Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prowadzi sekcje sportu wyczy-
nowego w następujących dyscyplinach: piłka koszykowa mężczyzn, piłka siatkowa 
kobiet i mężczyzn, badminton i pływanie. 

Biura Sportu, o których wspomniano w poprzednim rozdziale zajmują się prze-
de wszystkim administracyjną i logistyczną obsługą sportowców-studentów uczel-
ni. Zadania te realizowane są przede wszystkim we współpracy z Klubem Uczelnia-
nym AZS. 

Główne zadania Biura Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego to: 
1.  rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim,
2. wspieranie uzdolnionej sportowo młodzieży szkolnej i podejmowanie starań, 

by rozwijała swoje sportowe i naukowe pasje w Uniwersytecie Jagiellońskim,
3. działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
4.  przeciwdziałanie poprzez sport patologiom społecznym, w szczególno-

ści narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku 
akademickiemu.

Realizacja zadań odbywa się poprzez organizację treningów sportowych, wyła-
nianie i tworzenie reprezentacji i sekcji sportowych, monitorowanie sportowych 
wyników studentów, organizowanie udziałów reprezentacji sportowych uczelni 
w systemie sportowej rywalizacji akademickiej w Polsce i za granicą, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie sportu i rekreacji oraz pomoc w pod-
jęciu studiów na uczelni uzdolnionej sportowo młodzieży. Biuro Sportu zajmuje się 
promocją uczelni poprzez sport oraz promowaniem sportu na uczelni. Ma współ-
pracować ze wszystkimi jednostkami uczelni w tym zakresie.

W planach Biura Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego jest stworzenie wzorem 
już istniejących w Polsce rozwiązań w strukturach Uczelni form jej funkcjonowania 
w związkowych rozgrywkach sportowych w Polsce i za granicą; stworzenie syste-
mu skautingu/rekrutacji na studia uzdolnionej sportowo młodzieży szkolnej oraz 
sprawstwo pojawienia się na zawodach olimpijskich hasła: Uniwersytet Jagielloński 
– co będzie nawiązaniem do minionych lat, gdzie z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
wywodziło się w sumie 46 olimpijczyków. Biuro Sportu współdziała we wspieraniu 
wszelkich inicjatyw propagujących zdrowy styl życia13. 

13 http://www.bs.uj.edu.pl/zadania-i-misja.
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Organizacja obozów sportowych i rekreacyjno-turystycznych

Przykładowo klubu uczelnianego Politechniki Krakowskiej oraz SWFIS tej 
uczelni od kilkudziesięciu lat są organizatorami obozów sportowych dla społeczno-
ści akademickiej. „Studium Wychowania Fizycznego PK od 1952 roku jako pierw-
sze w Polsce organizowało 10-dniowe obozy narciarskie w Zakopanem, Białce Ta-
trzańskiej, Żabnicy, Zlatnej w Zwardoniu i Węgierskiej Górce”14. Na zakończenie 
takich obozów organizowane są po dzień dzisiejszy zawody sportowe. 

Dzięki inicjatywie dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Barbary Grabackiej-
-Pietruszki od 2010 roku obozy narciarskie organizowane są jako propozycja skie-
rowana do studentów w ramach ofert zajęć dydaktycznych. 

Na tej uczelni organizowane są również szkoleniowe obozy żeglarskie dla stu-
dentów PK w Żywcu. Od 2011 roku bardzo cenną inicjatywą jest organizowanie 
dla studentów z niepełnosprawnością małopolskich uczelni żeglarskich obozów 
szkoleniowych. Było to możliwe dzięki rozbudowie i dostosowaniu bazy noclego-
wej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Podobnie bardzo bogatą ofertę organizacji obozów narciarskich i żeglarskich 
posiadają SWFiS i KU AZS Uniwersytetu Gdańskiego. Przykładowo w lecie 2016 
roku odbyły się cztery turnusy wędrówek żeglarskich po Wielkich Jeziorach Mazur-
skich. Corocznie organizowane są również sylwestrowe obozy narciarskie oraz obo-
zy narciarskie w przerwie międzysemestralnej zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

Kub Uczelniany oraz SWFiS Politechniki Warszawskiej organizują oprócz wy-
jazdów sportowo-rekreacyjnych dla studentów i pracowników uczelni (np. „Ma-
jówka na sportowo”, „Wakacje na sportowo”) obozy i wyjazdy, podczas których stu-
denci mogą uzyskać zaliczenie z wychowania fizycznego. 

Na przykład w grudniu i styczniu organizowane są weekendowe wyjazdy do 
Szczyrku dla narciarzy i snowboardzistów o różnym stopniu zaawansowania. Po-
dobnie studenci mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności żeglarskich 
podczas wyjazdów sobotnio-niedzielnych nad Zalew Zegrzyński. Studenci mogą 
również zaliczyć wychowanie fizyczne uczestnicząc w spływach kajakowych po rze-
kach Mazowsza. SWFiS i KU Politechniki Warszawskiej współpracują z różnymi 
instytucjami kultury fizycznej, gdzie studenci oprócz możliwości realizacji swoich 
sportowych pasji mogą zaliczać obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego. Do 
instytucji współpracujących z Politechniką Warszawską należą: Stowarzyszenie Ka-
jakowe „Ważka”, Stowarzyszenie Jeździeckie „Szarża”, Szkoła Jazdy Konnej „Patataj”, 
Szkoła Tańca „Riviera”, Zespół Pieśni i Tańca PW, „Teakwon” Mokotów, PTTK 
PW. Koło PTTK przy Politechnice organizuje dla studentów i pracowników uczel-
ni piesze wędrówki. Studenci uczestnicząc w tej formie turystyki pieszej mogą od-
być programowe zajęcia z wychowania fizycznego uzyskując tym samym zaliczenie.

14 J. Majka i in. (red). Sport na Politechnice Krakowskiej. Najważniejsze wydarzenia 
sportowe, olimpijczycy, mistrzowie i medaliści, zasłużeni ludzie kultury fizycznej, rozwój bazy 
naszej uczelni. Wyd. CSiR oraz władze uczelniane Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015, 
s. 165-166.



169Struktura, zadania i nazewnictwo  jednostek organizacyjnych  uczelni

Organizacja imprez sportowych o zasięgu uczelnianym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym

Kluby Uczelniane AZS często wraz ze Studiami Wychowania Fizycznego 
i Sportu inicjują i organizują imprezy sportowe, które oprócz rywalizacji sportowej 
maja na celu popularyzację idei kultury fizycznej oraz promocję uczelni. Przykła-
dem takich wspólnych działań SWFiS oraz klubu uczelnianego AZS jest organi-
zacja wydarzeń sportowych na Politechnice Krakowskiej. Jedną z takich imprez są 
mistrzostwa PK w narciarstwie alpejskim, które są organizowane od 1953 roku, aż 
po dzień dzisiejszy. Przez kilkadziesiąt lat w mistrzostwach PK startowali studen-
ci i pracownicy z całej Polski. Od 1998 roku mistrzostwa PK odbywają się w nar-
ciarstwie alpejskim i snowboardzie15. Inną impreza sportową organizowaną na Po-
litechnice Krakowskiej, a znaną w Polsce, jest Bieg Kościuszkowski, czyli Uliczny 
Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki, wybitnego 
Polaka, a zarazem patrona Politechniki. Następną bardzo znaną imprezą organizo-
waną na tej uczelni są Regaty żeglarskie o Puchar Rektora Politechniki Krakowskiej 
organizowane prawie od 40 lat na Jeziorze Żywieckim. „Celem regat jest populary-
zacja żeglarstwa, propagowanie aktywnego i bezpiecznego korzystania z akwenów, 
promocja atrakcyjnych terenów do uprawiania sportów wodnych, stąd też zawsze 
miały one charakter otwarty”16. Innymi cyklicznymi imprezami sportowymi orga-
nizowanymi na tej uczelni są zawody sportowe o tytuł mistrza uczelni. Na przykład 
corocznie odbywają się zawody w piłce nożnej, w wersji 11-osobowej, jak też w ha-
lowej odmianie. 

W Uniwersytecie Zielonogórskim organizowane są przez SWFiS oraz klubu 
uczelnianego AZS w ramach dni kultury studenckiej tzw. „Bachanalia”. W roku 
2016 podczas tego cyklu zostały zorganizowane następujące wydarzenia sportowo-
-rekreacyjne: piłka nożna, unihokej, biegi, siatkówka, brydż, sporty wodne.

Między innymi odbyła się VII edycja turnieju „Volleyball Student Cup”. W zma-
ganiach wzięło udział 14 ekip. Łącznie w imprezie uczestniczyło 152 studentek 
i studentów. Zorganizowano również III edycję UZ AQUA SHOW 2016. Celem 
„bachanaliowej” imprezy było rozpowszechnienie nowoczesnej formy ćwiczeń ru-
chowych w wodzie – aqua fitness wśród studentów i studentek UZ17.

Kluby Uczelniane poszczególnych uczelni są organizatorami lub współorganiza-
torami Akademickich Mistrzostw Polski, Akademickich Mistrzostw danego miasta 
lub województwa, Akademickich Pucharów Polski, czy Akademickich Mistrzostw 
Europy (AME). „Polska była organizatorem AME w: karate (Wrocław, 2005), pił-
ce ręcznej (Łódź 2007 i Katowice 2013 ), futsalu (Wrocław 2008, Poznań 2015), 
koszykówce (Gorzów Wielkopolski 2005 i Poznań 2010) i badmintonie (Kraków 
2004 i 2008, Warszawa 2015), trzykrotnie w piłce nożnej (Wrocław 2004 i 2009, 
Warszawa 2010), a także w tenisie (Poznań 2009 i Wrocław 2015), siatkówce plażo-

15 Ibidem, s. 165.
16 Ibidem, s. 272.
17 http://www.azs.zgora.pl/bachanalia.
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wej (Gdynia 2009), wioślarstwie (Kruszwica 2009 i Poznań 2013), siatkówce (War-
szawa 2010) i brydżu (Warszawa 2011 i 2015). W 2015 roku w Katowicach odbyły 
się pierwsze w historii AME mistrzostwa we wspinaczce sportowej”18. 

W dniach 23-25 listopada 2016 roku odbył się w Rzeszowie II Festiwal Aka-
demickiego Sportu (FAS) organizowany przez Klub Uczelniany Akademickiego 
Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rywalizacja sportowa połączo-
na z zabawą sprawiła, że każdy z uczestników bardzo miło spędził ten czas.  W ra-
mach festiwalu rozegrane zostały zawody  w 6 dyscyplinach: tenis stołowy, ergometr 
wioślarski, piłka siatkowa, unihokej, koszykówka, bowling (kręgle). Każda drużyna 
składała się z dziesięciu, wcześniej zgłoszonych przez opiekuna, zawodników, którzy 
rywalizowali we wszystkich konkurencjach zdobywając punkty dla swojej drużyny 
do klasyfikacji generalnej Festiwalu.

Działalność naukowa i naukowo-badawcza

Jednostki organizacyjne uczelni zajmujące się kulturą fizyczną takie jak: Stu-
dia Wychowania Fizycznego i Sportu, Centra Sportu i Rekreacji, Centra Kultury 
Fizycznej, studenckie kola naukowe i inne mogą prowadzić również działalność 
naukowo-badawczą. 

Na przykład od kilkunastu lat Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej prowadzi badania naukowe dotyczące sprawności fizycznej, 
wydolności oraz aktywności fizycznej młodzieży akademickiej.

Celem badań, które są prowadzone od 2010 roku jest określenie wybranych 
czynników kształtujących styl życia studentów i wpływających na ich zdrowie, ak-
tywność fizyczną i wytrzymałość krążeniowo-oddechową. 

Podczas badań dokonuje się pomiarów parametrów antropometrycznych: wyso-
kości i masy ciała, składu ciała. Z uzyskanych pomiarów oblicza się wskaźnik masy 
ciała (Body Mass Index – BMI). Skład ciała ocenia się metodą bioelektrycznej im-
pedancji (z zastosowaniem analizatora składu ciała firmy Tanita SC 330), ponadto 
oznacza się beztłuszczową masę ciała (Lean Body Mass – LBM) i zawartość tkanki 
tłuszczowej (FAT)19. 

Rezultatem przeprowadzanych badań są raporty i publikacje naukowe, dzięki 
którym można wskazywać kierunki rozwoju kultury fizycznej na danej uczelni, jak 
też w szerszym ogólnopolskim aspekcie. 

 Na podstawie badań przeprowadzonych w Centrum Kultury Fizycznej Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej sformułowano interesujące wnioski. Między 
innymi w wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że wydolność fizyczna stu-
dentek jest bardzo niska i w związku z tym programy edukacyjne w szkole wyższej, 
powinny motywować studentów do uczestnictwa w aktywności fizycznej, co naj-
mniej 3 razy w tygodniu.

18 http://azs.pl/imprezy/akademickie-mistrzostwa-europy.
19 O. Kamińska, K. Szymańska-Parkieta, Budowa i funkcje tkanki tłuszczowej oraz 

metody jej wyznaczania. „Zeszyty Metodyczne” 1995, nr 7, Akademia Wychowania Fizycz-
nego Katowice, s. 69-84.
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 Celem innych badań była ocena wpływu systematycznej, zorganizowanej ak-
tywności fizycznej o zróżnicowanej strukturze i intensywności na wybrane wskaź-
niki fizjologiczne charakteryzujące zdrowie, w tym na parametry antropometrycz-
ne, komponenty tkankowe ciała i wydolność fizyczną studentek Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej. Jednym z ważniejszych wniosków sformułowanych na 
podstawie tych badań była konieczność wprowadzenia do programu zajęć wycho-
wania fizycznego środków treningowych modyfikujących wydolność tlenową stu-
dentek, w postaci sesji treningowych o charakterze wysiłków o ciągłej i zmiennej 
intensywności20. 

Podobnie badania naukowe z dziedziny kultury fizycznej prowadzone są w Stu-
dium Wychowania Fizycznego i Sportu Collegium Medicum Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika  w Bydgoszczy im. Ludwika Rydygiera. 

Przedmiotem badań jest:
1. ocena sprawności fizycznej studentów Collegium Medicum,
2. monitorowanie rozwoju sprawności fizycznej zawodników sekcji sportowych 

AZS,
3. wpływ różnych form ćwiczeń ruchowych na dynamikę zmian sprawności fi-

zycznej osób starszych.
4. wpływ bezczynności ruchowej na zmiany fizjologiczne i motoryczne,
5. wpływ różnych form treningu sportowego na rozwój sprawności fizycznej 

młodzieży”21.

Rezultatem tych badań są liczne publikacje i opracowania naukowe pracowni-
ków SWFIS.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na działalność studenckich kół naukowych, 
prowadzących działalność naukowo-badawczą dotycząca sportu.

Przykładowo przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego działają dwa studenckie koła naukowe: Koło Naukowe 
Odnowy Biologicznej oraz Koło Naukowe Tele-Zdrowie. Pierwsze z nich zajmuje 
się następującą działalnością: treningiem sportowym (programowanie treningów, 
przygotowanie motoryczne, trening funkcjonalny), odżywianiem i suplementacją 
sportowca (diety, odżywki, leki sportowców wybranych dyscyplin), regeneracją  
i  odnową biologiczną w sporcie (fizykoterapia w odnowie biologicznej, streching, 
techniki relaksacyjne i motywacyjne), rehabilitacją w sporcie (kinesiology taping, 
ocena funkcjonalna wg koncepcji FMS, niekonwencjonalne metody rehabilitacji 
masaż Shiatsu)22.

Studenckie Koło Naukowe „Tele-Zdrowie” działa przy Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu od 2009 roku. Zajmuje się szeroko pojętym zagadnieniem 
E-zdrowia i telemedycyny. „E-zdrowie reprezentuje nową, koncepcję opieki zdro-

20 K. Krawczyk, Wybrane wskaźniki fizjologiczne studentek uczestniczących w zorga-
nizowanej aktywności fizycznej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Lublin 2016, s. 21.

21 https://www.cm.umk.pl/wydzialy/.
22 https://csr.wum.edu.pl/.
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wotnej, ponieważ łączy ze sobą technologie medyczne, komunikacyjne i infor-
macyjne. Telemedycyna pozwala w opiece medycznej na dotarcie do pacjenta bez 
względu na odległość. Koło prowadzi aktywną działalność badawczą i naukową 
ze szczególnym uwzględnieniem  zastosowania telerehabilitacji w  warunkach 
klinicznych”23. Koło otrzymało dwukrotnie I nagrodę ISf TeH AWARD, wyróżnie-
nie Polskiego Towarzystwa Telemedycyny w kategorii: „Za najlepsze prace licencja-
ckie z zakresu telemedycyny i E-zdrowia”. W roku akademickim 2015/2016 utwo-
rzona została Sekcja Hydrokinezyterapii. Opiekunem Koła od czasu jego powstania 
w 2009 roku jest mgr Bożena Glinkowska. 

Największa ilość studenckich kół naukowych znajduje się w Akademiach Wy-
chowania Fizycznego. Na przykład w Akademii Wychowania Fizycznego w War-
szawie na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2016/2017 
działają następujące studenckie koła naukowe:  „Zarządzania obiektami sportowy-
mi” przy Zakładzie Organizacji i Historii Kultury Fizycznej”, „Młodych antropolo-
gów” przy Zakładzie Antropologii i Promocji Zdrowia, „Socjologii” przy Zakładzie 
Filozofii i Socjologii, „Pedagogiczny Krąg” przy Zakładzie Pedagogiki i Psycholo-
gii, „Nucleus” przy Zakładzie Anatomii i Biomechaniki, „Biomechaniki” przy Za-
kładzie Anatomii i Biomechaniki, Fizjologii przy Zakładzie Fizjologii i Medycyny 
Sportowej, Sportów Indywidualnych i Zespołowych przy Zakładzie Lekkoatletyki 
i Gier Sportowych. 

Na Wydziale Turystyki i Rekreacji funkcjonują następujące koła naukowe: „Stu-
denckie Koło Turystyki Krajoznawczej” przy Zakładzie Teorii Turystyki, SKN przy 
Zakładzie Metodyki Turystyki, „Piechur” przy Zakładzie Teorii Turystyki, „Młodzi 
Przedsiębiorcy” przy Zakładzie Ekonomii i Finansów oraz „Re-kreacja” przy Zakła-
dzie Metodyki Rekreacji.

Wydział Rehabilitacji może też pochwalić się działaniem kilkunastu studenckich 
kół naukowych. Są to następujące koła: „Transplantologii” przy Zakładzie Pielęg-
niarstwa Klinicznego, „Biomechaniki” (Katedra Nauk Przyrodniczych), SKN przy 
Katedrze Nauczania Ruchu, „SPINE” (Katedra Rehabilitacji), „Rehabilitacji Orto-
pedycznej” (Katedra Fizjoterapii), „Wczesnej Rehabilitacji Pediatrycznej” (Katedra 
Fizjoterapii; Katedra Rehabilitacji), SKN przy Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa, 
SKN „Świadomość Ciała” (Katedra Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i Reha-
bilitacji), SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego, „Metod Specjalnych Fi-
zjoterapii” (Katedra Fizjoterapii), „Komunikacji Klinicznej” (Katedra Psychospo-
łecznych Podstaw Zdrowia i Rehabilitacji), „Levator ani” (Katedra Rehabilitacji) 
i SKN przy Zakładzie Fizjologii (Katedra Nauk Przyrodniczych).

Aktywność sportowo-rekreacyjna oraz rehabilitacja 
studentów z niepełnosprawnością

Uczelnie w Polsce wychodząc naprzeciw potrzebom studentów z orzeczoną nie-
pełnosprawnością oferują im zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rehabilitacyjne.

Zadania związane z aktywną rehabilitacją, usprawnianiem studentów niepeł-
nosprawnych, sportem osób niepełnosprawnych realizowane są przez uczelniane 

23 https://csr.wum.edu.pl/.
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jednostki organizacyjne takie jak: Studia Wychowania Fizycznego i Sportu, Centra 
Sportu i Rekreacji, Centra Kultury Fizycznej, Kluby Uczelniane AZS, Działy Osób 
Niepełnosprawnych, Zrzeszenia Studentów Osób Niepełnosprawnych i inne. Za-
dania te zlecane są przede wszystkim przez Biura, Centra i Zespoły ds. osób Niepeł-
nosprawnych na poszczególnych uczelniach. 

Do zadań jednostek należy prowadzenie zajęć dydaktycznych wychowania fi-
zycznego oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych, rehabilitacyjnych dla studentów nie-
pełnosprawnych. Przykładowo w ramach działalności prozdrowotnej pracownicy 
Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
prowadzą zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i leczniczej dla studentów z dysfunkcją 
aparatu ruchowego. Od 2010 roku CKF, organizując zajęcia sportowo-rekreacyjne 
współpracuje z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz Zrzeszeniem 
Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”. W ramach obowiązkowych zajęć wy-
chowania fizycznego studenci niepełnosprawni mogą uczestniczyć w zajęciach na 
siłowni, na pływalni oraz grać w boccię. 

Bardzo aktywnie na rzecz studentów niepełnosprawnych również w dziedzinie 
kultury fizycznej działają krakowskie i poznańskie uczelnie.

Dział Osób Niepełnosprawnych oraz SWFiS Uniwersytetu Jagiellońskiego 
organizują dla studentów niepełnosprawnych UJ, którzy w ramach studiów mają 
obowiązkowy kurs wychowania fizycznego zajęcia na pływalni. Oferta skierowana 
jest do studentów, którzy z powodu specyfiki swojej niepełnosprawności (głównie 
osoby z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową), nie mogą korzystać z innej for-
my zajęć oferowanych przez SWFiS.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutnicza organizu-
je również zajęcia sportowe dla studentów z niepełnosprawnością. Uczęszczanie 
na zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych jest alternatywną formą uzyskania 
zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego dla studentów Akademii Górniczo-Hut-
nicza. W zajęciach rekreacyjnych mogą również brać udział pozostali studenci Aka-
demii Górniczo-Hutnicza oraz z innych uczelni. W ramach zajęć organizowanych 
przez Biuro do wyboru są dyscypliny takie jak: szermierka na wózkach, ćwiczenia 
na siłowni oraz zajęcia na pływalni (w tym również ćwiczenia usprawniające)24.

 Na Uniwersytecie Zielonogórskim organizowane są zajęcia dla studentów nie-
pełnosprawnych w następujących sekcjach sportowych: tenis stołowy, strzelectwo, 
pływanie oraz siłownia.

Na niektórych uczelniach Kluby Uczelniane AZS prowadzą sekcje sportowe dla 
studentów i pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością.

W Klubie Uczelnianym AZS Politechniki Poznańskiej działają następują-
ce sekcje sportowe dla osób niepełnosprawnych: tenis stołowy kobiet i mężczyzn 
oraz pływanie kobiet i mężczyzn, boccia i bowling. Sekcje sportowe dla studentów 
z niepełnosprawnością funkcjonują również w Klubie Uczelnianym Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Są to: boccia, pływanie oraz strzelectwo. Również klubu uczel-
nianego AZS Politechniki Częstochowskiej posiada sekcje sportowe dla osób z nie-
pełnosprawnością. Są to następujące sekcje: dart, futsal, bowling, bule, koszykówka 
i siatkówka. 

24 http://www.bon.agh.edu.pl.
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Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS to cykl zawodów integracyjnych dla osób 
niepełnosprawnych, rywalizujących według z góry określonych zasad. Jest to nowy 
projekt Akademickiego Związku Sportowego, który realizowany jest od roku aka-
demickiego 2015/2016.

Projekt jest skierowany do studentów i pracowników uczelni z orzeczeniem 
o niepełnosprawności oraz ma wzmocnić jednostki organizacyjne AZS z różnych 
stron kraju w działaniach ukierunkowanych na współpracę i integrację z osobami 
niepełnosprawnymi. W ramach cyklu zawodów w roku 2016 zorganizowano nastę-
pujące zawody:
1. Integracyjne Mistrzostwa Polski  AZS w bowlingu – Politechnika Często-

chowska – 11-13 marca,
2. Integracyjne Mistrzostwa Polski  AZS w pływaniu – Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza Poznań – 14 maja,
3. Integracyjne Mistrzostwa Polski  AZS w boccii – Uniwersytet Zielonogórski 

– 3-5 czerwca,
4. Integracyjne Mistrzostwa Polski  AZS w szachach – Uniwersytet Ekonomicz-

ny Katowice – 14-16 października,
5. Integracyjne Mistrzostwa Polski  AZS w goalball – WSG Bydgoszcz – 25-27 

listopada.
6. Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w tenisie stołowym – Politechnika Po-

znańska – 2-4 grudnia25.
W zawodach organizowanych przez kluby uczelniane bardzo dużą rolę od-

grywają Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych działające na poszczególnych 
uczelniach, które współorganizują te wydarzenia.

Na przykład przy organizacji Integracyjnych Mistrzostw Polski w goalball 
w Bydgoszczy pomagało Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Wyższej Szko-
ły Gospodarki.

Podobnie Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza „Ad Astra” oraz Stowarzyszenie Studentów z Niepełnosprawnościa-
mi Politechniki Poznańskiej „Nieprzeciętni” pomagały przy organizacji Integracyj-
nych Mistrzostw Polski w tenisie stołowym (Poznań, 02.04. 2016 r.) oraz w pływa-
niu (Poznań, 14.05.2016 r.).

Poprzez organizację imprez sportowych odbywa się integracja osób pełnospraw-
nych i niepełnosprawnych. 

Przykładowo Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, współpracując ze Zrzeszeniem „Alter Idem”, wydziałami Uniwersytetu, Inte-
gracyjnym Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” w Lublinie podejmuje działania 
związane z pozyskiwaniem wolontariuszy wśród osób niepełnosprawnych i osób 
pełnosprawnych, integrując ich jednocześnie ze sobą.

Studenci współorganizują takie imprezy jak: Turniej Integracyjny „Boccia” 
w ramach „Kozienalii na Sportowo”, „Boccia Cup”, Turnieje rangi Mistrzostw 
Polski w goalball w różnych kategoriach wiekowych oraz turnieje o zasięgu 
międzynarodowym. 

25 http://imp.azs.pl/o-nas/.
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Nazewnictwo uczelnianych jednostek organizacyjnych kultury 
fizycznej

Nazwy uczelnianych jednostek organizacyjnych zajmujących się kulturą fizycz-
ną są bardzo zróżnicowane. Nazewnictwo jednostek, które organizują obowiązko-
we zajęcia wychowania fizycznego na przestrzeni lat ulegało zmianom. 

W 1952 roku zostały powołane do życia Studia Wychowania Fizycznego. Do 
dnia dzisiejszego funkcjonują jednostki o takiej nazwie. Przykładowo są to Studia 
Wychowania Fizycznego na Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w Za-
mościu, Tarnowie, Sulechowie, Nysie i  Chełmie, na Państwowa Wyższa Szkoła 
Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, na Uni-
wersytecie Rolniczym w Krakowie, na Akademia Sztuk Plastycznych w Krakowie, 
na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, na SGSP 
w Warszawie, na Akademii Muzycznej w Gdańsku, i na Gdańskiej Wyższej Szkole 
Humanistycznej.

W Uniwersytecie papieskim Jana Pawła II w Krakowie działa jednostka o na-
zwie Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego.

„Duże znaczenie w rozwoju wychowania fizycznego oraz sportu na uczelniach 
miało Zarządzenie ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Kultury 
i Sztuki, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Żeglugi z 3 kwietnia 1974 r. w sprawie 
przekształcenia Studiów Wychowania Fizycznego w Studia Wychowania Fizyczne-
go i Sportu”26.

Dokonując przeglądu nazewnictwa jednostek, które organizują obowiązkowe 
zajęcia z wychowania fizycznego, Studia Wychowania Fizycznego i Sportu stano-
wią największą liczbę spośród nich. Działają one na większości uczelni. Na przykład 
Studia Wychowania Fizycznego i Sportu występują w następujących uczelniach: 
Uniwersytet Łódzki, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Warszaw-
ski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet 
Gdański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, 
Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Białostocka, Uni-
wersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uni-
wersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, AJD w Częstochowie, Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa Piła, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Mor-
ska w Gdańsku, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Opolski, Uni-
wersytet Śląski w Katowicach i wiele innych.

Na niektórych uczelniach w Polsce Studia Wychowania Fizycznego i Sportu 
zostały przekształcone w jednostki o innych nazwach. Przykładowo są to jednostki 
takie jak: Centra Sportu na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach (od 2010 r.) 
i Politechnice Łódzkiej, Centra Kultury Fizycznej na Uniwersytetu Marii Curie-

26 J. Biliński, K. Obodyński, 40 lat Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu, [w:] 
Obodyński K. (red.), Kultura Fizyczna Studentów. Jej stan i perspektywy rozwoju, Wyd. WSP 
Rzeszów, 1995, s. 14.
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-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Cen-
tra Sportu i Rekreacji na Uniwersytecie Rzeszowskim, Politechnice Krakowskiej, 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (od 2012 r.), Uniwersyteckie Centrum 
Sportowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu, Uniwersyteckie Centrum 
Wychowania Fizycznego i Sportu na Uniwersytecie Wrocławskim, Centrum Edu-
kacji Kultury Fizycznej i Sportu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy, Centrum Sportu Akademickiego na Politechnice Gdańskiej, Centrum 
Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, Centra Wychowania Fizycznego i Sportu na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Katowicach i na SGH w Warszawie (od 1991 r.) oraz Ośrodek Sportu 
na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 

Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w miejsce Studium Wycho-
wania Fizycznego i Sportu powołano Szkołę Wychowania Fizycznego i Sportu. 

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w 2015 r. zlikwidowa-
no Studium WF. Zadania związane z prowadzeniem obowiązkowych zajęć wycho-
wania fizycznego przejął Zakład Wychowania Fizycznego, który również zajmuje 
się prowadzeniem kierunku wychowanie fizyczne.

Na uczelniach powstają nowe obiekty sportowe, budowane są hale sportowe, 
boiska. W związku z tym tworzy się nowe rozwiązania organizacyjne, powołuje się 
nowe jednostki.  W 2016 roku na Politechnice Lubelskiej utworzono Centrum 
Sportu, którym zarządza menedżer. W Centrum Sportu Politechniki działa zarów-
no SWFiS, jak też klubu uczelnianego AZS PL. 

Podobne rozwiązania są na innych uczelniach. Na Politechnice Poznańskiej 
funkcjonuje również Centrum Sportu (CSPP). W ramach Centrum działają 
SWFiS, klubu uczelnianego AZS PP oraz Dział obiektów sportowych. Również 
na Uniwersytetach Warszawskim i  Przyrodniczym w Lublinie oprócz Studiów Wy-
chowania Fizycznego i Sportu działają Centra Sportowo-Rekreacyjne.

Nazewnictwo uczelnianych jednostek organizacyjnych uczelni, w których 
kształci się kadry dla potrzeb kultury fizycznej, związane jest z nazwami wydziałów, 
instytutów, katedr, zakładów, pracowni, zespołów, studenckich kół naukowych. 
Na przykład w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie działają wydziały: 
Wychowania Fizycznego, Turystyki i Rekreacji oraz Rehabilitacji. Studenci kształ-
cą się na następujących kierunkach studiów: wychowanie fizyczne, sport, turystyka 
i rekreacja, fizjoterapia, pielęgniarstwo oraz terapia zajęciowa. 

Na Uniwersytecie Rzeszowskim działa Wydział Wychowania Fizycznego. Na 
Wydziale WF występują Katedry: Nauk Humanistycznych i Społecznych (Zakła-
dy Historii i  Prawa), Nauk o Człowieku (Zakłady Anatomii i Antropologii oraz 
Medycyny Sportowej), Sportu (Zakłady Pływania i Obozownictwa, Sportów In-
dywidualnych oraz Zespołowych Gier Sportowych), Kulturowych Podstaw Wy-
chowania Fizycznego (Zakłady Pedagogiki oraz Socjologii i Badań Kulturowych), 
Turystyki i Rekreacji (Zakłady Obsługi Ruchu Turystycznego i Turystyki Kwalifi-
kowanej oraz Gospodarki Turystycznej), Nauk Przyrodniczych (Zespół Przedmio-
towo-Dydaktyczny Ekologii i Ochrony Przyrody oraz Zakład Geografii), Nauk 
o Zdrowiu, w ramach której działa Pracownia Diagnostyki w Treningu Sportowo-
-Zdrowotnym, Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Wad Postawy Ciała oraz Za-
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kład Teorii i  Metodyki Treningu, a także Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Me-
todyki Wychowania Fizycznego i Praktyk  Pedagogicznych.

Podsumowanie i wnioski

Artykuł dotyczy niektórych aspektów akademickiej kultury fizycznej w szko-
łach wyższych. Pisząc to opracowanie autor uwzględnił szeroko pojętą autonomię 
i samorządność szkolnictwa wyższego. Poruszona została problematyka struktur 
organizacyjnych, zadań i nazewnictwa uczelnianych jednostek zajmujących się kul-
turą fizyczną.

Rozważania nad poruszaną problematyką badawczą pozwoliły na sformułowa-
nie następujących wniosków:
1. Na uczelniach wyższych w Polsce nie ma jednolitej, scentralizowanej struktury 

organizacyjnej kultury fizycznej. Jednostki organizacyjne uczelni publicznych 
i niepublicznych prowadzące wychowanie fizyczne mają z reguły status jedno-
stek międzywydziałowych o charakterze dydaktyczno-usługowym.

2. Statuty poszczególnych szkół wyższych przewidują autonomię uczelni w kwe-
stiach dotyczących przekształcania, powoływania, i znoszenia jednostek orga-
nizacyjnych zajmujących się wychowaniem fizycznym. Nadzór nad tymi jed-
nostkami sprawuje rektor, najczęściej poprzez rektora ds. dydaktycznych lub 
ds. studenckich. Rektor zatwierdza regulaminy tych jednostek. Poza kierow-
nikiem lub dyrektorem takiej jednostki organizacyjnej odpowiadającym przed 
rektorem i senatem za stan wychowania fizycznego, w praktyce istnieją organy 
doradcze, takie jak rady. Są to najczęściej organy kolegialne, w skład których 
wchodzą nauczyciele akademiccy wychowania fizycznego zatrudnieni w danej 
jednostce, którzy współdecydują w ważnych, strategicznych sprawach dotyczą-
cych uczelnianego wychowania fizycznego.

3. Akademicki Związek Sportowy odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu i roz-
woju akademickiej kultury fizycznej. Kluby Uczelniane AZS działające w szko-
łach wyższych są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademickie-
go Związku Sportowego. Kluby z osobowością prawną działają w oparciu 
o zarejestrowany statut, przy zachowaniu zgodności ze statutem AZS. Kluby 
nieposiadające osobowości prawnej działają na podstawie Regulaminu Klubu 
AZS uchwalonego przez Zarząd Główny AZS. 

4. Jednostki organizacyjne szkoły wyższej ds. wychowania fizycznego oraz kluby 
uczelniane Akademickiego Związku Sportowego od wielu lat realizują różno-
rodne zadania dotyczące upowszechniania kultury fizycznej w szkole wyższej. 
Ustawowy obowiązek szkoły wyższej związany z realizacją obowiązkowych za-
jęć wychowania fizycznego spoczywa z reguły na studiach wychowania fizycz-
nego. Z kolei domeną klubów uczelnianych AZS jest organizacja akademickiej 
rywalizacji sportowej. Niektóre z tych klubów uczestniczą w rozgrywkach 
sportu wyczynowego. 

Wiele zadań, związanych z popularyzacją i rozwojem kultury fizycznej na 
uczelni, realizowanych przez te jednostki, odbywa się na zasadzie współpracy. 
Najczęściej realizowanymi zadaniami w sferze kultury fizycznej wspólnie przez 
te jednostki są: upowszechnianie sportu w środowisku akademickim, organiza-
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cja imprez sportowych o zasięgu uczelnianym, wojewódzkim, ogólnopolskim, 
czy międzynarodowym, organizacja obozów sportowych i rekreacyjno-turystycz-
nych, organizacja aktywności sportowo-rekreacyjnej oraz rehabilitacja studentów 
z niepełnosprawnością.
1. Bardzo istotną grupę zadań stanowią te, które związane są z aktywnością fi-

zyczną i usprawnianiem studentów niepełnosprawnych, rehabilitacją, sportem 
osób z niepełnosprawnością oraz organizowaniem zajęć ruchowych dla stu-
dentów z dysfunkcjami zdrowotnymi. Zadania te są najczęściej realizowane 
przez takie jednostki organizacyjne uczelni jak: Centra Sportu i Rekreacji, 
Centra Kultury Fizycznej, Studia Wychowania Fizycznego i Sportu, Kluby 
Uczelniane AZS, Działy Osób Niepełnosprawnych, Zrzeszenia Studentów 
Osób Niepełnosprawnych i inne. Zadania te zlecane są przede wszystkim przez 
Zespoły ds. osób Niepełnosprawnych, Centra, i Biura działające na poszcze-
gólnych uczelniach. Nowym projektem Akademickiego Związku Sportowego, 
który realizowany jest od roku akademickiego 2015/2016 są Integracyjne Mi-
strzostwa Polski AZS. Jest to cykl ogólnopolskich zawodów integracyjnych dla 
osób niepełnosprawnych.

2. Niektóre jednostki organizacyjne uczelni ds. wychowania fizycznego prowa-
dzą działalność naukową i naukowo-badawczą pomimo tego, że nie mają ta-
kiego obowiązku. Żadna norma prawna nie nakazuje przeprowadzania prób 
oceny sprawności i wydolności fizycznej studentów. Często wynikiem przepro-
wadzanych badań są raporty i publikacje naukowe dzięki, którym można wska-
zywać kierunki rozwoju kultury fizycznej na danej uczelni, jak też w szerszym 
ogólnopolskim aspekcie. 

3. Studenckie koła naukowe kultury fizycznej działają w zdecydowanej większo-
ści w szkołach wyższych prowadzących kierunki nauczania takie jak: wycho-
wanie fizyczne, turystyka i rekreacja, rehabilitacja oraz sport. Tylko nieliczne 
funkcjonują przy jednostkach organizacyjnych ds. wychowania fizycznego.

4. Nazewnictwo uczelnianych jednostek organizacyjnych zajmujących się kultu-
rą fizyczną jest bardzo zróżnicowane. Nazwy jednostek, które organizują obo-
wiązkowe zajęcia wychowania fizycznego na przestrzeni lat ulegały zmianom. 
Pomimo tego najbardziej popularną nazwą jednostki organizującej wychowa-
nie fizyczne w szkole wyższej jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 
Na wielu uczelniach Studia Wychowania Fizycznego i Sportu zostały prze-
kształcone w jednostki o innych nazwach. Przykładowo są to jednostki takie 
jak: Centra Sportu Akademickiego, Centra Kultury Fizycznej, Centra Sportu 
i Rekreacji, Uniwersyteckie Centra Sportowe, Wychowania Fizycznego, Edu-
kacji Kultury Fizycznej, Centra Sportu, Ośrodki Sportu i inne. W szkołach 
wyższych, w których kształci się kadry dla potrzeb kultury fizycznej nazwy 
uczelnianych jednostek organizacyjnych związane są z nazwami wydziałów, in-
stytutów, katedr, zakładów, pracowni, zespołów i  studenckich kół naukowych.

Streszczenie
W niniejszym opracowaniu przedstawiono strukturę, zadania oraz nazewnictwo uczelnianych 

jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z upowszechnianiem akademickiej kultury 
fizycznej. Do podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni zajmujących się kulturą fizyczną nale-
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żą: Kluby Uczelniane Akademickiego Związku Sportowego, Studia Wychowania Fizycznego i Sportu, 
Centra Sportu i Rekreacji, Biura Sportu, Wydziały, Katedry i Zakłady na uczelniach zajmujących się 
kształceniem kadr dla potrzeb kultury fizycznej. 

W głównej mierze zadania uczelnianych jednostek organizacyjnych związane z krzewieniem kul-
tury fizycznej realizowane są przez Studia Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Kluby Uczelniane 
Akademickiego Związku Sportowego. Częstokroć zadania związane z popularyzacją kultury fizycz-
nej wśród społeczności akademickiej realizowane przez te jednostki przenikają się i odbywają się na 
zasadzie współpracy. Najczęściej realizowanymi zadaniami w sferze kultury fizycznej wspólnie przez 
te jednostki są: upowszechnianie sportu w środowisku akademickim, organizacja imprez sportowych 
o zasięgu uczelnianym, wojewódzkim, ogólnopolskim, czy międzynarodowym, organizacja obozów 
sportowych i rekreacyjno-turystycznych, organizacja aktywności sportowo-rekreacyjnej oraz rehabili-
tacja studentów z niepełnosprawnością.

W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, iż na uczelniach wyższych w Polsce nie ma jed-
nolitej, scentralizowanej struktury organizacyjnej kultury fizycznej. Jednostki organizacyjne uczelni 
publicznych i niepublicznych prowadzące wychowanie fizyczne mają z reguły status jednostek mię-
dzywydziałowych o charakterze dydaktyczno-usługowym.

Nazewnictwo uczelnianych jednostek organizacyjnych zajmujących się kulturą fizyczną jest bar-
dzo zróżnicowane. Nazwy jednostek, które organizują obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego 
na przestrzeni lat ulegały zmianom. Pomimo tego najbardziej popularną nazwą jednostki organizują-
cej wychowanie fizyczne w szkole wyższej jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. W szkołach 
wyższych, w których kształci się kadry dla potrzeb kultury fizycznej nazwy uczelnianych jednostek 
organizacyjnych związane są z nazwami wydziałów, instytutów, katedr, zakładów, pracowni, zespołów 
i  studenckich kół naukowych.

Słowa kluczowe: kultura fizyczna, akademicka kultura fizyczna, jednostki organizacyjne uczelni, 
akademickie kluby sportowe.

Summary
The structure, tasks and denomination of organizational units carrying out related tasks are pre-

sented in this paperthe dissemination of academic physical culture. The main organizational units 
of the physical culture academies are: Academic Clubs, Academies of Physical Education and Sport, 
Sports and Recreation Centers, Sports Offices, Departments, Departments, and Institutions of Hu-
man Resource Training. Mainly the tasks of the university organizational units involved. With the 
growth of physical culture, they are implemented by the Physical Education Studies and Sport Clubs 
and Academic Sports Clubs. Frequently the tasks related to the popularization of physical culture 
among the academic community realized by these units are intermingled and carried out on the basis 
of cooperation. The most common tasks performed in the sphere of physical culture by these units are: 
dissemination of sport in the academic environment, organization of sports events. It has a range of 
universities, voivodships, national and international ones, organization of sports and recreation camps, 
organization of sport and recreation activities and rehabilitation of students with disabilities.

As a result of the analysis, it turned out that there is no unified centralized organization of physical 
culture at universities in Poland. Organizational units of public and non-public HEIs generally have 
the status of inter-faculty units of didactic and service character. The naming of college-level organiza-
tional units dealing with physical culture is very diverse. The names of individuals who have organized 
compulsory physical education classes have changed over the years. Despite this, the most popular 
name of a physical education institution is the School of Physical Education and Sport. In higher edu-
cation institutions, where the human resources are trained for the needs of physical culture, the names 
of the university organizational units are connected with the names of faculties, institutes, cathedrals, 
factories, studios, teams and student scientific circles.

Keywords: physical education, academic physical culture, organizational units of the university, 
academic sports clubs.
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Formy współpracy Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu ze strukturami 

Akademickiego Związku Sportowego

Rys historyczny akademickich struktur sportowo- 
-organizacyjnych

Kultura fizyczna odgrywała i odgrywa bardzo ważną rolę w różnych obszarach 
życia człowieka. Kultura fizyczna stała się integralnym i ważnym elementem funk-
cjonowania Szkoły Wyższej w sferze edukacji i wykształcenia, a także przygotowa-
nia młodzieży akademickiej do właściwego pojmowania aspektów zdrowotnych 
w odniesieniu do zdrowego stylu życia. Rozwój poszczególnych form kultury fizycz-
nej staje się, od początku powstania struktur, jakimi są SWFiS oraz AZS, przedmio-
tem stałej troski i zainteresowania władz uczelni. Powstanie Akademickiego Związ-
ku Sportowego było potrzebą środowiska akademickiego do wykreowania nowego 
wzorca człowieka, który jest nie tylko sprawny intelektualnie, ale również dobrze 
funkcjonuje w serze fizycznej. Okres międzywojenny w AZS to czas dynamicznego 
rozwoju sportu uczelnianego. Perspektywy dalszego rozwoju sportu akademickie-
go spowodowały konieczność utworzenia organizacji koordynującej działalność 
wszystkich jednostek AZS. Organizacja taka powstała na zjeździe w Warszawie 
w 1923 r. Po drugiej wojnie światowej nastąpiło odbudowanie stanu organizacyjne-
go i powołanie Klubów AZS we wszystkich szkołach wyższych. W odradzającym się 
polskim szkolnictwie wyższym w latach pięćdziesiątych  nastąpiły znaczące zmiany 
w strukturze organizacyjnej szkolnictwa wyższego w Polsce, jak i miejsca kultury fi-
zycznej na uczelni. Jak pisze Chełmecki i Niedzielska, sport akademicki odrodził się 
według wzorców przedwojennych. Wraz z uruchomieniem uczelni wyższych swoją 
działalność rozpoczął Akademicki Związek Sportowy. W tworzonych strukturach 
szkół wyższych był jedną z pierwszych reaktywowanych organizacji1.  Aby bardziej 
zobrazować symbiotyczny charakter współpracy między tymi organizacjami nale-
ży przypomnieć, iż działalność AZS-u opierała się na pracy kół sportowych. Nie 
podlegały one żadnej scentralizowanej „władzy”, gdyż to Senaty uczelni wyższych 
zatwierdzały statuty tej organizacji. W roku 1948 zaczął funkcjonować Zarząd 

1 K. Obodyński, Z. Barabasz, Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, t. 1: 
Stan  i perspektywa zmian, Warszawa 2009,  s. 8.



182 Maciej Tarnowski

Główny AZS. W kolejnych latach powojennych powstały koła uczelniane AZS-u, 
które przekształciły się w kluby uczelniane w 1957 r.2 

Kluby uczelniane w dużej mierze odpowiadały za współzawodnictwo spor-
towe studentów w przestrzeni regionalnej i krajowej, dotyczyło to organizacji 
rozgrywek środowiskowych (liga międzyuczelniana), centralnych (mistrzostwa 
typów uczelni). Kolejne lata kształtowały współpracę studiów wychowania fizycz-
nego i AZS-u w różnym wymiarze. Problemem w początkowej fazie były warun-
ki do uprawiania sportu – infrastruktura i nie zawsze trafione decyzje polityczne 
tamtych czasów. Brak zrozumienia innych organizacji młodzieżowych (tj. Związek 
Młodzieży Polskiej, ZSP) dla bardzo prężnie rozwijającej się organizacji w wymia-
rze sportowym jakim był AZS. Faktem jest, że w latach 60. i kolejnych Ministerstwo 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Główny Komitet Kultury fizycznej 
i Sportu opracował formy współpracy pomiędzy Studium Wychowania Fizycznego 
a AZS-em3. W kolejnych latach doprecyzowano, na jakich zasadach będą funkcjo-
nowały te organizacje. Istotnym wydarzeniem regulującym zasady współpracy Za-
rządu Głównego AZS z MNSWiT oraz GKKFiS był rok 1981. Dokument, który 
został wprowadzony i realizowany w trosce o zapewnienie podstawowych warun-
ków dla dalszego rozwoju kultury fizycznej w środowisku akademickim. Istotnym 
i znamiennym faktem było umocnienie w tym procesie roli i funkcji Akademickie-
go Związku Sportowego. Było to w pewnym sensie uporządkowanie i doprecyzowa-
nie działalności i zadań AZS. Integralną częścią podpisania tych dokumentów był 
„Program rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki na lata 1978-1985”. 
Stanowił on kontynuację programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wyższej 
w zakresie kultury fizycznej. Kluby uczelniane AZS oraz SWFiS zostały zobowią-
zane do opracowania uczelnianych programów wychowania fizycznego, sportu, 
turystyki i rekreacji w szkołach wyższych. Instytucje te zostały także zobligowane 
do przedstawienia rocznych kalendarzy imprez sportowych. Istotnym elementem 
tych zmian był tryb finasowania działalności klubu uczelnianego AZS. Jak pisze 
Obodyński, ustalenia finansowe odnosiły się przede wszystkim do organizacji obo-
zów sportowo-szkoleniowych, imprez sportowych i turystycznych. W wyniku tych 
zmian znacznie wzrosła liczba sekcji sportowych, rozwijał się system rozgrywek 
sportowych. Istotnym elementem tych przeobrażeń stał się obowiązkowy udział 
młodzieży akademickiej w zajęciach wychowania fizycznego na trzecim, a w nie-
których przypadkach na czwartym roku studiów. Studia Wychowania Fizycznego 
i Sportu zobligowano do zabezpieczenia bazy, sprzętu sportowego dla sekcji spor-
towych klubu uczelnianego AZS, jak również wyznaczono płaszczyznę do nadzoru 
pedagogicznego nad działalnością tych sekcji. 

Rolę, którą powierzono Akademickiemu Związkowi Sportowemu w upo-
wszechnianiu kultury fizycznej, jeszcze bardziej zmotywowała działaczy do wytężo-
nej pracy na rzecz upowszechniania sportu wśród młodzieży akademickiej. Program 
ten przewidywał  podjęcie działań w kierunku kształtowania nawyku systematycz-

2 H. Hanusz, Współpraca studentów wychowania fizycznego i sportu oraz klubów 
uczelnianych akademickiego związku sportowego w promocji kultury fizycznej, Szczecin 2011, 
s. 86.

3  K. Obodyński, Z. Barabasz, Akademicka kultura fizyczna..., s. 11.
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nego uprawiania ćwiczeń ruchowych studentów. Wyraźnie podkreślał potrzebę 
organizowania obozów sportowych i rekreacyjnych w czasie wolnym od zajęć dy-
daktycznych. Nie zapomniano o szkoleniu nowych działaczy i  akademickich or-
ganizatorów sportu. Starano się utworzyć właściwe struktury organizacyjne, które 
w znacznym stopniu sprzyjały rozwojowi sportu w uczelniach. Istotnym elemen-
tem tego programu była troska o tworzenie właściwej bazy obiektów sportowych 
w uczelniach. Przyjęte kierunki rozwoju sportu uczelnianego pozwoliły określić 
właściwe formy współpracy między AZS i Studiami WFiS, które były często zależne 
od siebie. Dla upowszechniania kultury fizycznej w środowisku akademickim był to 
bardzo ważny czas, pozwalający w sposób uporządkowany realizować wcześniejsze 
założenia. W praktyce starano się wykorzystać wykwalifikowaną kadrę trenerów 
pracujących w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz właściwą opiekę 
dla studentów sportowców w procesie funkcjonowania na uczelni. Analizując sym-
biotyczny charakter tych organizacji, należy przypomnieć, iż w 1980 roku podjęto 
dyskusję nad nowym modelem organizacyjnym szkoły wyższej. W kontekście tych 
zmian zaobserwowano postępujący proces usamodzielnienia uczelni, oczywiście 
nie jest to obraz współczesnej zaawansowanej autonomii szkoły wyższej. Z jednej 
strony pozwoliło to na  bardziej dogłębne spojrzenie w obszar sportu akademickie-
go i jego analizy. Z drugiej zaś strony wydarzenia polityczne lat osiemdziesiątych 
(stan wojenny) osłabiły pozycję AZS4. Kolejny zjazd Akademickiego Związku Spor-
towego podkreślił wagę sportu masowego, ochrony zdrowia studentów, ale prio-
rytetem był rozwój sportu wyczynowego w środowisku akademickim. Wytyczne, 
które były wektorami wyznaczającymi kierunek działań AZS, to przede wszystkim 
realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w środowisku uczel-
nianym. Akcentując zadania Klubów Uczelnianych starano się podkreślić istotę ich 
działania na rzecz podnoszenia sprawności psychofizycznej studentów. Ważnym 
i zarazem trudnym zadaniem w tym czasie było organizowanie rywalizacji spor-
towej w skali krajowej i międzynarodowej ze względu na stan wojenny. Ciekawym 
i nowatorskim zadaniem była próba wpisania, wprowadzenia do statutów uczelni 
zapisu mówiącego o: „podnoszeniu poziomu kultury fizycznej i zdrowia studentów 
jako jednym z celów szkoły wyższej”5. Innym ważnym i istotnym wskazaniem tego 
zjazdu było rozszerzenie współpracy ze Studiami Wychowania Fizycznego i Sportu 
w kontekście zasobów kadrowych i wykorzystania infrastruktury. Dokonując prze-
glądu działań i zamierzeń Akademickiego Związku Sportowego, można zauważyć 
jak wielką rolę odegrał w staraniach o właściwy rozwój i upowszechnianie kultury 
fizycznej na wszystkich jej poziomach. Począwszy od rekreacyjnych form aktywno-
ści fizycznej poprzez sport, wychowanie fizyczne włączając w ten nurt aspekty re-
habilitacyjne dotyczące osób niepełnosprawnych. Szczególnego znaczenia nabiera 
praca wykonana w okresie powojennym. Wiodącą instytucją w tym czasie była Rada 
Programowa Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego.  W swoim 
działaniu wyznaczała kierunki działań w poszczególnych ogniwach kultury fizycz-
nej. Była promotorem upowszechniania wiedzy o kulturze fizycznej i zwolenni-

4 Szerzej zob. K. Obodyński, Kształtowanie się kultury fizycznej młodzieży akademi-
ckiej w Polsce, Rzeszów 1992.

5 Ibidem, s. 38.
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kiem wprowadzania badań naukowych w uczelniach wyższych, uruchamiając kadrę 
w Studiach WFiS. Przykładem może być wydawanie biuletynów naukowych, orga-
nizowanie konferencji  tematycznych z właściwego sobie zakresu i obszaru badaw-
czego6. Można ująć, iż działalność Akademickiego Związku Sportowego to ważny 
element szerszego planu działań w obszarze kultury fizycznej, jako koegzystencjalny 
partner dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na przestrzeni kilku dekad. 
Ten interakcyjny charakter działania ma wspaniały rodowód sięgający okresu przed-
wojennego i powinien być właściwie pielęgnowany przez obie strony. Odnosząc 
się do działań wspomnianych instytucji na uczelni wyższej należy wyartykułować 
istotną rolę działalności Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klubów 
Uczelnianych. To właśnie na bazie i infrastrukturze uczelni wyższych budowano 
i rozwijano sport akademicki. Uczelnia wyższa była i jest idealnym obszarem na 
którym można w sposób uporządkowany prowadzić takie działania7. Oczywiście 
w pierwszych latach tworzenia tych struktur na uczelni nie było to łatwe. Jak wiemy 
po wojnie w funkcjonowaniu uczelni wyższych nie uwzględniono obowiązkowego 
wychowania fizycznego, a jedynie zajęcia fakultatywne. Wprowadzono obowiązek 
uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego, ale tylko w sferze „papierowej”. 
W praktyce nie było to możliwe do zrealizowania ze względu na warunki lokalo-
we, kadrę i możliwości powstających uczelni. Były jednak nieliczne uczelnie, które 
w tym trudnym czasie wprowadziły do swojego programu niewielką ilość godzin 
zajęć obowiązkowych. Zajęcia te prowadzili nauczyciele, którzy nie mieli doświad-
czenia w prowadzeniu zajęć ze studentami. Obligatoryjne zajęcia z wychowania fi-
zycznego po raz pierwszy wprowadzono w 1951 r. na I i II roku studiów we wszyst-
kich szkołach podległych resortom Oświaty i Zdrowia8. 

Były to próby upowszechnienia kultury fizycznej w sposób uporządkowany dy-
daktycznie i wychowawczo. W 1952 roku Minister Szkolnictwa Wyższego powołał 
Studia Wychowania Fizycznego, jako jednostki dydaktyczno-wychowawcze, które 
miały realizować program obowiązkowego wychowania fizycznego w uczelni wyż-
szej. W następnych latach utworzyły je pozostałe ministerstwa: Zdrowia (1953 r.), 
Oświaty (1954 r.), Kultury Sztuki (1955 r.)9. Główną przyczyną niedostatecznego 
zrozumienia działalności nauczycieli w nowych strukturach przez władze uczelni 
wyższych był brak doświadczeń i wzorów prowadzenia takich zajęć z młodzieżą 
akademicką. W późniejszych latach ministerstwo nadzorujące szkoły wyższe okre-
śla w sposób bardziej precyzyjny formy zarządzenia strukturami organizacyjnymi 
i wyznacza nowe kierunki i zadania dotyczące obowiązkowych zajęć z wycho-
wania fizycznego. Wzięto też pod uwagę obszar sportowy i rekreacyjny. W kolej-
nym etapie funkcjonowania Studium tworzą się profesjonalne zespoły do działań 
dydaktyczno naukowych. Rozpoczęto centralne szkolenie nauczycieli w obszarach 

6 Wszystko o Radzie Programowej Zarządu Głównego AZS. „Akademicki Przegląd 
Sportowy” 1965, nr 9/38, [w:] Obodyński K., Barabasz Z., Akademicka kultura fizyczna, s. 
10.

7 H. Hanusz, Akademicki Związek Sportowy w Polsce Ludowej, Poznań 2014, s. 91.
8 Szerzej w tym temacie zob. K. Obodyński, Kształtowanie się kultury fizycznej..
9 Szerzej w tym temacie zob. K. Obodyński, Kultura fizyczna studentów – jej stan 

i perspektywy rozwoju. Rzeszów 1995.
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organizacyjnych, dydaktycznych oraz badawczych. W konsekwencji takich dzia-
łań powstaje Komisja Wychowania Fizycznego i Sportu przy Departamencie Stu-
diów Uniwersyteckich  i Ekonomicznych. Komisja ta nie odegrała większej roli, 
jako przedstawiciel ośrodków zajmujących się wychowaniem fizycznym na  uczelni 
wyższej. Brak akceptacji i zrozumienia ówczesnej władzy (resortu) dla tych prob-
lemów, nie pozwolił na kontynuację wyznaczonych celów i zadań tej Komisji. Nie 
zniechęciło to ludzi zaangażowanych w poprawę funkcjonowania struktur zajmują-
cych się wychowaniem fizycznym na uczelni. Zaczęto wydawać biuletyny naukowe, 
prowadzić badania na szerszą skalę, organizować konferencje naukowe, szkolenie 
nauczycieli na  różnych płaszczyznach. Kolejnymi etapami działań komisji było 
podniesienie rangi tej instytucji w prowadzonych rozmowach z Ministerstwem 
Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo na różnych etapach funkcjonowania nie za-
wsze akceptowało taką formę współpracy w tym zakresie, likwidując komórkę wy-
chowania fizycznego przy ministerstwie. Kolejne meandry funkcjonowania Komi-
sji Wychowania Fizycznego i Sportu ustabilizowały się po rozpoczęciu współpracy 
z Zarządem Głównym AZS. Opracowano i uzgodniono wstępne formy współpracy 
w szkole wyższej na wielu płaszczyznach. Celowość podjętej współpracy w tamtych 
czasach jest wypadkową obecnej formy działań AZS i SWFiS. W latach siedemdzie-
siątych w znacznym stopniu poprawiły się relacje Komisji WF z przedstawicielami 
ministerstwa, co zaowocowało ważnymi ustaleniami co do zmiany systemu kultury 
fizycznej w szkole wyższej. Komisja w kolejnych latach wprowadziła, bardzo ważne 
z punktu widzenia społecznych założeń, zmiany dotyczące regulaminu oraz wpro-
wadza program rozwoju wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki. Fi-
nalnym procesem Komisji był udział w tworzeniu „Programu rozwoju fizycznego, 
sportu i turystyki na lata 1978-1985”.  Niestety stan wojenny zawiesił działalność 
Komisji, a tym samym przerwał dokonania i procesy, które w dużej mierze przyczy-
niłyby się do poprawy funkcjonowania wychowania fizycznego na wyższej uczelni. 
W latach tych szereg uczelni ograniczyło obowiązkowe zajęcia wychowania fizycz-
nego do pierwszego i drugiego roku. Zostały też zauważone próby likwidacji  wy-
chowania fizycznego na niektórych uczelniach w Polsce, w zamian proponowano 
zajęcia fakultatywne. Analizując ten trudny czas dla kultury fizycznej w ośrodkach 
akademickich należy przytoczyć zestawienie prof. Obodyńskiego za lata 1978-
1991.  Tendencja jest wyraźnie spadkowa począwszy od 1978 r., gdzie na wycho-
wanie fizyczne uczęszczało około 83% studentów, do 48% w 1989 roku10. Okres 
transformacji ustrojowej to też nie łatwy czas dla szkolnictwa wyższego. Podstawą 
prawną tych przemian była Ustawa z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie 
wyższym. Z ustawy tej wynikała możliwość tworzenia wyższych szkół niepublicz-
nych, miało to istotny wpływ na cały obszar edukacyjny i sportowy w perspektywie 
następnych lat11. Era zarządzania odgórnego minęła bezpowrotnie, regulacje i za-
rządzenia, które regulowały wiele kwestii zostały przekazane uczelniom wyższym. 
Akademicki Związek Sportowy – jako jedyna ogólnopolska organizacja działająca 

10 Ibidem, s. 15.
11 Szerzej na ten temat zob. B. Korpak, Akademicki Związek Sportowy w Trzeciej 

Rzeczpospolitej. Poznań 2014.
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w strukturze szkół wyższych – postawił sobie za cel propagowanie sportu i tworze-
nie warunków do jego uprawiania12. 

Akademickie współzawodnictwo sportowe a dydaktyczne 
uwarunkowania kultury fizycznej na uczelni

W funkcjonowaniu SWFiS i AZS, a dokładnie klubów uczelnianych, można 
wyróżnić pewną tendencję, która narastała przez lata współpracy, a w obecnej rze-
czywistości jest realizowana dwutorowo. Na pierwszy planie stawia się propagowa-
nie sportu wyczynowego i tworzenie warunków do jego uprawiania na najwyższym 
poziomie w Polsce, Europie i na świecie. Bardzo ważnym wydarzeniem z perspek-
tywy upływającego czasu, było powołanie jednostek organizacyjnych (klubów 
uczelnianych) w Szkołach Niepublicznych i Państwowych Wyższych Szkołach Za-
wodowych. To sprawiło, iż w kolejnych latach następowały systematyczne zmiany 
i modyfikacje dotyczące programu i formuły prowadzenia Mistrzostw Polski Szkół 
Wyższych. Istotnym i zarazem kluczowym elementem tych działań, było podejście 
władz uczelni do rywalizacji międzyuczelnianych na szczeblu środowiskowym, jak 
też ogólnopolskim. Akademicki Związek Sportowy w swoich działaniach opraco-
wał na poziomie środowiskowym i centralnym, system zawodów sportowych, które 
są odzwierciedleniem potrzeb środowiska akademickiego. Od 1961 roku podjęto 
akademicką rywalizację sportową pod nazwą Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych, 
a od 2008 roku jako Akademickie Mistrzostwa Polski. Obecnie jest to najważniejsza 
studencka impreza sportowa w Polsce. Równie ważną drogą do sportowych sukce-
sów ogólnopolskich jest rywalizacja na poziomie uczelnianym i międzyuczelnianym 
(wojewódzkim). Rywalizacja ta jest zwieńczeniem całego systemu imprez sporto-
wych w środowisku akademickim począwszy od imprez na poziomie uczelnianym, 
poprzez ligi międzyuczelniane, aż po różne imprezy centralne. Akademickie Mi-
strzostwa Polski obecnie mają formułę jednoroczną, w których jest prowadzona 
klasyfikacja drużynowa. Niektóre dyscypliny, w szczególności dotyczy to sportów 
zespołowych, rozgrywana jest w systemie eliminacyjnym. Oznacza to, że do wystę-
pu w finale potrzebne jest przejście jednego (strefa) lub dwóch (środowisko i stre-
fa) etapów eliminacji. Pozostałe dyscypliny (głównie w sportach indywidualnych) 
rozgrywane są w formule jednych zawodów skupiających wszystkie zainteresowane 
uczelnie z całej Polski. W ramach Akademickich Mistrzostw Polski prowadzone 
są także klasyfikacje w Typach Uczelni. Rywalizacja ta na poszczególnych pozio-
mach ma na celu przede wszystkim sportowe promowanie uczelni oraz działających 
tam klubów uczelnianych. Bardzo ważnym czynnikiem wspierającym takie poczy-
nania są władze uczelni. Akademicki Związek Sportowy na przestrzeni kilku de-
kad wzmocnił swoją pozycję wśród organizacji studenckich w Polsce i w Świecie. 
Świadczą o tym sukcesy polskich studentów na zawodach międzynarodowych. Pol-
ska w światowym systemie sportu akademickiego była zawsze aktywnym członkiem 

12 Szerzej zob. H. Hanusz, Współpraca Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu oraz 
Klubów Uczelnianych Akademickiego Związku Sportowego w promocji kultury fizycznej, [w:] 
Kultura fizyczna w środowisku akademickim w czasie zmiany społecznej, B. Kromolnicka, A. 
Sander (red.), Szczecin 2011.
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działającym przy i na rzecz organizacji akademickich imprez sportowych na szczeb-
lu Europejskim i Światowym. Należy przypuszczać, iż miało to ogromny wpływ na 
kształtowanie się właściwego podłoża dla polskiego sportu akademickiego. Efektem 
wspierania sportu akademickiego przez państwo polskie jest realizacja różnych pro-
gramów na poziomie centralnym i środowiskowym. Przykładem takiego wsparcia 
jest program Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego13. 

O wysokiej pozycji sportu akademickiego mogą świadczyć ostatnie wyniki 
w różnych dyscyplinach sportowych  Wyraża się to w wynikach, jakie zawodnicy 
– studenci uzyskiwali na letnich i zimowych uniwersjadach, akademickich mistrzo-
stwach świata, akademickich mistrzostwach Europy. Należy również wspomnieć 
o bardzo istotnym elemencie tego sukcesu, to trenerzy. Obecnie trenerzy AZS-u to 
wysokiej klasy specjaliści, którzy poprzez swoją wiedzę i merytoryczne przygotowa-
nie potrafili właściwie wytrenować zawodników do najważniejszych imprez sporto-
wych. Często są to pracownicy Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu, pracują 
z młodzieżą w klubach uczelnianych i młodzieżowych. Ich zasługi na długo pozo-
staną w kanonach polskiej myśli trenerskiej i szkoleniowej. Nie można zapomnieć, 
jaki wkład do rozwoju ruchu olimpijskiego wniósł Akademicki Związek Sportowy. 
Jak podaje autor książki „Akademicki Związek Sportowy w Trzeciej Rzeczpospo-
litej” „wielu reprezentantów AZS stało się ikonami polskiego sportu i na stałe we-
szło do kulturowego dorobku naszego kraju”14. Organizacja ta może w dużej mierze 
przypisać sobie wiele sukcesów na arenie Polski i Świata, a także wielki wkład w roz-
wój kultury fizycznej w środowisku akademickim i innych środowiskach funkcjo-
nowania społecznego. Uwzględniając specyfikę rywalizacji dla różnych dyscyplin 
sportowych, procesy szkoleniowe, wybór reprezentantów, można zauważyć pewną 
prawidłowość, która ma miejsce w odniesieniu do dyscyplin sportowych związa-
nych ze środowiskiem akademickim. Najczęściej są to dyscypliny olimpijskie, które 
uprawiane są w wyspecjalizowanych ośrodkach akademickich oraz ośrodkach stric-
te wybudowanych przez Zarządu Głównego AZS. Są one dostosowane do wyma-
gań obecnego treningu, infrastruktura i kadra szkoleniowa stwarza bardzo dobre 
warunki do osiągania bardzo dobrych wyników sportowych. Realizując założone 
cele Związek stara się wprowadzać nowe dyscypliny do kalendarza wydarzeń spor-
towych. Jest to szersze spojrzenie na możliwości przyciągnięcia większej rzeszy spor-
towców studentów do rywalizacji.

Drugi kierunek to pełne oddziaływanie na młodzież studencką przez działal-
ność rekreacyjną, turystyczną i oczywiście poprzez nowoczesne formy w wycho-
waniu fizycznym realizowane przez  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 
Oferta ta zarówno jednej jak i drugiej instytucji stwarza bardzo duże możliwości 
przede wszystkim w zaspokajaniu zainteresowań i zindywidualizowanych potrzeb 
młodzieży studiującej. Na przestrzeni ostatnich lat Akademicki Związek Sporto-
wy i SWFiS dostarczały wielu impulsów, nowych inicjatyw oraz tworzyły wspólnie 
uwarunkowania formalno-prawne, finansowe, bezpośrednio wpływające na rozwój 
sportu akademickiego. Dotyczy to przekształceń struktury klubów uczelnianych, 

13 B. Korpak, Akademicki Związek Sportowy w Trzeciej Rzeczpospolitej, Poznań 2014 
s. 56.

14 Ibidem, s. 229.
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które obecnie mają osobowość prawną i mogą startować w wielu projektach z my-
ślą o aktywizowaniu studentów w różnych obszarach kultury fizycznej. Instytucje 
te podjęły współpracę z wieloma instytucjami na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Można się zastanowić, czy przynależność do sekcji Akademickiego Związku Spor-
towego ma przewagę emocjonalną i motywującą nad zajęciami obligatoryjnymi 
w SWFiS. Oczywiście, nie każdy student może uczestniczyć w zajęciach sekcji spor-
towej, w dużej mierze zależy to od możliwości, predyspozycji, sprawności i umie-
jętności potrzebnej w danej dyscyplinie sportu. Dlatego osoby, które do sekcji nie 
mają możliwości się „dostać” uczęszczają na zajęcia z wychowania fizycznego o da-
nym profilu. W obecnej przestrzeni czasowej na wielu uczelniach wyższych utwo-
rzono zajęcia profilowane. Zajęcia te charakteryzują się ukierunkowaniem na jedną 
dyscyplinę przez cały semestr, a więc można wybrać zajęcia o wysokim i równym 
poziomie umiejętności sportowych.  W odniesieniu do jednej, jak i drugiej oferty 
ze strony dwóch bardzo kompatybilnych instytucji można powiedzieć, iż jest on 
w pełni integralny w procesie kształcenia i wychowania w polskich szkołach wyż-
szych. Istotnym faktem jest, że ten model współpracy dawał i daje wielu pokoleniom 
szansę właściwego funkcjonowania na tym etapie kształcenia, jakim jest uczelnia 
wyższa i studencki klub sportowy. Należy podkreślić, iż funkcjonowanie młodzieży 
akademickiej w tych dwóch obszarach było wypadkową wspólnych działań klubu 
uczelnianego AZS i SWFIS w ramach zadań zleconych przez instytucje państwo-
we, tj. „Programu rozwoju sportu w środowisku akademickim”. Program powstał 
w odpowiedzi na potrzeby niwelowania dysproporcji sprawnościowych, zdrowot-
nych i braku aktywności poza zajęciami obowiązkowymi. Jest on alternatywą dla 
młodzieży akademickiej, która jako przyszła kadra kierownicza powinna zdawać so-
bie sprawę z wagi tych postulatów. Program ten zakłada, „powstrzymanie tendencji 
spadku sprawności fizycznej wśród młodzieży studiującej, mającej związek z niedo-
statkiem aktywności ruchowej. Zakłada rozbudzenie potrzeb aktywności fizycznej, 
polegającej na utrzymaniu bądź tworzeniu nowych nawyków uprawiania sportu 
i rekreacji ruchowej. Jest olbrzymi potencjał społecznie uzasadniony na zwiększenie 
powszechności i dostępności uczestnictwa poprzez rozwój liczby klubów sporto-
wych, sekcji działających w szkołach wyższych i wzrost liczby imprez sportowych”15.

Płaszczyzny współpracy SWFiS i AZS w różnych obszarach 
funkcjonowania akademickiego

W realizacji  tej współpracy ważną rolę odegrały SWFiS oraz kluby uczelniane 
AZS. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy zwiększenie możliwości praktycz-
nej realizacji założonych celów oraz doprecyzowanie potrzeb w czasie rzeczywi-
stym. Wypadkową tych działań jest współpraca struktur Akademickiego Związku 
Sportowego i  Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu w zakresie organizacji 
konferencji doszkalających dla nauczycieli i trenerów akademickich zatrudnionych 

15 H. Hanusz, Współpraca Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klubów 
Uczelnianych Akademickiego Związku Sportowego w promocji kultury fizycznej, [w:] Kultura 
fizyczna w środowisku akademickim w czasie zmiany społecznej, B. Kromolnicka, A. Sander 
(red.), Szczecin 2011, s. 87.
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w SWFiS oraz prowadzących sekcje AZS. Zostały zorganizowane w ostatnich la-
tach cykliczne szkolenia z różnych dyscyplin sportowych. W dużej mierze przy-
czyniło się to do podniesienia wiedzy merytorycznej nauczycieli i trenerów z danej 
dyscypliny sportowej. Bardzo ważnym elementem porozumienia wspomnianych 
instytucji akademickich, były Sejmiki Akademickiej Kultury Fizycznej, na których 
poruszano ważne sprawy dotyczące bieżących wydarzeń w społeczności akademi-
ckiej16. Uczestnikami takich spotkań byli nauczyciele akademiccy (SWFiS), jak też 
działacze klubów uczelnianych, dla których kultura fizyczna w środowisku akade-
mickim jest dobrem wspólnym.  

Płaszczyzny współpracy Akademickiego Związku Sportowego i Studiów Wy-
chowania Fizycznego i Sportu mieszczą się w obszarach kultury fizycznej szeroko 
pojętej. Kultura fizyczna w tych wymiarach kooperacji często przejawia się w pro-
cesach wychowawczych i edukacyjnych młodzieży akademickiej. Te dwa pomioty 
realizujące dotychczasowy program szeroko postrzeganej kultury fizycznej, jak pisał 
Ważny, „tworzą jeszcze jeden istotny element, a mianowicie współodpowiedzial-
ność za kształcenie człowieka przyszłości”17. 

Nieodzownym czynnikiem, który napędza koniunkturę sportu akademi-
ckiego są finanse. Na przestrzeni ostatnich dekad wiele się zmieniło w dotacjach 
i finansowaniu sportu  akademickiego. Został zmieniony w znaczny sposób sy-
stem finansowania, przekształcono go z płaszczyzny podmiotowej na zadaniową. 
W niektórych środowiskach akademickich kluby uczelniane uzyskały osobowość 
prawną, pozwalającą na prowadzenie i finansowanie sekcji wyczynowych, a dokład-
nie dysponowanie środkami pozyskanymi z różnych urzędów i przeznaczanie je na 
ustalone wcześniej zadania. Podjęto próby aktywizujące środowiska akademickiego 
poprzez doskonalenie systemu finansowania klubów z budżetu państwa, modyfi-
kację współzawodnictwa sportowego, szkolenia kadrowego ustalonego z polskimi 
związkami sportowymi. W odniesieniu do  zaistniałej sytuacji w sporcie akademi-
ckim uczelnie okazały się być fundamentem, na którym realizowane są cele i zało-
żenia szeroko pojętej kultury fizycznej. Są one ważnym łącznikiem nauki i sportu, 
a także studenckiego „realizowania siebie”. Istotnym obszarem takiego ujęcia jest 
na uczelni wychowanie fizyczne, które w dużej mierze pozwala na realizację po-
trzeb w zakresie poprawienia sprawności, ale także zdrowia. W obszarze poziomów 
kształcenia jest to ostatni  moment w życiu młodego człowieka, aby ukształtował 
i uświadomił sobie istotę zdrowego stylu życia. W obecnym przekazie realizowane 
są zajęcia o charakterze profilowanym. Nauczyciele akademiccy – często trenerzy 
sekcji sportowych AZS, prowadzą zajęcia w oparciu o oczekiwania studentów, ich 
zainteresowania poszczególnymi dyscyplinami. W kontekście tych rozważań bar-
dzo ważnym czynnikiem zainteresowania studentów jest infrastruktura sportowa 

16 Szerzej zob.: T. Szponder, Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akade-
mickim, [w:] Z. Dziubiński, B. Górski (red.), Kultura fizyczna studentów w okresie transfor-
macji szkolnictwa wyższego w Polsce, Warszawa 2000.

17 H. Hanusz, Współpraca Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klubów 
Uczelnianych Akademickiego Związku Sportowego w promocji kultury fizycznej, [w:] Kultura 
fizyczna w środowisku akademickim w czasie zmiany społecznej, B. Kromolnicka, A. Sander 
(red.), Szczecin 2011, s. 89.
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na uczelni. W obecnym czasie ośrodki akademickie, które wynajmują obiekty są na-
rażone w znacznym stopniu na ograniczenie prowadzenia zajęć wychowania fizycz-
nego ze względu na koszty, jakie ponosi uczelnia. Niedostateczna baza sportowa 
to nie tylko problem dotyczący strony dydaktycznej uczelni, ale też nie pozwala 
na rozwój sportu wyczynowego w uczelnianych klubach sportowych. W znacznym 
stopniu zachodzi korelacja dotycząca wyboru uczelni przez studenta-sportowca, 
tam gdzie warunki do realizacji planów sportowych i naukowych są lepsze, tam 
kierują się sportowcy. Jak wiemy wspólny dla obu jednostek jest ten sam podmiot 
– student. Dlatego funkcjonowanie uczelnianej kultury fizycznej zależy od właś-
ciwego funkcjonowania omawianych struktur akademickich. Akademicka kultura 
fizyczna reprezentowana przez SWFiS oraz klubu uczelnianego AZS powinna być 
obszarem działań, które odnoszą się do wszechstronnego rozwoju studenta w zakre-
sie intelektualnym, jak i fizycznym. W obecnym czasie te dwie instytucje uczelniane 
powinny w znacznym stopniu brać pod uwagę zainteresowania i potrzeby rozwoju 
młodzieży akademickiej, poprzez dostosowanie bazy i obszaru dydaktycznego. In-
stytucje te zobligowane są do prowadzenia działań informacyjnych w charakterze 
wykładów, medialnych eventów, promocji poszczególnych dyscyplin sportowych 
oraz wykorzystania kadry trenerskiej do praktycznych czynności sportowych. AZS 
jest obecnie najbardziej liczną organizacją akademicką działającą w wyższych uczel-
niach, jest to wielka odpowiedzialność, jeżeli chodzi o perspektywę najbliższych lat. 
Obraz akademickiej kultury fizycznej i relacji tych dwóch podmiotów uczelnianych 
musi funkcjonować jednokierunkowo, tzn. dbać o właściwy i wszechstronny roz-
wój. W miarę możliwości należy poszerzać ofertę dydaktyczną, sportową, rekrea-
cyjną i rehabilitacyjną, wzbogaci to w sposób praktyczny odbiorców. 

Współpraca tych struktur opiera się na różnego rodzaju przedsięwzięciach  doty-
czących organizacji lig rocznikowych, spartakiad wydziałowych i międzywydziało-
wych w popularnych grach zespołowych. Inicjatywy te wspierane są przez wolonta-
riuszy z klubów uczelnianych oraz pracowników SWFiS.  Obecne zmiany i procesy, 
jakie zachodzą w  społeczeństwie w zakresie kultury fizycznej są wypadkową działań 
zarówno Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Akademickiego Związ-
ku Sportowego. Relacja tych podmiotów przekracza wcześniej wyznaczane granice 
i jest kluczowym zjawiskiem w planowaniu strategii rozwoju kultury fizycznej na 
uczelniach wyższych18. Interakcje, jakie zachodzą między tymi organizacjami są 
istotną częścią współpracy pozwalającą na rozpoznanie potrzeb i zainteresowań stu-
dentów w zakresie różnych form aktywności fizycznej. Bardzo ważnym elementem 
scalającym działania i różne płaszczyzny współpracy Studium Wychowania Fizycz-
nego i Sportu i AZS jest akceptacja tych działań przez władze uczelni. Działania 
te powinny być postrzegane jako promocja sportowego środowiska akademickiego 
w obszarach zdrowia i funkcjonowania psychomotorycznego studentów. Szeroka 
oferta przedstawiona przez te dwie organizacje daje możliwości realizowania swo-
ich potrzeb nie tylko w wymiarze naukowym, ale też na płaszczyźnie rekreacyjnej 
lub sportowej (wyczynowej). Reasumując, działania te powinny budować  świado-

18 K. Krawczyk, T. Bielecki, Strategie rozwoju kultury fizycznej na Uniwersytecie Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, [w:] Kultura fizyczna w środowisku akademickim w czasie 
zmiany społecznej, B. Kromolnicka, A. Sander (red.), Szczecin 2011, s. 119.



191Formy współpracy studium wychowania fizycznego

me realizowanie siebie w okresie studiów i po ich zakończeniu. Dawałoby to prze-
słanie do lepszego funkcjonowania w społeczeństwie na przyszłość. Innymi słowy, 
instytucje te w pewien sposób wyposażają młodzież akademicką do pełnienia róż-
nych ról społecznych. Współpraca tych instytucji pokazuje jak ważnym elementem 
jest aktywność fizyczna studentów na różnych poziomach zaawansowania sporto-
wego i rekreacyjnego. Te dwie uczelniane struktury organizacyjne starają się zosta-
wić pewnego rodzaju depozyt w aspekcie zdrowego stylu życia i ich przekazu na-
stępnym pokoleniom. Takie działania dają szansę na ukształtowanie pozytywnych 
postaw wśród młodzieży akademickiej wobec kultury fizycznej. Podkreślając sym-
biotyczny charakter współpracy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz 
Akademickiego Związku Sportowego, należy wskazać, iż wiele działań jest jeszcze 
do poprawy i modernizacji. 

Wnioski

Reasumując, współczesna akademicka kultura fizyczna stawia nowe zadania, jak 
też potęguje wymagania dla Klubów Uczelnianych, jak i SWFiS. Wiadomo jest, iż 
funkcjonowanie uczelnianej kultury fizycznej realizowanej przez te organizacje za-
leży od wielu czynników. Istota tych wspólnych działań czy oddziaływań to przede 
wszystkim student, który ma możliwość uczestniczenia w procesie kształtowania 
właściwych postaw w sporcie wyczynowym, jak też na poziomie rekreacyjnym.  

Należy stwierdzić, iż: 
1. dobór właściwej i adekwatnej oferty dla studentów w wymiarze sportowym 

i dydaktycznym będzie właściwym rozwiązaniem na ich zapotrzebowania 
w sferze aktywności fizycznej,

2. konsekwentne i systematyczne podejmowanie działań promocyjnych w obsza-
rach zdrowia i prozdrowotnych zachowań młodzieży akademickiej przyniesie 
w przyszłości pozytywne nawyki dbania o własne ciało, 

3. wprowadzanie nowoczesnych form aktywności fizycznej pozwoli w dużym 
stopniu  wzbogacić ofertę dydaktyczną zarówno przez SWFiS, jak też Kluby 
Uczelniane AZS,

4. podejmowanie szkoleń dla trenerów i instruktorów, pozwoli na jeszcze bar-
dziej profesjonalne prowadzenie zajęć aktywizujących młodzież w wymiarze 
dydaktycznym, jak też w sekcjach sportowych klubów uczelnianych,

5. zwiększenie powszechności i dostępności uczestnictwa młodzieży akade-
mickiej w imprezach sportowych organizowanych przez Kluby Uczelniane 
i SWFiS,

6. umiejętne wykorzystanie programów wsparcia sportowców-studentów po-
zwoli na podniesienie na wyższy poziom sportu wyczynowego w sekcjach Klu-
bu Uczelnianego,

7. organizacja jak największej ilości ogólnodostępnych imprez sportowych na 
obiektach uczelnianych pozwoli na zainteresowanie szerokiej społeczności 
akademickiej. 
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Streszczenie
Dokonując przeglądu form współpracy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ze strukturami 

Akademickiego Związku Sportowego, starano się przedstawić ogromną rolę, jaką odegrały te instytu-
cje w staraniach o właściwy rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej na wszystkich jej poziomach. 
Starano się nakreślić właściwy obraz budowania akademickiej kultury fizycznej i relacji tych instytu-
cji, jako jednokierunkowy wektor współpracy na wielu płaszczyznach. Poddano analizie działania te 
struktury organizacyjne  w obszarach promocji sportowego środowiska akademickiego oraz współ-
pracy na różnych poziomach zaawansowania sportowego i rekreacyjnego. Starano się wykazać, iż te 
dwie uczelniane struktury organizacyjne w swoich działaniach starają się zostawić pewnego rodzaju 
depozyt wiedzy dla studenta w aspekcie zdrowego stylu życia oraz kształtowania właściwych postaw 
wobec akademickiej kultury fizycznej. Podjęto próbę pokazania symbiotycznego charakteru współ-
pracy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Akademickiego Związku Sportowego. 

Słowa kluczowe: kultura fizyczna, sport, wychowanie fizyczne, Akademicki Związek Sportowy, 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, student, klub uczelniany, zdrowie.

Summary
Reviewing the forms of cooperation of the Centre of Physical Education and Sport with the stru-

ctures of the Academic Sports Association, attempts were made to present a great role played by these 
institutions in their efforts to develop and popularize physical culture at all its levels. Efforts were made 
to draw the right picture of bullding academic physical culture and the relation of these institutions 
as a one-way vector of the cooperation on many fields. The performance of these organizational stru-
ctures in the realms of academic sports environment promotion as well as the cooperation on various 
advancement sports and recreational levels was analyzed. There was an attempt to show that these two 
university organizational structures, in their activities, try to leave a kind of deposit of knowledge for 
the student in the aspect of healthy lifestyle as well as developing the right attitudes towards academic 
physical culture. The effort to present a symbiotic character of the cooperation of the Centreof Physi-
cal Education and Sport as well as the Academic Sports Association was undertaken.

Keywords: physical culture, sport, physical education, Academic Sports Association, Centre of 
Physical Education and Sport, student, academic club, health 
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ROZDZIAŁ V
Funkcjonujące systemy przyznawania 

stypendiów rektora za wyniki w sporcie 
w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym





dr Adam Szot

Stypendium za wyniki w sporcie w systemie 
pomocy materialnej dla studentów – 

dotychczasowe regulacje prawne, praktyka 
przyznawania i uwagi de lege ferenda

Uwagi wprowadzające

Celem niniejszej publikacji jest przeprowadzenie kompleksowej analizy zasad 
i sposobu przyznawania studentom stypendiów za wyniki w sporcie w aktualnie 
obowiązującym stanie prawnym na podstawie analiz obowiązujących przepisów 
oraz praktyki ich stosowania, a efektem sformułowanie uwag o charakterze de lege 
ferenda. Już na samym początku wymaga wskazania, iż stypendium, którego pod-
stawą przyznawania są wyniki sportowe, jedynie przez krótki okras czasu istniało 
jako wyodrębnione pod taką właśnie nazwą (o czym szerzej będzie mowa dalej). 
Jednak osiągnięcia sportowe, w różny sposób i z różną intensywnością, wpływały na 
przyznawania stypendiów motywacyjnych (sensu largo) studentom. Tym samym, za 
każdym razem, gdy w niniejszej pracy będę posługiwał się terminem „stypendium 
za wyniki w sporcie” lub „stypendium sportowe” (utożsamiając je ze sobą) mam na 
myśli materialny komponent stanowiący podstawę ubiegania się i przyznawania 
świadczeń z funduszu pomocy materialnej w postaci osiągnieć sportowych, które 
w ocenie wnioskodawcy i zgodnie z regulacjami prawnymi (powszechnie obo-
wiązującymi oraz wewnętrznymi regulaminami poszczególnych szkół wyższych) 
mogły stanowić podstawę przyznania studentowi stypendium. Zagadnienia te nie 
były dotychczas przedmiotem szczegółowych rozważań, a na pewno nie w ujęciu 
nauk prawnych, co tym bardziej uzasadnia konieczność zajęcia się przedmiotowym 
tematem. 

Zasadne jest również wskazanie na wstępie, iż ogół stypendiów przyznawanych 
w uczelniach w ramach funduszu pomocy materialnej (dalej również jako FPM), 
o którym mowa w art. 103 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym1 (dalej: p.s.w.), 
można podzielić na stypendia o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym. Świad-
czenia należące do pierwszej z tych grup mają na celu niejako wyrównanie szans 
osób, które z różnych względów nie mogłyby podjąć i ukończyć studiów lub wiąza-
łoby się to dla nich ze znacznymi trudnościami. Stypendia należące do drugiej gru-
py przyznawane są za dotychczasowe osiągnięcia (naukowe, sportowe, artystyczne, 

1  Ustawa z dnia 27 lipca 2015 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2016, 
poz. 1842 t.j. z późn. zm.).
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inne), ale mają przede wszystkim na celu zachęcić studentów do dalszego wysiłku 
w danym obszarze. Tym samym stanowią z jednej strony „nagrodę” za dotychcza-
sową pracą, a z drugiej (co ważniejsze) mają „motywować” do podtrzymywania lub 
intensyfikacji tej aktywności w przyszłości. W tak zaprezentowanym podziale sty-
pendia za wyniki w sporcie należy zaliczyć do drugiej grupy. 

W ramach analiz prowadzących do osiągnięcia wskazanego celu badawczego, 
ukazana zostanie w niniejszej publikacji w pierwszej kolejności, ewolucja przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego w latach 1990-2017 w odniesieniu do stypen-
diów motywacyjnych (przede wszystkim w ich warstwie językowej). Początkowa 
data wyznaczona jest uchwaleniem poprzednio obowiązującej ustawy z 12 wrześ-
nia 1990 roku2, a końcowa obecnym stanem prawnym (w przeddzień uchwalenia 
tzw. Ustawy 2.03). W dalszej kolejności szczegółowej analizie dogmatycznoprawnej 
poddane zostaną aktualne regulacje prawne zawarte w p.s.w. oraz praktyka orzecz-
nicza sądów administracyjnych w omawianym zakresie. Podstawą formułowania 
wniosków optymalizacyjnych dotyczących zmian unormowań prawnych w odnie-
sieniu do stypendiów za wyniki w sporcie będzie natomiast konfrontacja wyników 
powyższych analiz z praktyką przyznawania świadczeń motywacyjnych studentom 
w szkołach wyższych. Praktyka ta zostanie ukazana w odniesieniu do mechani-
zmów, jakie poszczególne uczelnie przyjęły w ramach swoich wewnętrznych regula-
minów przyznawania pomocy materialnej. Pierwsze badanie w tym zakresie na gru-
pie ponad 40 uczelni o zróżnicowanym statusie prawnym i charakterze działalności, 
przeprowadziłem w latach 2012-2013 w ramach współpracy z Rzecznikiem Praw 
Studenta RP. Wyniki tych badań zestawione zostały z rozwiązaniami przyjętymi 
na tych samych uczelniach w roku akademickim 2016-2017, co pozwoliło również 
zweryfikować tezę o dynamizmie zmian na poziomie pojedynczych szkół wyższych. 

Na zakończenie uwag wprowadzających należy wskazać, iż wszystkie formu-
łowane w niniejszej pracy tezy odnoszą się do stypendiów za wyniki w sporcie, 
przyznawanych studentom w ramach środków z FPM. Tym samym poza zakresem 
analiz pozostają stypendia o analogicznym charakterze przyznawane doktorantom4, 
a także innego rodzaju stypendia przyznawana samym studentom, ale ze środków 
innych niż fundusz pomocy materialnej5. Objęcie przedmiotem analiz świadczeń 

2  Ustawa z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 1990, nr 65, 
poz. 385, z późn. zm.).

3 Szerzej na temat ustawy 2.0 zob. m.in. www.nauka.gov.pl/ustawa20/ (dostęp: 
2.09.2017) oraz D. Antonowicz, J. Brdulak, M. Chulicka, T. Jędrzejewski, R. Kowalski, E. 
Kulczycki, K. Szadkowski, A. Szot, J. Wolszczak-Derlacz, M. Kwiek, Reformować? Nie refor-
mować? Szerszy kontekst zmian w szkolnictwie wyższym, „Nauka” 4/2016, s. 7-33.

4 Pomimo, iż zgodnie z art. 199 ust. 4 p.s.w. do przyznawania świadczeń pomocy 
materialnej dla doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla 
studentów, to uwzględniając specyfikę studiów doktoranckich oraz autonomię uczelni 
w zakresie określania szczegółowych kryteriów przyznawania niektórych świadczeń nie jest 
możliwe ani uprawnione automatyczne przenoszenie wyników analiz niniejszej publikacji 
na stypendia przyznawana na studiach III stopnia. 

5 Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość przyznawania przez uczelnie 
świadczeń ze środków nie pochodzących z FPM lub ich przyznawania przez jednostki sa-
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wypłacanych przez uczelnie ze środków przekazanych z budżetu państwa oznacza 
również pozostawienie poza zakresem zainteresowania świadczeń stypendialnych 
przyznawanych przez organy centralne w tym tzw. „stypendium ministra”, które 
funkcjonowało na przestrzeni lat pod różnymi nazwami. 

Zmiany treści przepisów (1990-2017)

Ustawa z 12 września 1990 roku jedynie w niewielkim zakresie regulowała kwe-
stie związane z przyznawaniem świadczeń stypendialnych studentów. Podstawę ich 
wypłacania stanowił art. 152 ust. 1, w myśl którego „studentowi przysługuje prawo 
do pomocy materialnej, w tym także do stypendium socjalnego, ze środków prze-
znaczonych na ten cel w budżecie państwa”. Dodatkowo w ust. 2 przytoczonego 
przepisu ustawodawca wskazał, iż student może otrzymać taką pomoc „także dla 
niepracującego małżonka i dzieci”. Szerzej zagadnienia te zostały rozwinięte w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 roku6 wydawanym na pod-
stawie zawartej w ustawie delegacji, gdzie w § 1 w ramach grupy stypendiów moty-
wacyjnych wskazano na uprawnienia studenta studiów (dziennych) do pobierania 
stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium ministra za wyniki w nauce. Tym 
samym obowiązujące wówczas przepisy nie dopuszczały możliwości przyznawania 
stypendiów za wyniki w sporcie, jako osobnego świadczenia, ani również uwzględ-
nienia wyników sportowych osiągniętych przez studenta w ramach ubiegania się 
o stypendia. Stan ten nie uległ zmianie również w wyniku późniejszych zmian ww. 
rozporządzenia. W roku 2002 Trybunał Konstytucyjny7 stwierdził niezgodność 
powyższego rozporządzenia z Konstytucją wskazują m.in. na zawężenie kręgu 
osób uprawnionych do świadczeń stypendialnych, jedynie do studentów studiów 
dziennych. 

Nowelizacja ustawy z 12 września 1990 roku dokonana w 2004 roku8 wpro-
wadziła zmianę treści art. 152 poprzez wyszczególnienie na poziomie ustawowym 
świadczeń stypendialnych, o które mogli ubiegać się studenci. Była to zmiana o tyle 
istotna, iż dotychczasowy katalog świadczeń stypendialnych został poszerzony 
m.in. o „stypendium za wyniki w nauce lub sporcie” oraz „stypendium ministra za 
wybitne osiągnięcia sportowe”. Co w konsekwencji oznaczało uznanie przez usta-
wodawcę osiągnięć sportowych, jako istotnego elementu życia studenckiego, które 
zasługuje na analogiczne premiowanie, jak osiągnięcia naukowe. 

morządu terytorialnego (art. 173a p.s.w.), a w odniesieniu do stypendiów za wyniki w nauce 
także przez osoby fizyczne i prawne (art. 173b p.s.w.). 

6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 roku w sprawie warun-
ków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej 
dla studentów studiów dziennych (Dz.U. 1991, nr 9, poz. 32 z późn. zm.).

7 Wyrok TK z 2 lipca 2002 r., U 7/01, OTK-A 2002/4/48. Wcześniej problem 
ten został dostrzeżony przez sądy administracyjne – zob. m.in. wyrok NSA w Warszawie  
z 22 maja 2001, I SA 2706/00, „LEX” nr 1693270.

8 Ustawa z dnia 28 maja 2004 roku o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, usta-
wy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2004, nr 152, poz. 598).
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Przedmiotowy przepis formalnie obowiązywał (z niewielką modyfikacją pole-
gającą na jego rozszerzeniu o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych) 
bardzo krótko, ponieważ jedynie do 1 września 2005 roku, gdy to został zastąpiony 
(podobnie jak cała ówczesna ustawa) przez p.s.w. Jednocześnie jednak esencjonalnie 
jego treść nie uległa zmianie i została recypowana do art. 173 ust. 1, który powta-
rzał treść dotychczasowego art. 152 w odniesieniu do katalogu świadczeń stypen-
dialnych. Tym samym nadal znajdowały się w nim, zarówno stypendium za wyniki 
w nauce lub sporcie, jak również stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Do-
datkowo art. 181 ust. 1 p.s.w. w pierwotnym brzemieniu zakładał, iż beneficjentem 
stypendium za wyniki w nauce lub sporcie może być student, który uzyskał za rok 
studiów wysoką średnią ocen lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we współza-
wodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

Zmiana przepisów p.s.w. wprowadzona przez ustawę z 18 marca 2011 roku9 
wpłynęła na modyfikację treści przepisu art. 173 ust. 1, której konsekwencją było 
zastąpienie dotychczasowego „stypendium za wyniki w nauce lub sporcie” przez 
„stypendium rektora dla najlepszych studentów”. Zmiana lingwistyczna wiązała się 
jednocześnie ze zmianą filozofii przyznawania tego świadczenia (o czy mowa będzie 
w kolejnej części). W konsekwencji zmodyfikowany został również art. 181 ust. 1 
określający zakres przedmiotowy osiągnieć stanowiących podstawę ubiegania się 
o stypendium rektora. Dotychczasowy dwuelementowy katalog tj. wysoka średnia 
lub wyniki sportowe został rozszerzony o osiągniecia naukowe i artystyczne. W ta-
kim brzmieniu oba powyższe przepisy obowiązują do dnia dzisiejszego i będą stano-
wiły podstawę dalej prowadzonych rozważań. 

Aktualnie obowiązujące regulacje prawne – wykładnia 
i praktyka sądowa 

Podstawę przyznawania stypendiów za wyniki w sporcie ze środków FPM, sta-
nowi obecnie art. 173 ust. 1 w powiązaniu z art. 181 p.s.w. Pierwszy z nich wska-
zuje katalog świadczeń, o które może ubiegać się student wymieniając wśród nich: 
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla naj-
lepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomogę. 
Natomiast drugi określa podmiotowy i przedmiotowy zakres przyznawania stypen-
dium rektora dla najlepszych studentów. 

Analizując stronę podmiotową należy wskazać, iż świadczenie to zależne jest 
od posiadania statusu studenta tj. od złożenia ślubowania oraz immatrykulacji (art. 
170 ust. 1 p.s.w.). Tym samym stypendium sportowe nie może zostać przyznane 
osobie przyjętej na studia, ale która nie nabyła pełni praw studenckich. Od strony 
przedmiotowej natomiast podstawą przyznania tego świadczenia mogą być osiąg-
nięcia i dokonania z okresu sprzed przyjęcia danej osoby w poczet studentów. Co 
do zasady bowiem (art. 181 ust. 3 p.s.w.) o stypendium rektora można ubiegać się 
nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Od tej reguły istnieją jed-

9 Ustawa z dnia 11 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakre-
sie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011, nr 84, poz. 455).
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nak dwa wyjątki. Pierwszy dopuszcza ust. 1a art. 181 p.s.w., który przewiduje możli-
wość ubiegania się i wypłaty tego stypendium również studentowi pierwszego roku, 
który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olim-
piady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o sy-
stemie oświaty. Drugi unormowany jest w ust. 4 art. 181 p.s.w. i zakłada możliwość 
ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów (oraz stypendium 
ministra) przez studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych 
w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Reasumując, należy stwierdzić, iż warunkiem ubiegania się o stypendium rekto-
ra dla najlepszych studentów w oparciu o osiągnięcia sportowe jest, od strony pod-
miotowej posiadanie statusu studenta oraz (alternatywnie):
1. ukończeniu co najmniej pierwszego roku studiów albo 
2. przyjęcie na studia jako laureat jednej z olimpiad wskazanych w art. 181 ust. 

1a ps.w. albo 
3. podjęcie studiów II stopnia w przeciągu roku od ukończenia studiów I stopnia. 

Na marginesie należy jednocześnie zwrócić uwagę na możliwość ograniczenia, 
zgodnie z dyspozycją art. 172 ust. 2 p.s.w., praw studenta (w tym prawa do świad-
czeń pomocy materialnej) w okresie korzystania z urlopu od zajęć, jeśli stosowne 
regulacje w tym zakresie zostały przyjęte na poziomie uczelnianym. 

Analizę strony przedmiotowej stypendium rektora dla najlepszych studentów 
należy rozpocząć od zwrócenia uwagi na fakt rozbieżności interpretacyjnych, ja-
kie pojawiły się pomiędzy uczelniami a sądami administracyjnymi, szczególnie 
w pierwszym okresie obowiązywania przepisów. Zgodnie z art. 181 ust. 1 podstawą 
ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest osiągnięcie za 
rok studiów wysokiej średniej ocen lub posiadanie osiągnięć naukowych, artystycz-
nych lub wysokich wyniki sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym. Wspomniany brak jednolitości interpretacyjnej wiązał się z trudnoś-
ciami z odpowiedzią na pytanie, czy w związku z posłużeniem się przez ustawodaw-
cę w omawianym przepisie alternatywą nierozłączną (spójnik „lub”) uczelnia może 
lub powinna stosować wszystkie kryteria wskazane w ustawie, czy też ma prawo 
(w granicach posiadanej autonomii) wybrać niektóre z nich, a pozostałe pominąć. 

Na gruncie wykładni językowej użycie spójnika „lub” uprawnia do postawie-
nia tezy iż stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać stu-
dent, który spełnia wszystkie ustawowo wymienione kryteria, niektóre z nich albo 
przynajmniej jedno10. Nie umożliwia to jednak, w odniesieniu do gramatycznego 
brzmienia przedmiotowego przepisu, odpowiedzi na postawione powyżej pytanie, 
a mianowicie, czy w takim przypadku uczelnia może wybrać z katalogu ustawowe-
go tylko niektóre kryteria, które w świetle jej wewnętrznych regulacji będą stanowi-
ły podstawę przyznawania stypendium rektora. 

Wykładnia systemowa przepisów p.s.w. prowadzi w tym zakresie do dyspozycji 
art. 186 ust. 1 p.s.w., który stanowi delegację dla rektora do ustalenia, w porozu-
mieniu z uczelnianym organem samorządu studentów, szczegółowego regulaminu 

10 Por. m.in. wyrok NSA z 16.01.2013, I OSK 2528/12, CBOSA; wyrok WSA 
w Warszawie z 28.11.2013, II SA/Wa 1459/13, CBOSA; wyrok WSA w Warszawie 
z 20.08.2014, I OSK 1579/14, CBOSA. 
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ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 
dla studentów. Jednocześnie wskazuje, iż regulamin ten powinien określać szcze-
gółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, 
a także sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla 
najlepszych studentów. Posłużenie się przez ustawodawcę w omawianym przepisie 
pojęciem „szczegółowe kryteria” na pierwszy rzut oka może wydawać się przesą-
dzającym odpowiedź na zadane wcześniej pytanie. Jeśli bowiem rektor ma określić 
szczegółowe kryteria to zakres jego kompetencji nie może zostać rozszerzony na 
sytuacje, w której wybierze on jedynie niektóre z ustawowo określonych podstaw 
przyznawania stypendium rektora. Ten tok rozumowania został przyjęty w dwóch 
wyrokach NSA z 20 sierpnia 2014 r. (I OSK 959/1411 oraz I OSK 1579/1412), 
w których stwierdzono, iż: „Uprawnienie rektora do ustanowienia szczegółowych 
kryteriów udzielania świadczeń pomocy materialnej, w tym stypendiów dla najlep-
szych studentów, oznacza prawo do ich skonkretyzowania, np. poprzez określenie 
dolnego progu średniej ocen, który trzeba osiągnąć, aby spełnić ustawową przesłan-
kę „uzyskania za rok studiów wysokiej średniej ocen”. W żadnym zaś razie, nie jest 
to uprawnienie do pominięcia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 181 
ust. 1 p.sz.w. Przyznanie uczelniom autonomii nie może bowiem naruszać konsty-
tucyjnej hierarchii źródeł prawa”. Stanowisko to zostało uwzględnione przez inne 
sądy administracyjne13. 

Dokonując jednak wykładni celowościowo-funkcjonalnej przedmiotowych 
przepisów p.s.w., należy wskazać na nietrafność tezy, jakoby każdorazowo rektorzy 
musieliby uwzględniać w wewnętrznych regulaminach przyznawania świadczeń 
pomocy materialnej wszystkie ustawowo wymienione kryteria. Za przyjęciem od-
miennego, od wyrażonego w przytoczonych wyrokach NSA, poglądu przemawia 
szereg argumentów14. Po pierwsze nie bez powodu uprzednio istniejące stypen-
dium za wyniki w nauce lub sporcie zostało zastąpione przez stypendium rektora 
dla najlepszych studentów. Już samo przejście od ogólnej nazwy do tej mocniej ak-
centującej związek z daną uczelnią może sugerować, iż zamiarem ustawodawcy było 
przyznanie kompetentnym podmiotom (rektorom) możliwości jeszcze silniejszego 
powiązania tego stypendium z daną uczelnią, a w konsekwencji promowania stu-
dentów, których osiągnięcia są, z jej perspektywy, szczególnie ważne. Tym samym 
stypendium to, będąc świadczeniem o charakterze motywacyjnym, ma zachęcać do 
większej aktywności w obszarach kluczowych z punktu widzenia strategii rozwo-
ju uczelni. Takie ujęcie, po drugie, pozwala uwzględnić specyfikę różnych typów 
uczelni oraz ich działalności. Przykładowo – jeśli priorytetem działalności uczelni 

11 Zob. wyrok NSA z 20.08.2014 r., I OSK 959/14, „LEX” nr 1550024 z glosą apro-
bującą A. Jakubowskiego (A. Jakubowski, Glosa do wyroku NSA z dnia 20 sierpnia 2014 r., 
I OSK 959/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2015/1/10, s. 137-150.

12 Zob. wyrok NSA z 20 sierpnia 2014 r., I OSK 1579/14, CBOSA.
13 Zob. postanowienie NSA z 29.04.2016, I OSK 630/16, CBOSA; wyrok 

WSA w Poznaniu z 31.08.2016, II SA/Po 291/16, CBOSA; wyrok WSA w Rzeszowie 
z 19.08.2015, II SA/Rz 317/15, CBOSA. 

14 Por również M. Kubiak, G. Winiarz, Komentarz do art. 181 [w:] Prawo o szkolni-
ctwie wyższym. Komentarz, W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), „LEX” el. 
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sportowej jest osiąganie jak najlepszych wyników we współzawodnictwie, to sty-
pendium rektora dla najlepszych studentów powinno stanowić ku temu realne na-
rzędzie. Ciężko bowiem wymagać, aby uczelnia nastawiona na osiągnięcia sportowe 
musiała, niejako wbrew celem swojego istnienia oraz długofalowej strategii, promo-
wać osiągnięcia artystyczne. Jeśli uzna je za ważne dla rozwoju studentów i uczelni 
to powinna móc skorzystać z takiej możliwości, ale jednocześnie bez prawnie okre-
ślonego obowiązku w tym zakresie. W przeciwnym razie, po trzecie, prowadziłoby 
to do ograniczenia autonomii uczelni15. Jedynie częściowo bowiem można zgodzić 
się z tezą sformułowaną we wspomnianym wcześniej wyroku NSA z 20.08.2014 r. 
(I OSK 959/14), jakoby umiejscowienie przedmiotowych przepisów w akcie rangi 
ustawowej oznaczało per se, iż konstytucyjna zasada autonomii szkół wyższych nie 
została naruszona. Powołując się w tym zakresie na wyrok TK z 8.11.2000 r.16 NSA 
próbował wykazać, iż konieczność zgodności aktów wewnętrznych uczelni (kon-
kretnie regulaminów pomocy materialnej) z aktami rangi ustawowej i ustawowe 
ograniczenie zakresu działania uczelni nie jest naruszeniem konstytucyjnie chro-
nionej autonomii. Z poglądem tym należy się w pełni zgodzić. Problem polega jed-
nak na tym, iż przepisy ustawowe pozostawiają uczelni możliwość wyboru z usta-
wowego katalogu kryteriów ubiegania się o stypendium dla najlepszych studentów, 
tych które w ocenie rektora zasługują na szczególne uznanie. W przeciwnym bo-
wiem razie, po czwarte, doszlibyśmy do sytuacji, w której np. wspomniana uczelnia 
sportowa musiałaby w swoim wewnętrznym regulaminie uwzględnić osiągnięcia, 
których nie chce promować, co w praktyce prowadziłoby do absurdu w postaci 
przyznawania znikomej liczby punktów za daną kategorię osiągnięć17, tylko po to 
żeby wyjść naprzeciw tezie sformułowanej przez NSA. 

Wątpliwości tych nie rozwiązuje również nowoprojektowana ustawa – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0), która w art. 97 oraz art. 10118 w za-
sadzie powtarza w tym zakresie, z niewielkimi modyfikacjami, treść aktualnie obo-
wiązujących przepisów. 

Reasumując, zakres przedmiotowy stypendium rektora dla najlepszych stu-
dentów określony jest przepisami p.s.w. w postaci katalogu rodzajowo nazwanych 
osiągnięć, wśród których znajdują się wyniki sportowe. Z katalogu tego uczelnia 
powinna wskazać w swoim wewnętrznym akcie normatywnym (regulaminie pomo-
cy materialnej) te, które w jej ocenie zasługują na nagrodzenie (stanowiąc jedno-
cześnie bodziec dla dalszych aktywnych działań w tych obszarach) oraz uszczegó-
łowić zasady ich oceniania. Należy przy tym pamiętać, iż niezależnie od ustawowo 

15 Inaczej K. Siwek, O warunkach przyznawania stypendium rektora dla najlepszych 
studentów (Konstytucja RP a regulaminy publicznych uczelni wyższych), „Przegląd Sądowy” 
nr 6, 2015, s. 119-132. 

16 Wyrok TK z 8.11.2000, SK 18/99, OTK 2000/7/258.
17 Sytuacja taka miała miejsce np. w Akademii Wychowania Fizycznego im. Broni-

sława Czecha w Krakowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piase-
ckiego w Poznaniu, gdzie zgodnie z regulaminami pomocy materialnej w roku akademi-
ckim 2016/2017 punkty za osiągnięcia artystyczne stanowiły niewiele ponad 9% ogółu 
możliwych do zdobycia przez studenta ubiegającego się o stypendium rektora punktów. 

18 Projekt z dnia 16.09.2017. 
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określonej swobody w zakresie kształtowania treści regulaminu oraz różnych moż-
liwych rozwiązaniach szczegółowych w tym zakresie, nie jest możliwe w obecnym 
stanie prawnym przyznawanie odrębnego stypendium za wyniki w sporcie ze środ-
ków z budżetu państwa. Stypendium sportowe nie jest samodzielnym świadcze-
niem i jako takie może zostać przyznane wyłącznie w formie stypendium rektora 
dla najlepszych studentów (jeśli możliwość taką przewidują wewnątrzuczelniane 
unormowania). W praktyce oznacza to uwzględnienie osiągnięć sportowych, jako 
podstawy oceny wniosku studenta ubiegającego się o stypendium rektora. 

Uczelniane zasady i kryteria – case study

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w warunkach 
uznania administracyjnego ograniczonego postanowieniami ustawowymi, jak rów-
nież przepisami regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom, obo-
wiązującemu w danej szkole wyższej19. To właśnie wewnątrzuczelniane unormowa-
nia stanowią zasadniczą podstawę warunkującą przyznanie tych świadczeń. Analiza 
regulaminów pomocy materialnej poszczególnych szkół wyższych w dwóch okre-
sach czasu tj. rok akademicki 2012-2013 (dalej również jako „I  okres”) oraz 2016-
2017 (dalej również jako „II okres”) objęła 44 uczelnie, wśród których znalazły się: 
uniwersytety (10), państwowe wyższe szkoły zawodowe (6), uczelnie artystyczne 
(4), uczelnie ekonomiczne (3), uczelnie niepubliczne (5), uczelnie medyczne (4), 
uczelnie sportowe (6), uczelnie techniczne (6). Wszystkie przeanalizowane regula-
miny różniły się znacząco między sobą zakresem regulacji (głębokością i szerokoś-
cią) oraz sposobem ich redagowania. Jednocześnie te różnice nie wiążą się z typem 
uczelni, ani specyfiką jej działalności, a są raczej wypadkową wiedzy i doświadczeń 
osób bezpośrednio odpowiedzialnych za przyznawanie pomocy materialnej. Wśród 
wszystkich regulaminów były bardzo dobre, ale i takie o znacznie gorszej jakości. 
W ramach niniejszego opracowania, z uwagi na jego cel, warto wskazać następują-
ce wnioski w odniesieniu do zasad i kryteriów przyznawania stypendiów za wyniki 
w sporcie, jako stypendium rektora dla najlepszych studentów: 
1. spośród wszystkich 44 przeanalizowanych regulaminów 6 z nich (co stanowi 

13,6%) w I. okresie w ogóle nie uwzględniało osiągnięć sportowych, jako pod-
stawy ubiegania się o stypendium rektora. W II okresie sytuacja ta uległa zmia-
nie i prawie wszystkie uczelnie, w mniejszym lub większym stopniu i zakresie, 
biorą pod uwagę wyniki w sporcie (w przypadku 2 uczelni brak jest stosow-
nych unormowań regulaminowych);

2. najlepsi studenci wyłaniani byli w obu okresach poprzez ranking tworzony 
w oparciu o liczbę zgromadzonych przez nich punktów. Uczelnie stosowały 
bardzo zróżnicowane zasady oceniania osiągnięć studentów i przypisywania 
im punktów;

3. w odniesieniu do wyodrębniania osiągnięć sportowych, jako podstawy przy-
znawania stypendium rektora w obu okresach zarysowały się dwie tendencje: 

19 Zob. S. Nitecki, Komentarz do art. 181, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Ko-
mentarz, P. Chmielnicki, P. Stec (red.), LEX/el 2017. Por. P. Dańczak, Decyzja administra-
cyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa 2015, s. 236-250.
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pierwsza (dominująca) polegająca na sumowaniu punktów za wszystkie osiąg-
nięcia wskazane w regulaminie i tworzenia jednego rankingu oraz druga (rzad-
sza), zgodnie z którą stypendium rektora przyznawane było odrębnie (przy 
jednoczesnym zachowaniu tożsamości nazwy) we wskazanych w regulaminie 
kategoriach tj. osobno za średnią ocen, osiągnięcia naukowe, sportowe, arty-
styczne20 (przy jednoczesnym zastrzeżeniu, iż student może otrzymać tylko 
jedno stypendium). W II okresie tendencja dominująca przybrała na znacze-
niu i w zdecydowanej większości przypadków stypendium rektora było przy-
znawane na podstawie sumy punktów za różne osiągnięcia. Tym samym wyniki 
sportowe przestały być, co do zasady (poza nielicznymi uczelniami) autono-
miczną podstawą przyznawania stypendium, a punkty za uzyskane w wyniku 
oceny dokonań sportowych, dodawane były do ogólnej liczby punktów, które 
student zgromadził;

4. podstawą przyznania punktów były mniej lub bardziej szczegółowe katalogi 
osiągnięć (co do zasady zamknięte), w tym osiągnieć sportowych, stanowiące 
przeważnie załącznik do regulaminu. Najczęściej wskazywały one dokładną 
liczbą punktów przypisaną konkretnemu osiągnięciu, rzadziej ujmowane było 
to w formie widełkowej umożliwiającej podmiotowi przyznającemu stypendia 
(rektorowi lub komisji stypendialnej) ocenę wagi danego dokonania. W kilku 
przypadkach regulaminy ograniczały się tylko do wskazania katalogu, pozo-
stawiając stworzenie punktacji innemu podmiotowi np. komisji rozpatrującej 
wnioski; 

5. najczęściej punktowane było każde osiągnięcie studenta, które zostało przez 
niego wskazane we wniosku o przyznanie stypendium. Zdarzały się również 
przypadki, gdy punkty przypisywane były tylko za najlepsze osiągnięcie stu-
denta w danej kategorii np. za najwyższy wynik sportowy21; 

6. przeważająca liczba uczelni zdecydowała się na wprowadzenie maksymalnego 
limitu punktów, jakie student mógł zgromadzić w ogóle lub w poszczególnych 
kategoriach osiągnięć. Jednocześnie różna była waga poszczególnych katego-
rii w ogólnej końcowej liczbie punktów. Dokładniejsza analiza rozkładu tych 
punktów pozwala na postawienie tezy, iż niektóre uczelnie w rzeczywisty spo-
sób traktują stypendium rektora, jako jedno z narządzi promowania i propa-
gowania aktywności studentów w kluczowych dla danej szkoły wyższej obsza-

20 Tak m.in. regulamin pomocy materialnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie w roku akademickim 2012/2013 (wewnętrzny podział: 1. za średnią ocen – nie 
więcej niż 7% stypendiów; 2. za osiągnięcia naukowe – nie więcej niż 1,50%; 3. za osiąg-
nięcia artystyczne – nie więcej niż 0,50%; 4. za wysokie wyniki sportowe – nie więcej niż 
1,00%;); regulamin pomocy materialnej Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 
2012/2013 (do 60% za średnią, do 30% za pozostałe osiągnięcia, do 10% odwołania); re-
gulamin pomocy materialnej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
w roku akademickim 2012/2013.

21 Np. regulamin pomocy materialnej Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc-
ławiu w roku akademickim 2016/2017.
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rach, przypisując priorytet tym dokonaniom studenta, które są istotne z tego 
punktu widzenia22;

7. wyniki sportowe stanowiły priorytet w ocenie wniosków studentów uczelni 
sportowych – akademii wychowania fizycznego, co w naturalny sposób jest 
wynikową profilu ich działalności;

8. sposób szczegółowości dokumentowania osiągnięć sportowych, jaki był wyma-
gany przez poszczególne uczelnie, różnił się w znacznym stopniu, począwszy 
od ogólnie określonego „należytego udokumentowania”, a skończywszy na 
szczegółowym wyliczeniu rodzajów dokumentów, jakie student był zobowią-
zany dostarczyć na okoliczności danego dokonania.

Analiza ww. regulaminów pozwoliła ponadto na uchwycenie rodzajów osiągnięć 
sportowych, jakie brane były pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium rektora 
dla najlepszych studentów. Podstawowym rodzajem dokonań sportowych ocenia-
nych w postępowaniu był udział lub osiągnięcie określonego wyniku w zawodach 
sportowych. Ich waga zależała od zasięgu imprezy sportowej (poziom regional-
ny, ogólnopolski, uniwersytecki, międzynarodowy), osiągniętego przez studenta 
wyniku (udział, zajęcie konkretnego miejsca, zwycięstwo), klasy rozgrywek (I, II, 
III liga), typu sportu (sporty indywidulne, drużynowe). W przypadku niektórych 
typów zawodów sportowych warunkiem wstępnym uznania wyniku osiągniętego 
przez studenta było reprezentowanie w nich klubu uczelnianego AZS lub uczelni. 
Niespełnienie tego wymogu skutkowało odmową uznania danego dokonania spor-
towego. Drugim rodzajem punktowanych osiągnięć było posiadanie określonej 
klasy sportowej (różne wagi i punkty w zależności od rodzaju posiadanej klasy spor-
towej). Trzecim rodzajem aktywności, która nie kwalifikuje się jako takowe osiąg-
nięcie, uwzględnianym przez niektóre uczelnie, była działalność organizacyjna na 
rzecz klubu uczelnianego lub poszczególnych sekcji sportowych. 

Na marginesie prowadzonych rozważań należy zwrócić uwagę na ogólnie niską 
jakość prawną analizowanych regulaminów pomocy materialnej. Wyraża się ona 
m.in. w złym stylu ich pisania, który daleki jest od poprawności językowej, nie wspo-
minając już o poprawności z punktu widzenia języka prawnego, w tym zgodności 
z podstawowymi zasadami techniki prawodawczej23, a także lakonicznością i ogól-
nikowością formułowanych „przepisów”, która prowadzi do niejednoznaczności 
interpretacyjnych i niekontrolowanej uznaniowości, czy wreszcie wprowadzaniem 
pozaustawowych kryteriów lub wymagań do wewnątrzuczelnianych regulaminów. 

Wnioski końcowe

Podsumowując należy wskazać, iż trudności interpretacyjne związane z niepre-
cyzyjnie sformułowanymi przepisami ustawowymi negatywnie wpływają na prakty-

22 Przykładem może być Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, która 
w II okresie wprowadziła limit 435 punktów, jakie student mógł maksymalnie uzyskać za 
swoje osiągnięcia, z czego ponad połowę (maksymalnie 225 punktów) za wyniki sportowe. 

23 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
„Zasad techniki prawodawczej”, (Dz.U. 2016. 283 t.j.).
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kę przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów w poszczególnych 
uczelniach kreując problemy, które oddziałują na swobodę w zakresie ustalania 
szczegółowych warunków. Pomimo jednak tego uczelnie starają się, korzystając 
z posiadanych kompetencji, kształtować te zasady w wewnętrznych regulaminach, 
tak aby promować studentów, których osiągnięcia uważają za szczególnie istotne. 
Bardziej wnikliwy ogląd wskazuje nawet na to, że przynajmniej część z nich traktu-
je to świadczenie, jako ważny instrument kształtowania postaw studentów kładąc 
nacisk na te dokonania, które są priorytetowe w kontekście misji i strategii uczelni. 

Zasadne jest więc pozostawienie możliwości przyznawania stypendium za wy-
niki w sporcie, jako świadczenia motywacyjnego w formie stypendium rektora dla 
najlepszych studentów. W ten sposób bowiem wyróżnienia i docenia się te osoby, 
które w ocenie szkoły wyższej, w której się kształcą na to zasługują. Jednocześnie 
pozwala uniknąć sytuacji przyznawania różnych rodzajów stypendiów o tym cha-
rakterze, co mogłoby doprowadzić do ich deprecjacji. Charakter tego świadczenia 
stypendialnego ma bowiem mobilizować do dalszej wytężonej pracy. Jednocześnie 
prawodawca powinien jednoznacznie określić, w treści przepisów ustawowych, albo 
prawny obowiązek uwzględnienia w postępowaniach o przyznanie stypendium 
wszystkich wskazanych kryteriów albo uprawnienie uczelni do wyboru niektórych 
spośród nich, tak aby wyeliminować istniejące niejednoznaczności interpretacyjne. 
Jednocześnie biorąc pod uwagę różnorodność specyfiki funkcjonowania poszcze-
gólnych typów uczelni oraz możliwość traktowania stypendium rektora, jako real-
nego instrumentu kształtowania postaw studentów dużo wartościowsze jest drugie 
rozwiązanie. Potwierdzają to również wyniki analiz postanowień regulaminów po-
mocy materialnej, gdzie w przypadku niektórych uczelni dostrzec można uwzględ-
nianie wszystkich rodzajów osiągnięć w sposób sztuczny. Uczelnia powinna mieć 
jak najszerszą autonomię w zakresie decydowania o tym, kto zasługuje na znalezie-
nie się w gronie „najlepszych studentów”. 

Za autonomią idzie jednak odpowiedzialność uczelni i to właśnie na pozio-
mie pojedynczych szkół wyższych powinno zostać wykonane najwięcej pracy. Po 
pierwsze same regulaminy powinny być lepiej przygotowane tj. przede wszystkim 
z zachowaniem poprawności legislacyjnej oraz zgodności z przepisami ustawowy-
mi. Po drugie, dla uzyskania transparentności i porównywalności wyników osią-
ganych przez studentów, zasadne jest jednoznaczne zdefiniowanie kryteriów po-
przez wskazanie dokonań, w tym na tle sportowym, które brane są pod uwagę wraz 
z przypisaniem im określonej wagi punktowej. Konieczne jest przy tym zachowanie 
minimum swobody decyzyjnej podmiotów przyznających świadczenie, poprzez 
dopuszczenie możliwości uznania jeszcze innych, niewskazanych expressis verbis 
osiągnięć oraz przypisanie im odpowiedniej wagi. Po trzecie, wszystko to powinno 
być odzwierciedleniem misji strategii uczelni, tak aby premiować i motywować do 
działań przynoszących korzyści szczególnie doniosłe z perspektywy celów rozwojo-
wych. To ostanie powinno stanowić punkt wyjścia przy tworzeniu szczegółowych 
warunków i zasad przyznawania stypendium, w tym również za wyniki w sporcie. 
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Streszczenie
Publikacja dotyczy zasad przyznawania stypendium za wyniki w sporcie studentom ze środków 

publicznych przeznaczonych na ten cel. Analiza ta obejmuje z jednej strony ukazanie zmian norma-
tywnych, jakie w tym zakresie zachodziły na przestrzeni lat, a z drugiej omówienie aktualnie obowią-
zujących przepisów prawnych oraz praktyki ich stosowania przez różne szkoły wyższe. Na gruncie tych 
rozważań formułowane są wnioski optymalizacyjne.

Słowa kluczowe: stypendium za wyniki w sporcie, stypendium rektora, stypendium motywacyjne 

Summary
The publication concerns the rules for awarding scholarships for results in sport to students from 

public funds allocated for this purpose. This analysis includes, on the one hand, the description of 
normative changes that have occurred over the years in this respect, and on the other, the presentation 
of the currently binding legal provisions and the practice of their application by various universities. 
On the basis of these considerations, optimization conclusions are formulated.

Keywords: scholarship for results in sport, Rector’s scholarship, motivational scholarship

Bibliografia

Literatura

1. Antonowicz D., Brdulak J., Chulicka M., Jędrzejewski T., Kowalski R.,  
Kulczycki E., Szadkowski K., Szot A., Wolszczak-Derlacz J., Kwiek M., Refor-
mować? Nie reformować? Szerszy kontekst zmian w szkolnictwie wyższym, „Na-
uka” 4/2016.

2. Dańczak P., Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów 
i doktorantów, Warszawa 2015.

3. Jakubowski A., Glosa do wyroku NSA z dnia 20 sierpnia 2014 r., I OSK 959/14, 
[w:] Orzecznictwo Sądów Polskich 2015/1/10.

4. Kubiak M., Winiarz G., Komentarz do art. 181 [w:] Prawo o szkolnictwie wyż-
szym. Komentarz, W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), „LEX”/el. 

5. Nitecki S., Komentarz do art. 181, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komen-
tarz, P. Chmielnicki, P. Stec (red.), „LEX”/el 2017.

6. Siwek K., O warunkach przyznawania stypendium rektora dla najlepszych stu-
dentów (Konstytucja RP a regulaminy publicznych uczelni wyższych), „Przegląd 
Sądowy” nr 6, 2015.

Aktów prawne

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2015 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 
2016, poz. 1842 t.j. z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 1990, nr 
65, poz. 385, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 roku w sprawie wa-
runków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń po-
mocy materialnej dla studentów studiów dziennych (Dz.U. z 1991, nr 9, poz. 
32 z późn. zm.).



209Stypendium za wyniki w  sporcie w systemie pomocy materialnej

4. Ustawa z dnia 28 maja 2004 roku o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, 
ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach 
studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2004, nr 152, poz. 
1598).

5. Ustawa z dnia 11 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011, 
nr 84, poz. 455).

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
„Zasad techniki prawodawczej”, (Dz.U. 2016, poz. 283 t.j.).

Orzecznictwo

1. Wyrok TK z 2.07.2002 r., U 7/01, OTK-A 2002/4/48.
2. Wyrok TK z 8.11.2000, SK 18/99, OTK 2000/7/258.
3. Wyrok NSA w Warszawie z 22.05.2001, I SA 2706/00, „LEX” nr 1693270.
4. Wyrok NSA z 16.01.2013, I OSK 2528/12, CBOSA.
5. Wyrok NSA z 20.06.2014 r., I OSK 959/14, „LEX”a nr 1550024.
6. Wyrok NSA z 20.08.2014 r., I OSK 1579/14, CBOSA.
7. Postanowienie NSA z 29.04.2016, I OSK 630/16, CBOSA. 
8. Wyrok WSA w Warszawie z 28.11.2013, II SA/Wa 1459/13, CBOSA.
9. Wyrok WSA w Warszawie z 20.08.2014, I OSK 1579/14, CBOSA.
10. Wyrok WSA w Poznaniu z 31.08.2016, II SA/Po 291/16, CBOSA.
11. Wyrok WSA w Rzeszowie z 19.08.2015, II SA/Rz 317/15, CBOSA. 





dr Sławomir Chomoncik, mgr Jarosław Cierniak, 
mgr Magdalena Durakiewicz, mgr Katarzyna Łepek

Analiza funkcjonujących w praktyce systemów 
przyznawania stypendiów rektora  

za wyniki w sporcie

Wprowadzenie

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym1 (zwana dalej p.s.w.) w art. 173 przyznaje 
studentom prawo do ubiegania się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych 
na ten cel w budżecie państwa m.in. w formie stypendium rektora dla najlepszych 
studentów. Regulacja ta funkcjonuje od 01.10.2011 r.2 i stanowiła istotne novum 
w zakresie stypendiów wypłacanych z funduszu pomocy materialnej dla studen-
tów. Uprzednie regulacje zakładały inny katalog świadczeń pomocy materialnej dla 
studentów, wprowadzając stypendium za wyniki w nauce lub sporcie. Powodowa-
ło to bardzo często tworzenie dwóch odrębnych grup stypendiów i wprowadzanie 
w regulaminie zasady, iż stypendia sportowe może pobierać określony odsetek stu-
dentów. W praktyce doprowadziło to do powstania sytuacji, w których mała licz-
ba studentów danego kierunku uniemożliwiała przyznanie stypendium za wynik 
i w sporcie nawet jednemu uprawnionemu. Zwiększanie zaś odsetka stypendiów za 
wyniki w sporcie budziło niezadowolenie innych uprawnionych grup studentów. 

Po wprowadzeniu zmian w 2011 r. w literaturze podkreślono, iż nie była to 
zmiana terminologiczna, a reforma miała charakter gruntowny – stypendium za 
wyniki w nauce lub sporcie zostało zastąpione stypendium rektora dla najlepszych 
studentów. Z uwagi na fakt, iż stypendium rektora będzie mogło otrzymać jedy-
nie 10% najlepszych studentów dostrzeżono znaczące obniżenie dotychczasowej 

1 Ustawa z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym, 27.07.2005 r., t.j. Dz.U. z 2017 r., 
poz. 2183 z późn. zm.

2 Wprowadzono ją Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-
niach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011, nr 84, 
poz. 455).
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liczby najlepszych studentów uprawnionych do stypendium naukowego3. J. Świesz-
czakowska4 uznała, iż oznacza to, że w wyniku nowelizacji na stypendium rektora 
będą mogli liczyć również studenci, którzy nie osiągają wysokich wyników w nauce, 
ale mają inne osiągnięcia, np. artystyczne. Cytowana autorka zauważyła także, że 
problem polega na tym, że z obniżonej puli środków finansowych przeznaczonych 
na stypendia naukowe będą finansowane również stypendia sportowe, artystyczne 
i stypendia dla osób mających inne osiągnięcia naukowe.

Gruntowna zmiana filozofii przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych 
studentów spowodowała powstanie istotnego wyzwania dla uczelni, które po wej-
ściu w życie omawianych zmian musiały istotnie zmienić funkcjonujące dotychczas 
systemy stypendialne. Stąd też, dostrzegając wagę tej problematyki, ale także kil-
kuletni okres obowiązywania przedmiotowych regulacji, poddano je gruntownej 
analizie w ramach prowadzonych badań, z uwzględnieniem znaczącej liczby uczelni 
publicznych i niepublicznych.

Zagadnienia dotyczące procedury przyznawania stypendiów, w tym stosowania 
przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i procedura odwoławcza zo-
stanie scharakteryzowana w innej części niniejszego opracowania. Poniższa analiza 
dotyczy zakresu regulacji wewnętrznych aktów prawnych uczelni, w tym przesłanek 
oraz szczegółowych zasad przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych 
studentów.

Zakres prowadzonych badań

Autorzy niniejszego opracowania poddali analizie sześćdziesiąt sześć uczelni 
wyższych – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Kryterium doboru uczel-
ni zostało oparte na wynikach klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw 
Polski, co świadczy o tym, że studenci danych uczelni aktywnie biorą udział we 
współzawodnictwie akademickim, co może się bezpośrednio przełożyć na zaintere-
sowanie tych studentów stypendiami za osiągnięcia sportowe. Badania prowadzo-
no w latach 2016-2017 i objęły one wewnętrzne akty prawne uczelni obowiązujące 
w 2016 roku, tj. rok akademicki 2015-2016.

Badaniami objęto regulacje prawne obowiązujące w uczelniach tj.: Akademia 
Obrony Narodowej5, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Gdańsku, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Cze-
cha w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Dolnośląska 
Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gór-
nośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Politechnika Białostocka, 
Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Lubelska, Poli-
technika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika 

3 J. Świeszczakowska, Prawo o szkolnictwie wyższym – po nowelizacji. Część I, „Edu-
kacja Prawnicza” 2012, nr 1, s. 5-6.

4 Ibidem.
5 Przekształcona od 01.10.2016 r. w Akademię Sztuki Wojennej.
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Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Politechnika Śląska, Politechnika Święto-
krzyska w Kielcach, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Polsko-
-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Pomorski Uniwersytet Medycz-
ny w Szczecinie, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersy-
tet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet 
Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Ślą-
skich we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medycz-
ny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uni-
wersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet 
Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwer-
sytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, 
Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uni-
wersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, War-
szawski Uniwersytet Medyczny, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Dodać należy, że poza systemem stypendiów rektora dla najlepszych studentów, 
na sześciu spośród badanych uczelni (ponad 9%) funkcjonują inne systemu wspar-
cia studentów-sportowców. 

Politechnika Wrocławska wprowadziła własny fundusz stypendialny6, z które-
go przyznawane są stypendia dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, 
jak również za wyróżniającą się działalność w samorządzie studenckim lub w uczel-
nianych organizacjach studenckich (np. AZS) oraz wybitne osiągnięcia w ramach 
swojej działalności. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru w wy-
sokości od 800 do 3.200 zł i wypłacane w dwóch transzach.

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, podobnie jak w Politechnice 
Wrocławskiej, funkcjonuje odrębny fundusz stypendialny, z którego stypendium 
może zostać przyznawane studentom i doktorantom za wybitne osiągnięcia sporto-
we. O stypendia mogą ubiegać się studenci i doktoranci Uniwersytetu legitymujący 
się I klasą sportową przyznaną przez właściwy polski związek sportowy i osiągający 
wybitne wyniki sportowe. Obsługę przyznania stypendiów zapewnia Uniwersyte-
ckie Centrum Sportowe w Toruniu.

6 Własnym funduszom stypendialnym poświęcone jest odrębne opracowanie w ni-
niejszej monografii. 



214 Sławomir chomoncik, Magdalena Durakiewicz, Jarosław Cierniak, Katarzyna Łepek

Uniwersytet Gdański posiada własny fundusz stypendialny, z którego możliwe 
jest przyznanie stypendiów za wyniki w sporcie. Ponadto studentom-sportowcom 
przyznawane są nagrody rektora za osiągnięcia naukowe lub wyniki w nauce; śred-
nia ocen z ostatniego roku studiów powinna mieścić się w pierwszej dziesiątce lub 
w pierwszych 10-15% studentów danego wydziału (kierunku). Analizowana jest po-
nadto działalność w studenckim ruchu naukowym, kulturalnym lub sportowym. Wy-
sokość nagród określona jest w ramach trzech stopni – najwyższy to kwota 1000 zł.

Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie wprowadził sty-
pendium z własnego funduszu pomocy materialnej. Można je otrzymać dwa razy 
w roku na pokrycie kosztów związanych z działalnością w sferze sportowej, pod 
warunkiem wyróżniających się dokonań oraz związanych z rozsławianiem Uczelni 
w kraju i za granicą.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie posiada własny fundusz stypen-
dialny dla wyróżniających się studentów w ramach działalności naukowej, sporto-
wej i społecznej, prowadzących do podniesienia kwalifikacji i podniesienia pozio-
mu wykształcenia. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Wniosek 
może być złożony przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni. 

Uniwersytet SWPS w Warszawie przyznaje tytuł VIS sportowy (Very Important 
Student) w dziedzinie sportu. Laureaci (w badanym okresie – 6 osób) mogą ubiegać 
się o przyznanie jednorazowego stypendium celowego. 

Osoby uprawnione do przyznania stypendium rektora

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że istotne elementy dotyczące krę-
gu podmiotowego w zakresie systemu stypendialnego zawarte są w ustawie Prawo 
o szkolnictwie wyższym. O przyznanie stypendium zgodnie z art. 181 p.s.w. ubiegać 
się mogą studenci, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiadali 
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawod-
nictwie międzynarodowym lub krajowym. Oznacza to, że w przypadku studiów 
I stopnia oraz jednolitych magisterskich można z tego uprawnienia skorzystać do-
piero po ukończeniu pierwszego roku studiów. Ustawa wprowadza jednak istotny 
wyjątek. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubie-
gać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych 
w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił powyższe 
kryteria dotyczące osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych7. Stypen-
dium rektora dla najlepszych studentów można otrzymywać tylko na jednym kie-
runku studiów i nie przysługuje ono po ukończeniu innego kierunku, za wyjątkiem 
sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie 

7 Szerzej zob.: H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, 
Warszawa 2015, s. 527; M. Kubiak, G. Winiarz [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), 
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 422-423; K. Dąbrowski [w:] 
M. Czuryk. M. Karpiuk. J. Kostrubiec (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. 
Komentarz praktyczny, Warszawa 2015, s. 253; D. Dudek, Komentarz do art. 181, [w:] M. 
Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis.
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dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wy-
działu i uczelni, na której odbywane są studia. 

Istotnym warunkiem jest także kryterium ilościowe. Stypendium rektora dla 
najlepszych studentów opłacone z dotacji budżetowej może otrzymywać nie więcej 
niż 10% studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. Ustawa 
nie daje więc obecnie pełnej swobody uczelniom w zakresie liczby uprawionych. 
Sformułowany jest bowiem próg maksymalny – „nie więcej niż”. Uczelnia może 
natomiast określić w swoich regulacjach próg niższy niż 10%. Kwestię tę poddano 
analizie w ramach prowadzonych badań. Limit 10% uprawnionych do otrzymania 
studentów obowiązuje w 53 uczelniach. Pozostałe uczelnie przyjęły inne zasady. 
Uniwersytet Opolski wprowadził próg 9,5% studentów danego kierunku. Uniwer-
sytet Rzeszowski w Rzeszowie, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie oraz Wojsko-
wa Akademia Techniczna w Warszawie wprowadziły próg 9% studentów danego 
kierunku, a Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – 8% studentów danego kie-
runku. Warto podkreślić, że pomimo zmiany modelu przyznawania stypendiów 
i wprowadzenia od 2011 r. jednego stypendium rektora dla najlepszych studen-
tów, jeszcze w okresie prowadzenia przedmiotowych badań, tj. roku akademickim 
2015/2016 w niektórych uczelniach funkcjonowały regulacje zakładające tworze-
nie odrębnych list rankingowych osób uprawnionych do otrzymania stypendium 
sportowego. Osoby te stanowiły nie więcej niż 1% studentów danego kierunku. 
Dotyczyło to następujących uczelni: Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politech-
niki Gdańskiej w Gdańsku, Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ciekawe rozwiązanie zastosowano w omawianym okresie w Uniwersytecie Pe-
dagogicznym w Krakowie, gdzie dopuszczono możliwość zwiększenia puli upraw-
nionych do przyznania stypendium Rektora za osiągnięcia sportowe, gdzie na 
wniosek Prezesa AZS, Rektor może dopuścić do stypendium nie więcej niż 10 osób 
poza limitem list rankingowych z uwagi na osiągnięcia sportowe.

W przeprowadzonym badaniu nie poddano analizie innych kryteriów podmio-
towych, zważywszy na fakt, iż wynikają one bezpośrednio z ustawy. Mamy tutaj 
na myśli art. 181 p.s.w., który wskazuje, iż o przyznanie stypendiów, student może 
ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Natomiast 
o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się rów-
nież student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie 
roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił określone kryteria 
na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Bez wątpienia regulację tę należy 
ocenić pozytywnie, zważywszy na zachowanie ciągłości toku studiów. Przyjęcie 
odmiennego stanowiska oznaczałoby, że system boloński, czyli podział studiów na 
moduły 3+2 (studia I i II stopnia) oddziaływałby negatywnie na jedno z kluczo-
wych uprawnień studenckich.

Ustawodawca nie wprowadził także ograniczeń podmiotowych w zakresie łą-
czenia stypendiów z różnych źródeł. Student może bowiem równocześnie otrzy-
mywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za 
wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza także prawa stu-
denta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium 
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przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także 
pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej8.

Osiągnięcia uprawniające do ubiegania się o stypendium

Ustawodawca, w art. 181 ust. 1 p.s.w. sformułował bardzo ogólne kryterium do 
przyznania stypendium rektora, a mianowicie „wysokie wyniki sportowe we współ-
zawodnictwie międzynarodowym lub krajowym”9. Rozwinięcie tychże kryteriów 
nastąpić powinno w wewnętrznym akcie prawnym, którym będzie zarządzenie 
rektora. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego 
określa bowiem szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypła-
cania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria 
i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, sposób wyłaniania 
studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, 
wzory wniosków o przyznanie świadczeń, wzór oświadczenia o niepobieraniu 
świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji ma-
terialnej studenta. Mając na uwadze powyższe, analizie poddano przepisy uczelnia-
nych regulaminów przyznawania pomocy materialnej, właśnie pod kątem przyję-
tych w nich kryteriów dotyczących osiągnięć sportowych.

Na każdej z badanych uczelni osiągnięcia są punktowane, a punkty przekładają 
się na miejsce na liście rankingowej. Wśród punktowanych osiągnięć we wszystkich 
uczelniach występuje zamknięty katalog określający rangę i miejsce, które jest brane 
pod uwagę przy ocenie wniosków. Dyscypliny sportowe, w których zostały osiąg-
nięte wyniki sportowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium, 
brane są pod uwagę, jeśli funkcjonują polskie związki sportowe w danej dyscypli-
nie. Ponadto, w kilku przypadkach dyscypliny zostały enumeratywnie wymienione 
w regulaminie. Przykładem jest Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
– gdzie w przypadku dyscyplin nieolimpijskich przyznawane jest 50% punktów, ale 
są brane pod uwagę przy ocenie wniosków. 

Do najczęściej punktowanych rodzajów zawodów sportowych zaliczyć moż-
na: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Akademickie Mistrzostwa Świata, 
Uniwersjada, Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa 
Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski w po-
szczególnych typach uczelni, Mistrzostwa województwa, Mistrzostw Polski AZS, 
Puchar Polski, Puchar Europy, członkostwo w kadrze narodowej, udział w klasie 
rozgrywkowej. Podkreślić należy, że z uwagi na specyfikę sportu akademickiego 
w katalogu najczęściej występujących imprez sportowych znalazły się imprezy spor-
tu akademickiego, począwszy od Uniwersjad, poprzez Akademickie Mistrzostwa 

8 Szerzej zob.: H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, 
Warszawa 2015, s. 527; M. Kubiak, G. Winiarz [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), 
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 423; D. Dudek, Komentarz 
do art. 181 [w:] M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2012, 
Legalis.

9 Tak: M. Kubiak, G. Winiarz [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo 
o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 422.
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Świata oraz Akademickie Mistrzostwa Europy, a skończywszy na Akademickich 
Mistrzostwach Polski. Rozwiązanie to należy ocenić pozytywnie.

W ramach prowadzonych badań na niektórych uczelniach stwierdzono wystę-
powanie innych, niż wymienione powyżej, kryteriów punktowania wyników spor-
towych. Przykładowo wskazać można na:
1. zajęcie miejsca w innych zawodach sportowych o zasięgu co najmniej regional-

nym, jako członek reprezentacji Uniwersytetu (Uniwersytet w Białymstoku);
2. Igrzyska Studentów Pierwszego Roku – (Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie); 
3. Puchar Zarządu Głównego AZS, miejsce w klasyfikacji generalnej ogólnopol-

skich Pucharów i cyklów rozgrywek, miejsce w rozgrywkach Małopolskiej Ligi 
Akademickiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie);

4. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Świata (Politechnika Opolska w Opolu);

5. miejsca w Opolskiej Superlidze Akademickiej w podziale na dyscypliny spor-
towe pośrednie i bezpośrednie (Uniwersytet Opolski w Opolu);

6. pełnienie funkcji trenera/ instruktora zdobywców miejsca I-III w zawodach 
o zasięgu międzynarodowym lub w zawodach o zasięgu ogólnopolskim (Uni-
wersytet Szczeciński w Szczecinie);

7. zajęte miejsce oraz udział w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej (Akade-
mia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu);

8. reprezentowanie uczelni w Akademickim Związku Sportowym (Górnośląska 
Wyższa Szkoła Handlowa); 

9. działalność w organizacjach sportowych: jako prezes AZS oraz koordynator 
sekcji AZS (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

Mając na uwadze powyższy katalog, stwierdzić należy, że uczelnie, biorąc pod 
uwagę swoją specyfikę i uwarunkowania związane z funkcjonowaniem w określo-
nym środowisku, formułują dodatkowe kryteria. Zauważyć należy, że są to kryte-
ria ustalone na niższym poziomie sportowym, niż określone w pierwszej grupie. 
Dotyczy to przede wszystkim akademickich zawodów regionalnych, tzw. lig mię-
dzyuczelnianych, które posiadają różne nazwy, w zależności od regionu. Powyżej 
przytoczono Opolską Superligę Akademicką czy też Małopolską Ligę Akademicką. 
Włączenie do katalogu osiągnięć punktowanych tego rodzaju zawodów ocenić na-
leży pozytywnie, gdyż poszerza możliwości zdobywania punktów za osiągnięcia 
sportowe. W mniejszych uczelniach, gdzie nie studiują w danym okresie sportowcy 
na najwyższym poziomie może się bowiem okazać, że żaden ze studentów nie spełni 
kryteriów z pierwszej z wymienionych powyżej grup. Koncepcja ta bez wątpienia 
wspiera rozwój sportu akademickiego w małych i średnich uczelniach. 

Odnieść się także należy do sporadycznie występującego kryterium osiągnięć 
sportowych zdobywanych jako trener/instruktor, czy też opiekun sekcji. Zazwy-
czaj kryteria ustawowe utożsamiane są z udziałem w rywalizacji jako zawodnik. 
Ustawa, w art. 181 nie wprowadza natomiast takiego rozróżnienia, wskazując, iż 
chodzi o uzyskiwanie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie mię-
dzynarodowym lub krajowym. Sytuacja, w której student będzie posiadał stosowne 
uprawnienia i wystąpi w roli np. trenera, będzie występowała sporadycznie, ale nie 
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można jej wykluczyć10. Przykładowo zawodnik na wysokim poziomie (np. student 
akademii wychowania fizycznego), posiadający uprawnienia instruktorskie, będący 
studentem IV roku będzie prowadził sekcję sportową w danej dyscyplinie sportu. 
Rozwiązanie to należy uznać za zgodne z ustawą i rekomendować do powszechnego 
wykorzystania, oczywiście z uwzględnieniem specyfiki danej uczelni.

Wyjątkiem w kwestii kryteriów przyznania stypendium rektora jest rozwiązanie 
przyjęte w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Warunkiem jest posia-
danie klasy sportowej (pierwszej, mistrzowskiej krajowej i międzynarodowej). Jeśli 
osiągnięcia sportowe zostały osiągnięte dzięki współpracy i badaniom laboratoryj-
nym w specjalistycznym laboratorium wysiłku fizycznego – zawodnicy mogą ubie-
gać się o wyższą kwotę stypendium. Wynika to zapewne z faktu, że wyniki współ-
pracy z laboratorium służą optymalizacji pracy szkolenia. Co ciekawe, osiągnięcia 
sportowe mają pierwszeństwo w ustalaniu miejsca na liście, zaś wyniki w nauce są 
brane pod uwagę w dalszej kolejności, co jest rzadką praktyką.

Ponadto, 30% badanych uczelni wymaga, aby student wyróżniał się nie tylko 
wysokimi osiągnięciami sportowymi, ale również uzyskał punkty za średnią, która 
została określona przeważnie na poziomie 4,0. Nie jest to wymóg ustawowy i przy-
jęcie takiego progu uzależnione jest od regulacji wewnętrznych aktów prawnych, tj. 
regulaminu przyznawania stypendiów11.

Niektóre uczelnie przyznają nieproporcjonalnie niską liczbę punktów w stosun-
ku do punktów za średnią ocen. W praktyce oznacza to, że nawet najwyższe osiąg-
nięcie sportowe nie gwarantuje stypendium, jeśli student nie ma odpowiedniej 
średniej. 

Przykładowo, Uniwersytet Papieski w Krakowie przyjął rozwiązanie zakłada-
jące, że osiągnięcia powinny być powiązane z kierunkiem studiów, na jakim stu-
diuje student – maksymalnie może otrzymać za średnią 19 pkt, zaś 2 punkty za 
osiągnięcia sportowe. 

Na Uniwersytecie Szczecińskim przyjęto, że maksymalna liczba punktów za 
osiągnięcia sportowe wynosi 100 pkt, a za średnią 1000 pkt. 

Politechnika Opolska przyjęła zasady polegające na sumowaniu średniej ocen 
oraz dodatkowych osiągnięć, przy czym za średnią można uzyskać maksymalnie 4 
pkt, a za osiągnięcia sportowe – 2,5 pkt. Ponadto na tejże uczelni brane jest pod 
uwagę tylko jedno osiągnięcie sportowe o najwyższej liczbie punktów. Stypendium 
przyznaje się od 5,94 do 4,74 punktów, a więc same wyniki sportowe nie są wy-

10 Materia ta nie została dostrzeżona w literaturze, zob. m.in.: H. Izdebski, J. Zie-
liński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2015, s. 527; M. Kubiak, G. 
Winiarz [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komen-
tarz, Warszawa 2013, s. 422-423; K. Dąbrowski [w:] M. Czuryk. M. Karpiuk. J. Kostrubiec 
(red.), Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015, 
s. 253.

11 Szerzej zob.: H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, 
Warszawa 2015, s. 526; U. Mirowska-Łoskot, Studenciki skarżą uczelnie. Zawinił rząd, 
Dziennik „Gazeta Prawna” z 27 sierpnia 2014 r., nr 165; wyrok NSA z 20 sierpnia 2014 r., 
I OSK 959/14 oraz I OSK 1579/14, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, 
orzeczenia.nsa.gov.pl.



219Analiza funkcjonujących w praktyce systemów

starczające do uzyskania stypendium sportowego, zwłaszcza że brany jest pod uwa-
gę tylko jeden wynik. Co ciekawe, medal Mistrzostw Europy jest punktowany tak 
samo jak medal Igrzysk Olimpijskich. 

Prawie połowa z badanych uczelni nie wymaga, aby student wykazywał wysoką 
średnią, zaś brane są pod uwagę wyłącznie punkty za osiągnięcia sportowe, dopusz-
czając niekiedy sumowanie poszczególnych osiągnięć sportowych, pod warunkiem, 
że nie dotyczą tego samego rodzaju imprezy sportowej – np. dwa miejsca podczas 
Akademickich Mistrzostw Polski.

Liczba stypendiów

Obecne regulacje dotyczące przyznawania stypendium rektora na podstawie 
jednej listy rankingowej powodują, że trudno jest określić, jaka liczba studentów 
otrzymała stypendium wyłącznie za osiągnięcia sportowe. Biorąc pod uwagę treść 
regulaminu, zauważyć należy, że o miejscu na liście rankingowej decyduje suma 
punktów uzyskana przez studenta-sportowca, zaś liczba stypendiów ustalana jest 
w oparciu o przyznane uczelni środki w ramach funduszu pomocy materialnej dla 
studentów. 

Spośród informacji uzyskanych od badanych uczelni, tylko dziewiętnaście wska-
zało, jaka liczba studentów, w analizowanym okresie, otrzymała stypendium rekto-
ra, biorąc pod uwagę wyłącznie osiągnięcia sportowe. Wyniki obrazuje poniższy 
wykres.

Liczba studentów otrzymujących stypendia Rektora  
uzyskane z tytułu osiągnięć sportowych

Źródło: opracowanie własne



220 Sławomir chomoncik, Magdalena Durakiewicz, Jarosław Cierniak, Katarzyna Łepek

Wysokość stypendium

Kwoty stypendium są ustalane przez uczelnie w oparciu o przyznaną przez Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację na fundusz pomocy materialnej 
dla studentów i doktorantów. Kwoty ustalane są w drodze zarządzenia rektora wraz 
z określeniem stawek. Pamiętać także należy, że uczelniany regulamin jest ustala-
ny przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckie-
go. Uczelnie bardzo różnorodnie kształtują wysokość stypendiów, określając progi 
kwotowe lub jedną stawkę dla wszystkich studentów. 

Siedemnaście spośród badanych uczelni przyjęło jedną stawkę dla wszystkich 
uprawnionych. Stawka ta kształtowała się pomiędzy kwotą 400 zł (na Uniwersyte-
cie Gdańskim) a 700 zł (na Politechnice Warszawskiej). Najczęściej jednak przyjęto 
stawkę 500 zł – na sześciu uczelniach. W 90% przypadkach jedna stawka wzrosła 
w porównaniu z ubiegłym rokiem akademickim o min. 50 zł. Pozostałe uczelnie 
przyjęły stawki kwotowe uzależnione od liczby punktów otrzymanych na wspólnej 
liście rankingowej. Zazwyczaj są to trzy progi. Co ciekawe, najniższa oraz najwyższa 
kwota stypendium spośród badanych uczelni była stosowana na Akademii Wycho-
wania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie progi kwotowe wahają się od 100 zł do 1500 
zł. Stawki są oczywiście ściśle powiązane z liczbą uzyskanych punktów. 

Na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku stawki są uzależnione od 
posiadanej klasy sportowej, jednocześnie istnieje możliwość zwiększenia stawek 
w przypadku poddania się przez studentów specjalistycznym badaniom w labora-
torium w trakcie przygotowań do udziału w zawodach sportowych najwyższej rangi 
– wówczas stawki wahają się od 300 zł do 1300 zł. 

Przykładem uczelni, które odstępują od ustalenia z góry przyjętych stawek jest 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, gdzie przyjęto zasadę przyznania 10,50 zł za 
każdy punkt rankingowy. W przypadku tej uczelni brane są pod uwagę dwa osiąg-
nięcia spośród średniej ocen, osiągnięć naukowych, artystycznych oraz sportowych. 
Stwarza to korzystną sytuację dla sportowców, którzy mają możliwość otrzymać 
wysokie stypendium włączając w to również średnią ocen. Przyjęcie omawianego 
wariantu należy jednak poprzedzić wnikliwą analizą dotychczasowych wyników 
sportowych studentów danej uczelni, a także symulacją wysokości stypendiów, np. 
biorąc pod uwagę wyniki z poprzedniego roku. Brak tej analizy może spowodować, 
że np. za medal Mistrzostw Polski student otrzyma trzy punkty, co przełoży się we-
dług powyższego przelicznika na 31,50 zł stypendium.

W celu przybliżenia różnorodności funkcjonujących systemów oraz kwot sty-
pendiów zebrano dane z badanych uczelni w poniższej tabeli. Podane kwoty odno-
szą się do miesięcznej wysokości stypendiów.
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Wysokości kwot stypendiów na uczelniach/ progi stypendialne:
Uczelnia Kwota stypendiów

Uniwersytet Jagielloński 500 zł

Uniwersytet Warszawski 650 zł

Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu 1200 zł (I st.), 600 zł (II st.), 295 zł (III st.) 

Politechnika Warszawska 700 zł

Politechnika Wrocławska 500 zł (kat. 1), 350 zł (kat. 2), 250 zł (kat. 3).

Uniwersytet Wrocławski 560 zł

Warszawski Uniwersytet Medyczny 550 zł

Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu I próg – 500 zł; II próg – 350 zł, III próg – 250 zł, 

Politechnika Łódzka 520 zł

Szkoła Główna Handlowa 10,50 zł za każdy zdobyty punkt

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu najwyższy próg – 670 zł; najniższy próg – 435 zł

Politechnika Poznańska 500 zł

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 500 zł

Uniwersytet Łódzki 500 zł

Politechnika Gdańska kat. I  – 500 zł; kat. II – 400 zł; kat. III – 300 zł

Uniwersytet Śląski w Katowicach 580 zł

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu I stawka – 500 zł, II stawka – 360 zł

Politechnika Śląska kat. I – 700 zł; kat. II – 550 zł;  
kat. III – 400 zł.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku najwyższy próg – 1100 zł;  
najniższy próg – 500 zł

Uniwersytet Medyczny Lublin najwyższy próg – 860 zł; najniższy próg – 240 zł

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin najwyższy próg – 1000 zł;  
najniższy próg – 300 zł

Pomorski Uniwersytet Medyczny najwyższy próg – 1000 zł;  
najniższy próg – 400 zł

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie najwyższy próg – 1500 zł;  
najniższy próg – 150 zł

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 450 zł i 650 zł

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu najwyższy próg – 900 zł; najniższy próg – 280 zł

Śląski Uniwersytet Medyczny 730 (dla 30% z listy rankingowej),  
530 (dla 70 %) 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 680 zł, 570 zł, 400 zł

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kwota uzależniona od liczy przyznanych punktów 
pomnożonych przez 10 – maksymalnie – 1000 zł

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin najwyższy próg – 650 zł; najniższy próg – 250 zł

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 550 zł i 650 zł
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Wojskowa Akademia Techniczna 850 zł i 650 zł

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 400 zł i 600 zł

Politechnika Krakowska 500 zł

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 480 zł, 560 zł i 650 zł

Uniwersytet w Białymstoku 500 zł i 350 zł

Politechnika Rzeszowska 660 zł

Uniwersytet SWPS w Warszawie 450 zł i 400 zł

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 550 zł

Politechnika Opolska najwyższy próg – 800 zł; najniższy próg – 400 zł

Politechnika Świętokrzyska najwyższy próg – 1050 zł;  
najniższy próg – 800 zł

Polsko Japońska Akademia Próg I  – 700 zł; Próg II – 500 zł; Próg III – 400 zł;  
Próg IV – 250 zł

Akademia Obrony Narodowej najwyższy próg – 600 zł; najniższy próg 450 zł

Politechnika Białostocka 515 zł

Uczelnia Łazarskiego najwyższy próg – 1400 zł; najniższy próg – 350 zł

Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego najwyższy próg – 1200 zł; najniższy próg – 350 zł

Uniwersytet Opolski najwyższy próg – 900 zł; najniższy próg – 380 zł

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 900 zł, 600 zł, 300 zł 

Uniwersytet Rzeszowski 800 zł, 600 zł, 400 zł 

Uniwersytet Szczeciński najwyższy próg – 900 zł; najniższy próg – 300 zł

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 570 zł

Uniwersytet Zielonogórski najwyższy próg – 780 zł; najniższy próg – 120 zł

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 700 zł; 500 zł; 300 zł

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 100 zł; 350 zł; 550 zł; 750 zł; 1000 zł; 1500 zł

Politechnika Koszalińska I stopień – 500 zł; II stopień – 400 zł; III stopień – 300 zł

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 550 zł

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  w Siedlcach wnajwyższy próg – 850 zł; najniższy próg – 450 zł

Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku

W zależności od klasy sportowej: I klasa – 250 zł; 
międzynarodowa – 350 zł; międzynarodowa mistrzostwa – 500 

zł. Dodatkowa kwota za udział w badaniach laboratoryjnych 
w zależności od powyższych klas sportowych (odpowiednio): 

300 zł, 600 zł, 1300 zł.

Dolnośląska Szkoła Wyższa 440 zł; 390 zł; 330 zł

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 350 zł, 250 zł, 150 zł

Źródło: opracowanie własne.
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Mając na uwadze powyższe, wyróżnić należy następujące warianty ustalania 
kwot stypendiów:
1. określenie jednej stawki;
2. określenie wielu progów, z których każdy zakłada przyznanie innej kwoty sty-

pendium (najczęściej spośród badanych uczelni występują trzy progi);
3. ustalenie kwoty za każdy zdobyty punkt.

Od strony formalno-prawnej wszystkie z przytoczonych wariantów uznać na-
leży za zgodne z przepisami ustawy. Ustawa w tym zakresie przyznaje bowiem zna-
czącą swobodę organom uczelni. Wyróżniając elementy pozaprawne, podkreślić 
należy, że najbardziej optymalne będą warianty zakładające gradację stypendiów 
w zależności od miejsca na liście rankingowej. Będzie to także miało odniesienie do 
studentów-sportowców. Lepsze wyniki sportowe przekładać się powinny na wyższą 
kwotę stypendium rektora.

Przytoczone zestawienie może wzbudzić pytanie o duże zróżnicowanie kwot 
stypendiów – od 100 zł do aż 1500 zł w ujęciu miesięcznym. Analiza tej kwestii pro-
wadzi do wniosku, iż ustawa wprowadza dużą autonomię uczelni w zakresie podzia-
łu środków z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Zgodnie 
z art. 174 p.s.w. podziału dokonuje rektor w porozumieniu z uczelnianym organem 
samorządu studenckiego i uczelnianym organem samorządu doktorantów12. Środki 
z dotacji przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów stanowią nie 
więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlep-
szych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Stwierdzenie nie więcej ozna-
cza, że może to być kwota mniejsza, co będzie uzależnione od ustaleń uprawnionych 
podmiotów, tj. rektora i samorządu studentów oraz doktorantów. Pamiętać także 
należy, że z funduszu pomocy materialnej finansowane są także inne wydatki, w tym 
remonty domów studenckich, co będzie pomniejszało pulę na różne formy pomocy 
materialnej, w tym pulę na stypendia rektora dla najlepszych studentów. Nie bez 
znaczenia jest także ogólna pula uprawnionych. Zgodnie z art. 174 ust. 4 p.s.w. sty-
pendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w liczbie nie większej niż 
10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. Ustawa 
wprowadza próg maksymalny. Określenie mniejszej liczby uprawnionych będzie 
w sposób oczywisty wpływało na zwiększenie stypendiów.

12 Szerzej zob.: H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, 
Warszawa 2015, s. 511; M. Kubiak [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkol-
nictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 409-410; K. Dąbrowski [w:] M. Czuryk. 
M. Karpiuk. J. Kostrubiec (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz 
praktyczny, Warszawa 2015, s. 244; D. Dudek, Komentarz do art. 174 [w:] M. Pyter (red.), 
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis.
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Potwierdzenie osiągnięć sportowych

W każdym regulaminie pomocy materialnej funkcjonującym na badanych 
uczelniach znajduje się dokładne określenie, w jaki sposób powinny być udokumen-
towane osiągnięcia sportowe, na podstawie których student ubiega się o przyznanie 
stypendium rektora. 

W zależności od rangi osiągniętych wyników, uczelnie wymagają, aby za-
świadczenia były wystawione lub potwierdzone przez kierownika jednostki orga-
nizacyjnej ds. sportu na uczelni lub Prezesa Akademickiego Związku Sportowego 
w przypadku osiągnięć w sporcie akademickim, a w przypadku osiągnięć w spor-
cie kwalifikowanym na poziomie zawodów krajowych – właściwy polski związek 
sportowy.

Z uwagi na przeważającą liczbę wniosków studentów ubiegających się o przy-
znanie stypendium z tytułu osiągnięć sportowych na poziomie uczelnianym – na 
kierownikach jednostek organizacyjnych odpowiadających za sprawy sportu oraz 
klubach uczelnianych Akademickiego Związku Sportowego spoczywa obowiązek 
wydawania niezbędnych zaświadczeń zgodnych z wymaganiami obowiązującymi 
na uczelni. 

Analiza regulacji obowiązujących w grupie badanych uczelni prowadzi do wnio-
sku, że można wyróżnić kilka zasadniczych wariantów dokumentowania osiągnięć:
1. zaświadczenia właściwych polskich związków sportowych.

Dotyczy to przykładowo posiadania statusu członka kadry narodowej, ale także 
wyników uzyskanych jako reprezentant Polski na imprezach międzynarodowych. 
Rozwiązanie to jest o tyle dogodne w kontekście członkostwa w kadrze narodowej, 
że kluby i/lub zawodnicy otrzymują na piśmie powołanie do kadry narodowej. Jako 
przykład można wskazać Politechnikę Śląską.
2. zaświadczenia wydawane przez organizatorów zawodów.

Zauważyć przy tym należy, że zaświadczenia przygotowywane przez organiza-
torów zawodów sportowych są wydawane niezwykle rzadko. W przypadku imprez 
sportowych nie został powszechnie wdrożony system funkcjonujący np. przy kon-
ferencjach naukowych, gdzie przy rejestracji wydawany jest certyfikat uczestnictwa. 
Podczas samej imprezy bardzo trudno, ze względów technicznych i logistycznych, 
jest uzyskać zaświadczenie od organizatora. Nie bez znaczenia jest często krótki czas 
trwania imprezy sportowej. W tym wariancie wskazać także można na załączenie 
dyplomów otrzymanych od organizatora. Może to jednak prowadzić do sytuacji, że 
zgodnie z uczelnianym regulaminem punkty przyznawane są za miejsca I-VIII, zaś 
organizator przyznaje dyplomy tylko za miejsca I-III.
3. potwierdzenie przez właściwą jednostkę Akademickiego Związku Sportowego.

Rozwiązanie to zapewnia sprawność działania, gdyż wystawienie zaświadczenia 
przez klub uczelniany Akademickiego Związku Sportowego w oparciu o znane klu-
bowi wyniki nie generuje konieczności ubiegania się o dokumentację od polskich 
związków sportowych, mających siedzibę zazwyczaj poza siedzibą uczelni, co gene-
ruje dodatkowe trudności organizacyjne. Taki wariant występuje np. w Uniwersyte-
cie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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4. potwierdzenie przez właściwą jednostkę organizacyjną uczelni ds. sportu.
Jest to sytuacja analogiczna, jak w wariancie poprzedzającym, przy założeniu, 

że podmiotem potwierdzającym nie są struktury AZS, tylko jednostka uczelnia-
na, zazwyczaj studium wychowania fizycznego i sportu. Taki wariant występuje np. 
w Uniwersytecie Zielonogórskim.
5. potwierdzenie przez dowolny podmiot.

Jest to wariant hybrydowy, zakładający możliwość zastosowania każdego z pię-
ciu poprzedzających rozwiązań. Kluczowe dla uczelni jest wówczas to, żeby inny 
podmiot dokonał potwierdzenia, a tym samym przyjął na siebie ciężar ewentualne-
go poświadczenia nieprawdy. Przykładowo, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
nie ma szczegółowo uregulowanego systemu poświadczania osiągnięć sportowych, 
co oznacza, że poświadczenie wyniku może być dokonane w dowolnej formie, jeśli 
spełnia swój cel i w ocenie komisji można odczytać najważniejsze elementy okre-
ślone we wniosku. Natomiast w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w za-
leżności od rodzaju wyniku wymagane jest: potwierdzenie przez OŚ AZS Poznań; 
potwierdzenie przez związek sportowy danej dyscypliny oraz Akademickich Mi-
strzostwach Polski na uczelniach społeczno-przyrodniczych, potwierdzenie przez 
Zarząd Główny AZS. 

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach przyjęła, że osiągnięcia sportowe powin-
ny być udokumentowane i potwierdzone przez przedstawiciela władz właściwego 
polskiego związku sportowego (poza Akademickimi Mistrzostwami Polski). Stu-
denci ubiegający się o stypendium dla najlepszych studentów z tytułu posiadania 
osiągnięć sportowych do wniosku o to stypendium mogą jednak dołączyć zaświad-
czenia wystawiane przez związki sportowe, kluby sportowe, delegujące sportowców 
na dane zawody sportowe. Ponadto, innym dokumentem potwierdzającym osiąg-
niecie wyniku sportowego jest np. oficjalny komunikat końcowy z danych zawodów 
sportowych, podpisany przez organizatora zawodów. Osiągnięcia uzyskane w aka-
demickich zawodach są dokumentowane przez Akademicki Związek Sportowy. 

Modyfikacją omawianego wariantu jest potwierdzenie przez kilka podmiotów. 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wymaga, by wniosek został potwierdzony 
przez Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UP w Lublinie oraz 
przez Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Podobnie, 
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie wymaga od swoich studentów, 
by do wniosku o stypendium student dołączał zaświadczenie o nazwie zawodów, 
osiągniętym wyniku sportowym i zajętym miejscu w zawodach określonej rangi 
wystawione przez odpowiedni polski związek sportowy, związek o zasięgu ogólno-
polskim działający w środowisku akademickim lub właściwą organizację krajową 
zajmującą się sportem niepełnosprawnych oraz potwierdzenie przez KS AZS-Aka-
demia Wychowania Fizycznego lub przez Koordynatora ds. Sportu Akademickie-
go faktu reprezentowania barw Uczelni w zawodach akademickich w poprzednim 
roku akademickim. W przypadku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 
mamy więc do czynienia z potwierdzeniem przez dwa podmioty – jedno dotyczące 
osiągniętego wyniku, drugie zaś dotyczące faktu reprezentowania uczelni w zawo-
dach akademickich.
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W ramach prowadzonych badań stwierdzono występowanie regulaminów, 
w których wprowadzono konstrukcję opiniowania wniosków o przyznanie sty-
pendiów rektora przez wskazane podmioty. Mamy więc do czynienia z konstrukcją 
inną niż zaświadczenie czy poświadczenie o osiągniętym wyniku, co zostało omó-
wione powyżej.

Przykładowo Warszawski Uniwersytet Medyczny przyznaje punkty za osiąg-
nięcia sportowe na podstawie dokumentów w postaci: dyplomów, medali (kopie), 
a także dołącza opinię struktur AZS na wniosku, opinię klubu sportowego, do któ-
rego należy, uprawiając dyscyplinę, która nie jest reprezentowana w uczelnianym 
AZS. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przyjął zasadę, że nie jest wy-
magane konkretne zaświadczenie, natomiast wniosek o przyznanie stypendium 
rektora za wysokie wyniki sportowe opiniuje Zastępca Kierownika ds. Dydaktycz-
nych Uniwersyteckiego Centrum Sportowego lub Kierownik Studium Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
odpowiednio dla studentów studiujących w Toruniu i studentów studiujących 
w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  – co oznacza, że każdy 
wniosek podlega dodatkowej weryfikacji organów wewnętrznych uczelni. Uniwer-
sytet Zielonogórski wymaga opinii kierownika studium wychowania fizycznego 
i sportu, jednocześnie potwierdzającego kategorię osiągnięć sportowych. Podobna 
sytuacja ma miejsce na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, gdzie na wnio-
sku o przyznanie stypendium wymagany jest podpis kierownika Studium Wycho-
wania Fizycznego i Sportu. Na Politechnice Śląskiej niezbędne jest uzyskanie opinii 
Ośrodka Sportu, będącego jednostką ogólnouczelnianą, zaś w dyscyplinach spor-
towych, w których rozgrywane są zawody w ramach Akademickich Mistrzostwh 
Polski lub Mistrzostwa Polski AZS, wnioski studentów dodatkowo opiniowane są 
przez trenera danej sekcji. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach przyjęła, że wnio-
ski o stypendium są opiniowane przez Dyrektora Centrum Sportu i przedstawiciela 
klubu uczelnianego AZS Politechniki Świętokrzyskiej. 

Mając na uwadze powyższe, powstaje pytanie o charakter prawny tej dodatko-
wej czynności. Z istoty opiniowania wynika, iż nie ma ona charakteru wiążącego. 
Nawet negatywna opinia nie powoduje negatywnego rozpatrzenia wniosku o przy-
znanie stypendium rektora. W żadnym z badanych aktów prawnych nie wskazano 
na brak możliwości otrzymania stypendiów (znalezienia się na liście rankingowej) 
w przypadku uzyskania opinii negatywnej. Sformułowanie takiego warunku, w opi-
nii autorów niniejszego opracowania, byłoby sprzeczne z ustawą, gdyż opinia będą-
ca elementem dodatkowym do zaświadczenia o wynikach ma charakter uznaniowy 
i wykracza poza zakres delegacji ustawowej z art. 186 ust. 1 p.s.w.13 Przepis ten od-
nosi się bowiem do kryteriów przyznawania stypendiów, a opinii (nieodnoszącej się 
przecież do kwestii uzyskania określonych wyników sportowych) za takowe uznać 
nie można. Omawiana kwestia determinuje jednak inne konsekwencje. Jeśli regu-
lamin uczelniany wymaga uzyskania opinii określonego podmiotu, student chcąc 
dochować wymogów formalnych, taką opinię musi uzyskać. Złożenie bowiem 

13 Por. M. Kubiak [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie 
wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 428; wyrok WSA w Krakowie z dnia 3 grudnia 
2008 r., II SA/Kr 623/08, OSNAiWSA 2011, nr 1, poz. 15.
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wniosku bez opinii danego podmiotu spowoduje, że komisja stypendialna zakwali-
fikuje to jako brak formalny i wezwie do jego uzupełnienia w trybie art. 64 kodeksu 
postępowania administracyjnego14. Nieuzupełnienie braku spowoduje pozostawie-
nie wniosku bez rozpoznania. Pamiętać bowiem należy, że opinia może mieć nawet 
wymiar negatywny. Dostrzec należy jednak pewne niebezpieczeństwo związane 
z nieuzyskaniem opinii, tj. student zwraca się do klubu uczelnianego AZS, ten zaś 
opinii nie wystawia lub wystawia ją z naruszeniem terminów, co uniemożliwia stu-
dentowi złożenie wniosku o stypendium. Sytuacji tej nie przewiduje ustawa Prawo 
o szkolnictwie wyższym w kwestii nadzoru rektora. Zgodnie z art. 205 p.s.w. rektor 
uchyla uchwałę organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodną z przepisa-
mi prawa, statutem uczelni lub statutem (regulaminem, deklaracją założycielską) 
tej organizacji. Ponadto Senat uczelni, na wniosek rektora, rozwiązuje uczelnianą 
organizację studencką, jeżeli w jej działalności rażąco lub uporczywie są naruszane 
przepisy ustawowe, statut uczelni lub statut (regulamin, deklaracja założycielska) 
organizacji15. Niewystawienie opinii do wniosku stypendialnego nie będzie prze-
słanką do zastosowania jakiegokolwiek działania o charakterze nadzorczym, gdyż 
obowiązek wystawienia opinii wynika z wewnętrznego aktu prawnego, jakim jest 
regulamin przyjęty zarządzeniem rektora. Inaczej wygląda omawiana kwestia z per-
spektywy wystawiania opinii przez jednostkę ogólnouczelnianą odpowiadającą za 
sferę kultury fizycznej (np. studium wychowania fizycznego i sportu). W przypad-
ku działań o charakterze obstrukcyjnym rektor uczelni może wyciągnąć w stosunku 
do tej osoby konsekwencje natury służbowej.

Podsumowując, z uwagi na pojawiające się wątpliwości natury prawnej, ale i fak-
tycznej, postulować należy rezygnację z czynności opiniowania wniosków o przy-
znanie stypendiów przez określone podmioty pozostawiając jedynie konieczność 
uzyskania zaświadczeń/ potwierdzeń uzyskanych wyników sportowych.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania stanowią pierwszą analizę prowadzoną na tak dużą 
skalę, a odnoszącą się do kwestii stypendiów rektora dla najlepszych studentów. 
Stąd też zaprezentowane wyniki pozwoliły, w poszczególnych sferach, na sformu-
łowanie wniosków i wariantów, którymi mogą kierować się uczelnie przy konstruo-
waniu własnych przepisów. Autorzy zwrócili także uwagę na postanowienia, które 
od strony praktycznej mogą komplikować procedurę przyznawania stypendiów 
rektora, bądź nawet wykraczają poza zakres delegacji ustawowej dla rektora do 
określania uczelnianego regulaminu. Celem przeprowadzenia badań tak wielu róż-

14 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. 
Dz.U. z 2017 r., poz. 1257.

15 Szerzej zob.: H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, 
Warszawa 2015, s. 580-581; E. Ura [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkol-
nictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 465-466; M. Polinceusz [w:] M. Czuryk. 
M. Karpiuk. J. Kostrubiec (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz 
praktyczny, Warszawa 2015, s. 283-284; D. Dudek, Komentarz do art. 181 [w:] M. Pyter 
(red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis.
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norodnych uczelni było wychwycenie różnic, które odnoszą się przede wszystkim 
do kręgu osób uprawnionych oraz katalogu punktowanych osiągnięć. Autorzy nie 
formułują jednak wniosku, że jeden – konkretny model przyznawania stypendiów 
za wyniki w sporcie jest najlepszy. Zależeć to będzie bowiem od specyfiki uczelni, 
jej wielkości, ale i od osiągnięć sportowych. Przyjmowanie regulaminu przez rek-
tora, po uprzednim uzgodnieniu z organami samorządu studentów i doktorantów 
powinno być poprzedzone dokonaniem symulacji z uwzględnieniem dotychczaso-
wych wyników sportowych. Przykładowo, jeśli mamy do czynienia z regulaminem 
małej uczelni regionalnej, ograniczanie katalogu do medali Igrzysk Olimpijskich, 
czy też nawet do Mistrzostw Polski jest działaniem, które może spowodować, że 
żaden student-sportowiec nie uzyska stypendium za swoje wyniki sportowe. Wów-
czas należałoby rozbudować katalog punktowanych kryteriów, tak jak część uczelni 
wskazanych w niniejszym opracowaniu, poprzez wskazanie np. lig międzyuczelnia-
nych, czyli cyklu zawodów akademickich. Umożliwi to uzyskanie punktów za wyni-
ki sportowe szerszej grupie osób, które przecież reprezentują uczelnię, a to wpłynie 
na upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej. Nieodzowne jest także wywa-
żenie relacji pomiędzy średnią ocen, a innymi osiągnięciami, w tym osiągnięciami 
sportowymi. Zaburzenie tychże proporcji powoduje, że jedna z grup studentów bę-
dzie negatywnie oceniać takie rozwiązania, co może spowodować zantagonizowa-
nie środowiska studenckiego na uczelni. Szerzej kwestie te zostaną jednak omówio-
ne w artykule J. Kosowskiego poświęconym modelowym rozwiązaniom w świetle 
przeprowadzonych badań.

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest wynikom badań ponad sześćdziesięciu uczelni publicznych i niepublicz-

nych różnych typów w zakresie funkcjonowania systemów stypendiów za wyniki w sporcie. Dokona-
no analizy z perspektywy podmiotów uprawnionych do otrzymania stypendiów, katalogu wyników 
sportowych, liczby i wysokości stypendiów, a także sposobu potwierdzania wyniku sportowego. Auto-
rzy prezentują liczne warianty występujące w praktyce, formułując wnioski w poszczególnych obsza-
rach, a także wskazując na dobre praktyki.

Słowa kluczowe: Rektor, stypendia sportowe, regulamin, zawodnik, zawody sportowe

Summary
The article is devoted to the results of research on over sixty public and private universities of 

various types in the field of scholarship systems for performance in sport. The analysis was made from 
the perspective of entities entitled to receive scholarships, a catalog of sports results, the number and 
amount of scholarships, as well as the method of confirming the sports result. The authors present 
numerous variants that appear in practice by formulating conclusions in specific areas, as well as indi-
cating good practices.

Keywords: Rector, sports scholarships, regulations, competitor, sports competitions
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Stosowanie przepisów procedury 
administracyjnej w przyznawaniu  

stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów (dalej stypendium rektora) 
stanowi jedno ze świadczeń przysługującym studentom w trakcie okresu nauki na 
studiach I i II stopnia albo studiach jednolitych magisterskich. Uprawnienie do 
świadczeń posiadają studenci niezależnie od trybu studiów, tj. studenci studiów sta-
cjonarnych, jak i niestacjonarnych. Co prawda źródłem owego uprawnienia są prze-
pisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym1 (dalej p.s.w.), 
jednak procedura ich przyznawania precyzowana jest przez akty powszechnie oraz 
wewnętrznie obowiązujące, z zachowaniem obowiązku zgodności treściowej, wy-
nikającego z hierarchicznego układu źródeł prawa. Sprawa przyznania stypendium 
jest sprawą administracyjną, spełnia kryteria sprawy administracyjnej w rozumieniu 
art. 1 pkt 1 k.p.a., a w konsekwencji i w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 
r., poz. 270 ze zm.) oraz art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2002 r. Prawo o ustroju 
sądów administracyjnych (Dz.U. nr 153, poz. 1269)2.

Stosownie do treści art. 181 ust 1 p.s.w. uprawnienie do otrzymania stypendium 
rektora posiada student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub 
posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współ-
zawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Ponadto świadczenie to może 
otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w przypadkach, gdy w trak-
cie roku egzaminu maturalnego został laureatem olimpiady międzynarodowej lub 
też finalistą bądź laureatem olimpiady o zasięgu ogólnopolskim. Jak wskazuje się 
w orzecznictwie, przytoczone w treści niniejszego przepisu kryteria, stanowią wy-
tyczne w zakresie rodzaju osiągnięć, które student ma uzyskać, aby móc się ubiegać 
o stypendium rektora. Jednakże nie można przyjąć, aby stanowiły one wszystkie i je-
dyne przesłanki uzyskania stypendium. Ze wskazanego przepisu wynika, iż uczelnia 
ma obowiązek w swoim systemie stypendialnym uwzględnić stypendia określone 
ustawą, jednakże szczegółowe kryteria ich przyznawania, nie muszą być jednakowe 

1 Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 t.j.
2 Wyrok WSA w Łodzi z dnia 5 sierpnia 2014 roku, sygn. akt III SA/Łd 488/14 Le-

galis 1151950. Szerzej w literaturze przedmiotu: W. Czerwiński, Nieprawidłowości w dzia-
łaniu komisji stypendialnych w świetle niektórych orzeczeń sądów administracyjnych, [w:] 
 J. Pakuła (red.), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, Toruń 2013, s. 34. 
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dla wszystkich uczelni, każda ma bowiem możliwość ustalenia własnych, szczegóło-
wych kryteriów3. Sposób określenia przesłanek przyznania kryterium w treści art. 
181 ust 1 wskazuje, iż nie muszą one być spełnione łącznie4, przy czym spełnienie 
chociażby jednego z nich uprawnia studenta do otrzymania stypendium5 6. 

Ze względu jednak na specyfikę osiągnięć sportowych, w tym zwłaszcza ujed-
noliconego w skali kraju systemu zawodów sportowych, kryteria ich przyznawania 
nie powinny być zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi uczelniami. Co więcej, 
nie znajduje uzasadnienia praktyka minimalizowania liczby przyznawania stypen-
dium rektora za osiągnięcia sportowe na rzecz innych osiągnięć (naukowych bądź 
artystycznych). Biorąc pod uwagę wysiłek studenta związany z ciągłymi treninga-
mi, udziałem w zawodach i łączącą się z tym rywalizacją, a także promocji uczelni, 
którą reprezentuje, osiągając wysokie wyniki sportowe – z pewnością nie należy 
umniejszać roli i rangi osiągnięć sportowych w stosunku do innych. 

Jak zostało wspomniane, treść przepisów p.s.w. nie przewiduje szczegółowej 
procedury przyznawania stypendium rektora, treść art. 186 p.s.w., kompetencje 
w tym zakresie przekazuje rektorowi, który to, zarówno regulamin przyznawania 
stypendium rektora, sposób wyłaniania studentów mogących wskazane świadcze-
nie pomocy materialnej otrzymać, jak i wzory wniosku o pobieranie stypendium 
i wniosku o niepobieraniu świadczeń na innych kierunku – ustala w porozumieniu 
z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Co prawda tworzenie aktów 
wewnętrznie obowiązujących przez organy uczelni (w granicach upoważnień za-
wartych w przepisach p.s.w.), wiązana jest z konstytucyjnie zagwarantowaną auto-
nomią uczelni7, jednak bezsprzecznym jest, iż nie oznacza to dowolności w tym za-
kresie. Granice autonomii wyznaczają bowiem przepisy powszechnie obowiązujące. 
Co więcej, jak wskazuje się w orzecznictwie, uzasadnianie autonomią uczelni two-
rzenia aktów przez organy uczelni w sprzeczności z tą zasadą skutkować może ich 
oceną jako jaskrawego i jawnego naruszenia art. 7 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 
1997 roku8 (dalej: Konstytucja) i wynikającej stąd zasady praworządności9. 

W związku z faktem, iż sprawa o przyznanie stypendium jest sprawą administra-
cyjną, regulamin przyznawania stypendium rektora musi być zgodny z podstawo-
wymi zasadami postępowania administracyjnego, a także z przepisami aktów nor-

3 M.in.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2009 roku, 
I OSK 352/09 Legalis nr 208845.

4 Wyrok NSA z dnia 16 stycznia 2013 roku, I OSK 2528/12, Legalis nr 601916
5  Wyrok NSA z dnia 10 sierpnia 2014 roku, I OSK 954/14 OSP 2015 nr 1, poz. 

10, s. 137.
6  Szerzej tematyka ta zostanie omówiona w artykule A. Szota znajdującym się w ni-

niejszej monografii.
7  Szerzej o autonomii szkół wyższych m.in.: A. Kiebała, Autonomia szkół wyższych, 

[w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.) Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, 
Rzeszów 2009, s. 117-148.

8 Dz.U. nr 78, poz. 483.
9 M.in.: wyrok NSA z dnia 20 sierpnia 2014 roku, I OSK 959/14 OSP 2015 nr 1, 

poz. 10, s. 137.
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matywnych o wyższej mocy prawnej (tj. wymienionymi w art. 87 Konstytucji10). 
Sprzeczność ze wskazanymi aktami powszechnie obowiązującymi wiązałoby się 
z naruszeniem zasady konstytucyjnej hierarchiczności systemu źródeł prawa i obo-
wiązku respektowania powiązań treściowych pomiędzy aktami normatywnymi 
(akt niższego rzędu nie może przyjmować odmiennych regulacji od aktów rzędu 
wyższego)11. Tym samym treść przepisów regulaminów przyznawania stypendium 
rektora, zarówno w kontekście procedury i jej poszczególnych etapów oraz zasad 
działania organu wydającego decyzje, musi odpowiadać treści przepisów ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego12 (dalej 
k.p.a.) oraz podstawowych zasad regulowanych p.s.w. W związku z powyższym, dal-
sza część artykułu poświęcona zostanie omówieniu podstawowych regulacji k.p.a. 
w zakresie przyznawania stypendium rektora.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 175 ust. 2 p.s.w. 
stypendia przyznawane są przez rektora albo komisję stypendialną13 na wniosek 
studenta. Delegacja ustawowa zawarta w treści art. 185 p.s.w.  upoważnia rekto-
ra do stworzenia wzoru wniosku o przyznanie tegoż świadczenia, a także wzoru 
oświadczenia o niepobieraniu stypendium na innym kierunku studiów. W zakresie 
terminu złożenia wniosku o przyznanie stypendium, treść art. 181 ust. 1 p.s.w. im-
plikuje konieczność jego ustalenia w treści regulaminu po zakończeniu roku aka-
demickiego, na którym student uzyskał wysoką średnią ocen bądź też osiągnięcia 
naukowe, sportowe lub artystyczne. Wskazany termin ten nie jest terminem mate-
rialnym, którego przekroczenie skutkowałoby wydaniem przez organ decyzji nega-
tywnej. Jak bowiem niejednokrotnie zostało wskazane w orzecznictwie termin do 
złożenia wniosku ma charakter procesowy, zastosowanie mają tym samym wskazane 
w k.p.a. przepisy odnoszące się do terminów oraz instytucji przywrócenia terminu 
(tj. art. 57-60 k.p.a.14 15). Tym samym prośba studenta o przywrócenie terminu wraz 

10 Stosownie do treści wskazanego przepisu, źródłami prawa powszechnie obowiązu-
jącego są Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz 
akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie działania organu, który akt ustanowił. 

11 Wyrok WSA w Łodzi z dnia 5 sierpnia 2014 roku, sygn. akt III Sa/Łd 488/14, 
Legalis 1151950.

12 Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.
13 Stosownie do treści art. 175 ust. 3 p.s.w. na wniosek właściwego organu samorzą-

du studenckiego kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor przekazują 
uprawnienia w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla 
osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów 
odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej. Szerzej o statu-
sie komisji stypendialnych: T. Brzezicki, Ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce, Toruń 2010,  
s. 193-196, T. Brzezicki, Pozycja prawna i zakres działania komisji stypendialnych, [w:] A. 
Szadoń-Bratuk (red.), Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, Wroc-
ław 2007, s. 113-119.

14 Tak m.in. wyrok WSA w Lublinie z dnia 14 stycznia 2014 roku, III Sa/Lu 613/13 
Legalis 965486.

15 Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 21 października 2009 roku, II Sa/Sz 281/09Le-
galis 292746.
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z dokonaniem czynności (złożenie wniosku o przyznanie stypendium) zawierająca 
uprawdopodobnienie, iż uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy skutkuje 
przywróceniem tego terminu przez rektora albo komisję stypendialną (w przypad-
ku przekazania upoważnienia do wydawania decyzji komisji). Wnioskodawca ni-
niejszą prośbę winien złożyć w ciągu 7 dni od upływu terminu na złożenie wniosku 
o stypendium, przekroczenie tego terminu nie jest już dopuszczalne (art. 58 k.p.a.). 
Na postanowienie organu o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia wnio-
sku o przyznanie stypendium rektora, studentowi przysługuje zażalenie na zasadach 
określonych w treści art. 141-144 k.p.a. (art. 59 ust. 1 k.p.a.).

Kolejną kwestią wymagającą rozważenia jest postępowanie dowodowe przepro-
wadzane w związku z analizą wniosku studenta o przyznanie stypendium rekto-
ra przez organ (rektora albo komisję stypendialną). Nawiązując do treści wyroku 
Wyższego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 października 2006 roku 
(sygn. akt II Sa/Sz 430/0616) regulamin przyznawania świadczeń pomocy material-
nej dla studentów ustalony przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem 
samorządu studentów w ramach delegacji ustawowej p.s.w., nie może ograniczać 
zakresu postępowania dowodowego wskazanego w treści art. 75 k.p.a. Odnosząc 
kwestię odpowiednio przyznawania stypendiów rektora i treści regulaminów okre-
ślających szczegółowe zasady przyznawania tego świadczenia, dowodami potwier-
dzającymi osiągnięcia studenta może być w założeniu „wszystko co może przyczynić 
się do wyjaśnienia sprawy”, w tym w szczególności dokumenty, zeznania świadków 
lub opinie biegłych. Biorąc pod uwagę specyfikę spraw związanych z potwierdza-
niem osiągnięć studentów, w praktyce największe znaczenie mają dokumenty infor-
mujące o uzyskaniu wyników w danym zakresie (zaświadczenia) Wskazywanie in-
nych dowodów (posiłkując się powołanym orzeczeniem) wydaje się jednak zasadne.

Istotnym zagadnieniem w kontekście postępowania dowodowego są czynności 
podejmowane przez organ w trakcie tego etapu postępowania. Stosownie bowiem 
do obowiązku wynikającego z art. 77 ust 1 k.p.a., organ administracji publicznej 
(rektor albo komisja stypendialna) jest zobowiązany do zebrania oraz rozpatrzenia 
całokształtu materiału dowodowego17. Zatem w przypadku braku potwierdzenia 
osiągnięcia studenta wykazanego uprzednio we wniosku, organ winien wezwać 
wnioskodawcę do uzupełniania braku (według art. 50 k.p.a.), w razie zaś wątpli-
wości – dążyć do ich wyjaśnienia. Konieczność podjęcia tej czynności przez rekto-
ra albo komisję stypendialną nabiera znaczenia w kontekście art. 79 a ust 1 k.p.a., 

16 Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 października 2006 roku (sygn. akt II Sa/Sz 
430/06, Legalis nr 82774.

17 Realizacja tego obowiązku wymaga czynnego działania organu administracji pub-
licznej, który to winien poszukiwać dowodów pozwalających na dojście do prawdy obiek-
tywnej, nawet wówczas jeśli strona postępowania administracyjnego z inicjatywą dowodo-
wą nie wystąpiła. Jak wskazuje się w literaturze oraz orzecznictwie, zaniechanie podjęcia 
czynności procesowych, które to zmierzają do zebrania pełnego materiału dowodowego 
(w szczególności, gdy strona je podnosi i są one dla niej ważne) stanowi uchybienie przepi-
som postepowania, skutkującym wadliwością decyzji. Szerzej: F. Elżanowski, [w:] R. Hau-
ser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 
2017, s. 587-588. 
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z którego wynika obowiązek poinformowania strony postępowania (odpowiednio 
wnioskującego o stypendium rektora) po zakończeniu postępowania dowodowe-
go, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań. Ponadto organ ma obowiązek wskazania „przesłanek zależnych 
od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane”, 
a których niespełnienie lub niewykazanie implikować będzie wydanie decyzji nega-
tywnej (o odmowie przyznania stypendium). Biorąc pod uwagę z kolei treść ust. 2 
wskazanego przepisu w wyznaczonym wnioskodawcy terminie, ma on możliwość 
zgłoszenia dowodów potwierdzających spełnienie przesłanek. Zatem brak wezwa-
nia wnioskodawcy do uzupełnienia materiału dowodowego lub brak wyjaśniania 
wątpliwości przez organ w trakcie dokonywanej oceny dowodów – biorąc pod uwa-
gę obowiązek wynikający z art. 79a k.p.a. – musi być przeprowadzona po zakończe-
niu postępowania (szczególnie wobec realizacji obowiązku udzielania informacji 
stronie wynikającego z art. 9 k.p.a.).

Omawiając sposób przeprowadzania postępowania dowodowego przez komisje 
stypendialne, zwrócić należy uwagę ponadto na treść art. 78 ust 1 i 2 k.p.a., z któ-
rego wynika obowiązek uwzględnienia żądania strony w zakresie przeprowadzenia 
dowodu potwierdzającego okoliczność mającą istotne znaczenie dla przeprowadze-
nia sprawy (chyba, że okoliczność została stwierdzona innymi dowodami). Umoż-
liwienie stronie realizacji tego uprawnienia jest niezbędne w związku z wynikającej 
z art. 10 k.p.a. zasady zapewnienia czynnego udziału stronie w postępowaniu admi-
nistracyjnym. Tym samym w kontekście praktyki działania komisji stypendialnych 
nie znajduje uzasadnienia odmowa przyjęcia wniosku niezawierającego kompletu 
załączników potwierdzających osiągnięcia studenta ani przyjęcia dowodów lub 
udzielanych wyjaśnień, które student samodzielnie (tj. bez wezwania organu) dorę-
cza organowi. Pamiętać należy, iż organ ma obowiązek przeanalizować całokształt 
materiału dowodowego w celu ustalenia, że dana okoliczność została udowodniona 
(art. 80 k.p.a.).

Jak zostało wspomniane, decyzja o przyznaniu stypendium rektora stanowi 
decyzję administracyjną, a tym samym spełniać powinna wymogi określone w tre-
ści art. 107 k.p.a., tj. zawierać oznaczenie organu administracji publicznej, datę 
jej wydania, oznaczenie strony postępowania, powołanie podstawy prawnej, treść 
rozstrzygnięcia, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie o terminie i trybie od-
wołania oraz skutkach braku jego wniesienia, a także podpis z podaniem imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wy-
dania decyzji (w przypadku decyzji w formie dokumentu elektronicznego – kwalifi-
kowany podpis elektroniczny). Dodatkowo w stosunku do decyzji wydanych przez 
komisje stypendialne w II instancji, treść decyzji powinna uwzględniać pouczenie 
o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego o wysokości wpisu 
od skargi oraz możliwość ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów lub 
przyznanie prawa pomocy. 

Analizując treść orzecznictwa, z którego wynikają wytyczne w zakresie treści 
decyzji, wskazać przede wszystkim należy na jej uzasadnienie (szczególnie decyzje 
negatywnie rozstrzygające o przyznaniu stypendium), które to odgrywa szczególną 
rolę ze względu na przedmiot decyzji. Postępowanie w zakresie przyznawania sty-
pendium rektora kończy się wydaniem decyzji, rozstrzygającej o rozdzieleniu dóbr 
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deficytowych (stypendiów) między strony, które o dobro konkurują. Dodatkowo 
przy rozstrzyganiu sprawy, organ administracji interpretuje pojęcia niedookreślo-
ne (np.: ustalone w regulaminie szczegółowe kryteria oceny osiągnięć), tym samym 
decyzja nabiera cech uznaniowych. Jak zostało wskazane, rozstrzygnięcie sprawy 
o przyznanie stypendium zależy nie tylko od treści samego wniosku, ale również 
od tego jak wniosek wypada na tle innych konkurujących ze sobą, co tym bardziej 
podnosi rolę uzasadnienia (wyrok SA w Warszawie z dnia 5 listopada 2013 roku, 
sygn. II SA/Wa 1086/13). Szczegółowe wymogi w zakresie treści uzasadnienia de-
cyzji zawiera treść art. 107 § 3 k.p.a., zgodnie którą „Uzasadnienie faktyczne decyzji 
powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udo-
wodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym 
dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – 
wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa”. Oczywi-
ście wskazane wymogi oraz wytyczne w zakresie uzasadnienia decyzji odnoszą się 
w szczególności do decyzji negatywnej w zakresie przyznania stypendium rektora. 
Zasadne jest natomiast, aby w odniesieniu do decyzji pozytywnej komisja stypen-
dialna odstąpiła od jej uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. (z wyjątkiem 
decyzji wydanych na skutek odwołania)18. 

Istotnym działaniem komisji stypendialnej – z punktu widzenia skutków praw-
nych decyzji oraz rozpatrywania sprawy w II instancji jest doręczenie decyzji. Sto-
sownie do treści art. 110 k.p.a. organ administracji publicznej związany jest wyda-
ną przez siebie decyzją z chwilą doręczenia (ew. ogłoszenia, jednakże w kontekście 
przedmiotu sprawy trudnym do przyjęcia jest możliwość ogłaszania treści decyzji). 
W zakresie sposobu doręczenia decyzji – biorąc pod uwagę jej przedmiot (przy-
znanie świadczeń materialnych) – naturalnym jest konieczność przyjęcia rozwią-
zań przewidzianych przez art. 109 §1 k.p.a. tj. pisemnie lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. Sposób doręczenia decyzji określa treść przepisów art. 
39–49b k.p.a. Stosownie do treści ww. regulacji, prawidłowym jest przyjęcie spo-
sobu doręczania decyzji drogą pocztową za pokwitowaniem (potwierdzeniem od-
bioru), przez pracowników lub inne upoważnione do tego osoby (art. 39 k.p.a.)19. 
Ponadto, po spełnieniu warunków wskazanych w art. 391 § 1 k.p.a. istnieje możli-
wość skutecznego doręczenia decyzji drogą elektroniczną, sposób ten, biorąc pod 
uwagę postępującą informatyzację „obsługi studentów” przez uczelnię, wydaje się 
być coraz powszechniej stosowany. Ponadto, jeżeli student ustanowi pełnomocni-
ka do postępowania o przyznanie stypendium (zgodnie treścią art. 33 k.p.a.; nie 
wydaje się posiadać uzasadnienia wykluczenie w treści regulaminu o przyznawaniu 

18 Szerzej m.in. W. Czerwiński, Nieprawidłowości w działaniu…, op. cit., s. 46-47. 
19 Jak wskazuje się w literaturze, pokwitowanie jako potwierdzenie doręczenia po-

siada znaczenie dowodowe przy ocenie daty rozpoczęcia albo zakończenia biegu oraz oce-
ny dokonania określonych czynności terminu (zwłaszcza w kontekście biegu terminu na 
wniesienie odwołania). Faktu doręczenia organ administracji nie może domniemywać, nie 
dokonanie tej czynności w danych okolicznościach uzasadniać może przywrócenie terminu 
do dokonania czynności bez potrzeby powtórnego doręczania pisma przez organ. Szerzej: 
J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Warszawa 2014, s. 255. 
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stypendium takiej możliwości) skutecznym będzie doręczenie dokonane zgodnie 
z treścią art. 40 k.p.a.

W świetle powyższej regulacji kodeksowej nie wydaje się problematyczne przy-
jęcie w regulaminach rozwiązania polegającego na doręczeniu decyzji poprzez jej 
odbiór od upoważnionego pracownika uczelni (w dziekanacie) przy jednoczesnym 
pisemnym potwierdzeniu jej odbioru przez studenta ze wskazaniem daty dokona-
nia czynności (stosownie do wymogów wskazanych w treści art. 46 k.p.a.). W przy-
padku przyjęcia sposobu doręczenia drogą pocztową lub elektroniczną, istotnym 
jest zwrócenie uwagi wnioskodawców (np.: wprowadzając tożsame postanowienia 
w treści regulaminu przyznawania stypendiów rektora) na treść rozwiązania art. 41 
k.p.a., nakładającego na studenta (lub ustanowionego przez niego pełnomocnika) 
obowiązek informowania organu o każdej zmianie adresu do doręczeń lub adresu 
poczty elektronicznej. Niezrealizowanie tego obowiązku przez wnioskodawcę (albo 
pełnomocnika) nie ma wpływu na wywołanie skutku doręczenia decyzji o przyzna-
niu stypendium rektora. Adresat decyzji (student) nie może powoływać się tym 
samym na wadliwe doręczenie decyzji przez komisję, jako podstawy kierowanego 
odwołania lub w dalszej kolejności – skargi administracyjnej. Doręczenie decyzji 
pod dotychczasowy adres wywołuje bowiem skutek prawny (art. 41 § 2 k.p.a.) taki, 
jakby doręczono ją pod właściwy adres. 

Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji w zakresie rozstrzygnięcia, uprawnienia 
do odwołania lub wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszech-
nego lub skargi do sądu administracyjnego oraz pouczenia w tym zakresie – jest 
możliwe z urzędu (na podstawie art. 111 § 1a k.p.a.) lub na wniosek strony (art. 111 
§1 k.p.a.). Rozstrzygnięcie organu administracji (rektora albo komisji stypendial-
nej) następuje w drodze postanowienia (art. 111 § 2 k.p.a.). Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę na fakt, iż niezależnie od terminu organ administracji może z urzędu 
lub na żądanie wnioskodawcy prostować postanowieniem błędy pisarskie, rachun-
kowe lub inne oczywiste omyłki (stosownie do treści art. 113 k.p.a.). Podkreślenia 
jednak wymaga, iż instytucja ta nie obejmuje zmian i omyłek, które uznać należy za 
istotne, tj. takie które, dotyczą ustalenia prawa obowiązującego, stanu faktycznego, 
jego kwalifikacji prawnej, czy konsekwencji zastosowania normy prawnej. Omyłka 
pisarska o cechach oczywistości to m.in. pomyłka polegająca na niewłaściwym uży-
ciu wyrazu, mylnej pisowni, opuszczenie jednego lub więcej wyrazów, a także taka, 
która obejmuje treści niezgodne w sposób widoczny z myślą organu np.: wypowie-
dziane przez niewłaściwy dobór słowa20. Sprostowanie omyłki przez organ admini-
stracji (rektora albo komisję stypendialną) nie może prowadzić do merytorycznej 
zmiany orzeczenia, nawet w sytuacji, gdy zaistniałaby rozbieżność pomiędzy treścią 
rozstrzygnięcia a uzasadnieniem. Co więcej – przedmiotem sprostowania nie mogą 
być mylne ustalenia faktyczne organu administracji, mylne zastosowanie przepisu 
prawnego, ani określenie konsekwencji prawnych stanu faktycznego. Wskazane błę-
dy mogą być usunięte jedynie w drodze nadzwyczajnych środków prawnych (wyrok 
NSA z dnia 12 kwietnia 2017 roku, sygn. akt II GSK 5208/1621). 

20 Wyrok NSA z dnia 5 lipca 2017 roku, sygn. akt II GSK 3067/15, Legalis nr 
1630256.

21  Legalis nr 1605325.
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Stosownie do treści przepisu art. 175 ust 3 zd. 2 POW procedurę odwoław-
czą inicjuje złożenie przez studenta wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do 
podmiotu, który wydał decyzję w I Instancji (rektor albo komisja stypendialna). 
W kontekście postępowania drugoinstancyjnego istotna jest kodeksowa instytu-
cja wyłączenia pracownika organu (art. 24-27 k.p.a.) – w przypadku, gdy decyzja 
w przedmiocie przyznania stypendium w I instancji wydana została przez komisję 
stypendialną. Stosownie do treści art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. pracownik organu podlega 
wyłączeniu od udziału w sprawie w przypadku, gdy brał udział w wydaniu zaskar-
żonej decyzji. Rektor szkoły wyższej ma obowiązek uwzględnić ten wymóg określa-
jąc skład, sposób i tryb funkcjonowania komisji stypendialnych (m.in. wyrok WSA 
w Bydgoszczy z dnia 21 sierpnia 2012 roku, sygn. akt II SA/Bd 283/1222). Tym 
samym zarówno liczebność oraz skład komisji powinna zostać tak określona, aby 
w rozstrzyganiu sprawy w II instancji brali udział inni członkowie aniżeli w postę-
powaniu pierwszoinstancyjnym23. Praktyczną konsekwencją stosowania instytu-
cji wyłączenia organu jest konieczność zmiany osoby właściwej do podpisywania 
decyzji o przyznaniu stypendium w przypadku konieczności wydania decyzji w II 
instancji. Stosownie do treści art. 175 ust 3 i art. 176 ust 3 POW decyzje o przy-
znaniu stypendium podpisują przewodniczący lub działający z ich upoważnienia 
wiceprzewodniczący. Tym samym w przypadku, gdy decyzje o przyznaniu stypen-
dium podpisywał przewodniczący komisji stypendialnej, decyzje wydane wskutek 
postępowania zainicjowanego złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 
podpisywał działający z upoważnienia przewodniczącego – wiceprzewodniczący 
(lub odwrotnie). 

Stosując odpowiednio przepisy art. 127-140 k.p.a. poświęcone odwołaniu od 
decyzji do postępowania II instancyjnego w zakresie przyznawania stypendium 
rektora, w pierwszej kolejności zwrócić należy na treść przepisu art. 128 k.p.a. Ade-
kwatnie do jego treści, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowany przez 
studenta nie musi być szczegółowo uzasadniony, wystarczy aby z jego treści wynika-
ło, iż jest on niezadowolony z treści decyzji. Co prawda wskazany przepis dopuszcza 
możliwość wprowadzenia wymogów w zakresie treści wniosku przez przepisy szcze-
gólne, jednakże z punktu widzenia specyfiki postępowania stypendialnego, prakty-
ka taka nie wydaje się uzasadniona. Odnosząc się odpowiednio do treści art. 130 
k.p.a., decyzja o przyznaniu stypendium nie powinna zostać wykonana przed upły-
wem terminu do wniesienia odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), 
tym samym problematycznym może się wydawać możliwość wypłaty świadczenia 
przed upływem tego terminu (art. 130 § 1 k.p.a.). Treść art. 130 § 4 k.p.a. jedy-
nie częściowo rozwiewa tę wątpliwość w odniesieniu do decyzji pozytywnej (gdy 

22 OSP 2017/6/57.
23 Warto w tym miejscu wskazać ponadto na treść art. 24 § 3 k.p.a., który to reguluje 

obowiązek wyłączenia pracownika organu w przypadku zaistnienia okoliczności (innych 
niż wskazane w art. 24 §1 k.p.a.) uprawdopodobniających brak zachowania przez pracowni-
ka bezstronności. Jako przykładowe wskazuje się tu na: bliskie relacje rodzinne, towarzyskie 
bądź zawodowe. Podkreślenia wymaga, iż ich uprawdopodobnienie nie wymaga, aby były 
one wykazane w postępowaniu dowodowym. Szerzej: K. Celińska-Grzegorczyk, R. Hauser, 
M. Wierzbowski, Kodeks postępowania…, op. cit., s. 195-196. 
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student otrzymał stypendium)24. Wskazany przepis zakłada możliwość wykonania 
decyzji przed upływem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, jednakże rozstrzygnięcie musi być zgodne z żądaniem wnioskodawcy, któ-
ry uzyskał stypendium. Zasada ta nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy 
student będzie uważał, iż jego osiągnięcia nie zostały właściwie ocenione i w kon-
sekwencji uzyskał stypendium w niższej stawce. Każdorazowo jednak wniesienie 
odwołania, wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.). 

Kolejną kwestią wymagającą podkreślenia są konsekwencje stosowania w po-
stępowaniu odwoławczym przepisu art. 136 k.p.a. w kontekście uzupełnienia ma-
teriału dowodowego. Treść przepisu nakłada na komisję stypendialną obowiązek 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub uwzględnienia dowodów zgło-
szonych przez stronę, jeśli wpłyną one na treść rozstrzygnięcia. Z punktu widzenia 
specyfiki postępowania w zakresie przyznania stypendium rektora, nie wydaje się 
uzasadnione stosowanie art. 136 § 4 k.p.a. i odmówienie uwzględnienia dowodu 
lub przeprowadzenie postepowania wyjaśniającego podając jako przyczynę, iż do-
konanie tych czynności byłoby nadmiernie utrudnione. Komisja stypendialna, sto-
sownie do treści art. 137 k.p.a., związana będzie cofnięciem wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy przez odwołującego się studenta (winna wtedy umorzyć po-
stepowanie jako bezprzedmiotowe), chyba że decyzja o przyznaniu stypendium 
została wydana sprzecznie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w tym 
określającymi procedurę przyznawania stypendium). Stosownie do treści art. 138 
§ 1 k.p.a. komisja stypendialna po przeprowadzeniu postępowania w II instancji 
wydaje decyzję, w której może utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję I instancji, 
umarza postępowanie odwoławcze albo uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo 
w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy. Istotną kwestią jest ponadto 
nałożenie na komisję stypendialną zakazu wydania decyzji, której treść rozstrzyg-
nięcia byłaby mniej korzystna dla odwołującego się studenta, aniżeli treść decyzji 
wydanej w I instancji (art. 138 k.p.a.). Od prawomocnej decyzji wydanej w II in-
stancji, student może złożyć skargę do sądu administracyjnego na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi25. 

Na zakończenie niniejszego artykułu, wskazującego na podstawowe rozwiązania 
kodeksowe, które komisja stypendialna ma obowiązek uwzględnić w trakcie postę-
powania w przedmiocie przyznania stypendium rektora, godne omówienia są środ-
ki nadzwyczajne – wznowienie postępowania (art. 145-152 k.p.a.) oraz stwierdze-
nie nieważności decyzji (art. 156-159 k.p.a.). Ich wykorzystanie (w przypadkach 
ściśle określonych w przepisach k.p.a.) ogranicza się do decyzji ostatecznych (tj. 
prawomocnych decyzji wydanych przez komisję stypendialną w II instancji). Sto-
sownie do treści art. 145 §1 k.p.a. oraz 145 a §1 k.p.a. organ administracji – komisja 
stypendialna w sprawie zakończonej w II instancji, może wznowić postępowanie 

24 Wskazany przepis umożliwia bowiem wykonanie decyzji przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania wówczas, gdy jest ona zgodnie z żądaniem strony. Szerzej: A. Wró-
bel, [w:] A. Wróbel, M. Jaśkowska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komen-
tarz, Warszawa 2016, s. 489. 

25 Dz. U. z 2017, poz. 1369 t.j.
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w przypadku, gdy: 1) dowody, na których oparto ustalenia stanu faktycznego oka-
zały się fałszywe (np.: wtedy, gdy student przedstawił podrobione lub przerobione 
zaświadczenie potwierdzające osiągnięcie), 2) decyzja wydana w wyniku przestęp-
stwa, 3) decyzja została wydana przez pracownika organu, który powinien zostać 
wyłączony ze sprawy w przypadka zajścia okoliczności wskazanych w art. 24, 25 i 27 
k.p.a. (np.: gdy w wydaniu decyzji w II instancji brał udział ten sam członek komisji, 
który rozstrzygał sprawę w I instancji), 4) strona bez własnej winy nie brała udziału 
w postępowaniu, 5) wyjdą na jaw istotne okoliczności lub dowody, które istniały 
w dniu wydania decyzji, ale nie były znane organowi, 6) decyzja wydana bez uzyska-
nia wymaganego stanowiska organu, 7)  zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte 
przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji 
stosownie do art. 2§ 100 k.p.a., 8) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję 
lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione, 9) w przypad-
ku gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu z konstytucją, umową 
międzynarodową lub ustawą. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję 
w ostatniej instancji (odwoławcza komisja stypendialna), po przeprowadzeniu po-
stępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy 
może odmówić uchylenia decyzji (w przypadkach braku stwierdzenia okoliczno-
ści z treści art. 145 §1, art. 145 a, art. 145 b k.p.a.), uchyla decyzję dotychczasową 
i rozstrzyga sprawę co do istoty w przypadkach wznowienia na podstawie 145 §1, 
art. 145 a, art. 145 b k.p.a., albo jeśli nie jest możliwe uchylenie decyzji w przy-
padkach wskazanych w art. 146 k.p.a. – stwierdza wydanie decyzji z naruszeniem 
prawa z uzasadnieniem przyczyny braku uchylenia decyzji. Istotną kwestią jest fakt, 
iż ze wskazanej instytucji komisja stypendialna może skorzystać zarówno z własnej 
inicjatywy ale również na wniosek studenta (odpowiednio do art. 147 k.p.a.).

Stwierdzenie nieważności decyzji następuje z kolei wtedy, gdy: 1) decyzje 
wydano z naruszeniem przepisów o właściwości (choć w kontekście procedury 
przyznawania stypendium trudno o realizację tej przesłanki), 2) wydana zosta-
ła bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (np.: w przypadku 
naruszenia przepisów procedury przyznawania stypendiów), 3) dotyczy sprawy już 
rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, 4) została skierowana do osoby niebędącą 
stroną sprawy (np.: decyzja ostateczna została wydana i wykonana wobec studenta, 
który nie składał wniosku o przyznanie stypendium rektora), 5) była niewykonalna 
w dniu wydania i stan ten ma trwały charakter, 6) jej wykonanie doprowadziłoby 
do popełnienia czynu zabronionego, 7) zawiera wadę powodująca jej nieważność 
z mocy prawa (art. 156 § 1 k.p.a.). Podobnie jak w przypadku wznowienia postepo-
wania, organ administracji (komisja stypendialna) może skorzystać z tej instytucji 
na żądanie strony postępowania, jak i z urzędu (art. 159 k.p.a.).

Możliwość uchylenia decyzji (art. 155-155a k.p.a.) przez organ administracji 
(komisję stypendialną) może dotyczyć decyzji, na podstawie której strona postę-
powania (wnioskujący o stypendium student) nabyła prawo. Decyzja ta może być 
za jego zgodą zmieniona, chyba że sprzeciwia się temu interes społeczny lub interes 
strony. W przypadku natomiast tych decyzji, na podstawie których strona postępo-
wania prawa nie nabyła, może być zmieniona przez organ jedynie wtedy, gdy prze-
mawia za tym interes strony lub interes społeczny. W kontekście procedury przy-
znawania stypendium rektora, z ostatnim przypadkiem możemy mieć do czynienia, 
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gdy komisja stypendialna uchyli decyzję i wyda nową decyzję, której rozstrzygnięcie 
przyznaje stronie postepowania stypendium26. 

Reasumując rozważania niniejszego artykułu, wskazać raz jeszcze należy, iż treść 
przepisu art. 207 p.s.w. zobowiązuje rektora albo komisję stypendialną bądź odwo-
ławczą komisję stypendialną do stosowania przepisów k.p.a. w procedurze przyzna-
wania stypendium rektora. Treść wskazanego aktu normatywnego musi być ponadto 
uwzględniona w treści aktu o wewnętrznie obowiązującym charakterze określają-
cego warunki oraz procedurę przyznawania wskazanego świadczenia. Biorąc pod 
uwagę praktykę działania komisji stypendialnych w tym zakresie oraz orzecznictwo 
sądów administracyjnych – uzasadnionym jest wniosek, iż nie zawsze organy orze-
kające zwracają dostateczną uwagę na treść wskazanej regulacji o powszechnie obo-
wiązującym charakterze. Sądy administracyjne poprzez formułowanie wytycznych 
działania organów stypendialnych, przyczyniają się do poprawy działania komisji, 
jednakże biorąc pod uwagę, iż do sądów trafiają przeważnie skargi na decyzje nega-
tywne, trudno jest w skali globalnej ocenić legalność działania komisji. 

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie stosowania przepisów k.p.a. w procedurze przyznawania 

stypendium rektora dla najlepszych studentów, ze szczególnym uwzględnieniem w treści tekstu osiąg-
nięć sportowych. Autor wskaże tym samym na kwestie zakresu oraz obligatoryjności uwzględniania 
przepisów k.p.a. w treści regulaminów przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów. 
Zagadnienia te uzupełnione zostaną wnioskami wynikających z analizy orzecznictwa sądów admini-
stracyjnych, wydanego wskutek kontroli legalności decyzji o przyznaniu stypendium. Opracowanie 
w sposób całościowy zwróci więc uwagę na specyfikę interpretacji treści przepisów k.p.a. organ roz-
strzygający o przyznaniu stypendium rektora. 

Słowa kluczowe: prawo administracyjne, sport, kodeks postępowania administracyjnego, decyzja 
administracyjna, szkolnictwo wyższe, indywidualna sprawa, studenci, organy uczelni

Summary
The subject of the article is the issue of the application of the provisions of the Code of Admin-

istrative Procedure in the procedure of awarding the Rector’s scholarship for the best students. Par-
ticular attention will be paid to the awarding of the Rector’s scholarship for sports achievements. The 
author will indicate the issues of the scope and obligatory character of including the provisions of the 
Code of Administrative Procedure in the regulations governing the award of the Rector’s scholarship 
for the best students. These issues will be supplemented with conclusions resulting from the analysis of 
the judgments of administrative courts. The study in a holistic way will draw attention to the specifici-
ty of the interpretation of the contents of the provisions of the Code of Administrative Procedure, the 
body deciding on the award of the Rector’s scholarship.

Keywords: administrative law, sport, Code of Administrative Procedure, administrative decision, 
higher education, individual case, students, university authorities

26 Szerzej: J. Pakuła, Nadzór nad działalnością komisji stypendialnych, [w:] J. Pakuła 
(red.), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, Toruń 2013, s. 234-235.
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mgr Marcin Gołębiowski

Własne fundusze stypendialne 
 jako element systemu  

wspierającego studentów-sportowców

Sytuacja demograficzna Polski, obowiązujący system boloński oraz zasady finan-
sowania szkolnictwa wyższego, wymuszają na uczelniach wyższych podejmowanie 
systemowych działań o charakterze projakościowym, mających na celu przyciąga-
nie i kształcenie najlepszych studentów. Uczelnie, kreując talenty, zarówno w sferze 
naukowej, artystycznej, jak i sportowej, wzmacniają kapitał intelektualny w Polsce. 
Szkoły wyższe, realizując swoją misję oraz strategię rozwoju, powinny stwarzać wa-
runki do efektywnego i dynamicznego funkcjonowania studenckich talentów we 
wszystkich obszarach ich działalności1. Jedną z form ustawowego wsparcia tego 
typu działalności jest możliwość utworzenia na uczelniach, zarówno publicznych, 
jak i niepublicznych2, własnego funduszu stypendialnego. 

Regulacje prawne 

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyż-
szym3, dalej p.s.w., uczelnia może utworzyć, ze środków innych niż określone w art. 
94 ust. 1 i 6, własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników i studen-
tów oraz doktorantów. Powyższy przepis wyłącza możliwość utworzenia własnego 
funduszu stypendialnego, zgodnie z art. 94 ust. 1 i 6, ze środków pochodzących 
z dotacji budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jak 
i ich związków. Ponadto, przepis ust. 1 stanowi, że stypendia z  funduszu własnego 
mogą być przyznane, jeżeli statut uczelni tak stanowi, niezależnie od stypendiów 
określonych z art. 173 ust. 1 i art. 199 ust. 1 ustawy. Ustawodawca, dokonując odwo-
łania do statutu uczelni, przyznaje uczelniom prawo do decydowania, w granicach 
określonych przez ustawę, w ramach konstytucyjnie zagwarantowanej autonomii4.
Trybunał Konstytucyjny uznaje, że autonomia szkoły wyższej to „konstytucyjnie 
chroniona sfera wolności prowadzenia badań naukowych i kształcenia, w ramach 

1 T. Wawak, Jakość zarządzania w szkołach wyższych, Kraków 2012, s. 214.
2 B. Kucia-Guściora [w:] M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz 

2012, Warszawa 2012. Źródło internetowe: https://legalis.pl/ (data odczytu: 3.11.2017 r.).
3 Ustawa z dnia 25 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005, nr 

164, poz. 1365).
4 Zgodnie z art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypo-

spolitej Polskiej (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
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obowiązującego porządku prawnego”5. Przyznanie uczelniom wyższym autonomii 
w zakresie samoregulacji (samostanowienia), umożliwia uczelniom wprowadzanie 
reguł kształtujących funkcjonowanie różnych obszarów funkcjonowania uczelni 
w granicach prawnie dopuszczalnych6. Autonomia w zakresie własnego funduszu 
stypendialnego rozciąga się zarówno na uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

Zgodnie z powyższym, warunkiem koniecznym do utworzenia własnego fun-
duszu stypendialnego na uczelni jest wprowadzenie niezbędnych regulacji w sta-
tucie uczelni. Postanowienia statutu uczelni nie mogą natomiast występować poza 
ramy ustawowego upoważnienia, co podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 
marca 2008 roku7. Upoważnienie ustawowe, dotyczące fakultatywnego utworzenia 
na uczelni własnego funduszu stypendialnego, nie określa organu bądź zespołu or-
ganów odpowiedzialnych za utworzenie funduszu własnego oraz przeprowadzenie 
procedury rozdysponowania środków finansowych. Kierując się zasadą autonomii 
uczelni oraz samodzielności w zakresie kształtowania struktur organizacyjnych, na-
leży przyjąć, że uczelnie w statutach wskazują organy upoważnione do dysponowa-
nia środkami finansowymi zgromadzonymi w ramach własnego funduszu stypen-
dialnego8. Dokonując analizy przepisów prawnych ustawy p.s.w., należy przyjąć, że 
organem kolegialnym władnym do uchwalenia, jak i zmiany statutu uczelni publicz-
nej, co w praktyce oznacza również uchwalenie własnego funduszu stypendialnego, 
jest senat uczelni. Należy również przyjąć, zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy p.s.w., 
że rektor uczelni publicznej, jako organ jednoosobowy podejmujący decyzje we 
wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez 
ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza, jest orga-
nem odpowiedzialnym za rozdysponowanie środków finansowych zgromadzonych 
w ramach własnego funduszu stypendialnego. W przypadku uczelni niepublicznej, 
zgodnie z art. 64 ust. 5 i 6 w nawiązaniu do art. 60 ust. 7, organem odpowiedzialnym 
za podział środków w ramach funduszy własnych uczelni jest rektor lub inny organ 
jednoosobowy wskazany w statucie uczelni niepublicznej. Zasadnym jest również 
stwierdzenie, że w przypadku powołania przez uczelnię własnego funduszu stypen-
dialnego, należy upoważnić dany organ do wydania aktu regulującego procedurę 
przyznawania środków finansowych dla pracowników, doktorantów i studentów9. 

Ustawa p.s.w. wyróżnia trzy ogólne grupy interesariuszy wewnętrznych upraw-
nionych do otrzymania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego: pracow-
ników, doktorantów oraz studentów. Ustawodawca nie wprowadza ograniczeń iloś-
ciowych dotyczących tworzonych funduszy stypendialnych. Nie wskazuje również 
kryteriów ani kategorii osiągnięć stanowiących podstawę do ubiegania się o stypen-
dium w ramach tego funduszu. Należy zatem przyjąć, że celem ustawodawcy było 

5 Wyrok TK z 8.11.2000 r., SK 18/99, OTK 2000, nr 7, poz. 258.
6 Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86 2016, wyd. 1, red. M. Safjan, L. 

Bosek, Art. 70 [Prawo do nauki; obowiązek szkolny]. Źródło internetowe: https://legalis.
pl/ (data odczytu: 3.11.2017 r.).

7 Wyrok SN z dnia 19 marca 2008 r., I PK 227/07, OSNP 2009, nr 1314, poz. 175.
8 B. Kucia-Guściora [w:] M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz 

2012, Warszawa 2012. Źródło internetowe: https://legalis.pl/ (data odczytu: 3.11.2017 r.).
9 Ibidem.
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stworzenie możliwości samodzielnego kształtowania przez uczelnie polityki pre-
miowania różnych form aktywności lub osiągnięć studentów, doktorantów i pra-
cowników. Przyjęta przez uczelnie polityka premiowania osiągnięć lub aktywności 
wymienionych grup społeczności akademickiej, w ocenie autora, powinna wynikać 
zarówno z katalogu podstawowych zadań uczelni, określonych w art. 13 ust. 1 usta-
wy p.s.w., jak i dokumentów ogólnouczelnianych, takich jak misja i strategia rozwo-
ju uczelni wyższej, zapewniających systemowy rozwój szkoły wyższej. Ustawa p.s.w. 
w art. 103 nie ogranicza również możliwości tworzenia wielu funduszy stypendial-
nych, w zależności od grupy odbiorców lub rodzaju premiowanej aktywności. 

Ustawa, w ust. 2 art. 104 uszczegóławia zasady przyznawania stypendiów z fun-
duszu własnego dla studentów i doktorantów, gwarantując udział organów samo-
rządu studenckiego i doktoranckiego w procesie przyznawania świadczeń. Zgodnie 
z przywołanym przepisem stypendia są przyznawane studentom i doktorantom, 
w uzgodnieniu odpowiednio z uczelnianym organem wykonawczym samorządu 
studenckiego wskazanym w regulaminie samorządu studenckiego lub z uczelnianym 
organem wykonawczym samorządu doktorantów wskazanym w regulaminie samo-
rządu doktorantów. Zastosowane rozwiązanie jest częściowo analogiczne z proce-
durą podziału środków finansowych związanych z bezzwrotną dotacją budżetową 
na pomoc dla studentów, określoną w art. 174, w związku z art. 103 ustawy. Różni-
ca polega w określeniu organu samorządu studentów biorącego udział w uzgodnie-
niu zasad podziału środków. Zgodnie z ust. 2 art. 104 procedura uzgodnienia ma 
być przeprowadzona z organem wykonawczym samorządu, natomiast art. 174 usta-
wy stanowi, że podział środków następuje przez Rektora w uzgodnieniu z uczelnia-
nym organem samorządu studenckiego, bez wskazywania pozycji organu w ustroju 
samorządu (organ uchwałodawczy czy też wykonawczy). Świadczenia pochodzące 
z funduszu pomocy materialnej w ramach stypendiów rektora dla najlepszych stu-
dentów są przyznawane, zgodnie art. 181 i 182 ustawy, studentom którzy osiągnęli 
za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne 
lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym. O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na 
pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem 
olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmioto-
wej o zasięgu ogólnopolskim. Ustawodawca, w przepisach dotyczących świadczeń 
pomocy materialnej wyróżnia grupę osiągnięć i aktywności szczególnie premiowa-
nych z dotacji budżetowej. Wyróżnienie grup osiągnięć naukowych oraz aktywno-
ści artystycznych i sportowych, może stanowić podstawę określenia przez uczelnie 
zasad przyznawania środków z własnego funduszu stypendialnego, poprzez rozsze-
rzenie kategorii osiągnięć lub szczególnego premiowania studentów wykazujących 
się dokonaniami naukowymi, artystycznymi i sportowymi. 

Zasady finansowania

Art. 104 ustawy p.s.w. dopuszcza możliwość tworzenia przez uczelnie własnego 
funduszu stypendialnego, ze środków finansowych niepochodzących z dotacji bu-
dżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków. Szczegóły 
tworzenia funduszu własnego określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy p.s.w. 
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z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej 
uczelni publicznych10. Zgodnie z § 12 rozporządzenia, fundusz może być tworzony 
na uczelni w formie odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej. Odpis ten 
nie może być większy niż 20% planowanego zysku netto na dany rok. W przypad-
ku osiągnięcia zysku mniejszego niż planowany, odpis ustala się w odpowiedniej 
proporcji, a w przypadku osiągnięcia zysku większego, odpis ustala się w wysokości 
planowanej. Należy stwierdzić, że uczelnia publiczna, która planuje uruchomienie 
własnego funduszu stypendialnego musi wypracować zysk netto w danym roku, 
środki finansowe natomiast mogą być wydatkowane od nowego roku obrotowego. 
Brak zysku netto stanowi negatywną przesłankę, niepozwalającą na uruchomienie 
funduszu. Prowadzenie przez uczelnię publiczną funduszu stypendialnego wiąże się 
z kondycją finansową uczelni, jako jednostki finansów publicznych, zgodnie z usta-
wą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych11. Ustawodawca, w ust. 5 § 
12 rozporządzenia dopuszcza również alternatywne utworzenie własnego fundu-
szu stypendialnego ze środków pochodzących z wpłat osób fizycznych i prawnych 
przeznaczonych na ten fundusz. Jednakże prowadzenie funduszu jedynie ze środ-
ków pochodzących od dobrowolnych wpłat nie mających charakteru stałego, nie 
zapewnia stabilności funkcjonowania funduszu stypendialnego12. Należy natomiast 
podkreślić, że ustawa nie narzuca obowiązku cykliczności w wypłatach stypendiów. 
Za stypendium należy również uważać jednorazową wypłatę w postaci świadczenia 
materialnego. Ustawodawca nie określa również, czy środki zgromadzone w ramach 
własnego funduszu stypendialnego mają być wykorzystane tylko w roku obroto-
wym następującym po roku, w którym dokonany został odpis, czy też uczelnia pub-
liczna może wydatkować te środki w latach kolejnych, nawet w przypadku braku 
odpisów na wydzielony rachunek księgowy. Należy przyjąć, że rozwiązanie takie jest 
prawnie dopuszczalne. 

Studenci będący beneficjentami stypendium w ramach własnego funduszu 
stypendialnego, korzystają z ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od osób 
fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych13, świadczenia pomocy materialnej 
dla studentów pochodzące ze środków własnych uczelni – przyznane na 
podstawie przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym są zwolnione z obowiązku 
podatkowego. Stanowisko takie potwierdzają Interpretacje przepisów prawa 
podatkowego dotyczące przyznawania świadczeń ze środków uczelnianego fun-

10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegó-
łowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U.  2012, poz. 1533).

11 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, 
poz. 1240).

12 B. Kucia-Guściora, [w:] M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Ko-
mentarz 2012, Warszawa 2012. Źródło internetowe: https://legalis.pl/ (data odczytu: 
3.11.2017 r.).

13 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 
1991, nr 80, poz. 350)
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duszu stypendialnego IBPBII/1/415-55/11/HK14, IBPBII/1/415-947/12/HK15, 
ILPB1/4511-1-477/15-4/AP16.

Rodzaje własnych funduszy stypendialnych

W celu dokonania wyróżnienia rodzajów własnych funduszy stypendialnych 
funkcjonujących na poszczególnych uczelniach publicznych w Polsce należy zasto-
sować kryterium podmiotowe oraz kryterium przedmiotowe. Kryterium podmio-
towe podziału funduszy stypendialnych odnosi się do adresatów funduszu stypen-
dialnego. Na podstawie wykładni art. 104 ustawy p.s.w. należy wydzielić następujące 
grupy odbiorców stypendiów: 

a. pracowników (bez wskazania grupy pracowniczej), 
b. doktorantów (uczestników studiów doktoranckich),
c. studentów (bez względu na poziom i tryb studiów);

Stosując kryterium przedmiotowe należy wyróżnić rodzaje aktywności będące 
podstawą oceny przyjętej w zasadach przyznawania stypendiów w ramach funduszy 
własnych uczelni. Na podstawie przeprowadzonej analizy regulaminów własnych 
funduszy stypendialnych publicznych uczelni wyższych w Polsce, należy przyjąć 
następującą klasyfikacje funduszy stypendialnych:

d. za osiągnięcia naukowe oraz badawczo-rozwojowe, w tym pozyskanie środ-
ków zewnętrznych czy otrzymanie grantu na realizację projektu badawczego, 
e. za działalność społeczną oraz mającą na celu promocję uczelni,
f. za działalność artystyczną,
g. za działalność sportową,
h. mieszane, premiujące działalność naukową, artystyczną oraz sportową,
i. bez wyszczególnienia określonych aktywności, w tym wyjazdy międzyna-
rodowe, staże krajowe i zagraniczne, kontynuacja studiów.

Zastosowany na potrzeby niniejszego opracowania podział własnych funduszy 
stypendialnych został dokonany na podstawie analizy regulaminów obowiązujących 
w uczelniach publicznych: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie17 

14 Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 2 
maja 2011 r., IBPBII/1/415-55/11/HK.

15 Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 30 
stycznia 2013 r., IBPBII/1/415-947/12/HK.

16 Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, z dnia 20 lipca 
2015 r., ILPB1/4511-1-477/15-4/AP.

17 Zasady przyznawania środków finansowych z Własnego Funduszu Stypendialne-
go SGGW dla młodych nauczycieli akademickich i doktorantów wyjeżdżających za granicę 
w celu prowadzenia badań lub kontynuacji studiów, rok akademicki 2017/2018. Źródło 
internetowe: http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/informacje-dla-pracow-
nikow/wyjazdy/wlasny-fundusz-stypendialny (data odczytu:3.11.2017 r.).
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Politechnika Łódzka18, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie19, 
Politechnika Warszawska20, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie21, Politechnika Gdańska22, Uniwersytet Gdański23, Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski Jana Pawła II24, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej25, Wojskowa 
Akademia Techniczna w Warszawie26, Uniwersytet Medyczny w Łodzi27, Państwo-
wa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu28, Akademia Wychowania Fizyczne-

18 Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Łódzkiej. Źródło 
internetowe: https://www.p.lodz.pl/pl/regulamin-wlasnego-funduszu-stypendialnego-pl 
(data odczytu: 3.11.2017 r.).

19  Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego dla Pracowników Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Źródło internetowe: http://ur.krakow.pl/
index/site/2035 (data odczytu: 3.11.2017 r.).

20 Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Warszawskiej. 
Źródło internetowe: https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Regulaminy/
Regulamin-Wlasnego-Funduszu-Stypendialnego-Politechniki-Warszawskiej (data odczytu: 
3.11.2017 r.).

21 Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Źródło internetowe: http://www.dss.agh.edu.pl/fileadmin/default/tem-
plates/css/j/dss/system/Regulamin-wlasnego-funduszu-styp-2015.pdf (data odczytu: 
3.11.2017 r.).

22  Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego. Źródło internetowe: https://
pg.edu.pl/dsn/stypendia-rektora-z-wlasnego-funduszu-stypendialnego (data odczytu: 
3.11.2017 r.).

23 Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu Gdańskiego asy-
stentom, doktorantom i studentom. Źródło internetowe: http://arch.ug.edu.pl/pl/admini-
stracja/_upload/akty_normatywne/2317/files/zal2u50_13.pdf (data odczytu: 3.11.2017 
r.).

24 Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego. Źródło internetowe: http://bip.
kul.lublin.pl/files/252/Regulamin_Wlasnego_Funduszu_Stypendialnego.pdf (data odczy-
tu: 3.11.2017 r.).

25 Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej. Źródło internetowe: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/0103/115016-
-regulamin-wfs-16-12-2016-3-z-poprawkami.pdf (data odczytu: 3.11.2017 r.).

26 Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrow-
skiego zmieniające zarządzenie w sprawie tworzenia własnego funduszu stypendialnego 
i szczegółowych zasad przyznawania stypendiów z tego funduszu. Źródło internetowe: 
http://www.ioe.wat.edu.pl/data/zalaczniki/Informacje/ZARZADZENIE_Stypendia.pdf 
(data odczytu: 3.11.2017 r.).

27 Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadze-
nia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Źródło internetowe: http://umed.pl/pliki/2014/12/Zarz%C4%85dzenie_2017_037.pdf 
(data odczytu: 3.11.2017 r.).

28 Regulamin przyznawania stypendiów dla pracowników i studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z własnego funduszu stypendialnego. Źródło 
internetowe: http://www.pwsz-ns.edu.pl/images/pwsz/uczelnia/wlasny-fundusz-stypen-
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go Józefa Piłsudskiego w Warszawie29, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu 
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku30, Akademia Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu31, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Kato-
wicach32, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie33, Akademia 
Morska w Szczecinie34, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szcze-
cinie35, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu36. Analiza obejmuje wszystkie typy 
uczelni publicznych w Polsce. W zestawieniu ujęto uczelnie akademickie, zawodo-
we, wojskowe, artystyczne, medyczne oraz morskie. Na podstawie przeprowadzo-
nej analizy obowiązujących regulaminów własnych funduszy stypendialnych należy 
stwierdzić, że głównym celem wprowadzania dodatkowej gratyfikacji różnych grup 
społeczności akademickiej jest wyróżnienie osób wykazujących się aktywnością na 

dialny/pwsz_w_nowym_s%C4%85czu_regulamin-fundusz_stypendialny.pdf (data odczy-
tu: 3.11.2017 r.).

29 Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego 
funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Źródło inter-
netowe: http://awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0007/13867/Regulamin-Wlasnego-
-Funduszu-Stypendialnego.pdf (data odczytu: 3.11.2017 r.).

30 Zarządzenie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Gdańsku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń 
dla studentów, doktorantów i pracowników posiadających wybitne osiągnięcia sporto-
we finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Gdańsku. Źródło internetowe: http://awf.gdansk.sisco.info/zalaczniki/364
/Z-5-2016_19-02-2016_13-28-59.pdf (data odczytu: 3.11.2017 r.).

31 Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Akademii Wychowania Fizycz-
nego we Wrocławiu. Źródło internetowe: http://awf.wroc.pl/files_mce/STUDIA/dokto-
ranckie/2010/regulamin_stypendiow.pdf (data odczytu: 3.11.2017 r.).

32 Uchwała Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Kato-
wicach w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego. Źródło 
internetowe: https://www.bip.awf.katowice.pl/userfiles/file/Uchwa%C5%82y%20Sena-
tu%202013/03_grud/US_08_grud_2013.pdf (data odczytu: 3.11.2017 r.).

33 Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego UMFC. Źródło internetowe: 
http://samorzad.chopin.edu.pl/files/2012/01/wlasny-fundusz-regulamin.pdf (odczytu 
3.11.2017 r.).

34 Własny Fundusz Stypendialny na AM w Szczecinie. Źródło internetowe: https://
www.am.szczecin.pl/wfs (data odczytu: 3.11.2017 r.).

35 Uchwała Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersyteckiego Technologiczne 
w Szczecinie w sprawie zasad przyznawania stypendiów w własnego funduszu stypendial-
nego pracownikom, doktorantom i studentom. Źródło internetowe: http://www.zut.edu.
pl/fileadmin/pliki/2017/lo21/Uchwa%C5%82a_nr_13_z_2009_r.pdf (data odczytu: 
04.11.2017 r.).

36 Regulamin przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze 
studentom, doktorantom i młodym naukowcom z Własnego Funduszu Stypendialnego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Źródło internetowe: http://ue.poznan.pl/pl/
pracownicy,c359/sprawy-pracownicze,c7108/wlasny-fundusz-stypendialny,a68091.html 
(data odczytu: 28.11.2017 r.).
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polu naukowym oraz badawczo-rozwojowym (np. Politechnika Warszawska, Uni-
wersytet Gdański) Należy stwierdzić, że tylko część uczelni akademickich w spo-
sób kompleksowy reguluje przyznawanie świadczeń stypendialnych za aktywności 
osiągane na różnych płaszczyznach, zarówno naukowej, artystycznej, jak i sporto-
wej (np. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Trzecią grupę stanowią uczelnie, 
które ze względu na specyfikę funkcjonowania przyznają dodatkowe świadczenia 
stypendialne za określone aktywności zdobyte we wskazanych płaszczyznach od-
powiadających wiodącemu profilowi kształcenia, jak osiągnięcia artystyczne (np. 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) czy osiągnięcia sportowe (np. Akade-
mia Wychowania Fizycznego w Warszawie). Należy podkreślić, że bez względu na 
rodzaj premiowanych aktywności, wprowadzanie przez uczelnie wyższe własnych 
funduszy stypendialnych jest elementem systemów mających na celu wsparcie, 
w szczególności studentów i doktorantów. 

Dokonując analizy dokumentów wewnątrzuczelnianych uczelni niepublicz-
nych, należy stwierdzić, że głównym celem wprowadzania własnych funduszy sty-
pendialnych jest wprowadzanie systemów gratyfikacji osiągnięć naukowych stu-
dentów lub wprowadzanie bonifikat na pokrycie części kosztów kształcenia. Należy 
również zwrócić uwagę, że uczelnie niepubliczne w większym stopniu wykorzystują 
możliwości udzielania wsparcia oferowanego przez fundacje, działające na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach37, które w swoich ce-
lach statutowych odwołują się do udzielania wsparcia na rzecz studentów konkret-
nej uczelni niepublicznej.

Stypendia sportowe jako element systemowego wsparcia 
studentów

Jednym z podstawowych zadań uczelni, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy p.s.w., jest 
stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów. Pod tym pojęciem 
należy rozumieć, nie tylko zapewnianie możliwości realizacji zajęć z wychowania 
fizycznego studentów, tworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej, ale również 
wprowadzanie systemowych rozwiązań projakościowych mających na celu jak naj-
pełniejszą realizację przez uczelnie zadań wyznaczonych przez ustawodawcę. Syste-
mowe podejście uczelni powinno przejawiać się również w realizacji działań stymu-
lujących rozwój aktywności sportowej studentów. Ustawa, poprzez dopuszczenie 
możliwości tworzenia własnego funduszu stypendialnego przyznaje uczelniom 
narzędzie pozwalające na gratyfikację osiągnięć sportowych. Na podstawie przepro-
wadzonej analizy dokumentów konstytuujących własne fundusze stypendialne na 
uczelniach, należy stwierdzić, że cele, dla jakich wyodrębniane są fundusze własne, 
w znaczącej większości odpowiadają misji i strategii rozwoju uczelni. 

Własne fundusze stypendialne tworzone na uczelniach akademickich, wprowa-
dzają możliwość gratyfikacji osiągnięć sportowych studentów, jako jednego z ele-
mentów katalogu osiągnięć stanowiących podstawę oceny. Punktacji podlegają m.in. 
takie osiągnięcia sportowe jak: udział w rozgrywkach sportowych co najmniej II ligi 

37 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984, nr 21, poz. 97).
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(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), osiągnięcie wysokiego miejsca (I-III) 
w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym oraz człon-
kostwo w AZS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), zdobycie wyróżniających 
osiągnięć w skali krajowej lub międzynarodowej (Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie), osiągnięcia prowadzące do podniesienia kwalifikacji 
i poziomu wykształcenia (Warszawska Akademia Techniczna) czy osiągnięcia (ze-
społowe) osób reprezentujących Politechnikę Gdańską w rozgrywkach co najmniej  
II ligi (wg klasyfikacji stosowanej przez organizatorów) oraz indywidulane osiągnię-
cia sportowe osób reprezentujących Politechnikę Gdańską. Regulaminy własnych 
funduszy stypendialnych określają zasady ubiegania się o stypendium oraz wskazu-
ją organy (komisje) odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosków i przyznanie świad-
czeń materialnych. 

Rozbudowane systemy własnego funduszu stypendialnego w obszarze stypen-
diów sportowych funkcjonują na uczelniach sprofilowanych na kształcenie w dzie-
dzinie nauk o kulturze fizycznej. Celem wprowadzania uczelnianych systemów 
stypendialnych jest umożliwienie rozwoju sportowego uzdolnionych studentów 
– zawodników reprezentujących Uczelnie lub utrzymanie przez nich mistrzostwa 
sportowego zgodnie z przyjętą misją i strategią uczelni. Rozbudowana formuła 
przyznawania stypendiów sportowych została zastosowana w Regulaminie przy-
znawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypen-
dialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Regulamin określa  
3 kategorie uczelnianego stypendium sportowego:
1. I kategoria: członkowie kadry olimpijskiej kategorii „A” i „B”, finaliści ostat-

nich Igrzysk Olimpijskich lub Mistrzostw Świata, medaliści ostatnich Mi-
strzostw Europy, Akademickich Mistrzostw Świata, Europy i Uniwersjady;

2. II kategoria: medaliści Mistrzostw Polski seniorów/członkowie szkolenia 
centralnego polskich związków sportowych – członkowie kadry olimpijskiej 
kategorii „C”/zawodnicy podstawowego składu drużyn gier zespołowych, wy-
stępujący w pierwszej lub wyższej klasie rozgrywkowej w liczbie nie większej 
niż skład wyjściowy zespołu;

3. III kategoria: medaliści Młodzieżowych Mistrzostw Polski.

Analizowane regulaminy obowiązujące w Akademiach Wychowania Fizyczne-
go w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku wymagają od osób ubiegają-
cych się o przyznanie stypendium członkostwa w Klubach Uczelnianych Akade-
mickiego Związku Sportowego. Członkowie zarządu Klubów Uczelnianych mają 
również zapewnioną możliwość opiniowania wniosków lub zasiadania w komisjach 
przyznających stypendia. Wprowadzenie obligatoryjności wydawania opinii przez 
kluby sportowe AZS ma na celu sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i praw-
dziwością złożonych oświadczeń przez studentów-sportowców. Włączenie przed-
stawicieli klubów sportowych do procesu oceny wniosków stypendialnych świad-
czy również o roli i znaczeniu klubów uczelnianych w systemie wsparcia studentów 
ofertowanym przez uczelnie. 
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Stypendia z własnego funduszu stypendialnego w raportach 
zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W ramach przeprowadzanych wizytacji zespołów oceniających Polskiej Komi-
sji Akredytacyjnej dokonujących oceny instytucjonalnej (lata 2012-2016), zgodnie  
z § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie podstawowych kryteriów 
i zakresu oceny programowej i oceny instytucjonalnej38, weryfikowany był system 
wsparcia studentów i doktorantów. Jednym z kryteriów była ocena jednostki za-
pewniania studentom i doktorantom wsparcia w zakresie pomocy materialnej 
w procesie uzyskiwania efektów kształcenia oraz rozwoju aktywności naukowej, 
artystycznej oraz sportowej. Ocenie mogą również podlegać własne fundusze sty-
pendialne, jako element wsparcia dla studentów. Na podstawie raportów39 z prze-
prowadzonych wizytacji należy stwierdzić, że zespoły pozytywnie oceniają funkcjo-
nowanie systemów stypendialnych ze środków własnych uczelni. 

Wnioski

Ocenia się, że uczelnie publiczne, kierując się polityką projakościową, urucha-
miają fundusze stypendialne tworzone ze środków własnych uczelni. Stosując kry-
terium przedmiotowe podziału funduszy własnych, należy stwierdzić, że w dominu-
jącej części stypendia przyznawane są jedynie za osiągnięcia naukowe. Jedynie część 
uczelni akademickich przyjęła kompleksowe rozwiązania wyróżniania osiągnięć 
studentów zdobywanych na płaszczyźnie artystycznej czy sportowej. Rozbudowane 
systemy wsparcia studentów sportowców obowiązują natomiast na uczelniach spor-
towych tj. Akademiach Wychowania Fizycznego, co wynika z profilu działalności 
tych szkół wyższych. Funkcjonowanie własnych funduszy stypendialnych pozytyw-
nie oceniają zespoły Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

W ocenie autora należy dobrze ocenić działalność uczelni wyższych w zakresie 
gromadzenia środków wypracowanych w formie zysku netto oraz przekazywania 
ich na własne fundusze stypendialne. Jednocześnie, brak kompleksowości regula-
cji oraz ograniczenia zakresu przedmiotowego i wyłączenia możliwości gratyfikacji 
aktywności artystycznych i sportowych w regulaminach własnych funduszy sty-
pendialnych poszczególnych uczelni prowadzi do braku zaangażowania studentów 
w rozwój swoich talentów na wskazanych płaszczyznach. Uczelnie tworząc własne 
systemy stypendialne powinny kierować się przyjętymi dokumentami strategicz-
nymi tj. misją i strategią uczelni, jak i wypełnianiem podstawowych zadań uczelni 
określonych w ustawie regulującej system szkolnictwa wyższego w Polsce. 

Zdaniem autora, zasadnym jest wprowadzanie do regulaminów własnego fun-
duszu stypendialnego postanowień dotyczących podziału liczby stypendiów w ra-

38 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 
2014 roku w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej i oceny insty-
tucjonalnej (Dz.U. 2014, poz. 1356).

39 Źródło internetowe: http://www.pka.edu.pl/portfolio-item/baza-ocen/ (data 
odczytu: 29.12.2017 r.).
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mach przewidzianej puli środków finansowych stosując kryterium podmiotowe 
lub przedmiotowe. Rozwiązanie takie obowiązuje m.in. na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej. Za właściwe należy również uznać stosowanie w regulaminach 
poszczególnych uczelni procentowego podziału środków przewidzianych dla po-
szczególnych grup adresatów stypendiów (np. Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny). Jasne kryteria podziału środków finansowych oraz zagwaranto-
wanie stypendiów za osiągnięcia sportowe w każdej edycji konkursów stypendial-
nych, ma na celu zapewnienie dostępu do możliwości otrzymania wsparcia finanso-
wego dla studentów-sportowców na takich samych zasadach, jak osoby wykazujące 
osiągnięcia w innych obszarach studenckiej aktywności. 

Streszczenie
Artykuł porusza tematykę związaną z funkcjonowaniem własnych funduszy stypendialnych jako 

elementów systemów wsparcia studentów-sportowców. Pierwsza część artykułu prezentuje prawne re-
gulacje tworzenia oraz zasady funkcjonowania własnych funduszy stypendialnych. W drugiej części 
na podstawie analizy przepisów wewnętrznych poszczególnych uczelni publicznych opisane zostały 
rodzaje funduszy stypendialnych tworzone ze środków własnych szkół wyższych. Ostatnie przedsta-
wione zagadnienie dotyczy elementów systemowego wsparcia studentów-sportowców w uczelniach, 
w szczególności w postaci możliwości otrzymania wsparcia w postaci świadczeń materialnych z włas-
nych funduszy stypendialnych. W tej części ocenie poddane zostały raporty zespołów oceniających 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie systemów wsparcia dla studentów i doktorantów. 

Słowa kluczowe: własny system stypendialny, stypendia rektora, finansowanie sportowców, fun-
dusz stypendialny

Summary
The article discusses how institution’s own scholarship funds are used for supporting students 

actively engaged in sports activities. In the first part, the article details legal regulations governing the 
procedures of creating institution’s own scholarship funds as well as principles applying to their use. 
The second part of the article is based on analysis of internal regulations adopted in selected public 
universities. In this section, the author presents different types of scholarship funds obtained from 
higher education institution’s own financial resources. The final matter being discussed concerns a va-
riety of elements of system-based support provided to university students actively engaged in sports 
activities. In particular, this section pertains to opportunities for receiving resource benefits derived 
from institution’s own scholarship funds. In this final part of the article, the author evaluates reports 
on student and Ph.D. student support systems, which were produced by evaluation groups of the Po-
lish Accreditation Committee.

Keywords: own scholarship system, Rector’s scholarships, financing athletes, scholarship fund
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System przyznawania stypendiów za wyniki 
w sporcie – rozwiązanie modelowe w świetle 

przeprowadzonych badań

Wprowadzenie

Zadanie badawcze „Funkcjonujące systemy przyznawania stypendiów rektora za 
wyniki w sporcie w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym” było bez wątpie-
nia najbardziej obszernym i czasochłonnym ze względu na obszar badawczy oraz 
dużą różnorodność regulacji wewnętrznych obowiązujących na poszczególnych 
uczelniach. Niniejsze opracowanie stanowi próbę podsumowania całości badań 
w ramach przedmiotowej tematyki oraz ma służyć pokazaniu rozwiązań modelo-
wych z uwzględnieniem różnego rodzaju stypendiów. W pierwszej kolejności nale-
ży zwrócić uwagę, że stypendia rektora za wyniki w sporcie to niejedyne świadcze-
nia przysługujące studentom-sportowcom. W chwili obecnej funkcjonują bowiem 
różne systemy stypendialne. Poza stypendiami rektora dla najlepszych studentów 
należy wymienić własne fundusze stypendialne, którym poświęcono odrębne opra-
cowanie, a także stypendia fundowane przez inne podmioty, w tym osoby fizycznej 
i prawne. Wszystkie te elementy składać się powinny na system stypendialny wspie-
rający najlepszych sportowców-studentów, oczywiście z uwzględnieniem potencja-
łu sportowego uczelni i jej dotychczasowych osiągnięć.

Rozwiązania modelowe a zmiany w obowiązujących 
przepisach

Przepisy dotyczące stypendiów za wyniki w sporcie przeszły w ostatnich kilku-
nastu latach istotną metamorfozę. Precyzyjnie zmieniające się regulacje scharak-
teryzował A. Szot w opracowaniu „Stypendium za wyniki w sporcie w systemie 
pomocy materialnej dla studentów – dotychczasowe regulacje prawne, praktyka 
przyznawania i uwagi de lege ferenda”1. Niecelowe jest więc powielanie tych uwag, 

1 A. Szot, Stypendium za wyniki w sporcie w systemie pomocy materialnej dla studen-
tów – dotychczasowe regulacje prawne, praktyka przyznawania i uwagi de lege ferenda, roz-
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zaś w ramach ich podsumowania uznać należy, że zmiany legislacyjne ostatnich 
lat polegające de facto na połączeniu w jedno świadczenie stypendium rektora dla 
najlepszych studentów przyniosło w znacznej mierze ujemne konsekwencje dla 
studentów-sportowców. Połączenie wszystkich osiągnięć, tj. średniej ocen, nauko-
wych, artystycznych, sportowych powoduje, że różne „grupy interesu” społeczno-
ści akademickiej mogą w sposób przemyślany formułować kryteria (punktację), 
powodując uprzywilejowanie jednego z rodzajów osiągnięć. W jednych uczelniach 
uprzywilejowane mogą być przykładowo osiągnięcia sportowe, ale w innych na-
ukowe. Owe zachwianie równowagi wiąże się z tym, że w zdecydowanej większości 
przypadków średnia ocen ma ścisły związek z bogatymi osiągnięciami naukowymi 
studenta, co powoduje, że student-sportowiec z wynikami na poziomie mistrzow-
skim międzynarodowym nie może dorównać tej punktacji. Oceniając zmiany 
przedmiotowych przepisów, A. Szot2 zauważył, że za autonomią idzie jednak od-
powiedzialność uczelni i to właśnie na poziomie pojedynczych szkół wyższych po-
winno zostać wykonane najwięcej pracy. Cytowany autor wskazał na trzy aspekty. 
Po pierwsze same regulaminy powinny być lepiej przygotowane tj. przede wszyst-
kim z zachowaniem poprawności legislacyjnej oraz zgodności z przepisami usta-
wowymi. Po drugie, dla uzyskania transparentności i porównywalności wyników 
osiąganych przez studentów, zasadne jest jednoznaczne zdefiniowanie kryteriów 
poprzez wskazanie dokonań, w tym na tle sportowym, które brane są pod uwagę 
wraz z przypisaniem im określonej wagi punktowej. Konieczne jest przy tym za-
chowanie minimum swobody decyzyjnej podmiotów przyznających świadczenie, 
poprzez dopuszczenie możliwości uznania jeszcze innych, niewskazanych expres-
sis verbis osiągnięć oraz przypisanie im odpowiedniej wagi. Po trzecie, powinno to 
być odzwierciedleniem misji i strategii uczelni, tak aby premiować i motywować do 
działań przynoszących korzyści szczególnie doniosłe z perspektywy celów rozwojo-
wych. To ostatnie powinno stanowić punkt wyjścia przy tworzeniu szczegółowych 
warunków i zasad przyznawania stypendium, w tym również za wyniki w sporcie. 
Powyższe trzy aspekty zostaną wykorzystane w prowadzonej analizie i będą miałby 
istotny wpływ na sformułowanie poniższych rozwiązań modelowych.

Należy także wspomnieć o regulacji umożliwiającej tworzenie własnych fundu-
szy stypendialnych, które coraz częściej występują w praktyce. Zgodnie z art. 104 
ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym3, dalej p.s.w., uczelnia 
może utworzyć, ze środków innych niż określone w art. 94 ust. 1 i 6, własny fundusz 
stypendialny na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów. Przepi-
sy te, w odróżnieniu od powyższych regulacji dotyczących stypendiów rektora dla 
najlepszych studentów, nie przechodziły istotnej zmiany legislacyjnej. Wieloletnie 
obowiązywanie tych regulacji w praktyce pozwoliło na wyróżnienie kilku rodzajów 
własnych funduszy stypendialnych. M. Gołębiowski4 wskazał na zasadność zastoso-

dział w niniejszej monografii, s. 199-212.
2 Ibidem, s. 209.
3 Ustawa z dnia 25 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005, nr 

164, poz. 1365).
4 M. Gołębiowski, Własne fundusze stypendialne jako element systemu wspierającego 

studentów – sportowców, rozdział w niniejszej monografii,  s. 251.
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wania kryterium podmiotowego oraz kryterium przedmiotowego. Kryterium pod-
miotowe podziału funduszy stypendialnych przytoczony autor odniósł do adresa-
tów funduszu stypendialnego. Na podstawie wykładni art. 104 ustawy p.s.w. należy 
wydzielić następujące grupy odbiorców stypendiów: 
1. pracowników (bez wskazania grupy pracowniczej), 
2. doktorantów (uczestników studiów doktoranckich),
3. studentów (bez względu na poziom i tryb studiów);

Natomiast w zakresie kryterium przedmiotowego wyróżnił rodzaje aktywności 
będące podstawą oceny przyjętej w zasadach przyznawania stypendiów w ramach 
funduszy własnych uczelni. Na podstawie przeprowadzonej analizy regulaminów 
własnych funduszy stypendialnych publicznych uczelni wyższych w Polsce, należy 
przyjąć następującą klasyfikację funduszy stypendialnych:
1. za osiągnięcia naukowe oraz badawczo-rozwojowe, w tym pozyskanie środków 

zewnętrznych czy otrzymanie grantu na realizację projektu badawczego, 
2. za działalność społeczną oraz mającą na celu promocję uczelni,
3. za działalność artystyczną,
4. za działalność sportową,
5. mieszane, premiujące działalność naukową, artystyczną oraz sportową,
6. bez wyszczególnienia określonych aktywności, w tym wyjazdy międzynarodo-

we, staże krajowe i zagraniczne, kontynuacja studiów.
Wychodząc poza sferę władztwa uczelni, nie sposób pominąć stypendiów usta-

nawianych przez jednostki samorządu terytorialnego. Art. 173a p.s.w., funkcjonują-
cy w tym brzmieniu od 2009 r. wprowadza zasadę, że pomoc materialna dla studen-
tów może być przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego, zaś organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w uchwale: 1) rodzaj pomo-
cy materialnej; 2) sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną; 3) sposób wy-
łaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna; 4) maksymalną 
wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student. Formuła ta jest od 
kilku lat często stosowana, zaś miasta, w których funkcjonują duże uczelnie traktują 
to jako działanie wizerunkowe, zwiększające zainteresowanie studiowaniem właśnie 
w danej miejscowości. Zauważyć przy tym należy, że analizowane regulacje, w tym 
kwestia ustanawiania stypendium przez organy samorządu terytorialnego, budziła 
istotne wątpliwości. W literaturze podnoszono także, że przepisy prawa nie dawały 
podstawy do ustanawiania nagród za wyniki w kształceniu (w nauce), a do świad-
czeń pomocy materialnej5. M. Kubiak6 słusznie zauważyła natomiast, że do 2009 
r. brak było przepisu prawa materialnego stanowiącego podstawę do przyznawania 
przez samorząd terytorialny pomocy materialnej dla studentów. Kwestię tę rozwinął 
w jednym z orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny wskazując, iż art. 18 ust. 2 pkt 
14a ustawy o samorządzie gminnym trzeba odczytywać w związku z zamkniętym 

5 Tak: H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warsza-
wa 2015, s. 509 oraz wskazany tam wyrok WSA w Lublinie z dnia 14 maja 2008 r., II SA/Lu 
309/08, „Wspólnota” 2010, nr 3, s. 45. Zob. także D. Dudek, Komentarz do art. 173a [w:] 
M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis.

6 M. Kubiak [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyż-
szym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 407.
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katalogiem zamieszczonym w art. 40 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy. Łączne od-
czytanie tych przepisów prowadzi do wniosku, że dopiero przepis w ustawie szcze-
gólnej może być podstawą prawną dla podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie 
zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Natomiast znaczenie art. 18 
ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym ograniczyć trzeba do zastrzeżenia 
kompetencji prawodawczej dla rady gminy, a nie dla wójta gminy7.

W dalszej części niniejszego opracowania zostaną zaproponowane modelowe 
rozwiązania w każdym z przytoczonych tutaj zakresów regulacji zakresie. Podkre-
ślić jednakże należy, że określenie danych propozycji za modelowe rozwiązanie jest 
subiektywnym odczuciem autora niniejszego opracowania. Celem tak przygotowy-
wanych propozycji jest bowiem zapewnienie optymalnej relacji pomiędzy studenta-
mi-sportowcami, a studentami posiadającymi osiągnięcia w innych sferach.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

W zakresie kształtowania modelowego rozwiązania dotyczącego stypendium 
rektora dla najlepszych studentów, wskazać należy, że przedmiotem dalszych roz-
wiązań będą wyłącznie kryteria przedmiotowe. Zwrócić należy bowiem uwagę, że 
kryteria podmiotowe wynikają wprost z ustawy. Zgodnie z art. 181 p.s.w. o przy-
znanie stypendiów student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierw-
szego roku studiów. Natomiast o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych 
studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego 
stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, 
który spełnił określone kryteria na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Po-
nadto, analizując kryteria podmiotowe, wskazać należy, na art. 174 ust. 4 p.s.w., któ-
ry stanowi, że stypendia rektora dla najlepszych studentów mogą być przyznawane 
w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowa-
dzonego w uczelni. Przepis ten wskazuje próg maksymalny, a więc uczelnia będzie 
mogła ustanowić niższy próg. Niższy próg wpłynie oczywiście na mniejszą liczbę 
uprawnionych, a to bez wątpienia przełoży się na wyższe stypendia jednostkowe. 
Postulować jednak należy, żeby uczelnie wprowadzały do regulacji wewnętrznych 
maksymalny próg 10%, co zwiększy także szanse otrzymania stypendium przez 
studentów-sportowców.

W zakresie kryteriów przedmiotowych rozważyć należy po pierwsze, relacje po-
między różnymi grupami osiągnięć (średnia ocen, naukowe, sportowe, artystycz-
ne), a po wtóre – katalog osiągnięć sportowych, za które student może otrzymać 
punkty. Nie zostanie natomiast poddane szerszej analizie zagadnienie wysokości 
stypendiów, gdyż zależy to od środków przeznaczonych przez uczelnię na stypen-
dia rektora dla najlepszych studentów8. Postulować w tym zakresie jednak należy 

7 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2009 r., I OSK 
178/09, LEX nr 574432. Podobnie: H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. 
Komentarz, Warszawa 2015, s. 509.

8 Zgodnie z art. 174 ust. 4 p.s.w. może to być maksymalnie 60% środków z funduszu 
pomocy materialnej, jednak nie określono progu minimalnego.
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stworzenie minimum dwóch/trzech progów stypendialnych, a także ich właściwe 
zróżnicowanie kwotowe, będące swoistą gratyfikacją za lepsze wyniki sportowe.

Kluczowym aspektem jest określenie właściwych relacji pomiędzy różnymi gru-
pami osiągnięć (średnia ocen, naukowe, sportowe, artystyczne). W okresie wejścia 
w życie omawianych przepisów J. Świeszczakowska9 uznała, iż w wyniku noweliza-
cji na stypendium rektora będą mogli liczyć również studenci, którzy nie osiągają 
wysokich wyników w nauce, ale mają inne osiągnięcia, np. artystyczne. Zauważyła 
także, że problem polega na tym, że z obniżonej puli środków finansowych prze-
znaczonych na stypendia naukowe będą finansowane również stypendia sportowe, 
artystyczne i stypendia dla osób mających inne osiągnięcia naukowe. Pogląd ten na-
potyka jednak na pewne ograniczenia w praktyce, gdyż niektóre uczelnie wprowa-
dzają punktację wyraźnie uprzywilejowującą jedną z grup osiągnięć.

Z uwagi na możliwość uzyskiwania osiągnięć w różnych grupach aktywności, 
zdecydowanie negatywnie wypowiedzieć się także należy w kontekście formułowa-
nia progu średniej, którą student musi uzyskać, żeby otrzymać stypendium rektora. 
Ustanawianie progu minimalnego średniej, np. na poziomie 4,010, powoduje, że 
uprzywilejowane są osoby z osiągnięciami naukowymi, gdyż praktyka pokazuje, że 
osiągnięcia naukowe są skorelowane z uzyskiwaniem wysokiej średniej ocen. Prowa-
dzić to może do wniosku, iż student-sportowiec z wybitnymi wręcz osiągnięciami 
na arenie międzynarodowej, pomimo uzyskania znaczącej liczby punktów, nie znaj-
dzie się na liście rankingowej z uwagi na niespełnienie kryterium średniej. Sytuację 
tę należy odróżnić od przyznawania punktów za określoną średnią, np. od średniej 
4,0 wzwyż. Wówczas słabsza średnia umożliwia znalezienie się na liście rankingowej, 
przy założeniu, że student będzie miał mniej punktów. 

Chcąc uniknąć uprzywilejowywania jednego z osiągnięć, zasadne wydaje się 
wprowadzenie maksymalnej liczby punktów, jakie student musi uzyskać za osiąg-
nięcia w ramach każdej z grup. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmijmy, 
że jest to 100 punktów. Tym samym za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 
student może uzyskać maksymalnie po 100 punktów, nawet jeśli miałby wielokrot-
nie więcej osiągnięć. Kwestią dyskusyjną jest średnia ocen. Powyżej wskazałem już, 
że osoby mające osiągnięcia naukowe mają zazwyczaj bardzo wysoką średnią ocen, 
a więc przyznawanie kolejnych 100 punktów za średnią ocen uprzywilejowywało-
by tą grupę osób. Za średnią ocen proponowałbym przyznawać maksymalnie 50% 
wartości liczbowej przyjętej dla innych osiągnięć, tj. 50 punktów. Zaproponowa-
ne rozwiązanie umożliwi studentom z osiągnięciami sportowymi/artystycznymi 
znalezienie się w górnej części listy rankingowej nawet przy niskiej średniej ocen. 

9 J. Świeszczakowska, Prawo o szkolnictwie wyższym – po nowelizacji. Część I, „Edu-
kacja Prawnicza” 2012, nr 1, s. 5-6.

10 Nie jest to wymóg ustawowy i przyjęcie takiego progu uzależnione jest wyłącz-
nie od regulacji wewnętrznych aktów prawnych, tj. regulaminu przyznawania stypendiów 
(Szerzej zob.: H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 
2015, s. 526; U. Mirowska-Łoskot, Studencki skarżą uczelnie. Zawinił rząd, „Dziennik Ga-
zeta Prawna” z 27 sierpnia 2014 r., nr 165; wyrok NSA z 20 sierpnia 2014 r., I OSK 959/14 
oraz I OSK 1579/14, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, orzeczenia.nsa.
gov.pl.)
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W moim odczuciu odda to w pełni intencję, która przyświecała ustawodawcy przy 
stworzeniu jednego świadczenia pomocy materialnej w formie stypendium rektora 
dla najlepszych studentów.

Drugim z wymienionych przeze mnie kluczowych zagadnień w zakresie kształ-
towania modelowych rozwiązań jest katalog osiągnięć sportowych, za które student 
może otrzymać punkty. Pamiętać należy o konieczności stworzenia regulaminu 
o charakterze uniwersalnym, nie wykluczając w przyszłości rozpoczęcia studiów 
na danej uczelni przez uczestnika Igrzysk Olimpijskich, czy innych imprez o cha-
rakterze międzynarodowym. Oczywistym jest, że regulamin, jak każdy akt prawny 
można zmienić, jednakże stanowić on powinien także zachętę do podejmowania 
studiów właśnie w danej uczelni, mając perspektywę zdobycia stypendium za wy-
niki w sporcie. W pierwszej kolejności postulować należy stworzenie zamknięte-
go katalogu osiągnięć sportowych i unikanie tworzenia widełek punktowych, np. 
„imprezy o charakterze międzynarodowym od 1 do 10 punktów”. W sposób istotny 
utrudni to organom przyznającym stypendia ocenę wniosków i otworzy drogę do 
składania odwołań. Oczywistym jest, że w zamkniętym katalogu bardzo trudno jest 
wskazać z nazwy wszystkie imprezy międzynarodowe lub krajowe. Rozwiązaniem 
jest wymienienie tych istotnych i wprowadzenie kryterium „inne zawody o charak-
terze międzynarodowym”. Takiemu kryterium można wówczas przyznać niewielką 
liczbę punktów, ale stworzymy system otwarty na inne aktywności. Mając na wzglę-
dzie stworzenie uniwersalnego katalogu osiągnięć sportowych, zasadne jest umiesz-
czenie jako najwyżej punktowanego osiągnięcia – Igrzysk Olimpijskich. W przy-
padku zdecydowanej większości uczelni, gdzie studiowanie przez olimpijczyków 
jest sporadyczne, proponuję przyznanie za sam udział w Igrzyskach maksymalnej 
liczby punktów, o której pisałem powyżej (100 pkt.). Podkreślić przy tym należy 
sam długotrwały proces kwalifikacji. Znaleźć można jednak uczelnie, w szczególno-
ści akademie wychowania fizycznego, na których studiuje kilkunastu/kilkudziesię-
ciu olimpijczyków. Wówczas postulować należy przyznawanie maksymalnej liczby 
punktów za medal lub określone miejsca (np. 1-8). Poza Igrzyskami Olimpijski-
mi, Mistrzostwami Świata, Mistrzostwami Europy, Mistrzostwami Polski, Pucha-
rem Świata, Pucharem Europy, Pucharem Polski nie można oczywiście zapominać 
o istotnych imprezach sportu akademickiego, takich jak Uniwersjada, Akademickie 
Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa 
Polski w poszczególnych typach uczelni, Mistrzostwa Polski AZS. W katalogu 
osiągnięć sportowych proponuję także wskazać osiągnięcia na poziomie wojewódz-
twa, np. mistrzostwa województwa, liga akademicka (wojewódzka). Nie wydaje się 
natomiast zasadne wskazywanie w katalogu osiągnięć posiadanej klasy sportowej. 
Po pierwsze uzyskanie klasy sportowej wiąże się z uzyskaniem określonego wyniku 
sportowego w danym roku, jednakże w różnych dyscyplinach progi do uzyskania 
określonej klasy sportowej są wyższe lub niższe, co spowoduje nieuzasadnione zróż-
nicowanie studentów-sportowców.

Za osiągnięcie sportowe uznać także należy grę w określonej lidze państwowej, 
co dotyczy gier zespołowych. Co prawda art. 181 ust. 1 p.s.w. wspomina o „wysokim 
wyniku sportowym”, jednakże w tym zakresie odnieść się należy np. do gry w ze-
spole w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wiąże się to bowiem z uzyskaniem wyniku 
sportowego pozwalającego na grę właśnie w tej klasie rozgrywkowej.
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Sformułowanie zamkniętego, aczkolwiek rozbudowanego katalogu osiągnięć 
sportowych musi być skorelowane z przypisaniem określonym osiągnięciom war-
tości punktowej. Powyżej odniosłem się do punktacji za Igrzyska Olimpijskie, jed-
nakże z uwagi na bardzo różną specyfikę uczelni publicznych oraz niepublicznych 
różnych typów, moim zdaniem nie jest możliwe zaproponowanie w tym zakresie 
modelowych rozwiązań. Propozycja dotycząca punktów za konkretne osiągnięcia 
sportowe musi być wypracowana w oparciu o pozycję sportową uczelni i dotych-
czasowe osiągnięcia jej studentów. Jeśli bowiem uczelnia nie może poszczycić się 
studentami-sportowcami zdobywającymi medale Mistrzostw Polski, nie jest to po-
wód, żeby usuwać to kryterium z katalogu osiągnięć. Wówczas zasadne będzie pod-
niesienie wartości punktowych za osiągnięcia np. w Akademickich Mistrzostwach 
Polski lub mistrzostwach województwa. Wszystko po to, aby zapewnić równość 
szans z osobami, które mają osiągnięcia w innym obszarze, np. naukowe.

W katalogu osiągnięć sportowych zasadne jest także sformułowanie kryterium 
uzyskania wyniku jako trener/instruktor. W związku z deregulacją zawodu trenera 
coraz częściej pojawiają się osoby młode (np. studenci II stopnia), którzy prowadzą 
sekcje sportowe i osiągają wysokie wyniki sportowe. Regulacja ta musi się znaleźć 
wprost w regulaminie, gdyż od strony formalno-prawnej przyjmuje się, że zajęcie 
pierwszego miejsca w Mistrzostwach Polski w pchnięciu kulą jest osiągnięciem za-
wodnika, a nie trenera. Wprowadzenie proponowanego rozwiązania będzie więc 
formą dowartościowania aktywnych studentów, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, 
że wartość punktowa powinna w tym przypadku być niższa niż za wynik zawodnika.

W kontekście poszukiwania rozwiązań modelowych wskazać także należy na 
kwestię potwierdzania osiągnięć sportowych studentów. Zdecydowanie negatyw-
nie odnieść się należy do wymogu dostarczania dyplomów oraz certyfikatów z każ-
dych zawodów. W przypadku rywalizacji sportowej nie jest standardem wydawa-
nie dyplomów za miejsca dalsze, które mogą być punktowane w ramach przepisów 
danej uczelni. Zasadnym jest więc zastępowanie pojedynczych dyplomów czy cer-
tyfikatów zbiorczym zaświadczeniem o wynikach. Ułatwi to także prace organom 
oceniającym wniosek i przyznającym punkty. Powstaje natomiast pytanie, jaki pod-
miot powinien takie zaświadczenie podpisać. Od strony praktycznej zasadnym jest, 
żeby była to jednostka uczelniana – klub uczelniany AZS lub jednostka organiza-
cyjna uczelni zajmująca się sportem. Jestem natomiast przeciwny ograniczaniu ka-
talogu podmiotów, które takie zaświadczenie mogą wydać, choćby w sytuacji, gdy 
klub uczelniany AZS nie prowadzi danej sekcji i nie ma stosownej wiedzy. Mode-
lowym rozwiązaniem powinno być wskazanie szerokiego kręgu podmiotów, w tym 
polskich i okręgowych związków sportowych, klubów sportowych, w tym klubów 
AZS, innych jednostek uczelnianych zajmujących się sportem. W moim odczu-
ciu nie powinno być istotnych obaw, że zaświadczenie któregoś z tych podmiotów 
może zostać sfałszowane. Takie przestępcze działanie zawsze może wystąpić. Pamię-
tać jednak należy, że osoba poświadczająca nieprawdę lub osoba fałszująca zaświad-
czenie ponosi z tego tytułu odpowiedzialność karną. W tym zakresie większą presję 
odpowiedzialności będą odczuwały jednostki uczelniane, dostrzegając także nega-
tywne konsekwencje poświadczenia nieprawdy oddziaływujące wewnątrz uczelni 
– np. postępowanie dyscyplinarne.
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Z analizy przeprowadzonej przez S. Chomoncika, J. Cierniaka, M. Durakiewicz 
i K. Łepek wynika11, iż w niektórych uczelniach przy składaniu wniosku o przy-
znanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wymagana jest opinia kie-
rownika studium wychowania fizycznego i sportu (lub jednostki równorzędnej) 
lub/i przedstawiciela klubu uczelnianego AZS. Kwestię opinii wyraźnie odróżnić 
należy od zaświadczenia o osiągniętym wyniku sportowym, które zostało omówio-
ne powyżej. Opinia ze swej istoty nie musi być pozytywna. Można więc wyobrazić 
sobie sytuację, w której student uzyskał osiągnięcie w dyscyplinie, której nie pro-
wadzi studium wychowania fizycznego i stąd też opinia jest negatywna. Nie będzie 
to miało wpływu na procedurę przyznania stypendium, jednakże zastrzec należy, 
że przy tak sformułowanym regulaminie student jest zobligowany do przedłożenia 
opinii. Jeśli tego nie zrobi, zostanie wezwany do uzupełniania braków formalnych, 
zaś po upływie tego terminu wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Ist-
nieje bowiem realne zagrożenie brakiem wystawienia opinii przez wskazany pod-
miot. W ramach proponowania rozwiązań modelowych należy więc zdecydowanie 
odrzucić formułowanie w regulaminie dodatkowych elementów, takich jak opinia 
wskazanych jednostek uczelnianych. 

Własne fundusze stypendialne

Własne fundusze stypendialne mogą być tworzone jako swoiste uzupełnienie 
systemu stypendiów za wyniki w sporcie, a tym samym już na wstępie rekomendo-
wać należy władzom uczelni włączenie tego rodzaju stypendiów do modelowych 
rozwiązań funkcjonujących w ramach systemu stypendialnego. M. Gołębiowski12 
w swoim opracowaniu, poza kluczowymi zasadami tworzenia i funkcjonowania 
tych funduszy, wskazał na bardzo istotne korzyści, jakie mogą wynikać z istnienia 
na uczelni własnego systemu stypendialnego. Korzyścią funkcjonowania takiego 
systemu jest możliwość przyznawania stypendiów dla studentów niezależnie od 
systemu stypendiów dla najlepszych studentów. Ma to niebagatelne znaczenie dla 
studentów-sportowców. Powyżej wskazałem bowiem na istotne ograniczenia na-
tury prawnej w zakresie kształtowania systemu stypendiów rektora dla najlepszych 
studentów. Tych ograniczeń w ramach stypendiów rektora wyeliminować się nie 
da. Istotnym przykładem są uzdolnieni sportowcy na kierunku wychowanie fizycz-
ne, gdzie z jednej drużyny (np. medaliści w grach zespołowych) stypendium może 
dostać jedynie część studentów-sportowców. Rozwiązanie w tej materii przynieść 
może własny regulamin stypendialny. Oczywistym jest, że stypendia z własnego 
funduszu stypendialnego mogą być przeznaczane na stypendia sportowe, gdyż art. 
104 p.s.w. nie formułuje w tym zakresie żadnych ograniczeń. Co więcej w ustępie 
1 zdanie 2 przewiduje, że stypendia te mogą być przyznane niezależnie od stypen-

11 S. Chomoncik, J. Cierniak, M. Durakiewicz i K. Łepek, Analiza funkcjonujących 
w praktyce systemów przyznawania stypendiów rektora za wyniki w sporcie, rozdział niniejszej 
monografii.

12 M. Gołębiowski, Własne fundusze stypendialne jako element systemu wspierającego 
studentów – sportowców, rozdział w niniejszej monografii,  s. 247-260.
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diów rektora dla najlepszych studentów13. Powstaje natomiast kwestia dotycząca 
kręgu uprawnionych osób i kryteriów przedmiotowych. 

Podejmując próbę sformułowania rozwiązań modelowych w zakresie stypen-
diów sportowych z własnego funduszu stypendialnego, rozważać należy dwa 
warianty: 1) umożliwiający przyznawania stypendiów nieograniczonemu kręgo-
wi adresatów; 2) zawężenie kręgu podmiotów uprawnionych do wnioskowania 
o przyznanie stypendiów. 

Pierwsze z rozwiązań jest możliwe do wdrożenia w sytuacji, gdy uczelnia posiada 
ku temu niezbędne środki. Brak jakichkolwiek ograniczeń podmiotowych spowo-
duje, że wszyscy uprawnieni – analogicznie do stypendium rektora dla najlepszych 
studentów, złożą wniosek i ciężar oceny merytorycznej przeniesie się na kryteria 
przedmiotowe, czyli wyniki sportowe. Rozwiązanie to może nieść ryzyko w postaci 
ograniczonych środków, co spowoduje, że jedynie studenci posiadający najwyższe 
osiągnięcia sportowe uzyskają stypendiów, co zapewne w istotnym wymiarze po-
kryje się z laureatami stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wydaje się, że 
w zakresie stypendiów za wyniki w sporcie nie taki powinien być zamierzony efekt.

Drugie rozwiązanie, roboczo nazwane na potrzeby niniejszego opracowania 
„funduszem spójności”, zakłada zawężenie katalogu podmiotowego osób uprawnio-
nych do ubiegania się o stypendium z własnego funduszu stypendialnego. Zawęże-
nie to może być realizowane w kilku zasadniczych kierunkach:
1. uprawnionymi mogą być osoby, które z mocy prawa nie mogą ubiegać się 

o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, np. studenci 
I roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich. Osoby te legitymu-
ją się bowiem wynikami sportowymi we współzawodnictwie młodzieżowym 
w latach poprzednich i mogą posiadać liczące się osiągnięcia. 

2. uprawnionymi mogą być osoby, które co prawda mogą ubiegać się o stypen-
dium rektora dla najlepszych studentów, ale z uwagi na listę rankingową nie 
znalazły się w gronie 10% najlepszych studentów na danym kierunku (np. 
we względu na słabą średnią, niewystarczający wynik sportowy, małą liczbę 
uprawnionych z uwagi na małą liczbę studentów na danym kierunku).

3. uprawnionymi mogą być osoby, które co prawda znalazły się w gronie 10% naj-
lepszych studentów na danym kierunku, ale z uwagi na słabą średnią pobierają 
niskie stypendium, nieadekwatne do ich osiągnięć sportowych.

4. uprawnionymi mogą być osoby, które osiągnęły istotny wynik sportowy tuż po 
zakończeniu możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium rekto-
ra dla najlepszych studentów, a są np. na studiach II stopnia i jedyną możliwoś-
cią jest składanie wniosku w kolejnym roku, co spowoduje, że tylko przez jeden 
rok będą otrzymywać stypendium, do momentu ukończeniu studiów.

Mając na uwadze przedstawione powyżej warianty, wskazać należy także na za-
sadność ich łącznego wykorzystania. Takie hybrydowe rozwiązania powinny być 

13 Szerzej zob.: H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, 
Warszawa 2015, s. 332; A. Szymańska, M. Kubiak [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), 
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 233; P. Brzuszczak [w:] M. 
Czuryk. M. Karpiuk. J. Kostrubiec (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Ko-
mentarz praktyczny, Warszawa 2015, s. 153.
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wykorzystywane po uprzedniej wnikliwej diagnozie problemu, tj. przeanalizowaniu 
systemu stypendiów rektora dla najlepszych studentów i wyników sportowych stu-
dentów danej uczelni. Dopiero po dokonanej analizie można będzie zaproponować 
jedno lub kilka z zaproponowanych rozwiązań. Kluczowym aspektem przy formu-
łowaniu kryteriów podmiotowych własnego systemu stypendialnego jest bowiem 
likwidowanie dysproporcji i różnic pomiędzy studentami posiadającymi zbliżone 
wyniki sportowe, a mającymi zróżnicowaną sytuację z uwagi na kierunek studiów, 
średnią ocen, itp.

Kryteria przedmiotowe własnego funduszu stypendialnego powinny być 
w moim odczuciu zbieżne z kryteriami przyznawania stypendiów rektora dla naj-
lepszych studentów. Umożliwi to uniknięcie powstania dysproporcji pomiędzy 
studentami, a tym samym zapewni istotną równowagę pomiędzy dwiema grupami 
uprawnionych. Należy więc postulować katalog uwzględniający wyniki na arenie 
międzynarodowej, z Igrzyskami Olimpijskimi, Mistrzostwami Świata i Mistrzo-
stwa Europy włącznie, ale również na arenie regionalnej – w zależności od poten-
cjału sportowego uczelni i jej studentów.

W zakresie funkcjonowania własnych funduszy stypendialnych warto zwrócić 
uwagę na istotne wątpliwości w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od 
osób fizycznych. W odniesieniu do stypendiów ustanawianych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego M. Kubiak14 zaznaczyła, że są one zwolnione z podatku 
dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy15, gdyż 
stanowią świadczenie pomocy materialnej dla studentów w rozumieniu ustawy Pra-
wo o szkolnictwie wyższym. W przypadku omawianego świadczenia ustawa Prawo 
o szkolnictwie wyższym (podobnie zresztą projektowana nowa ustawa), nie zalicza 
expressis verbis stypendiów z własnego systemu stypendialnego do katalogu świad-
czeń pomocy materialnej, a tym samym nie będą podlegały zwolnieniu na podsta-
wie art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A. 
Szymańska i M. Kubiak16 wskazały w tym zakresie podstawę zwolnienia od podatku 
ujętą w art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
jednakże odnosi się to wyłącznie do stypendiów za wyniki w nauce, nie zaś do sty-
pendiów sportowych. Ciekawy jest fakt, że pomimo klarownej wykładni językowej 
omawianych przepisów w zakresie zaliczenia bądź niezaliczenia danych świadczeń 
do katalogu „świadczeń pomocy materialnej” organy skarbowe w licznych inter-
pretacjach (zob. m.in. IBPBII/1/415-55/11/HK17, IBPBII/1/415-947/12/HK18, 

14 M. Kubiak [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyż-
szym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 408.

15 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz. 
U. 2018 r., poz. 200.

16 A. Szymańska, M. Kubiak [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkol-
nictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 234.

17 Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 2 
maja 2011 r., IBPBII/1/415-55/11/HK.

18 Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 30 
stycznia 2013 r., IBPBII/1/415-947/12/HK.
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ILPB1/4511-1-477/15-4/AP19) stanęły na stanowisku, że stypendia z własnego 
funduszu stypendialnego są tożsame z innymi świadczeniami pomocy materialnej 
z uwagi na realizację tych samych celów, a więc należy zastosować zwolnienie od 
podatku dochodowego określone w art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych. Co istotne wykładnia ta jest korzystna dla studentów-
-sportowców w zakresie przyznawanego stypendium właśnie za wyniki w sporcie, 
nie zaś za wyniki w nauce. Pamiętać jednak należy, że interpretacje te mają charakter 
indywidualny i dotyczą zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę 
i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Bardzo istotne zmiany w zakresie funkcjonowania własnych funduszy stypen-
dialnych przewiduje projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce20. 
Zgodnie z art. 422 projektu uczelnia może utworzyć własny fundusz na stypendia 
za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i dok-
torantów. Przyjęcie tak sformułowanych przepisów spowoduje, że uczelnie będą 
mogły w ramach własnych funduszy stypendialnych ustanawiać wyłącznie sty-
pendia za wyniki w nauce. Proponowana regulacja w sposób znaczący wpłynie na 
uprawnienia studentów-sportowców na uczelniach, pozbawiając ich coraz bardziej 
powszechnego systemu stypendialnego, stanowiącego swoisty „fundusz spójności” 
w przypadku osób, które z różnych względów nie otrzymały stypendium rektora dla 
najlepszych studentów. Pozostaje mieć nadzieję, że na etapie procedury legislacyjnej 
w Parlamencie, posłowie i senatorowie uwzględnią postulaty środowisk sportowych 
i poszerzą projektowane brzmienie, utrzymując de facto aktualnie obowiązujące 
regulacje. Jest to bowiem kluczowy postulat de lege ferenda do przedmiotowych 
regulacji.

Stypendia ustanawiane przez inne podmioty

W ramach tej grupy stypendiów wyróżnić należy stypendia ustanawiane przez 
jednostki samorządu terytorialnego oraz stypendia ustanawiane przez inne osoby 
fizyczne i prawne. Kluczowym zastrzeżeniem jest to, że władze uczelni nie mają 
bezpośredniego wpływu na ustanawianie tego rodzaju stypendiów, gdyż czynią to 
podmioty niezależne od uczelni. 

Powyżej wskazałem na istotne kwestie natury prawnej związane z tworzeniem 
funduszy stypendialnych dla studentów przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Zauważyć przy tym należy, że jest to kolejna z form pomocy materialnej dla studen-
tów, co zresztą podkreśla art. 173a ust. 1 p.s.w. W ramach regulacji art. 173a p.s.w. 
warte podkreślenia jest to, że przepis ten nie wskazuje rodzajów pomocy material-
nej, pozostawiając to do decyzji organowi stanowiącemu jednostki samorządu te-
rytorialnego. Może to być więc stypendium odnoszące się do progu dochodowego 
(socjalne), ale także za inne osiągnięcia. Najczęściej w praktyce jednostka samorzą-

19 Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, z dnia 20 lipca 
2015 r., ILPB1/4511-1-477/15-4/AP.

20 Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.01.2018 r., www.
nauka.gov.pl.
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du terytorialnego poprzestaje na stypendiach za wyniki w nauce, wprost oznaczając 
wyłącznie tę formę w uchwale organu stanowiącego21. 

Istotnym jest, że świadczenia przyznawane przez jednostki samorządu teryto-
rialnego nie wykluczają otrzymywania innych stypendiów wskazanych w ustawie 
Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 181 ust. 6 p.s.w), co w sposób oczywisty pre-
miuje najlepszych studentów w kontekście wyników w nauce22. W praktyce znaleźć 
można przypadki osób, które otrzymują stypendium ministra, stypendium rektora, 
stypendium sejmiku województwa oraz stypendium rady gminy (miasta). Analiza 
tej kwestii i jej ocena wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania. Ponad-
to, jak podkreśliła M. Kubiak23, świadczenia te są zwolnione z podatku dochodowe-
go od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe, należy postawić pytanie, dlaczego jednostki samo-
rządu terytorialnego powszechnie nie wprowadziły własnych stypendiów za osiąg-
niecia sportowe. Bez wątpienia wpływ na to mają dwa czynniki – pierwszy natury 
prawnej, drugi o charakterze pozaprawnym. Pierwsza kwestia może w mojej oce-
nie wynikać z odrębnego systemu stypendialnego dla sportowców, ustanawianego 
przez jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o przepisy ustawy o sporcie24. 
Art. 31 przytoczonej ustawy stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą 
ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia 
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Kompetencja ta przypisana 
jest organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, który w drodze 
uchwały określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje 
i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę znacze-
nie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik 
sportowy. Po analizie przytoczonych przepisów nasuwa się wniosek, iż jednostka sa-
morządu terytorialnego może już mieć system stypendiów sportowych i tworzenie 
odrębnego systemu stypendiów sportowych – tylko dla studentów, może stanowić 
uprzywilejowanie tej grupy sportowców. Zauważyć przecież należy, że za wyniki 
w nauce nie ma możliwości przyznawania innych stypendiów poza art. 173a p.s.w., 
gdyż nie ma stosownej podstawy prawnej. Aczkolwiek w tym miejscu można wska-
zać kontrargument odnoszący się do stypendiów socjalnych. Jednostka samorządu 
terytorialnego może bowiem ustanowić taki rodzaj pomocy materialnej dla stu-
dentów w oparciu o art. 173a p.s.w., a ponadto mamy do czynienia z powszechnym 
systemem pomocy materialnej wypłacanym przez samorząd terytorialny, jako zada-
nie zlecone administracji rządowej (realizowane przez ośrodki pomocy rodzinie/
ośrodki pomocy społecznej). Od strony formalno-prawnej ustawianie stypendium 

21 Vide tekst ujednolicony uchwały nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 
31 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. nr 71, poz. 1379) zawierający zmiany wprowadzone 
uchwałą nr 512/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. 
Lub. z 2012 r. poz. 2486) oraz uchwałą nr 820/XXXII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 27 
czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 3434).

22 Podobnie: M. Kubiak [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolni-
ctwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 407-408.

23 Ibidem, s. 408.
24 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 146.
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sportowych na gruncie art. 173a p.s.w. uznać należy za w pełni dopuszczalne. Kata-
log uprawnionych do otrzymania stypendium sportowego na gruncie art. 31 ustawy 
o sporcie może bowiem być tak wąski, że żaden ze studentów nie będzie do niego 
uprawniony. W uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 
przyjętej na gruncie art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie nie ma natomiast prawnej możli-
wości różnicowania sytuacji sportowców zależnie od tego czy mają status studenta. 
Analiza bogatego orzecznictwa przy innych ograniczeniach podmiotowych prowa-
dzi do wniosku, że zostało takie ograniczenie zakwestionowane przez wojewodów 
lub przez sądy administracyjne, na co wskazano także w literaturze przedmiotu25. 
Powyżej wskazałem, że brak regulacji dotyczących stypendium za wyniki w sporcie 
na gruncie art. 173a p.s.w. może wynikać z czynnika o charakterze pozaprawnym. 
Za takowy uznaje brak odpowiedniej presji społecznej (lobbingu) ze strony środo-
wiska akademickiego u władz danej jednostki samorządu terytorialnego. Z uwagi 
na odrzucenie ograniczeń natury prawnej w kontekście ustanawiania stypendium 
za wyniki w sporcie na gruncie art. 173a p.s.w. jedynym argumentem będzie wola, 
a właściwie jej brak w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. 
Zasadne jest więc skorzystanie z tej drogi pod kątem rozbudowy systemu stypen-
diów za wyniki w sporcie. Jako rozwiązanie modelowe wskazać należy regulowanie 
w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego odrębnego ro-
dzaju stypendium, tj. stypendium za wyniki w sporcie, oczywiście przy gruntowym 
przemyśleniu proporcji pomiędzy różnymi rodzajami stypendium. Ustanowienie 
odrębnego rodzaju stypendium pozwoli uniknąć problemów natury praktycznej 
występujących na gruncie stypendium rektora dla najlepszych studentów, gdzie na-
stępuje sumowanie osiągnięć ze wszystkich sfer.

Warto także zauważyć, że projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce wprowadza pewne korekty w odniesieniu do omawianego rodzaju stypen-
diów. Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 526 student może ubiegać się o stypendium fi-
nansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto art. 96 projektu 
wprowadza regulację, na mocy której Organ stanowiący jednostki samorządu te-
rytorialnego określa: 1) rodzaj stypendium; 2) sposób, kryteria i tryb przyznawa-
nia stypendium; 3) maksymalną wysokość stypendium, o którą może ubiegać się 
student. Dostrzec należy istotną zbieżność z aktualnie obowiązującymi regulacja-
mi. Analiza projektu ustawy prowadzi także do wniosku, iż projektodawca nie wy-
kluczył przyznawania jednostce samorządu terytorialnego stypendium za wyniki 
w sporcie, posługując się jedynie stwierdzeniem „stypendium finansowane przez 

25 Szerzej zob. m.in.: M. Gniatkowski [w:] M. Gniatkowski (red.), Ustawa o sporcie. 
Komentarz, Warszawa 2011, s. 153-158; M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak, 
Ustawa o sporcie. Komentarz, Warszawa 2011, s. 364-366. W zakresie orzecznictwa zob. m.in.: 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2017 r., II GSK 2861/15, Le-
galis nr 1698577; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Białymstoku 
z dnia 13 października 2017 r., II SA/Bk 526/17, Legalis nr 1690945; wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego z siedzibą w Olsztynie z dnia 28 lutego 2017 r., II SA/Ol 20/17, 
Legalis nr 1600555.

26 Art. 86 projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.01.2018 r., 
www.nauka.gov.pl.
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jednostkę samorządu terytorialnego”, w odróżnieniu np. od świadczenia określone-
go w art. 86 ust. 1 pkt. 6 projektu, który wprost odnosi się do stypendium za wyniki 
w nauce.

Podstawę prawną do przyznawania stypendiów przez osoby fizyczne lub praw-
ne, niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi stanowi 
art. 173b p.s.w. Przepis ten nie formułuje innych ograniczeń poza wyeliminowa-
niem z kręgu podmiotów uprawnionych podmiotów publicznych. Warto jednak 
zwrócić uwagę, iż procedura ustanawiania omawianych stypendiów jest bardziej 
skomplikowana niż omawiana powyżej, a odnosząca się do jednostek samorządu 
terytorialnego. Owa komplikacja dotyczy zatwierdzania przez ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego zasady przyznawania przedmiotowych stypendiów. 
Dodatkowym elementem formalnym jest konieczność wystąpienia do Rady Głów-
nej Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie opinii na temat tychże zasad. Co 
prawda formuła opinii nie oznacza istotnego wpływu na decyzję ministra, a mia-
nowicie opinia negatywna nie stanowi przeszkody dla ministra do zatwierdzenia 
tychże zasad, to jednak generuje to istotne ograniczenia czasowe, gdyż Rada musi 
na posiedzeniu przyjąć stosowną opinię i przekazać ją ministrowi. Omawiana regu-
lacja nie formułuje rodzajów stypendiów, które mogą być przyznane w tym trybie. 
Uznać więc należy, że mogą to być także stypendia za wyniki w sporcie. Tworzy 
to więc kolejną możliwość w ramach systemu stypendiów sportowych, które mogą 
być przyznane studentom-sportowcom. Postulować jednak należy redukcję forma-
lizmu w zakresie ustanawiania tego rodzaju stypendiów, gdyż może to zniechęcić 
potencjalnych donatorów, wszakże są to dodatkowe środki finansowe, które mogą 
trafić do studentów. Podobnie jak w przypadku stypendiów ustanawianych przez 
jednostki samorządu terytorialnego, tak i w przypadku omawianego systemu sty-
pendialnego, władze uczelni nie są formalnie jego częścią, a tym samym nie mają 
wpływu na jego istnienie. Mogą oczywiście lobbować np. u zamożnych absolwen-
tów o ustanawianie tego typu funduszy lub też angażować uczelniane fundacje do 
tworzenia tego typu funduszy stypendialnych27. Poza tą rolą władz uczelni wskazać 
należy na możliwość przypisania im roli w zakresie naboru i oceny wniosku, co po-
winno wynikać z przyjętych i zatwierdzonych przez ministra zasad. Donator może 
bowiem oczekiwać wskazania konkretnej liczby osób, nie chcąc brać udziału (z róż-
nych względów) w czynnościach technicznych.

W przypadku stypendiów przyznawanych w oparciu o art. 173b p.s.w. zauwa-
żyć należy, że w świetle art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych zwolnieniu z podatku podlegają wyłącznie stypendia, których 
zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Przepis ten dotyczy jednak wyłącznie stypendiów za wyniki w nauce, co 
podkreślono w literaturze28. Trudno natomiast zastosować tutaj wykładnię analo-

27 Uczelnia tworząc fundację, zapewnia sobie bowiem wpływ na dobór władz, a tym 
samym posiada bezpośredni wpływ na sposób funkcjonowania takiej fundacji.

28 M. Kubiak [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyż-
szym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 408; K. Dąbrowski [w:] M. Czuryk, M. Karpiuk,  
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giczną do przyjętej przez organy administracji skarbowej w przypadku stypendiów 
z własnego funduszu stypendialnego. Niezależnie bowiem od kwestii zaliczenia 
tego świadczenia do katalogu świadczeń pomocy materialnej, podmioty, o których 
mowa w art. 173b p.s.w. nie są wskazane jako podmioty ustanawiające stypendia 
kwalifikujące do zwolnienia podatkowego w trybie art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać w tym względzie należy na 
istotne zróżnicowanie studentów-sportowców w zakresie obowiązków publiczno-
prawnych. Zróżnicowanie, które nie znajduje merytorycznego uzasadnienia, a tym 
samym postulować należy de lege ferenda zmianę art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych poprzez rezygnację z ograniczenia przed-
miotowego tego zwolnienia wyłącznie do stypendiów za wyniki w nauce.

Powyższe postulaty w znacznej części realizuje projekt nowej ustawy dotyczącej 
szkolnictwa wyższego29. W art. 97 wskazano bowiem jedynie konieczność zatwier-
dzenia przez ministra, rezygnując przy tym z opinii innych organów. Ubolewać 
jednak należy, że projekt w sposób istotny ingeruje w kwestie merytoryczne, wpro-
wadzając zastrzeżenie, że w tym trybie mogą być przyznane wyłącznie stypendia za 
wyniki w nauce. Brak jest argumentów uzasadniających takie właśnie zawężenie ka-
talogu przedmiotowego, co zresztą nie zostało precyzyjnie ujęte w uzasadnieniu do 
projektu ustawy30. Postulować więc należy zastosowanie aktualnie obowiązującego 
rozwiązania, tj. pozostawienie donatorowi dowolności w zakresie kształtowania ka-
talogu przedmiotowego tworzonego przezeń funduszu stypendialnego.

Wnioski

Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie prowadzonych badań w ramach 
zagadnień dotyczących różnych form stypendiów za wyniki w sporcie, jakie mogą 
otrzymywać studenci-sportowcy. W ramach poszczególnych części, zaprezentowa-
no możliwe do wdrożenia rozwiązania określone mianem modelowych z perspek-
tywy rozwoju sportu i studentów-sportowców w szkole wyższej. Niezwykle istot-
ne jest jednak równe traktowanie studentów posiadających osiągnięcia w różnych 
grupach aktywności, co pozwoli na uniknięcie antagonizmów pomiędzy studen-
tami, które mogłyby powstać przy uprzywilejowaniu jednej z grup, w tym także 
sportowców. 

Powyżej przedstawione zostały wszystkie możliwości przyznawania stypendiów dla 
studentów-sportowców, które określone są w ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
przy jednoczesnym wskazaniu na inne akty prawne, jak np. ustawa o sporcie. Z przed-
stawionego katalogu jasno wynika, iż nie wszystkie stypendia uzależnione są od regu-
lacji wewnątrzuczelnianych. W dużej mierze to stypendia podmiotów zewnętrznych, 
np. jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie kształtowania tych zasad istotny 

J. Kostrubiec (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, 
Warszawa 2015, s. 243.

29 Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.01.2018 r., www.
nauka.gov.pl.

30 Szerzej zob. uzasadnienie do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i na-
uce z dnia 20.01.2018 r., www.nauka.gov.pl.
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jest bowiem lobbing ze strony władz uczelni, tak aby odzwierciedlały one potrzeby 
studentów-sportowców, a nie tylko zamykały się na stypendia za wyniki w nauce, co 
zostało wskazane we wcześniejszych rozważaniach. Jako bardzo istotny element całego 
systemu stypendialnego wskazać należy własne systemy stypendialne. Rozwiązanie to 
jest coraz częściej wykorzystywane w praktyce i pozwala na przyznanie stypendium 
także osobom, które mają istotne osiągnięcia, aczkolwiek z różnych względów nie 
mogą otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wydaje się, że zasłu-
guje to na popularyzację wśród szkół wyższych, jako swoista dobra praktyka.

Ostatnim aspektem, ale niezwykle ważnym jest odniesienie się do proponowa-
nych zmian w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego w świetle projektu 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zostały one szczegółowo przed-
stawione w ramach poszczególnych części niniejszego opracowania. Niestety, we-
dług stanu na styczeń 2018 r., a więc wówczas, gdy możliwe było skomentowanie 
proponowanych regulacji w ramach prowadzonych badań, zauważyć należy brak 
pozytywnych rozwiązań z perspektywy stypendiów za wyniki w sporcie. Nie dość, 
że ustawodawca nie zrealizował postulatu środowisk sportowych dotyczącego roz-
dzielenia przedmiotowego stypendium rektora dla najlepszych studentów, to wpro-
wadzono regulacje pogarszające sytuację studentów-sportowców, np. w kontekście 
ograniczenia własnego funduszu stypendialnego do stypendiów za wyniki w nauce 
dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów. Pozostaje więc liczyć, że 
postulaty w zakresie zmian propozycji ujętych w projekcie ustawy zostaną uwzględ-
nione przez ustawodawcę na etapie prac legislacyjnych.

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest kompleksowej analizie teoretycznych modeli w zakresie systemów 

przyznawania stypendiów za wyniki sporcie. Autor podsumowując wyniki badań całego zespołu 
badawczego wskazuje na prawne możliwości ustanawiania stypendiów począwszy od stypendiów 
rektora, poprzez własne fundusze stypendialne, a skończywszy na stypendiach ustanawianych przez 
inne podmioty. W artykule zaproponowano rozwiązania modelowe – optymalne z perspektywy 
studentów-sportowców.

Słowa kluczowe: stypendia sportowe, własny fundusz stypendialny, regulamin, zawodnik, zawo-
dy sportowe.

Summary
The article is devoted to a comprehensive analysis of theoretical models in the field of scholarships 

for sports results. The author, summarizing the results of the research conducted by the entire research 
team, points to the legal possibilities of establishing scholarships, starting from the rector’s scholar-
ships, through own scholarship funds, and ending with scholarships established by other entities. The 
article proposes model solutions – optimal from the perspective of student athletes.

Keywords: sports scholarships, own scholarship fund, regulations, competitor, and sports 
competitions.
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Indywidualizacja studiów 
jako środek optymalizacji relacji pomiędzy 

nimi a aktywnością sportową

Uwagi wstępne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza rozwiązań normatywnych 
przyjmowanych w regulaminach studiów w celu umożliwienia indywidualizacji 
toku studiów – z perspektywy znaczenia tych rozwiązań dla realizacji przez stu-
dentów ich aktywności sportowej. Regulacje dotyczące indywidualnego toku stu-
diów czy indywidualnej organizacji studiów są często zbliżone na poszczególnych 
uczelniach, jakkolwiek nie tożsame. Stąd w ramach badań uchwycono rozwiązania 
prawne z tego zakresu ujęte w regulaminach piętnastu różnego rodzaju uczelni 
publicznych – uniwersytetów, uczelni technicznych, uczelni medycznych, SGH 
oraz państwowych szkół wyższych. Po ustaleniu treści zarysowanej próby badawczej 
wywiedziono z niej indukcyjnie podstawowe wnioski dla tytułowego przedmiotu. 

Rozwijanie pasji sportowych jako prawo studentów

Już na wstępie wskazać wypada, że niektóre regulacje uczelniane wprost statuu-
ją wsparcie dla studentów w realizacji ich pasji sportowych. Wskazać tu można na  
§ 2 ust. 2 lit. h Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim1, stanowią-
cy, że studenci mają prawo do rozwijania zainteresowań właśnie m.in. sportowych, 
korzystania w tym celu z urządzeń i środków Uniwersytetu oraz pomocy ze strony 
nauczycieli akademickich i organów Uniwersytetu. Niemal tożsamą treść ma § 4 
ust. 1 pkt 6 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Wrocławskim2. Podobnie § 5 
pkt 5 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej3 stanowi, 
że studenci mają prawo do rozwijania zainteresowań m.in. sportowych oraz korzy-

1 Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich, uchwała Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., nr 53/
IV/2017 (http://www.dydaktyka.uj.edu.pl/documents/1333504/1493746/02_10_2017_
uchw_nr_53_2017_zal_1_n.pdf/7c7fcc0e-3dd4-4bde-b9f3-07fb38710860).

2 Uchwała nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 
r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (ze zm.), https://prawo.
uni.wroc.pl/node/7547

3 Załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodwo-
skiej nr XXIII-25.3/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r., http://phavi.umcs.pl/at/
attachments/2017/1124/084003-regulamin-studiow-t-j-od-2017-10-01.pdf
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stania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uniwersyte-
tu. Także § 9 lit. b Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim4 stwierdza, że 
student ma prawo do rozwijania własnych zainteresowań sportowych w ramach 
możliwości organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Jak zaś stanowi § 12 ust. 1 
pkt 3 Regulaminu Studiów na Politechnice Białostockiej5, student ma prawo rozwi-
jać zainteresowania kulturalne i sportowe. Ponadto w myśl § 12 pkt 1 Regulaminu 
Studiów na Politechnice Śląskiej6 student, poza uprawnieniami wynikającymi 
z ustawy, ma prawo do: rozwijania zainteresowań m.in. sportowych oraz korzystania 
w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków, a także z pomocy ze 
strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni. Stosowną regulację zawiera też 
§ 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu7. Zgod-
nie z nim student ma prawo w szczególności do rozwijania własnych zainteresowań 
naukowych, kulturalnych i sportowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń 
dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni, a także pomocy ze strony nauczycieli 
akademickich i władz Uczelni.

Definicje

Pojęcie indywidualnego toku studiów nierzadko definiują poszczególne regu-
laminy studiów. Przykładowo w § 2 pkt 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim8 wskazano, że przez indywidualny tok studiów (ITS) rozumie się 
program kształcenia i plan studiów przygotowany dla studenta, realizowany we 
współpracy z opiekunem naukowym. Pojęcie to jest odróżnione od indywidual-
nego trybu zaliczania zdefiniowanego w § 2 pkt 10 Regulaminu Studiów na Uni-
wersytecie Wawrszawskim, jako zaliczanie zajęć lub przedmiotu w inny sposób 
lub w innych terminach niż przewidziane w sylabusach oraz w harmonogramie 
zajęć i sesji egzaminacyjnych. Z kolei § 25 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie 
Jagiellońskim wyjaśnia, że Indywidualny Program Studiów polega na modyfikacji 
programu studiów w celu dostosowania go do zainteresowań naukowych studenta 

4 Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim, przyjęty uchwałą nr 310 Senatu 
Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4 kwietnia 2011 r. (ze zm.), http://www.uni.lodz.pl/plik/2
807/96aba7f93c5c47a837441363607fd1c8.

5 Załącznik do Uchwały nr 102/VI/XV/2017 Senatu PB z dnia 20 kwietnia 2017 
r., http://www.zwl.pb.edu.pl/uploads/images/File/Regulamin-studiow.pdf

6 Uchwała nr VIII/74/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 
roku w sprawie Regulaminu studiów http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/Regulamin_
studiow.pdf

7 Załącznik do Uchwały nr 1755 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Medycz-
nego we Wrocławiu, obowiązującego od roku akademickiego 2017/2018, http://www.bip.
umed.wroc.pl/download/regulamin/1755_0.pdf

8 Załącznik do uchwały nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 
kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszaw-
skim (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 71), http://monitor.uw.edu.pl/Lists/
Uchway/Attachments/2440/M.2015.71.U.351.pdf.
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lub umożliwienia mu prowadzenia badań naukowych oraz przyznaniu indywidu-
alnej opieki nauczyciela akademickiego. Pojęcia te precyzuje także § 1 (bez innych 
jednostek redakcyjnych) Regulaminu Politechniki Gdańskiej. Wskazuje on, że 
przez indywidualny plan studiów rozumie się indywidualny harmonogram reali-
zacji przedmiotów ujętych w programie studiów dostosowany do bieżącej sytuacji 
studenta, zaś przez indywidualny program studiów – program studiów zapewniają-
cy indywidualny dobór przedmiotów i harmonogramu ich realizacji, dostosowany 
do zainteresowań naukowych studenta. Wreszcie § 2 pkt 5 Regulaminu Studiów 
Szkoły Głównej Handlowej definiuje indywidualny program studiów (IPS), jako 
program studiów dedykowany wskazanemu imiennie studentowi, w tym także 
przyjętemu na studia w drodze potwierdzenia efektów uczenia się, określający me-
tody, formy kształcenia oraz zasady uzyskiwania oceny końcowej po uprzednim 
ich uzgodnieniu ze studentem z uwzględnieniem jego indywidualnych preferencji 
edukacyjnych oraz ich zatwierdzeniu przez dziekana. Omawiane instytucje wystę-
pują też na mniejszych uczelniach. Tytułem przykładu § 1 pkt 20 i 21 Regulaminu 
studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepani-
ka w Suwałkach9 określa indywidualny program studiów jako program kształcenia 
mający na celu rozszerzenie wiedzy w ramach studiowanego kierunku (specjalno-
ści) wraz z indywidualnym planem studiów ustalającym jego zasady i realizację, zaś 
indywidualny plan studiów (IPS) jako sposób realizacji planu studiów polegający 
na ustaleniu indywidualnych zasad uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i zali-
czania przedmiotów objętych planem studiów.

Próba badawcza

Na Uniwersytecie Warszawskim szczegółowe zasady studiowania, w granicach 
określonych postanowieniami Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszaw-
skim, obejmują m.in. zasady odbywania indywidualnego toku studiów, w tym dla 
studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się (§ 4 
ust. 3 pkt 4 Regulaminu Studiów na UW). Dziekan w porozumieniu z opiekunem 
i ze studentem wyznacza opiekuna naukowego dla studenta, który studiuje według 
indywidualnego toku studiów i zatwierdza indywidualny program kształcenia. In-
dywidualny program kształcenia musi spełniać wymagania, wynikające z efektów 
kształcenia określonych dla kierunku (§ 22 ust. 1 Regulaminu Studiów na UW). 
Z kolei dla studentów z niepełnosprawnością, przechodzących długotrwałą cho-
robę lub rekonwalescencję i w innych, uzasadnionych przypadkach dziekan, nie 
naruszając obowiązków wynikających z realizacji programu kształcenia, może 
wyznaczyć indywidualny tryb zaliczania zajęć i zdawania egzaminów (§ 23 ust. 1 
Regulaminu Studiów na UW). Jak się wydaje, obowiązki sportowe mogą stanowić 
właśnie wspomniane „inne uzasadnione przypadki”.

9 Załącznik do Uchwały nr 22/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Suwałkach z dnia 27.04.2017 r., http://www.pwsz.suwalki.pl/upload/pliki/student/
Regulamin%20studiw%20obowizujcy%20od%201%20padziernika%202017%20r.%20
(2).pdf.
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Indywidualny Program Studiów i Indywidualny Plan Studiów uregulowane zo-
stały na Uniwersytecie Jagiellońskim w § 24 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Określa on, że dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na 
odbywanie studiów według Indywidualnego Programu Studiów lub Indywidual-
nego Planu Studiów. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Progra-
mu Studiów przedstawia dziekanowi do zaakceptowania propozycję programu na 
najbliższy rok akademicki uzgodnioną z nauczycielem akademickim, który wyraził 
zgodę na pełnienie funkcji opiekuna naukowego. W przypadku niewskazania przez 
studenta kandydata na opiekuna naukowego, opiekuna wyznacza dziekan. Dzie-
kan wyrażając zgodę na Indywidualny Program Studiów zatwierdza jednocześnie 
program studiów oraz kandydaturę opiekuna naukowego. Opiekunem naukowym 
może być pracownik posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Warto za-
znaczyć, że stosownie do § 24 ust. 5 lit dziekan może wyrazić zgodę na Indywidualny 
Plan Studiów na wniosek studenta, którego sytuacja życiowa nie pozwala na uczęsz-
czanie na zajęcia i zaliczanie przedmiotów zgodnie z planem studiów, w szczegól-
ności w przypadku: (a) niepełnosprawności lub choroby, (b) odbywania studiów na 
więcej niż jednym kierunku lub specjalności, (c) sprawowania opieki na dzieckiem. 
W katalogu tym nie wskazano kwestii sportowych, ma on jednak charakter otwarty, 
co oznacza dopuszczalność uwzględnienia wniosku opartego na takiej przesłance. 
Indywidualny Plan Studiów może polegać w szczególności na: modyfikacji sekwen-
cyjnego systemu zajęć i egzaminów oraz modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów, 
porządku zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów lub wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych; eksternistycznym zaliczaniu zajęć, w porozumieniu z prowadzą-
cym przedmiot; zmianach terminów egzaminów i zaliczeń. Student ubiegający się 
o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów przedstawia dziekanowi do zaakcep-
towania tryb zaliczeń i egzaminów przewidzianych na dany semestr, a w przypadku 
przedmiotów całorocznych na rok akademicki, oraz warunki zaliczeń uzgodnione 
i zaopiniowane przez nauczycieli odpowiadających za realizację poszczególnych 
przedmiotów w danym semestrze. Podkreślić należy, że szczegółowe zasady odby-
wania studiów według Indywidualnego Programu Studiów lub Indywidualnego 
Planu Studiów określa na Uniwersytetu Jagiellońskiego rada wydziału.

Również na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej student może studiować 
według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów. Szczegółowe za-
sady odbywania studiów w trybie indywidualnym ustala rada wydziału (§ 6 ust. 1 
Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej). Jak stanowi § 
6 ust. 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, studia 
według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, powinny zapew-
nić możliwość osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów kształcenia zatwier-
dzonych dla danego kierunku studiów oraz uwzględnić dodatkowe indywidualne 
zainteresowania studenta. Wszelako podstawą ubiegania się o studiowanie według 
indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, jest złożenie przez stu-
denta do dziekana wydziału przed rozpoczęciem roku lub semestru studiów wnio-
sku wraz z: (1) potwierdzoną przez dziekanat średnią ocen z dotychczasowego 
okresu studiów lub (2) informacją o przyjęciu na studia w wyniku potwierdzania 
efektów uczenia się. Oznacza to, że osiągnięcia sportowe nie uzasadniają wyraże-
nia zgody na studiowanie według indywidualnego programu studiów. Tego rodzaju 
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przejawy aktywności mogą jednak stanowić podstawę do zastosowania tzw. indy-
widualnej organizacji studiów. Jak bowiem stanowi § 8 ust. 1 pkt 6 i 7 Regulaminu 
Studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, dziekan może wyrazić zgodę 
na indywidualną organizację studiów w odniesieniu do osób szczególnie zaanga-
żowanych w działalność na rzecz środowiska akademickiego i w innych uzasadnio-
nych przypadkach. W tych kategoriach należy odczytywać aktywność studencką 
np. w Akademickim Związku Sportowym. Indywidualna organizacja roku obejmu-
je na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej każdorazowo okres nie dłuższy niż 
rok akademicki i polega na ustaleniu indywidualnych terminów i sposobów reali-
zacji obowiązków wynikających z planu studiów i programu kształcenia (§ 8 ust. 2 
Regulaminu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej). Student ubiegający się o in-
dywidualną organizację studiów powinien złożyć podanie do dziekana wydziału 
w terminie do 31 października na semestr zimowy lub na cały rok akademicki bądź 
do miesiąca po rozpoczęciu semestru letniego, przy czym po upływie tych termi-
nów dziekan może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów w innych 
uzasadnionych przypadkach losowych (§ 8 ust. 3 i 4 Regulaminu Studiów na Uni-
wersytecie Marii Curie-Skłodowskiej).

Problematykę indywidualnej organizacji studiów na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu reguluje § 16 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza10. Stanowi on, że w uzasadnionym przypadku, na wniosek stu-
denta, dziekan może zezwolić na indywidualną organizację studiów, która uprawnia 
studenta do uczestnictwa w zajęciach oraz zaliczania modułów (przedmiotów) na 
warunkach i w terminach uzgodnionych indywidualnie z prowadzącymi zajęcia, 
w granicach danego roku akademickiego, jak również może zezwolić na nieuczest-
niczenie w zajęciach, co jednak nie zwalnia studenta z obowiązku ich zaliczenia. 
W takim przypadku student powinien zgłosić się do osoby prowadzącej zajęcia 
w terminie 14 dni od uzyskania decyzji w celu ustalenia warunków zaliczenia. Stu-
dent ten powinien najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem zaliczenia lub eg-
zaminu dla ogółu grupy, zgłosić się do osoby prowadzącej zajęcia w celu ustalenia 
terminu zaliczenia. W ramach swojej decyzji, w szczególnie uzasadnionym przy-
padku, dziekan może zezwolić na wyznaczenie terminów egzaminów lub zaliczeń 
w następnym roku akademickim. Tak szeroka sfera uznania przyznana dziekanowi 
pozwala na uwzględnienie przez niego okoliczności natury sportowej. 

Odrębną instytucją prawną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, uregu-
lowaną w § 18 tamtejszego Regulaminu Studiów, jest indywidualny tok studiów, 
jednak przesłanką jego przyznania są wyłącznie bardzo dobre wyniki w nauce, nie 
zaś okoliczności związane z aktywnością fizyczną. 

Omawiane instytucje są znane również w Uniwersytecie Wrocławskim. Jak bo-
wiem stanowią § 4 ust. 1 pkt 12 i 13 Regulaminu Studiów w UWr, studenci mają 
w szczególności prawo do uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów w terminach 
wcześniejszych niż przewiduje plan studiów i zaliczania zajęć według indywidualnej 
organizacji studiów na zasadach określonych przez radę wydziału oraz studiowania 

10 Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mi-
ckiewicza z dnia 28 września 2015 r., https://studenci.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_
file/0007/279646/Obwieszczenie_NowyRS_tekst-jednolity_ZG-a.pdf.
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według indywidualnego planu studiów (w tym międzyobszarowych), na zasadach 
określonych przez radę wydziału. Student może studiować według indywidualne-
go planu studiów i programu kształcenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez radę 
wydziału, uwzględniającymi opiekę naukową oraz potrzeby studentów ze stwier-
dzoną niepełnosprawnością (§ 23 ust. 1 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie 
Wrocławskim). Student ma też możliwość indywidualizacji programu studiów 
poprzez wybór przedmiotów składających się na wymaganą liczbę punktów kre-
dytowych. Wybór powinien być dokonany i przedstawiony dziekanowi do zatwier-
dzenia w ciągu 10 dni roboczych od rozpoczęcia semestru (§ 23 ust. 2 Regulaminu 
Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim). Co istotne, w myśl § 24 Regulaminu Stu-
diów w Uniwersytecie Wrocławskim uzasadnionych i udokumentowanych przy-
padkach dziekan może wyrazić zgodę na eksternistyczne zaliczanie przez studenta 
niektórych modułów zajęć (zajęcia lub grupy zajęć). Przesłankami dla podjęcia ta-
kiej decyzji są między innymi: studiowanie na dwóch kierunkach jednocześnie, pra-
ca zawodowa (zarobkowa), sytuacja rodzinna, problemy zdrowotne, stwierdzona 
niepełnosprawność. Katalog ten nie wymienia okoliczności związanych ze sportem, 
jednak z uwagi na swoją otwartość również ich nie wyklucza.

Na Uniwersytecie Łódzkim, w myśl § 5 ust. 1 lit. f ) Regulaminu Studiów na 
Uniwersytecie Ł, to Rada Wydziału określa minimalną średnią ocen z dotychczaso-
wego toku studiów pozwalająca ubiegać się o indywidualny plan studiów i program 
kształcenia (IPS). Władna jest ona także na podstawie § 5 ust. 2 lit. i) Regulaminu 
Uniwersytetu Łódzkiego określić możliwość ubiegania się, od pierwszego semestru 
na studiach drugiego stopnia, o  indywidualny plan studiów i program kształcenia 
(IPS). Regulamin Studiów na Uniwersytecie Łódzkim rozróżnia Indywidualny 
plan studiów i program kształcenia (IPS) oraz Indywidualną Organizację Studiów 
(IOS). Pierwsza instytucja została uregulowana w § 28 Regulaminu UŁ. Wskazano 
w nim, że szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się studenci drugiego roku oraz 
wyższych lat studiów ze średnią ocen z dotychczasowego toku studiów, nie mniejszą 
od określonej przez Radę Wydziału, mogą ubiegać się o indywidualny plan studiów 
i program kształcenia (IPS). Jego otrzymanie jest zatem powiązane z okolicznoś-
ciami natury naukowej, wobec czego osiągnięcia sportowe nie stanowią podstawy 
do jego przyznania. Indywidualna organizacja studiów na Uniwersytecie Łódzkim 
została unormowana w § 29 Regulaminu Uniwersytetu Łódzkiego. IOS polega na 
określeniu przez dziekana, w porozumieniu z prowadzącymi poszczególne zajęcia 
dydaktyczne, indywidualnego sposobu realizacji i rozliczania planu studiów w da-
nym roku akademickim. IOS nie może oznaczać zwolnienia studenta z obowiązku 
osiągnięcia tych samych efektów kształcenia oraz uzyskiwania zaliczeń i składania 
egzaminów, może natomiast oznaczać pozwolenie na rozliczenie roczne. Pisemne 
ustalenia w tym przedmiocie sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których je-
den służy studentowi jako podstawa do realizacji planu studiów, a drugi znajduje 
się w aktach studenta. IOS przyznać może dziekan na wniosek studenta „w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach. Dotyczy to w szczególności udokumentowa-
nych przypadków: (a) zdrowotnych; (b) losowych; (c) opieki nad bliskimi osobami 
niepełnosprawnymi; (d) związanych z okresowym odbywaniem studiów poza UŁ. 
Nie wyklucza to jednak przyznania IOS w sytuacjach uzasadnionych aktywnością 
sportową. Dziekan udziela zgody na okres danego semestru/roku akademickiego. 
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Na Politechnice Gdańskiej11, w myśl § 16 Regulaminu Studiów na Politechni-
ce Gdańskiej, student może studiować według indywidualnego programu studiów 
bądź indywidualnego planu studiów na zasadach określonych przez dziekana. 
Studentów realizujących indywidualny program studiów lub indywidualny plan 
studiów obowiązuje regulamin studiów z uwzględnieniem terminów określonych 
w ich planie studiów. Dziekan może wyrazić zgodę na studia z indywidualnym pro-
gramem studiów studentom, którzy uzyskali wysoką średnią po 1 semestrze (lub 
następnych). Tym samym indywidualny program studiów nie jest właściwą opcją 
dla studentów-sportowców. Dobór przedmiotów w indywidualnym programie stu-
diów następuje z zachowaniem ustalonych dla danego kierunku efektów kształcenia, 
a dla indywidualnych studiów międzyobszarowych z zachowaniem efektów kształ-
cenia w co najmniej dwóch obszarach kształcenia. Dziekan może powołać opieku-
na studenta realizującego indywidualny program studiów. Co istotne, w myśl § 16 
ust. 5 pkt 8 Regulaminu Studiów na Politechnice Gdańskiej, dziekan może wyrazić 
zgodę na studiowanie zgodnie z indywidualnym planem studiów studentom, któ-
rzy właśnie „uprawiają sport i mają osiągnięcia na szczeblu krajowym i wyższym”.

Indywidualny program studiów na Politechnice Białostockiej został uregulowa-
ny w § 8 ust. 1-12 Regulaminu Studiów na Politechnice Białostockiej. Ubiegać się 
o niego może szczególnie uzdolniony i wyróżniający się student. Nie jest jasne, czy 
dotyczy to wyłącznie uzdolnienia i wyróżniania się naukowego, czy też także sporto-
wego. Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, musi spełniać wymaga-
nia wynikające z efektów kształcenia określonych dla kierunku. Student zaintereso-
wany indywidualnym programem studiów, w tym planem studiów, składa pisemny 
wniosek do dziekana wydziału. Dziekan ustala szczegółowe zasady studiowania we-
dług indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów oraz powołuje opie-
kuna naukowego. Ustala także liczbę punktów ECTS, jaką student zobowiązany 
jest uzyskać w danym semestrze (liczba ta nie musi wynosić 30). Opiekun naukowy 
przedstawia dziekanowi, na koniec semestru, informację o postępach w studiowa-
niu powierzonego jego opiece studenta. Jeżeli student nie osiąga zadowalających 
wyników w studiowaniu, dziekan podejmuje decyzję o cofnięciu zezwolenia na 
dalsze kształcenie studenta według indywidualnego programu studiów, w tym pla-
nu studiów. Studia realizowane według indywidualnego programu studiów, w tym 
planu studiów, nie powinny prowadzić do wydłużenia czasu ich trwania, lecz mogą 
prowadzić do skrócenia czasu ich odbywania. Studenta studiującego według indy-
widualnego programu studiów, w tym planu studiów, obowiązują przepisy regu-
laminu studiów. Należy dodać, że w myśl § 8 ust. 13-15 Regulaminu Studiów na 
Politechnice Białostockiej, student, który znalazł się w sytuacji uniemożliwiającej 
mu kontynuowanie studiów na zasadach ogólnych, może ubiegać się o indywidual-

11 Uchwała Senatu PG nr 362/2016/XXIII z 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: przy-
jęcia Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej (https://pg.edu.
pl/dzial-ksztalcenia/aktualnosci-dk/-/asset_publisher/emUjlEfgoEs4/content/nowe-
-regulaminy-studiow-na-rok-akademicki-2016-2017?redirect=https%3A%2F%2Fpg.
edu.pl%2Fdzial-ksztalcenia%2Faktualnosci-dk%3Fp_p_id%3D101_INSTAN-
CE_emUjlEfgoEs4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_
mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1).
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ną organizację studiów. Indywidualna organizacja studiów jest formą pomocy po-
legającą na specjalnym trybie organizacji kształcenia; pozwala, po wcześniejszym 
uzgodnieniu z prowadzącym, na indywidualne ustalenie terminów zajęć. Forma ta 
może dotyczyć wszystkich bądź wybranych przedmiotów przewidzianych w planie 
studiów w danym semestrze/roku akademickim. Indywidualną organizację studiów 
dziekan może przyznać na pisemny wniosek, po zaliczeniu przez studenta przynaj-
mniej pierwszego semestru studiów, na jeden semestr lub rok akademicki. Jest to 
zatem dobra opcja dla tych studentów-sportowców, których obowiązki w zakresie 
aktywności fizycznej uniemożliwiają kontynuowanie studiów. 

Warto zaznaczyć, że na Politechnice Śląskiej, stosownie do § 24 tamtejszego Re-
gulaminu Studiów, dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnej organiza-
cji studiów (IOS) w stosunku do studenta, który w szczególności: (1) wychowuje 
dziecko, (2) jest niepełnosprawny, (3) studiuje na drugim kierunku studiów, jednak 
IOS może być przyznana studentowi przez dziekana także w innych przypadkach 
niż wskazane. Oznacza to możliwość przyznania IOS z uwagi na okoliczności natu-
ry sportowej. Student studiujący według IOS zalicza przedmioty i semestry studiów 
w terminach określonych przez dziekana w decyzji o przyznaniu IOS, jednak IOS 
nie może prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów. W § 25 Regu-
laminu Studiów na Politechnice Śląskiej uregulowano indywidualny program stu-
diów (IPS), jednak dedykowany jest on studentom mającym osiągnięcia naukowe, 
a nie sportowe. 

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie student ma prawo do studio-
wania według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, po speł-
nieniu wymagań określonych uchwałą właściwej Rady Wydziału (§ 5 ust. 1 pkt 3 
Regulaminu Studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej12). Indywidualny program 
studiów normuje § 9 Regulaminu Studiów na Akademia Górniczo-Hutnicza. Co 
ważne, zgodnie z jego ust. 1 pkt 4 dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na odby-
wanie studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, 
w przypadku studentów „biorących udział w zawodach sportowych na poziomie 
krajowym lub międzynarodowym”. Indywidualny program studiów, w tym plan 
studiów, może polegać w szczególności na: (1) indywidualnym doborze modułów 
zajęć, metod i form kształcenia; (2) modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów; (3) 
modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów; 
(4) modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć, w miarę możliwości, poprzez wy-
bór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowią-
zującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta; 
(5) zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu z prowadzącym 
przedmiot lub zajęcia. Na Akademii Górniczo-Hutniczej indywidualny program 
studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego 
toku studiów. Wniosek o przyznanie indywidualnego programu studiów składa 
się tam do dziekana Wydziału wraz z uzasadnieniem, bezpośrednio po zaistnieniu 

12 Uchwała nr 45/2017 Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 26 kwietnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Akademii Górniczo 
Hutniczej, http://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/dy-
daktyka/doktoranckie/26_04_2017_45_Regulamin_Studiow_Doktoranckich.pdf.
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przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia. Zasady odbywania studiów 
według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, określa Rada 
Wydziału, przy czym odbywanie takich studiów nie może prowadzić do zmiany 
w zakresie kierunkowych efektów kształcenia oraz modułów zajęć uznanych przez 
właściwą Radę Wydziału za obowiązkowe na danym kierunku studiów, poziomie 
i profilu kształcenia ani do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Zasady te 
powinny przy tym określać w szczególności procedurę wnioskowania, zakres indy-
widualizacji, rolę opiekuna naukowo-dydaktycznego studenta oraz sposób zatwier-
dzania semestralnych planów zajęć.

Kompleksowo instytucje studiów indywidualnych uregulowano w załączniku nr 
1 do Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku13. Studia indywidualne są w tej uczelni 
realizowane w formie tzw. Indywidualnego Toku Studiów (ITS) oraz Indywidual-
nej Organizacji Studiów (IOS). Indywidualny Tok Studiów jest formą poszerzo-
nego kształcenia szczególnie uzdolnionych studentów w zakresie wybranych przez 
studenta specjalności naukowych i umiejętności dydaktycznych, zaś Indywidualna 
Organizacja Studiów stanowi formę indywidualnej organizacji kształcenia podsta-
wowego studenta, któremu przyczyny losowe lub inne ważne powody, nie pozwa-
lają realizować standardowego planu studiów. A zatem dla studentów-sportowców 
właściwsza jest instytucja Indywidualnej Organizacji Studiów. Studia indywidualne 
tworzy się w celu zaspokojenia potrzeb i dążeń studentów, którym standardowy 
program studiów, w tym plan studiów, utrudnia realizację programu podstawo-
wego bądź zdobywanie obszerniejszej wiedzy w wybranej przez siebie specjalności. 
Studia indywidualne organizowane są i nadzorowane przez dziekana odpowied-
niego wydziału. Dziekan składa roczne sprawozdanie z realizacji Indywidualnego 
Toku Studiów (ITS) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) przed radą 
odpowiedniego wydziału. IOS może być realizowana na wszystkich latach studiów. 
Tak ITS, jak i IOS nie może wpłynąć na przedłużenie studiów i zwiększenie kosz-
tów prowadzonych zajęć. Formę i realizację poszczególnych przedmiotów określa 
kierownik jednostki dydaktycznej w uzgodnieniu z opiekunem i Dziekanem. Za-
liczenie studiów indywidualnych odbywa się corocznie w oparciu o przedstawioną 
przez studenta indywidualnego dokumentację, opinię jego opiekuna oraz opinię 
Kolegium Dziekańskiego. Zaliczenia dokonuje dziekan.

Rekrutacja studentów na Indywidualną Organizację Studiów na Uniwersytecie 
Medycznym w Białymstoku odbywa się w dowolnym okresie studiów. Kandydaci 
mogą ubiegać się o zakwalifikowanie na IOS m.in. na podstawie podania opisujące-
go inne ważne przyczyny losowe. Jak się wydaje, uznanie okoliczności sportowych 
za przyczynę losową może nastąpić tylko wyjątkowo. Nie mogą ubiegać się o IOS 
w danym roku akademickim studenci warunkowo dopuszczeni na dany rok studiów 
oraz powtarzający przedmiot lub rok. Kandydaci składają wnioski o zakwalifikowa-
nie na IOS do dziekana odpowiedniego wydziału. Kwalifikacji na IOS dokonuje 
Kolegium Dziekańskie, które uwzględnia wymienione powyżej wymagania wobec 

13 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38/2016 Senatu UMB z dnia 29.04.2016 r., http://
bip.umb.edu.pl/attachments/download/169.
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kandydata. Dziekan wydaje decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu studenta 
do IOS, określając warunki realizacji IOS.

W Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu przewidziano zbliżoną instytucję 
prawną określoną jako Indywidualny Rozkład Zajęć. W myśl § 29 ust. 1 Regulami-
nu Studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, IRZ polega na określeniu 
indywidualnych terminów i sposobu realizacji zajęć dydaktycznych wynikających 
z programu studiów, w tym planu studiów. Co istotne, ust. 2 pkt 1 tego przepisu 
wskazuje, że o zgodę na IRZ może ubiegać się między innymi student „z tytułu 
przynależności do sportowej kadry narodowej, rezerwowej kadry narodowej, ka-
dry uniwersjadowej lub sportowej kadry uczelnianej”. Zgodę na realizację studiów 
według IRZ wydaje dziekan na wniosek złożony przez studenta. W ramach IRZ 
student ma prawo do ustalenia z prowadzącym indywidualnych terminów reali-
zacji zajęć dydaktycznych wynikających z programów kształcenia, w tym planów 
studiów oraz w wybranych przez siebie grupach. Realizacja zajęć musi nastąpić nie 
później niż do końca semestru w danym roku akademickim. IRZ ustala się na okres 
nie dłuższy niż rok akademicki.

Odnotować wypada, że w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, stosownie 
do § 13 Regulaminu Studiów na SGH14, student wyróżniający się wybitnymi osiąg-
nięciami może ubiegać się o przyznanie przez rektora SGH prawa do odbywania 
studiów na danym kierunku studiów według indywidualnego programu studiów 
(IPS). Z kolei student wyróżniający się indywidualnymi osiągnięciami lub wybitny-
mi zdolnościami może ubiegać się o przyznanie przez rektora SGH prawa do odby-
wania studiów w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych według in-
dywidualnego programu studiów, w tym planu studiów obejmującego, co najmniej 
dwa obszary kształcenia i prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej jed-
nym kierunku studiów, prowadzonym w SGH (indywidualne studia międzyobsza-
rowe – ISM). Nie jest jasne, czy osiągnięcia i zdolności, o których mowa wyżej, od-
noszą się także do osiągnięć i zdolności sportowych. Takiej interpretacji nie można 
wykluczyć. Przyznając studentowi prawo do IPS lub ISM, rektor SGH zatwierdza 
indywidualny program, w tym plan studiów oraz wyznacza opiekuna naukowego 
dla studenta, może również określić warunki korzystania z tego prawa, w szczegól-
ności średnią ocen, którą student powinien uzyskiwać w kolejnych semestrach. Rek-
tor SGH może cofnąć tę zgodę, jeżeli student nie spełnia warunków określonych 
w decyzji o przyznaniu prawa do IPS lub ISM. Szczegółowe zasady przyznawania 
i realizacji prawa do odbywania studiów w ramach IPS oraz IMS określa rektor 
SGH w drodze zarządzenia.

Omawiana materia uwzględniona została też w § 6 Regulaminu studiów Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwał-
kach. Na tej uczelni student, który w poprzednim roku akademickim osiągnął co 
najmniej średnią ocen 4,0, za zgodą dziekana wydziału może studiować według in-
dywidualnego programu lub planu studiów (IPS). Tryb i warunki realizacji kształ-
cenia w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych określa rada wydzia-

14 Załącznik do uchwały nr 128 Senatu SGH z dnia 12 kwietnia 2017 r., http://
administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/zasady/regulamin/Documents/regulamin%20stu-
diow%20od%201.10.2017.pdf.
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łu. Studia indywidualne nie powinny prowadzić do wydłużenia czasu ich trwania. 
Student ubiegający się o zgodę na studiowanie według indywidualnego programu 
lub planu studiów powinien zwrócić się do dziekana wydziału z umotywowanym 
wnioskiem. O studiowanie według indywidualnego programu lub planu studiów 
w tej szkole wyższej można ubiegać się po zaliczeniu pierwszego roku w przypadku 
studiów pierwszego stopnia i po zaliczeniu pierwszego semestru w przypadku stu-
diów drugiego stopnia. Na wniosek dziekana wydziału rada wydziału: (1) powołuje 
opiekuna naukowego, który wspólnie ze studentem opracowuje indywidualny pro-
gram lub plan studiów, (2) zatwierdza indywidualny plan studiów, (3) podejmuje 
decyzje w sprawie okresu realizacji indywidualnego programu lub planu studiów, 
jego zmiany lub cofnięcia zgody na studiowanie według indywidualnego progra-
mu lub planu studiów. Przyznanie indywidualnego programu lub planu studiów 
(IPS) zobowiązuje na wskazanej uczelni studenta do realizacji zajęć dydaktycznych 
zgodnie z opracowanym z opiekunem naukowym indywidualnym planem studiów, 
co nie oznacza zmniejszenia wobec studenta wymagań odnoszących się do efektów 
kształcenia przewidzianych programem kształcenia na danym kierunku.

Podobnie przewiduje § 15 Regulaminu Studiów w Państwowej Wyższej Szkole 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży15, który stanowi, że na kierunkach i spe-
cjalnościach realizowanych w tej uczelni mogą być prowadzone studia według in-
dywidualnych planów studiów i programów kształcenia. Osoby, które zaliczyły co 
najmniej pierwszy rok studiów, a ich średnia ocen z egzaminów i zaliczeń w ostat-
nich dwóch semestrach poprzedzających wynosiła co najmniej 4,0, mogą tam stu-
diować według indywidualnych planów studiów i programów kształcenia (ITS). 
W tej sprawie decyzję podejmuje rektor na wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii 
dyrektora Instytutu, ustalając dla tego studenta indywidualny plan studiów i pro-
gram kształcenia (zatwierdzony przez Senat Uczelni) oraz powołując opiekuna spo-
śród samodzielnych pracowników naukowych uczelni. Indywidualny plan studiów 
i program kształcenia nie może powodować wydłużenia okresu studiów ponad nor-
matywny czas trwania studiów. Przepisy nie określają podstaw przyznania ITS, nie 
wyklucza to jednak oparcia argumentacji na kwestiach związanych z aktywnością 
sportową. 

Forma rozstrzygnięć 

Rozważenia wymaga charakter prawny rozstrzygnięć w przedmiocie indywidu-
alizacji toku studiów oraz wynikające stąd konsekwencje procesowe. W badanych 
aktach normatywnych jedynie Regulamin Studiów na Politechnice Białostockiej 
w § 33 ust. 1 określa ten charakter wprost, nie zaliczając rzeczonych rozstrzygnięć 
do kategorii aktów, do których odpowiednio stosuje się na tej uczelni przepisy usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
2017 r., poz. 1257) oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. 
Wydaje się to prawidłową kwalifikacją. W doktrynie omawiane rozstrzygnięcia do 
kategorii rozstrzygnięć wewnątrzzakładowych, a właściwie czynności z toku stu-

15 https://www.pwsip.edu.pl/images/pliki/regulamin_studiow2010_09.pdf.
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diów, zaklasyfikował jednoznacznie Paweł Dańczak16. Taka kwalifikacja oznacza, że 
przy wydawaniu aktów w przedmiocie wyrażenia zgody na indywidualizację toku 
odbywania studiów organy uczelni nie muszą stosować przepisów Kodeksu postę-
powania administracyjnego, jak też od decyzji rektora wydanej wskutek wniesienia 
przez studenta środka zaskarżenia nie przysługuje skarga do sądu administracyj-
nego17. Sprawa nie jest jednak jednoznaczna w świetle dotychczasowego orzeczni-
ctwa sądów administracyjnych, albowiem składy orzekające przyjmowały niekiedy 
do merytorycznego rozpoznania skargi związane z aktami dotyczącymi indywi-
dualizacji toku studiów, nie rozważając jednak szerzej ich charakteru18. Niemniej 
przyjmuje się, że zaskarżeniu do sądu administracyjnego podlegają tylko akty za-
kładowe (uczelniane) zewnętrzne, czyli rozstrzygnięcia, które mają znaczenie dla 
praw i obowiązków studenta, a przesądzające o nawiązaniu, odmowie nawiązania, 
przekształceniu bądź rozwiązaniu stosunku zakładowego, jako że są one decyzjami 
administracyjnymi19. Do tej kategorii nie można zaś zaliczyć rozstrzygnięć w przed-
miocie zgody na indywidualizację toku studiów, z istoty bowiem dotyczą one tego 
toku, nie powodują zaś nawiązania, rozwiązania czy przekształcenia relacji łączącej 
studenta z uczelnią. Stąd w świetle dotychczasowych poglądów judykatury20 anali-
zowane akty nie są wydawane w trybie k.p.a. i nie podlegają, przynajmniej bezpo-
średniej, kontroli sądów administracyjnych. Szerzej kwestie te zostaną omówione 
w jednym z rozdziałów niniejszej monografii.

Podsumowanie

Analiza zebranego materiału badawczego prowadzi do generalnego wniosku, że 
różnego rodzaju formy indywidualizacji toku studiów – przybierające odmienne 
nazwy – mogą służyć uelastycznieniu studiowania przez osoby, które pragną kształ-
cenie na szczeblu wyższym pogodzić ze swoją aktywnością sportową. Indywiduali-
zacja polega zasadniczo na możliwości dopasowania (optymalizacji) programu czy 
planu studiów, w tym terminów zajęć i egzaminów, do uzasadnionych potrzeb da-
nej osoby. Przykładowo pozwala to zatem na takie rozplanowanie siatki godzin zajęć 
na studiach, aby nie kolidowały one z godzinami treningów, oraz takie zorganizo-
wanie harmonogramu egzaminów w sesji, aby nie zachodziły one na dni zawodów 
sportowych. W zwięzły sposób, lecz efektywny z perspektywy celów, ujęto to na 
Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Przyjęta tam instytucja prawna tzw. In-
dywidualnego Rozkładu Zajęć zapewnia elastyczność toku studiów niezbędną dla 

16 Zob. P. Dańczak, Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów 
i doktorantów, Warszawa 2015, s. 160-161. 

17 Por. postanowienie NSA z dnia 19 maja 2010 r., I OSK 774/10; postanowienia 
NSA z dnia 18 września 2012 r., I OSK 1583/12 i I OSK 2038/12; 

18 Zob. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2010 r., II SA/Bd 685/10; wy-
rok WSA w Warszawie z dnia 21 października 2011 r., II SA/Wa 872/11;

19 Zob. np. postanowienie NSA z dnia 20 stycznia 2016 r., I OSK 1998/15.
20 Pewne wątpliwości co do prawidłowości i aktualności tego zapatrywania przedsta-

wiono w: A. Jakubowski, Status studentów i doktorantów w relacjach ze szkołą wyższą, „Pań-
stwo i Prawo” 2011, nr 11, s. 58-63.
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skutecznego rozwoju sportowego, wprost łącząc jej przyznanie z przynależnością 
studenta do kadry sportowej. Rozwiązanie to może stanowić inspiracje dla innych 
szkół wyższych. 

Na każdej z badanych uczelni – niezależnie od ich typów i wielkości – regula-
min studiów zawiera regulacje dotyczące treści oraz warunków i sposobu wyrażania 
zgody na studiowanie w zindywidualizowanym trybie. Wszelako tylko w niektó-
rych przypadkach kwalifikowaną aktywność sportową ujęto jako wyraźną prze-
słankę materialno-prawną przyznania stosownej zgody. Częściej jednak przepisy 
regulaminów określają kryteria indywidualizacji studiów w sposób na tyle otwarty 
i ogólny, że mogą one obejmować również okoliczności związane z wyczynowym 
uprawianiem sportu. Przyjęcie stosownej interpretacji pozostawiono w praktyce 
organom uczelni, które powinny być faktycznie zainteresowane sukcesami sporto-
wymi swoich studentów. Niemniej wydaje się zasadne, aby podstawa przyznawania 
form indywidualizujących studia dla studentów-sportowców była ujęta w regulami-
nach studiów w sposób wyraźny. Korespondowałoby to z występującą w niemalże 
połowie z przebadanych uczelni deklaracją wsparcia z ich strony dla studentów roz-
wijających pasje (zainteresowania) sportowe. 

Streszczenie
Wsparcie dla realizacji pasji sportowych studentów deklaruje znaczna część uczelni. Ich regula-

miny studiów zawierają rozwiązania prawne umożliwiające indywidualizację i uelastycznienie toku 
studiów. Przybierają one zróżnicowane nazwy: Indywidualny Tok Studiów, Indywidualna Organiza-
cja Studiów, Indywidualny Rozkład Zajęć itp. Przeprowadzona analiza tych regulacji pod kątem ich 
zastosowania w celu wsparcia działalności sportowej studentów potwierdza walor wskazanych insty-
tucji prawnych z tej perspektywy. Niemniej, dostrzeżono w większości przypadków pewną ogólność 
przesłanek zgody na indywidualizację studiów, która może rodzić niepewność co do tego, czy zaliczają 
się do nich również okoliczności natury sportowej. 

Słowa klucze: indywidualizacja studiów, sport akademicki, regulaminy studiów

Summary
Many universities declare the support for students realizing their sport passions. The universities’ 

by-laws include legal instruments enabling to individualize and make the studies more flexible. The-
se legal instruments have various names: “Indywidualny Tok Studiów”, “Indywidualna Organizacja 
Studiów”, “Indywidualny Rozkład Zajęć” etc. The analysis of these instruments confirms that they 
indeed support students’ sport activity. However, in many cases the prerequisites of the consent on 
individualization of the studies are formulated in a very general manner, which creates the risk that the 
involvement in the sport activity will always be taken into consideration.

Keywords: individualization of studies, sport at the university, universities’ by-laws, 
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9. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 r. poz. 1257).
10. Uchwała nr XXIII-25.3/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu studiów na Uniwer-
sytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

11. Uchwała Senatu nr 20/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów 
Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

12. Uchwały nr 128 Senatu Szkoły Głównej Handlowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. 
w sprawie przyjęcia regulamin studiów.

13. Uchwały nr 1755 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 
marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Me-
dycznego we Wrocławiu.

14. Uchwały nr 22/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwał-
kach z dnia 27.04.2017 r. w sprawie przyjęcia regulamin studiów.
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15. Uchwały nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 
2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie War-
szawskim, Monitor Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 71.

16. Uchwały nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 
29.04.2016 r. w sprawie przyjęcia regulamin studiów.

Orzecznictwo

1. Postanowienie NSA z dnia 19 maja 2010 r., I OSK 774/10.
2. Postanowienie NSA z dnia 18 września 2012 r., I OSK 1583/12.
3. Postanowienie NSA z dnia 18 września 2012 r., I OSK 2038/12.
4. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2010 r., II SA/Bd 685/10.
5. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 października 2011 r., II SA/Wa 872/11.
6. Postanowienie NSA z dnia 20 stycznia 2016 r., I OSK 1998/15.





dr Konrad Buczma
mgr Jarosław Cierniak

Realizacja obowiązków studenckich 
wynikających z regulaminu studiów  

z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej

Wprowadzenie

Coraz częściej przed rozpoczęciem procesu rekrutacji kandydaci, zwłaszcza 
sportowcy, kierują się wyborem szkoły wyższej biorąc pod uwagę możliwość dalszej 
kontynuacji swojej pasji, kariery w powiązaniu z potrzebami obecnego rynku pracy. 
Zauważalna od wielu lat tendencja preferencji kierunków technicznych, przyrodni-
czych jest ściśle związana z zapotrzebowaniem gospodarki na konkretnych specja-
listów, w przeciwieństwie do dużej liczby absolwentów studiów humanistycznych 
poszukujących swojego miejsca w życiu zawodowym. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie analizie zostaną poddane następujące 
regulaminy studiów uczelni z położeniem regionalnego akcentu na szkoły wyższe 
Lubelszczyzny:
1. Regulamin studiów w Politechnice Lubelskiej1;
2. Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona 

Szymonowicza w Zamościu2;
3. Regulamin studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie3;
4. Regulamin studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie4;

1 Załącznik do uchwały nr 24/2011/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 
kwietnia 2011 r.

2 Uchwała nr 215/XXIII/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. 
Szymona Szymonowicza w Zamościu z dnia 24 kwietnia 2017 r.

3 Załącznik do uchwały nr 84 – 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów SGGW.

4 Tekst ujednolicony Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubli-
nie wprowadzony uchwałą Senatu 82/2011-2012 z późń. zm.; obowiązujący od 1 paździer-
nika 2015 r. 
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5. Regulamin studiów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie5;
6. Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie6;
7. Regulamin studiów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie7;
8. Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hut-

niczej im. Stanisława Staszica w Krakowie8;
9. Regulamin studiów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana 

i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy9;
10. Regulamin studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu10.

Wymienione powyżej regulaminy studiów, jako akty prawa zakładu admini-
stracyjnego, obowiązują wszystkie podmioty kształcące się na uczelni11. Nie są one 
aktami tworzenia prawa, lecz jego stosowania wobec studentów o charakterze gene-
ralnym i abstrakcyjnym. Wydawane na ich podstawie decyzje nie są decyzjami ad-
ministracyjnymi w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego12, chyba, 
że dotyczą indywidualnych spraw określonych również w ustawie13. 

Regulamin studiów będący źródłem praw i obowiązków studenta jednocześ-
nie kształtuje cały proces dydaktyczny. Na podstawie delegacji zawartej w art. 162 
Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku14 Minister Nauki 

5 Decyzja nr 133 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r., Dziennik 
Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych rok 2015, poz. 32.

6 Załącznik do uchwały numer 4/LXXI/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Chełmie z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

7 Zarządzenie nr 10/2009 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu studiów”.

8 Uchwalonym przez Senat Akademii Górniczo-Hutniczej uchwałą nr 54/2015 
z dnia 29 kwietnia 2015 r. w związku z uchwałą nr 42/2017 Senatu Akademii Górniczo-
-Hutniczej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów pierwszego 
i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

9 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/384 UTP z dnia 25 listopada 2015 r.
10 Załącznik do uchwały nr 50/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu.
11 Zob. R. Raszewska-Skałecka, Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako 

źródła prawa, Wrocław 2007, s. 286 i n. Szerzej zob. także: M. Elżanowski, Zakład państwo-
wy w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 1970; E. Ochendowski, Pozycja prawna 
studenta uniwersytetu – użytkownik zakładu publicznego czy członek korporacji publicznej 
[w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, J. Filipek (red.), Bielsko-Biała 2003.

12 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tj. 
Dz.U.z 2017 r., poz. 1257.

13 W. Santera, M. Wierzbowski, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warsza-
wa 2013, s. 384 i n.

14 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz.U. 2005, nr 
164, poz. 1365).
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i Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie15 regulujące postanowienia uczel-
nianych regulaminów takie jak: czas trwania oraz organizację roku akademickiego, 
w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć; termin i sposób podawania do wia-
domości studentom programów studiów, w tym planów studiów; prawa i obowiąz-
ki studentów związane z organizacją i tokiem studiów; warunki i tryb odbywania 
zajęć dydaktycznych, sposób i tryb odbywania studenckich praktyk zawodowych 
oraz przygotowywania prac dyplomowych; stosowane skale ocen; stosowane me-
tody wyrażania osiągnięć studenta zgodnie z Europejskim Systemem Transferu 
i Akumulacji Punktów (ECTS); warunki przenoszenia i uznawania zajęć zaliczo-
nych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej 
uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osiągnięć; 
warunki odbywania studiów według indywidualnego programu studiów, w tym 
planu studiów, z uwzględnieniem opieki naukowej; warunki odbywania studiów 
przez studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia 
się z uwzględnieniem indywidualnego planu studiów i opieki naukowej; warunki 
i tryb realizacji kształcenia w ramach indywidualnych studiów międzyobszaro-
wych; warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach 
przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz 
zasady zaliczania tych zajęć; zakres i warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
przeprowadzania sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i egzaminów dyplomo-
wych oraz przygotowywania prac dyplomowych w języku obcym; tryb skreślania 
studenta z listy studentów, w tym sposób stwierdzania niepodjęcia studiów, spo-
sób i tryb stwierdzania braku postępów w nauce oraz formę składania rezygnacji ze 
studiów; warunki przyznawania studentom urlopów od zajęć, w tym czas trwania 
urlopu krótkoterminowego i długoterminowego, oraz usprawiedliwiania krótko-
trwałej nieobecności na zajęciach; warunki zmiany kierunku lub formy studiów; 
warunki i tryb uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów w roku lub semestrze, 
w tym zaliczania studenckich praktyk zawodowych; warunki przeprowadzania eg-
zaminu komisyjnego, w tym skład komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny 
oraz formy tego egzaminu, z uwzględnieniem udziału w egzaminie obserwatora 
wskazanego przez studenta; sposób informowania studentów o uzyskanych wyni-
kach egzaminów i zaliczeń; sposób i tryb udzielania warunkowego zezwolenia na 
podjęcie studiów w następnym roku lub semestrze; warunki dopuszczenia do egza-
minu dyplomowego i tryb jego składania oraz sposób obliczania wyniku studiów; 
tryb przeprowadzania, na wniosek studenta lub promotora, otwartego egzaminu 
dyplomowego; warunki wznawiania studiów i ukończenia studiów.

Równie ważnymi aktami normatywnymi mającym wpływ na wykorzystanie 
środków elektronicznych do realizacji obowiązków studenckich wynikających 
z regulaminu studiów są Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go w sprawie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość16. Zgodnie 

15 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 
2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów 
w uczelniach, (Dz.U. 2014, poz. 1302).

16 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 
r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mo-
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z rozporządzeniem wydanym, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 164 pkt 
4 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, regulaminy studiów mogą dopuszczać 
i zwiększać możliwość studiowania z wykorzystaniem środków komunikacji elek-
tronicznej na odległość, przy uwzględnieniu specyfiki na wszystkich poziomach 
kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych17. 

Uczelnia wprowadzając tego typu udogodnienia, powinna posiadać kadrę na-
uczycieli akademickich przygotowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; mieć dostęp do in-
frastruktury informatycznej i oprogramowania; dostarczyć materiały dydaktyczne 
opracowane w formie elektronicznej; umożliwić każdemu studentowi osobiste kon-
sultacje z prowadzącym zajęcia dydaktyczne w siedzibie uczelni; prowadzić bieżącą 
kontrolę postępów w nauce studentów, weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym 
również poprzez przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia dydak-
tyczne z określonego przedmiotu w siedzibie uczelni; stosować bieżącą kontrolę 
aktywności prowadzących zajęcia18. Należy jednak zauważyć ograniczenia wynika-
jące z cytowanego rozporządzenia, które przewiduje możliwość przeprowadzania 
zaliczeń i egzaminów w budynkach uczelni (o czym szerzej będzie mowa poniżej), 
co kłóci się z koncepcją zdobywania wiedzy i jej szerszej weryfikacji z wykorzysta-
niem środków elektronicznych. Kolejnym faktem budzącym wątpliwość jest liczba 
zaledwie 60% godzin dydaktycznych dla danego kierunku, która może być przepro-
wadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na odległość, co 
w rzeczywistości czyni koncepcję „elastycznego” i „mobilnego” procesu dydaktycz-
nego niemożliwą do zrealizowania w całości. Zrozumiałym natomiast wydaje się ko-
nieczność osobistego uczestnictwa w zajęciach terenowych oraz laboratoryjnych19.

gły by prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. 2007, 
nr 188, poz. 1347) w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być 
spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. nr 246, poz. 1470).

17 § 1. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 
2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach 
mogły by prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. 
2007, nr 188, poz. 1347).

18 § 1. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 
2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach 
mogły by prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. 
2007, nr 188, poz. 1347) w związku z § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, 
jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wy-
korzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. nr 246, poz. 1470).

19 § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listo-
pada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, 
aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i tech-
nik kształcenia na odległość (Dz.U. nr 246, poz. 1470). – „Liczba godzin zajęć dydaktycz-
nych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem me-
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Analiza wybranych aktów prawa wewnętrznego

Dokonując porównania założeń wcześniej wybranych regulaminów studiów 
uczelni przyrodniczych, technicznych i zawodowych należy stwierdzić, że każdy 
z nich jest zgodny z wymienionymi rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego. 

Regulamin studiów Politechniki Lubelskiej w § 8 pkt 2 i 3 przyznaje studentowi 
prawo do studiowania według indywidualnego planu i programu nauczania. Zgoda 
Dziekana konkretnego wydziału na taką formę toku kształcenia może być wyda-
na ze względu na wybitne wyniki sportowe, niepełnosprawność, sytuację rodzinną 
(§ 21 pkt 13 Regulaminu). Uczelnia przewiduje możliwość przeprowadzania zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (§ 21 pkt 15 Regulami-
nu). Należy zauważyć, że przepisy uczelni przewidują jedynie wprowadzenie tego 
typu kształcenia, nie precyzując szczegółowo, jak proces dydaktyczny miałby wy-
glądać, ani komu miałby przysługiwać. Uczelniany regulamin odsyła do stosownych 
rozporządzeń, które zostały już wcześniej poddane analizie. Politechnika Lubelska 
wprowadza możliwość rejestrowania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem urzą-
dzeń elektronicznych po uzyskaniu zgody osoby prowadzącej (§ 53 Regulaminu).

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona 
Szymonowicza w Zamościu przyznaje studentowi prawo do indywidualnego pro-
gramu oraz toku studiów (§ 7 pkt 2 Regulaminu). Wartym podkreślenia jest fakt, 
że Rektor może wydać zgodę na taką formę studiów mając na uwadze stan zdrowia 
lub wybitne osiągnięcia naukowe studenta – brak jest natomiast wzmianki o stu-
dentach osiągających wyniki w sporcie. Uczelnia w § 39 Regulaminu umożliwia 
niepełnosprawnym studentom zdawanie egzaminów w formie alternatywnej nie 
precyzując o jaką formę chodzi. Należy więc domniemywać, że może chodzić o ro-
dzaj zaliczenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, aczkolwiek 
nie wynika to bezpośrednio z analizowanego Regulaminu.

Regulamin studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
wprowadza pojęcie „systemu informatycznego”. Należy przez nie rozumieć obowią-
zujący w SGGW system, w którym są odnotowywane i przechowywane w formie 
elektronicznej informacje związane z przebiegiem studiów. Student ma do niego 

tod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 60% ogólnej liczby godzin 
zajęć dydaktycznych określonych w programach kształcenia dla poszczególnych kierunków 
studiów oraz poziomów kształcenia. Kształcenie w zakresie zdobywania umiejętności prak-
tycznych, w tym zajęcia laboratoryjne, terenowe i warsztatowe, powinno odbywać się w wa-
runkach rzeczywistych, na zajęciach dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich i studentów. Metody i techniki kształcenia na odległość, w tym 
wirtualne laboratoria, mogą mieć w tym zakresie jedynie charakter wspomagający.” Warto 
w tym względzie przytoczyć wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 grudnia 2010 r. (I SA/Wa 
744/1), który oddalił skargę szkoły wyższej na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w przedmiocie zawieszenia uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia, 
wskazując na przekroczenie dozwolonych przedmiotowym rozporządzeniem limitów zajęć 
prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (Legalis nr 328485).
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dostęp w zakresie, który go dotyczy20. Uczelnia jednocześnie wprowadza możliwość 
przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szczególnie uzdolnionym 
studentom, wyróżniającym się wynikami w nauce, umożliwia się studiowanie we-
dług indywidualnych programów studiów lub indywidualnego planu zajęć pod 
opieką wybranego nauczyciela akademickiego. Plany takie opracowuje Rada Wy-
działu. Wartym odnotowania jest norma zawarta w § 13 pkt 2 Regulaminu SGGW 
zezwalająca osobom niepełnosprawnym na korzystanie za zgodą prowadzącego za-
jęcia z form komunikacji elektronicznej21. Co warte podkreślenia, student ma pra-
wo do bieżącej kontroli procesu dydaktycznego dotyczącego jego osoby poprzez 
przysługujące mu prawo wglądu do systemu informatycznego zdefiniowanego re-
gulaminem studiów. Prawo to łącznie z prawem żądania usunięcia lub sprostowania 
danych nieprawdziwych wynika bezpośrednio z art. 51 Konstytucji RP z 2 kwiet-
nia 1997 roku22 oraz Ustawy o ochronie danych osobowych23 i licznych postulatów 
doktryny24. Wartym odnotowania jest fakt, iż w świetle analizowanego Regulami-
nu, ocena przed ostatecznym zatwierdzeniem musi być wprowadzona do systemu 
internetowego celem ułatwienia studentom zapoznania się z osiąganymi przez nich 
wynikami (§ 19 pkt 5 i 6 Regulaminu).

20 § 1 pkt 5 Regulaminu Studiów SGGW w Warszawie.
21 § 13 pkt 2 Regulaminu SGGW w Warszawie „Student niepełnosprawny, za zgodą 

prowadzącego zajęcia, w zależności od rodzaju dysfunkcji wynikającej z niepełnosprawno-
ści, może – na użytek osobisty – wykonywać notatki w formie alternatywnej (np. przez na-
grywanie, robienie zdjęć), a także korzystać z innych urządzeń lub z pomocy osób robiących 
notatki.” 

22 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483) art. 51: 
„1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji 
dotyczących jego osoby. 2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać 
innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.  
3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. 
Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. 4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania 
oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny 
z ustawą. 5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.”

23 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, 
nr 133, poz. 883 z póź. zm.).

24 Zobacz więcej na ten temat: D. Adamski, Ochrona danych osobowych, [w:] Praw-
ne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, J. Gołaczyński (red.), Warszawa 2003;  
J. Barta, Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998; Barta J., Markiewicz R., Ochrona 
danych osobowych, Komentarz, Kraków 2001; K. Buczma, Ochrona danych osobowych na 
Uniwersytecie Przyrodniczym w  Lublinie, „Aktualności”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lub-
linie, nr 1/2010; K.Buczma, Konstytucyjne podstawy prawa do ochrony danych osobowych, 
[w:] Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim (red.) 
J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012; K. Buczma, S. Chomon-
cik, Prawo do ochrony danych osobowych w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia 
Narodowego, „Rocznik samorządowy”, tom 6, Ryki 2017; P. Fajgielski, Informacja w admi-
nistracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony, Wrocław 2007.
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Regulamin studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w  § 6 pkt 3 tak-
że przyznaje studentowi prawo do indywidualnego programu oraz toku studiów, 
przewidując jednocześnie możliwość przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem 
środków elektronicznych (§17 pkt 4 Regulaminu). Dziekan właściwego wydziału 
może przyznać indywidualny program studiów studentowi po zaliczeniu I roku, 
który osiągnął średnią co najmniej 4,5. Indywidualną organizację studiów przyzna-
je się ze względu na potwierdzoną działalność kulturalną, edukacyjną, sportową, 
studia na drugim kierunku, sytuację zdrowotną, rodzinną, naukę na innej uczelni 
krajowej lub zagranicznej. W związku z tak szeroko określonym katalogiem osób fi-
zycznych mogących otrzymać specjalny status kształcenia na Uniwersytecie, Regu-
lamin szerzej porusza zagadnienie kształcenia na odległość z wykorzystaniem środ-
ków komunikacji elektronicznej. Uczelnia określa, iż taki tryb dydaktyki dostępny 
jest wyłącznie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia zarówno stacjonarnych, 
jak i niestacjonarnych, a nadzór nad ich przeprowadzeniem sprawuje odpowied-
ni Dziekan wydziału. Wielkość grup, dla których możliwe jest przeprowadzenie 
takich zajęć określa Rektor Uniwersytetu, natomiast harmonogram studiów oraz 
program opracowuje Rada wydziału, które podlegają następnie zatwierdzeniu przez 
Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki. Studenci o możliwości podjęcia studiów 
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej powiadamiani są na 14 dni 
przed rozpoczęciem semestru, a podstawowym narzędziem służącym do realizacji 
tego rodzaju wykładów jest sieć internetowa. Uczelnia dopuszcza komunikację po-
przez czat, pocztę elektroniczną oraz komunikatory internetowe. Wskazuje się na 
konieczność opracowania platformy, która mogłaby regulować i monitorować ak-
tywność studenta w toku jego edukacji, jak np. liczba logowań do systemu, pobra-
nia materiałów itp. Co jest istotnym novum w przypadku analizowanych wcześniej 
uczelnianych uregulowań, Uniwersytet Przyrodniczy przewiduje możliwość uzy-
skiwania zaliczeń oraz zdawania egzaminów na odległość z wykorzystaniem środ-
ków komunikacji elektronicznej. Dokumentacja przebiegu studiów prowadzona 
jest przez właściwy dziekanat (§ 56-60 Regulaminu).

Regulamin studiów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przewiduje możliwość 
rezygnacji z tradycyjnej formy dokumentacji przebiegu edukacji na rzecz systemu 
elektronicznego (§1 pkt 6 Regulaminu). Gwarantuje się, podobnie jak w przypadku 
wszystkich analizowanych w pracy regulaminach, prawo do indywidualnego pro-
gramu (średnia minimum 4,0) oraz toku studiów, którego otrzymanie uzależnione 
jest wyłącznie od sytuacji zdrowotnej i rodzinnej studenta25. Zajęcia dydaktyczne 
mogą być prowadzone przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość 
bez bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (§ 15 Regulaminu). Szkoła 
w § 22 Regulaminu bezpośrednio wskazuje na możliwość przeprowadzenia zalicze-
nia lub egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Decyzję 
o przeprowadzeniu tej formy weryfikacji efektów kształcenia pozostawia się osobie 
odpowiedzialnej za realizowany moduł. Wyniki osiągnięte przez studentów są pub-
likowane w systemie elektronicznym Uczelni.

Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 
w  § 8 pkt 2 dopuszcza możliwość przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem me-

25 § 2 pkt 2.6, § 2 pkt 8 Regulaminu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 
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tod i technik kształcenia na odległość. Uczelnia przewiduje tryb przyznawa-
nia indywidualnego programu i toku studiów za wybitne osiągnięcia w nauce, 
jak i indywidualną organizację studiów za osiągnięcia sportowe, artystyczne, ze 
względu na sytuację osobistą lub zdrowotną (§ 17 i 18 Regulaminu). Przewiduje 
także publikowanie ocen uzyskiwanych przez studentów na witrynie interneto-
wej należącej do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie celem szyb-
szej komunikacji z zainteresowanymi. Upublicznienie takich ocen ma odbywać 
się z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (§ 30 
Regulaminu). Mimo istnienia w Regulaminie zapisu przewidującego wykorzy-
stanie środków komunikacji elektronicznej do procesu dydaktycznego, brak jest 
dalszych szczegółowych rozwiązań. Możliwe natomiast jest utrwalanie za po-
mocą urządzeń elektronicznych wykładów po uzyskaniu zgody prowadzącego  
(§ 67 Regulaminu).

Regulamin studiów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie w §13 przyznaje studentowi prawo do indywidualnego planu26, toku27 oraz 
organizacji kształcenia28 według zasad opracowanych przez poszczególne rady wy-
działów. Brak jest jakichkolwiek norm dotyczących studentów posiadających osiąg-
nięcia w sporcie oraz możliwości realizacji części obowiązków studenckich z wyko-
rzystaniem urządzeń elektronicznych.

Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hut-
niczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w § 9 pkt 1 przewiduje możliwość in-
dywidualizacji programu, toku studiów ze względu na wyniki w nauce, niepełno-
sprawność; trudną sytuację życiową; udział w zawodach sportowych na poziomie 
krajowym lub międzynarodowym; studia w innej uczelni; studia na więcej niż 
jednym kierunku; wybór do kolegialnego organu Uczelni. Oceny powinny zostać 
wprowadzone do systemu teleinformatycznego uczelni, przez co realizowany jest 
obowiązek informacyjny wobec studenta o jego postępach w kształceniu (§10 pkt 
2). Za zgodą prowadzącego przedmiot przewiduje się możliwość utrwalania oraz 
przetwarzania informacji z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych (§11 pkt 6). 

26 § 14 pkt 2 Regulaminu – „Zgodę na indywidualny plan studiów i program naucza-
nia wyraża dziekan na wniosek studenta, biorąc pod uwagę postępy w studiowaniu, zdolno-
ści i zainteresowania studenta. Rada wydziału wskazuje spośród nauczycieli akademickich 
opiekuna naukowego studenta”.

27 § 14 pkt 1 Regulaminu – „Studenci, którzy zaliczyli drugi rok studiów pierwszego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i wyróżniający się w nauce studenci studiów 
drugiego stopnia mogą ubiegać sie o zgodę na indywidualny plan studiów i program naucza-
nia. Odbywanie takich studiów powinno obejmować treści zawarte w standardach kształce-
nia oraz nie może prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów.”

28 § 14 pkt 3 Regulaminu – „W uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta 
dziekan może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów studentom: − studiują-
cym na dwu lub więcej kierunkach studiów; pracującym w kole naukowym; wybranych do 
kolegialnych organów Uczelni; posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności; od-
bywającym część studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej; znajdującym się w trud-
nej sytuacji życiowej.”
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Regulamin studiów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana 
i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, podobnie jak wszystkie przeanalizowane po-
wyżej Regulaminy, przyznaje studentowi prawo do ubiegania się o indywidualną 
organizację studiów, studiowanie wg indywidualnych planów (§9 pkt 9). Obowią-
zek przekazywania studentom ich wyników postępów w nauce ciąży na osobie od-
powiedzialnej za przedmiot, która jest zobligowana do bieżącego wpisywania ocen 
do systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Uniwersytecie (§18 pkt 5). 
Wyjątkowym na tle wcześniejszych regulaminów jest jasne określenie osiągnięć 
sportowych uprawniających studenta do uzyskania zgody na indywidualną organi-
zację studiów. Wnioskujący musi być członkiem sportowej kadry (rezerwy) narodo-
wej lub kadry uniwersjadowej, bez względu na przynależność klubową (§ 28 pkt 1). 
Brak jest natomiast odniesień do możliwości prowadzenia kształcenia na odległość 
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przyznaje stu-
dentowi prawo do studiowania według indywidualnego programu kształcenia lub 
indywidualnej organizacji studiów (§ 6 pkt 6). Decyzję taką podejmuje Dziekan 
oraz Rada Wydziału. Brak jest natomiast określenia jasnych kryteriów, co pozosta-
wia dużą dowolność interpretacji Regulaminu przez wymienione organy statutowe 
Uniwersytetu. Uczelnia w § 26 nakłada na studenta obowiązek monitorowania wy-
ników swoich zaliczeń i egzaminów zarejestrowanych w systemie informatycznym. 
Oddzielny rozdział Uniwersytet poświęca możliwości kształcenia na odległość 
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Wspomniany rozdział 25 
przewiduje taką możliwość zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonar-
nych. Podstawową formą realizacji modułu kształcenia na odległość jest przedmiot 
internetowy, na który składają się:
1. materiały do pracy własnej studenta dostępne na nośnikach elektronicz-

nych oraz materiały udostępniane na platformie, a także zasoby dostępne 
w Internecie;

2. mechanizmy do komunikacji z nauczycielami akademickimi i do pracy grupo-
wej oraz mechanizmy komunikacji z opiekunami ds. technicznych (np. dysku-
sja, czat, poczta elektroniczna);

3. testy, zadania itp. umieszczone na platformie zdalnego nauczania;
4. narzędzia kontrolujące aktywność studenta (liczba logowań, czas pracy, mapa 

przeglądanych materiałów itp.).

Student realizuje przedmiot w trybie kształcenia na odległość pod opieką na-
uczyciela akademickiego29. Bieżącą kontrolę postępów w nauce studentów, weryfi-
kację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przeprowadza się w formie 
zaliczeń w siedzibie Uczelni, w sposób pozwalający na porównanie uzyskanych 
efektów kształcenia z zakładanymi Egzamin odbywa się metodą tradycyjną w wa-
runkach kontrolowanych z wykorzystaniem platformy kształcenia na odległość30. 
Regulamin Uniwersytetu nie definiuje jednak, na czym warunki kontroli miałby 
polegać.

29 § 50 Regulaminu.
30 § 52 Regulaminu.
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Zaliczanie przedmiotu z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej

Powyżej zostały szczegółowo omówione wybrane regulaminy studiów odnoszą-
ce się do możliwości kształcenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektro-
nicznej. Co godne podkreślenia, tylko w pojedynczych przypadkach regulaminy 
studiów przewidują expressis verbis możliwość zaliczania przedmiotu z wykorzy-
staniem środków komunikacji elektronicznej. Warto jednak odnieść się do przed-
miotowej kwestii bardziej szczegółowo, zważywszy na fakt, iż może to mieć klu-
czowe znaczenie dla studentów-sportowców reprezentujących najwyższy poziom 
sportowy i będących członkami kadry narodowej. W większości dyscyplin, trening 
takiego sportowca wiąże się z wieloma obozami w bardziej przyjaznych niż Polska 
strefach klimatycznych. Może się to wiązać nawet z liczbą 200-250 dni zgrupowań 
poza miejscem zamieszkania, w tym znaczna część poza granicą. Pozostałe dni to 
przygotowania w ośrodkach krajowych, jak np. Centralne Ośrodki Sportu w Cet-
niewie, czy Spale. Nawet połączenie treningu w polskich ośrodkach sportowych 
z przyjazdami na egzaminy i zaliczenia przykładowo co 2-3 dni wydaje się od strony 
funkcjonalnej bardzo słabym rozwiązaniem. Powoduje utratę czasu na podróże –
czasu, który można przeznaczyć na trening sportowy i zdobywanie wiedzy – przy-
gotowując się do egzaminu. 

Dopuszczalność zaliczania przedmiotu z wykorzystaniem środków komunika-
cji elektronicznej analizować należy przez pryzmat cytowanego już rozporządze-
nia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie 
warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły 
by prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. 
2007, nr 188, poz. 1347 z późn. zm.). Regulacja ta jest niezwykle syntetyczna, nie-
mniej jednak zawiera trzy kluczowe przepisy odnoszące się do analizowanej kwestii. 

Po pierwsze, weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych stu-
dentów prowadzona powinna być w sposób pozwalający na porównanie uzyskanych 
efektów kształcenia z zakładanymi efektami kształcenia. Przypis ten ma charakter 
ogólny, a tym samym trudno jest wyprowadzić z niego szczegółowe wytyczne dla 
uczelni. Wydaje się, że należy zachować adekwatność dobieranych form sprawdzenia 
wiedzy, żeby z jednej strony zapewnić możliwość porównania efektów kształcenia 
z efektami zakładanymi w sylabusach/opisach przedmiotów, zaś z drugiej – unikać 
zróżnicowania form weryfikacji tychże efektów pomiędzy studentami zaliczającymi 
przedmiot w formie tradycyjnej (w siedzibie uczelni) i zaliczającymi z wykorzysta-
niem środków komunikacji elektronicznej. Zwrócić bowiem należy uwagę, że takie 
zróżnicowanie byłoby dyskryminujące dla pierwszej z grup studentów.

Druga kwestia dotyczy zajęć praktycznych, w szczególności na kierunkach przy-
rodniczych. Paragraf 5 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia zakłada, że kształ-
cenie w zakresie zdobywania umiejętności praktycznych, w tym zajęcia laborato-
ryjne, terenowe i warsztatowe, powinno odbywać się w warunkach rzeczywistych, 
na zajęciach dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich i studentów. Metody i techniki kształcenia na odległość, w tym wir-
tualne laboratoria, mogą mieć w tym zakresie jedynie charakter wspomagający. Co 
prawda regulacja ta nie odnosi się wprost do zaliczeń przedmiotu, lecz przez analo-
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gię wskazać należy na formę tradycyjną zaliczeń w sytuacji, gdy mamy do czynienia 
z zajęciami praktycznymi, których nie można przeprowadzić w innych warunkach 
(np. laboratoria). Znaleźć można jednak przykłady zajęć praktycznych, dla których 
przeprowadzanie zaliczenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicz-
nej będzie możliwe. Można wskazać chociażby zajęcia na kierunkach artystycznych 
związanych z zajęciami terenowymi (plenerami) i powstałymi w ten sposób praca-
mi zaliczeniowymi. Pracę taką student mógłby wykonać w innym miejscu niż zaję-
cia terenowe organizowane dla pozostałej grupy studentów, przy zachowaniu zgod-
ności z założeniami prowadzącego, np. co do wykorzystanych technik malarskich.

Ostatnią, ale najważniejszą regulacją jest warunek zapewnienia bieżącej kontroli 
postępów w nauce studentów, weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji spo-
łecznych, w tym również poprzez przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończą-
cych zajęcia dydaktyczne z określonego przedmiotu w siedzibie uczelni. Powstaje 
więc pytanie, czy norma ta ma charakter przykładowego wyliczenia dotyczącego 
miejsca przeprowadzenia zaliczenia, czy też formułuje dyrektywę ograniczającą 
możliwość prowadzenia zaliczeń poza siedzibą uczelni. Wnikliwa analiza przy-
toczonej regulacji prowadzi do wniosku, iż owa kontrola postępów i weryfikacja 
wiedzy może się odbywać z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, 
jednakże w trakcie okresu studiów muszą być prowadzone zaliczenia i egzaminy 
kończące zajęcia dydaktyczne z określonego przedmiotu w formule tradycyjnej. 
Proporcje pomiędzy dopuszczalnymi formami powinny określać organy uczelni, 
albo poprzez ich ujęcie w przepisach wewnętrznych, albo przekazując tą kompe-
tencję władzom wydziałów, celem indywidualnego ustalenia w zależności od sytu-
acji studenta. W drugiej z przytoczonych sytuacji zasadne wydaje się uregulowanie 
w przepisach wewnętrznych uczelni pewnych ram dla decyzji dziekańskiej.

Należy jednak wspomnieć, że § 2 pkt 5 przedmiotowego Rozporządzenia odno-
si się do zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia dydaktyczne z określonego przed-
miotu, a tym samym nie ma zastosowania do bieżącej kontroli postępów w nauce, 
np. do zaliczania poszczególnych części materiału.

Wnioski

Podsumowując dokonaną analizę wybranych regulaminów studiów uczelni 
przyrodniczych, technicznych oraz zawodowych należy zauważyć, że posiada-
ją one wiele wspólnych uregulowań odnoszących się do obowiązków studentów. 
Możliwość ich realizacji nie jest możliwa z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej. Konieczność wpisywania ocen w systemach teleinformatycznych 
uczelni jest w dzisiejszych czasach standardem, co nie pozwala uznać tej czynności 
za ułatwienie procesu dydaktycznego studentom posiadającym szczególne osiągnię-
cia, zwłaszcza w sporcie. Tylko jedna z wymienionych na wstępie uczelni (SGGW 
w Warszawie), jasno i precyzyjnie określa, co należy rozumieć przez samo pojęcie 
„system teleinformatyczny”. Szkoły wyższe, niezależnie od prowadzonego profilu 
kształcenia, przewidują możliwość przeprowadzenia zajęć na odległość z wykorzy-
staniem sieci Internet, jednakże żadna z nich nie precyzuje, jak realizacja takiego 
obowiązku przez studenta miałaby wyglądać. Pozytywnym wyjątkiem, na tle wybra-
nych do analizy, są dwa uniwersytety o profilu przyrodniczym: Uniwersytet Przy-
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rodniczy w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Poświęcają one 
w swoich regulaminach oddzielny rozdział określający możliwość realizacji obo-
wiązków studenckich z wykorzystaniem współczesnych środków techniki. Najdalej, 
co należy ocenić pozytywnie, idzie w swych rozwiązaniach Uniwersytet Przyrodni-
czy w Lublinie, przewidując w przeciwieństwie do swojego odpowiednika z Wroc-
ławia, możliwość zdobywania zaliczeń oraz składania egzaminów na odległość 
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu powołał natomiast specjalną komórkę mającą zająć się kształceniem 
z wykorzystaniem metod i technik nauczania zdalnego (e-learning, blended lear-
ning) pod nazwą „Centrum kształcenia na odległość”. Należy więc rekomendować 
takie rozwiązanie szkołom wyższym w naszym kraju.

Dokonując zestawienia wybranych regulaminów studiów, autorzy przedkładają 
wnioski, które powinny usprawnić oraz ułatwić realizację obowiązków studenckich, 
zwłaszcza studentom osiągającym wyniki w sporcie, których wielogodzinne trenin-
gi oraz uczestnictwo w zawodach nie pozwalają na uczestnictwo w zajęciach oraz 
zaliczeniach przeprowadzanych na terenie macierzystej uczelni. 

Każda ze szkół wyższych powinna precyzyjnie określić w regulaminie (lub od-
dzielnej szczegółowej procedurze) możliwość uczestnictwa w zajęciach za pośredni-
ctwem sieci internetowej tak, aby istniejące uregulowania w poszczególnych uczel-
niach nie były przepisami martwymi oderwanymi od rzeczywistości. Najlepszym 
rozwiązaniem wydaje się być umożliwienie konkretnym studentom (zwłaszcza 
sportowcom) uczestnictwa w zajęciach za pośrednictwem technik kształcenia na 
odległość przeprowadzonych przez specjalnie powołane w ramach uczelni ośrodki. 
Decyzję taką podejmowałby właściwy Dziekan na podstawie przedłożonej doku-
mentacji zaświadczającej o osiąganych wynikach w sporcie. Wprowadzenie pro-
ponowanego rozwiązania ponosi za sobą konieczność opracowania przez organy 
informatyczne uczelni platform dydaktycznych31, dzięki którym taka forma kształ-
cenia oraz zaliczeń mogłaby się odbywać. 

Ważnym postulatem, aczkolwiek realnym do wdrożenia bez konieczności zmia-
ny aktów prawa powszechnie obowiązującego, jest wprowadzenie do regulaminów 
studiów przepisów umożliwiających zaliczanie przedmiotu z wykorzystaniem środ-
ków komunikacji elektronicznej – z wykorzystaniem metod szczegółowo omó-
wionych powyżej. Bez wątpienia wpłynie to na usprawnienie procesu studiowania 
przez studentów-sportowców uczestniczących w szkoleniu kadry narodowej. Ma to 
szczególne znaczenie w dyscyplinach, które wiążą się ze zgrupowaniami zagranicz-
nymi w ilości 200-250 dnia w skali roku. De lege ferenda postulować należy jednak 
doprecyzowanie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia 
dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, poprzez modyfikację § 2 pkt. 5 lub też poprzez wprowa-
dzenie odrębnej jednostki redakcyjnej odnoszącej się do ogólnych zasad zaliczania 
przedmiotów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Zauważyć 
przy tym należy, że powinny to być zasady elastyczne z perspektywy możliwości ich 

31 Zobacz więcej na ten temat: W. Dąbrowski, A. Stasiak, Nauczanie inżynierii wy-
magań z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, Warszawa 2013, s. 117-126.
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zastosowania przez uczelnię, a tym samym przystające do zmieniającej się specyfiki 
– rozwoju środków komunikacji elektronicznej oraz potrzeb studentów-sportow-
ców trenujących na najwyższym poziomie.

Za ograniczające mobilność procesu kształcenia uważam § 5 pkt 3 Rozporządze-
nia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku określają-
cy próg 60% godzin, jakie można przeprowadzić w formie kształcenia na odległość. 
Takie rozwiązanie stanowczo uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach studentom-
-sportowcom. Nie zgadzam się, ze stanowiskiem w doktrynie, że „nauczanie przez 
Internet nie mieści się w formule bezpośredniego kontaktu”32. Badania przeprowa-
dzone na grupie lubelskich studentów jasno wskazują, że taka forma realizacji obo-
wiązków jest chętniej podejmowana przez studentów i budzi wśród nich duże za-
interesowanie33. Proponuję, aby progi godzinowe określała właściwa Rada wydziału 
mając na uwadze specyfikę kierunku oraz liczbę kandydatów chcących skorzystać 
z trybu kształcenia w formie elektronicznej. Jedynym wyjątkiem od proponowa-
nych rozwiązań są zajęcia laboratoryjne, terenowe oraz praktyki, które ze względu 
na swoją specyfikę wymagają fizycznej obecności ich uczestnika. Owa specyfika po-
winna być jednak ustalana przez pryzmat konkretnego kierunku studiów i prowa-
dzonych tam zajęć praktycznych. Jak wskazano powyżej zajęcia praktyczne na czę-
ści kierunków bez problemu mogłyby być prowadzone z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej.

Kolejnym postulatem autorów jest rezygnacja z tradycyjnych indeksów w for-
mie papierowej. Wprowadzone na każdej uczelni systemy teleinformatyczne – tzw. 
„wirtualne dziekanaty” w zupełności wystarczają do realizacji obowiązków dydak-
tycznych zarówno pracownika, jak i studenta. Takie rozwiązanie pozwoli na spraw-
niejsze monitorowanie postępów w nauce studenta. 

Podsumowując, należy położyć większy nacisk na informatyzację uczelni wyż-
szych, uszczegółowienie ich regulaminowych zapisów tak, aby były one w stanie 
sprostać współczesnym wymaganiom wiążącym się z postępującą mobilnością stu-
dentów. Należy ją wykorzystać do kształcenia na odległość w kontekście osób wy-
bitnie uzdolnionych między innymi w sporcie. Wiąże się to naturalnie z rosnącymi 
kosztami usprawnienia systemów teleinformatycznych funkcjonujących w uczel-
niach, czego te podmioty chciałyby uniknąć. 

Główne założenia reformy szkolnictwa wyższego zmierzały w kierunku stwo-
rzenia lepszych warunków funkcjonowania szkół wyższych w Polsce. Podstawą tego 
nurtu było przekonanie, że potencjał tkwiący w polskich uczelniach powinien być 
pełniej wykorzystywany przy uwzględnieniu instrumentów zarządzania jakością34. 
Za taką jakość uważam realizacje obowiązków studenckich z wykorzystaniem środ-
ków komunikacji elektronicznej. Dlatego wartym do poddania dyskusji w środo-
wisku akademickim oraz doktrynie prawa wydaje się być kwestia wydania nowego 
rozporządzenia dotyczącego technik kształcenia na odległość obligującego uczelnie 

32 W. Santera, M. Wierzbowski, Prawo o…., s. 388.
33 M. Bzowska-Bakalarz, A. Grabowska, Nauczanie na odległość na przykładzie 

przedmiotu Maszyny Rolnicze, „Inżynieria Rolnicza”, 5(114)/2009, s. 45.
34 M. Pyter, A. Balicki, M. Duda, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warsza-

wa 2012, s. 9.



308 Konrad Buczma, Jarosław Cierniak

do skonkretyzowania tej formy dydaktyki, w tym sprawdzania wiedzy, by nie była 
ona wyłącznie martwą normą regulaminu studiów, co autorzy starali się w niniejszej 
analizie wykazać.

Streszczenie
Przedkładany artykuł dotyczy realizacji obowiązków studenckich wynikających z regulaminu 

studiów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Mając na uwadze obecną tendencję, 
ściśle powiązaną z potrzebami rynku pracy, będącą podstawą wyboru przez studentów kierunków in-
żynierskich, autorzy skupiają się na analizie wybranych regulaminów studiów uczelni technicznych, 
przyrodniczych oraz zawodowych. Porównaniu podlegają wyłącznie regulaminy studiów I i II stopnia 
z pominięciem doktoranckich oraz podyplomowych. Istotnym elementem jest odniesienie się do moż-
liwości zaliczania przedmiotów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Autorzy po 
przeprowadzonej egzegezie przedstawiają wnioski, które mogą ułatwić proces kształcenia, zwłaszcza 
studentom kontynuującym kariery sportowe w toku trwania studiów.

Słowa kluczowe: regulamin studiów, uczelnia wyższa, prawa i obowiązki studenta, sport 
akademicki.

Summary
The submitted article concerns the fulfillment of student obligations resulting from the regula-

tions of studies using electronic means of communication. Bearing in mind the current trend closely 
linked to the needs of the labor market, which is the basis for the choice of engineering students, the 
author focuses on the analysis of selected technical regulations of the technical, natural and vocational 
schools. Comparisons are subject only to the regulations of the first and second degree programs, 
excluding the regulations of doctoral and postgraduate studies. An important element is to refer to the 
ability to count objects using electronic means of communication. The authors after the exegesis pre-
sents the conclusions that can facilitate the learning process, especially for students continuing their 
sports careers during their studies.

Keywords: university regulations, university, student rights and duties, academic sports.
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Stosowanie przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego w zakresie indywidualnych 

spraw dotyczących studentów

Wprowadzenie

Jednym z wyzwań stojących przed sportowcami będącymi jednocześnie stu-
dentami szkół wyższych jest umiejętne pogodzenie nauki z czasochłonnymi i wy-
magającymi treningami uprawianej dyscypliny sportowej. Sportowcy-studenci są 
członkami społeczności akademickiej, których dotyczą prawa i obowiązki wynika-
jące z aktów prawa powszechnie obowiązującego, np. kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego1 oraz aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez organy uczelni. 
Z uwagi na przytoczoną specyfikę uprawiania sportu na wysokim poziomie przez 
studentów, wskazać można, że przedstawiciele tej grupy częściej stykają się z róż-
nego rodzaju decyzjami wydawanymi przez organy uczelni, a dotyczącymi spraw 
stypendialnych, czy też toku studiów.

Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) normuje postępowanie 
administracyjne ogólne (jurysdykcyjne)2, postępowanie w sprawach rozstrzygania 
sporów o właściwość między organami administracji publicznej oraz między tymi 
organami a innymi podmiotami powołanymi do załatwiania spraw indywidual-
nych3, postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń, nakładanie lub wymie-
rzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu, tryb 

1 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. 
Dz.U. 2017, poz. 1257.

2 Ogólne postępowanie administracyjne uregulowane w art. 1 pkt. 1 i 2 k.p.a., 
określane jest także mianem postępowania administracyjnego sensu stricto. Ma ono na celu 
rozstrzygnięcie sprawy indywidualnej poprzez wydanie decyzji administracyjnej lub zała-
twienie sprawy milcząco – por. komentarz do art. 1 – R. Kędziora, Kodeks postępowania 
administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014. Zob. również komentarz do art. 1 k.p.a. R. 
Hausera i  M. Wierzbowskiego (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 2017. Obydwa komentarze dostępne w SIP Legalis. 

3 Podmiotami powołanymi z mocy prawa lub na podstawie porozumień do zała-
twiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo 
załatwianych milcząco – zob. art. 1 pkt 2 i 3 k.p.a.
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europejskiej współpracy administracyjnej, postępowanie w sprawach skarg i wnio-
sków oraz postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych4.

Celem bezpośrednim ogólnego postępowania administracyjnego jest wiążące 
ustalenie przez organ administracji publicznej w formie decyzji konsekwencji norm 
prawa materialnego, w odniesieniu do konkretnie oznaczonego adresata w sprawie 
indywidualnej. Postępowanie to służy także zagwarantowaniu jednolitego i prze-
widywalnego sposobu postępowania w procesie stosowania przepisów prawa ma-
terialnego, wykonywaniu i urzeczywistnianiu prawa materialnego (tzw. służebna 
funkcja postępowania administracyjnego), zapewnieniu poszanowania chronio-
nych Konstytucją RP5 praw i wolności, zwłaszcza wtedy, gdy te prawa i wolności 
są naruszane przez państwo. Organami stosującymi prawo, które prowadzą ogólne 
postępowanie administracyjne, są organy administracji rządowej oraz organy jed-
nostek samorządu terytorialnego (organy administracji w znaczeniu ustrojowym), 
a także inne organy i podmioty, gdy są one z mocy prawa lub na podstawie porozu-
mień powołane do rozstrzygania spraw indywidualnych w drodze decyzji albo za-
łatwianych milcząco (organy administracji w znaczeniu funkcjonalnym). Podmioty 
te stosują zarówno materialne, jak i procesowe prawo administracyjne6. 

Szkoła wyższa jest zakładem administracyjnym (publicznym) powołanym do 
świadczenia usług niematerialnych w dziedzinie nauki7. Korzysta ona z tzw. władz-
twa zakładowego, polegającego na możliwości kształtowania stosunków prawnych 
z użytkownikami zakładu, jak również z osobami, które znalazły się na terenie za-
kładu w innym charakterze. W zakładzie administracyjnym proces realizacji zadań 
publicznych przebiega w obrębie szeroko pojętej jego organizacji. Wynika to z fak-
tu, że grupa społeczna złożona z użytkowników zakładu administracyjnego ma za-
wsze (w danym przedziale czasu) charakter mniej lub bardziej zamknięty8.

Szkoła wyższa posiada osobowość prawną9. Może ona brać udział w postępo-
waniu administracyjnym, w postępowaniach uproszczonych o charakterze admini-
stracyjnym – w sprawie wydawania zaświadczeń oraz w sprawach skarg i wniosków, 
w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi oraz w innych postępowaniach szczególnych (np. w postępowaniu 

4 Art. 1 i 2 oraz 180 i 181 k.p.a.
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 

483 ze zm.
6 Art. 1 k.p.a. Zob. również A. Wróbel, Komentarz do art. 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, LEX 2013, dostępny w SIP Lex pod nr 156984.

7 Zakład publiczny jest jednością osób i rzeczy, powołaną przez organy administracji 
publicznej bądź za ich zezwoleniem przez inne podmioty dla trwałej realizacji określonego 
zadania publicznego, uprawnioną do nawiązywania stosunków administracyjnoprawnych 
i stosowania władztwa zakładowego – zob. E. Ochendowski, Zakład administracyjny jako 
podmiot administracji państwowej, Poznań 1969, s. 58.

8 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 15 lipca 2008 r., SA/Bk 320/08, „LEX” nr 
566519.

9 Art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: p.s.w.), 
t.j. Dz.U. 2016, poz. 1842. 
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w sprawie udzielenia informacji publicznej). Może również prowadzić działalność 
gospodarczą, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności mającej na 
celu kształcenie studentów i prowadzenie działalności naukowej, w zakresie i for-
mach określonych w statucie i posiadać własne interesy prawne w tej sferze10.

Zgodnie z terminologią ustawową, studentem jest osoba kształcąca się na stu-
diach wyższych. Prawa studenta nabywa się z chwilą immatrykulacji i złożenia ślu-
bowania, którego treść określa statut uczelni. Status studenta wraz z wynikającymi 
z niego prawami i obowiązkami przysługuje do czasu ukończenia studiów. Do roz-
strzygania spraw indywidualnych studentów właściwe są organy uczelni11. 

Charakter prawny wybranych decyzji podejmowanych przez 
organy uczelni

W strukturze uczelni wyższej działają organy kolegialne oraz jednoosobowe. 
Organami kolegialnymi uczelni publicznej są senat i rady podstawowych jednostek 
organizacyjnych, np. wydziałów12. Statut publicznej uczelni może przewidywać za-
miast lub obok senatu inny organ kolegialny. W publicznej uczelni, jeżeli statut tak 
stanowi, obok senatu lub innego organu kolegialnego może działać także konwent. 
W publicznej uczelni zawodowej konwent działa obligatoryjnie. Organy kolegial-
ne uczelni niepublicznej określa jej statut. Organami jednoosobowymi uczelni są 
rektor i kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych. Jeśli podstawową 
jednostką organizacyjną uczelni jest wydział, to stojącemu na jej czele kierowni-
kowi przysługuje tytuł dziekana13. Statut uczelni niepublicznej może przewidywać 

10 L. Klat-Wertelecka, Organy szkoły wyższej w postępowaniu administracyjnym, w:  
J. Blicharz, A. Chrisidu-Budnik, A. Sus (red.), Zarządzanie szkołą wyższą, Wrocław: E-Wy-
dawnictwo 2014, s. 123. Tekst monografii dostępny na stronie internetowej http://www.
bibliotekacyfrowa.pl/Content/63587/Zarzadzanie_szkola_ wyzsza.pdf – 20.08.2017 r.

11 Zob. art. 2 ust. 1 pkt 18 k p.s.w., art. 167 ust. 2 p.s.w. oraz art. 170 ust. 1 p.s.w.
12 Podstawową jednostką organizacyjną jest wydział lub inna jednostka organiza-

cyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów, studia 
doktoranckie lub badania co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej – art. 2 ust. 1 pkt 29 
p.s.w.

13 D. Dudek wskazując na rozbieżności w orzecznictwie, zauważa, że dziekan wy-
działu jest uważany za jednoosobowy organ uczelni właściwy do wydawania decyzji w in-
dywidualnych sprawach studentów i doktorantów, a także w sprawach nadzoru nad dzia-
łalnością uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego – jako organ 
pierwszej instancji. Skoro ustawodawca w sprawach studenckich wprowadził postępowanie 
dwuinstancyjne, to przyjąć należy, że zarówno dziekan jak i rektor są w postępowaniu admi-
nistracyjnym autonomicznymi organami i w przypadkach przewidzianych w ustawie uzy-
skują w postępowaniu sądowo-administracyjnym zdolność sądową i procesową (zob. wyr. 
NSA z 11.3.2010 r., I OSK 1735/09, niepubl.). W innym przypadku wskazano, że dziekan 
wydziału nie jest organem administracji publicznej, o którym mowa w art. 1 k.p.a. Jednakże, 
wobec brzmienia przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dziekan będący kie-
rownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej pełni funkcję organu pierwszej instancji 
w postępowaniach administracyjnych, o których mowa w art. 207 ust. 1 PrSzkWyż, nato-
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istnienie innego, oprócz rektora, organu jednoosobowego (np. prezydenta uczelni). 
W uczelniach nieposiadających podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej 
co najmniej jeden kierunek studiów zadania rady podstawowej jednostki organiza-
cyjnej w zakresie prowadzenia studiów wykonuje senat uczelni, a zadania kierowni-
ka podstawowej jednostki organizacyjnej – rektor14. 

Jak zauważa P. Dańczak termin „organy uczelni” jest określeniem pojemnym, 
a przy tym niejednoznacznym. Ustawodawca zalicza do tej kategorii nie tylko 
podmioty wykonujące orzecznictwo administracyjne, lecz także organy wybor-
cze, stanowiąco-opiniodawcze, czy należące do pionu administrującego uczelnią. 
Jednocześnie nie włącza do grona organów uczelni niektórych podmiotów upraw-
nionych do podejmowania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach 
studentów15.  

Organy uczelni nie są organami administracji publicznej w znaczeniu ustrojo-
wym, ale są organami w znaczeniu funkcjonalnym (takimi, którym zlecono funkcje 
administrowania). Należą one do kategorii innych podmiotów powołanych z mocy 
prawa do rozstrzygania indywidualnych spraw w drodze decyzji administracyjnych 
albo załatwianych milcząco16. 

miast organem jest rektor uczelni (zob. wyr. WSA w Olsztynie z 13.10.2009 r., II SA/OL 
471/09, Legalis) – zob. D. Dudek, komentarz do art. 207 p.s.w. [w:] M. Pyter (red.), Prawo 
o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2012, dostępny w SIP Legalis. P. Orzeszko 
zauważa, że w przypadku określenia przez ustawodawcę organów jednoosobowych uczel-
ni chodzi jedynie o wskazanie wewnętrznej organizacji wykonywania zadań przez uczelnię 
w ramach posiadanej autonomii, gdyż organem administracji publicznej jest jedynie rektor. 
Dziekan ma status organu tylko tam, gdzie na podstawie ustawy wydaje decyzje administra-
cyjne – zob. P. Orzeszko Komentarz do art. 60 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w: 
W. Sanetra (red.),  M. Wierzbowski (red.),  M. Kubiak,  B. Kudrycka,  A. Kurkiewicz,  M. 
Lenard,  M. Miąskiewicz, P. Orzeszko,  J. Róg,  E. Sieczek,  P.J. Suwaj,  A. Szymańska, E. 
Ura, P. Wajda, A. Wiktorowska,  G. Winiarz, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, 
WKP, 2013. Komentarz dostępny w SIP Lex pod nr 161868. Zob. również wyrok WSA 
w Olsztynie z dnia 13 października 2009 r., II SA/Ol 471/09, dostępny w SIP Lex pod nr 
521981.

14 Art. 60 ust. 1,2 4-7 p.s.w.
15 P. Dańczak, Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i dok-

torantów, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 172.
16 Pojęcie „sprawa indywidualna” nie ma samodzielnego znaczenia normatywnego. 

Znajduje ono wyraz w licznych ujęciach i interpretacjach. Sprawa indywidualna definio-
wana jest jako „pewna konkretna sytuacja życiowa, w której interes indywidualny i interes 
społeczny mają znaleźć wyraz na podstawie prawa administracyjnego w formie władczego 
rozstrzygnięcia po przeprowadzeniu określonego prawem postępowania” (K. Jandy-Jen-
drośka, J. Jendrośka, System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, [w:] System 
prawa administracyjnego, t. III pod red. T. Rabskiej i J. Łętowskiego, Ossolineum 1978, s. 
195-196). W. Dawidowicz definiuje sprawę indywidualną jako „zespół okoliczności faktycz-
nych i prawnych, w których organ administracji państwowej stosuje normę prawa admini-
stracyjnego w celu ustanowienia po stronie określonego podmiotu (podmiotów) sytuacji 
prawnej w postaci udzielenia (odmowy udzielenia) żądanego uprawnienia albo w postaci 
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Indywidualne sprawy studentów mogą być rozstrzygane zarówno przez pod-
mioty monokratyczne, jak i kolegialne. Do decyzji podjętych przez organy uczel-
ni, kierownika studiów doktoranckich lub dyrektora jednostki naukowej w tych 
sprawach ustawodawca przewidział odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a. oraz 
przepisów o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego17. Organem wydającym 
decyzje w I instancji jest przede wszystkim kierownik podstawowej jednostki orga-
nizacyjnej. Stronie niezadowolonej z decyzji organu I instancji przysługuje prawo 
wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia (odwoławczego). Odwołanie 
wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy de-
cyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie, za pośrednictwem 
organu, który wydał decyzję. Zasadą jest, że przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzy-
muje wykonanie decyzji18.

Organem odwoławczym od decyzji wydanych przez kierownika podstawowej 
jednostki organizacyjnej jest rektor19. Do jego zadań należy nadzór nad rozstrzyg-
nięciami wydawanymi przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. 
Rektor jest uprawniony do wszczęcia postępowania nadzorczego z urzędu20. 

obciążenia z urzędu określonym obowiązkiem” (W. Dawidowicz, Zarys procesu administra-
cyjnego, Warszawa 1989, s. 7-8). T. Woś opiera rozumienie sprawy administracyjnej na kon-
cepcji stosunku prawnego i określa ją jako „przewidzianą w przepisach materialnego prawa 
administracyjnego możliwość konkretyzacji wzajemnych uprawnień i obowiązków stron 
stosunku administracyjnoprawnego, którymi są organ administracyjny i indywidualny pod-
miot niepodporządkowany organizacyjnie temu organowi. Tak rozumiana sprawa admini-
stracyjna staje się przedmiotem postępowania jurysdykcyjnego z chwilą złożenia przez ten 
podmiot żądania wszczęcia postępowania lub też z chwilą wszczęcia postępowania z urzędu 
przez organ administracyjny” (T. Woś, Pojęcie „sprawy” w przepisach Kodeksu postępowania 
administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis”a nr 1022, Wrocław 1990, s. 334).  
T. Kiełkowski proponuje zaś ujęcie sprawy administracyjnej w kategorii „kwestii istnienia 
stanu faktycznego, opisanego w hipotezie normy prawnej, wymagającej dla uwolnienia swej 
mocy wiążącej autorytatywnej konkretyzacji, dokonanej w formie aktu wydanego przez 
właściwy organ administrujący”. Jak uściśla autor, „chodzi tu oczywiście o kwestię aktual-
ną, która w danym układzie może i powinna być rozstrzygnięta, o kwestię widzianą na tle 
określonego stosunku administracyjnoprawnego, w ramach którego organ ma możliwość, 
a z reguły także obowiązek podjęcia decyzji stosowania prawa”. T. Kiełkowski, Sprawa ad-
ministracyjna, Kraków 2004, s. 35). Zob. również J. Boć, [w:] J. Boć (red.), Prawo admini-
stracyjne, Wrocław 2005, s. 140.

17 Art. 207 ust. 1 i 4 p.s.w. 
18 Zob. Art. 127 § 1, 129 § 1 i 2 oraz art. 130 k.p.a. 
19 Kompetencja ta wynika z art. 70 ust. 2 p.s.w., który stanowi, że: od decyzji kierow-

nika podstawowej jednostki organizacyjnej służy odwołanie do rektora.
20 Artykuł 70 ust. 3 p.s.w. stanowi, że „Rektor uchyla decyzję kierownika podstawo-

wej jednostki organizacyjnej sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą senatu lub najwyższego 
organu kolegialnego uczelni niepublicznej, uchwałą rady tej jednostki organizacyjnej, re-
gulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi uczelni lub naruszającą ważny interes 
uczelni”. Zob. również L. Klat-Wertelecka, op. cit., s. 125-126.
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Decyzje wydawane przez rektora w pierwszej instancji są ostateczne, czyli nie-
zaskarżalne w administracyjnym toku instancji. W tym przypadku stosuje się od-
powiednio art. 127 § 3 k.p.a.21 Odpowiednie stosowanie oznacza w takiej sytuacji 
prawo strony do zwrócenia się do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy22. 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zaliczany jest do zwykłych środków za-
skarżenia decyzji administracyjnych. Przemawia za tym przede wszystkim umiesz-
czenie przepisu art. 127 § 3 k.p.a. w Rozdziale 10 Działu II zatytułowanym, „Od-
wołania”. Użycie przez ustawodawcę dla oznaczenia przewidzianych tam środków 
zaskarżenia liczby mnogiej bezspornie dowodzi, że każdemu z nich nadano walor 
odwołania. Na zasadność tej tezy wskazuje też zamieszczenie w omawianej normie 
odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących odwołań. Opisy-
wany środek odwoławczy nie wywołuje skutku w postaci przesunięcia kompetencji 
do rozpoznania lub rozstrzygnięcia sprawy na organ wyższego stopnia, lecz powo-
duje powierzenie jej ponownie temu samemu organowi. Nie pozbawia to wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy charakteru środka odwoławczego. Brak cech de-
wolutywności wywołany jest bowiem jedynie ograniczeniami natury organizacyjnej 
(ustrojowej), które nie podważają prawa strony do dwukrotnego, merytorycznego 
rozpatrzenia sprawy. Istotą wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy jest prawna 
możliwość ponownego rozstrzygnięcia tej samej sprawy, a nie to czy dokonuje tego 
organ wyższego stopnia. W dwuinstancyjności postępowania punkt ciężkości spo-
czywa bowiem na prawnej możliwości dwukrotnego rozstrzygnięcia tej samej spra-
wy, natomiast jest rzeczą drugorzędną, czy do drugiego rozstrzygnięcia sprawy właś-
ciwy jest inny (wyższego stopnia), czy ten sam (dotyczy to organów naczelnych) 
organ administracji państwowej, który rozstrzygnął sprawę w pierwszej instancji23.

Przesłanką dopuszczalności skargi na decyzję do sądu administracyjnego jest 
wyczerpanie przez stronę trybu odwoławczego przewidzianego w k.p.a., o ile tyl-
ko w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie przysługiwał skarżącemu 
środek odwoławczy w postaci zażalenia, odwołania lub ponaglenia. Oznacza to, że 
wniesienie skargi do sądu administracyjnego musi zostać poprzedzone złożeniem 
odwołania od decyzji organu I instancji do organu wyższego stopnia (rektora). 
Obowiązek ten wynika z ogólnego założenia, że sąd administracyjny nie zastępu-
je organów odwoławczych, a jego działania nie naruszają zasady dwuinstancyjno-
ści postępowania administracyjnego. W przypadku wydania przez rektora decyzji 
w I instancji wniesienie skargi można poprzedzić wystąpieniem do niego z wnio-
skiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dopóki stronie przysługuje prawo wnie-
sienia jakiegokolwiek środka zaskarżenia, dopóty wniesienie skargi na ten akt lub 
czynności do sądu administracyjnego jako przedwczesne jest niedopuszczalne. 
Niewypełnienie przez stronę skarżącą tego warunku skutkuje odrzuceniem skargi 

21 Art. 127 § 3 k.p.a. stanowi, że od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez mi-
nistra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona nieza-
dowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy. Do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

22 L. Klat-Wertelecka, op. cit., s. 125-126.
23 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 kwietnia 2017 r., I SA/Gl 1471/16, dostępny 

w SIP Legalis.
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na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. Nie dotyczy to jednak środka zaskarżenia 
w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku tego środka za-
skarżenia strona jest uprawniona i zobowiązana zdecydować, czy skorzysta z tego 
środka zaskarżenia, a zatem czy wniesie ona wniosek o ponowne rozpatrzenie spra-
wy przez ten sam organ, czy też od razu wniesie skargę do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego24.

Skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego można wnieść w terminie 
trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za po-
średnictwem organu, który wydał kwestionowane rozstrzygnięcie. Trzydziesto-
dniowy termin na wniesienie skargi uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed 
jego upływem strona wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego. W takim 
przypadku sąd ten niezwłocznie przesyła skargę odpowiednio do organu, który wy-
dał zaskarżone rozstrzygnięcie, wydał akt lub podjął inną czynność, będącą przed-
miotem skargi25.

Jednoosobowym organem administracji publicznej szczebla centralnego po-
siadającym ograniczone kompetencje do rozstrzygania indywidualnych spraw stu-
dentów jest także minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Możliwości 
działania tego organu we wskazanym zakresie są bardzo niewielkie i w praktyce 
ograniczają się do rozstrzygania spraw stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, 
o które mogą ubiegać się m.in. studenci26. 

Do grona podmiotów kolegialnych właściwych do rozstrzygania indywidual-
nych spraw studentów zaliczyć należy komisje rekrutacyjne, komisje stypendialne 
oraz komisje decydujące o nadaniu tytułu zawodowego. Ustawodawca w niewiel-
kim zakresie normuje działalność wskazanych gremiów wprost, pozostawiając 
organom uczelni inicjatywę do ustanowienia konkretnych uregulowań w ich we-
wnętrznych aktach normatywnych, przede wszystkim w statucie i różnego rodzaju 
regulaminach27.

Zadaniem komisji rekrutacyjnych jest przeprowadzanie naboru kandydatów na 
studia. Dotyczy to m.in. studiów jednolitych oraz studiów pierwszego i drugiego 
stopnia, niezależnie od formy, w której studia te są prowadzone. Komisje te defi-
niowane są jako organy wykonawcze uczelni albo ich statutowe organy kolegialne 
uprawnione do wydawania decyzji w sprawie przyjęcia na studia. Określa się je mia-
nem tworu kolegialnego, wieloosobowego umocowanego ustawą do przeprowadze-
nia postępowania i zakończenia go rozstrzygnięciem w formie decyzji28. Komisje re-
krutacyjne powoływane są przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 

24 Postanowienie WSA w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2008 r., II SA/Ol 17/08, 
LEX nr 335005. Zob. art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi, tj. Dz.U. 2017, poz. 1369 (dalej p.p.s.a.). Szerzej zob. np. komen-
tarz do art. 52 p.p.s.a. [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi. Komentarz, Wyd. 5, Warszawa 2017, dostępny w SIP Legalis.

25 Zob. art. 53 p.p.s.a.
26 Art. 178 ust. 1 p.s.w.
27 P. Dańczak, op. cit., s. 189. 
28 Ibidem, s. 190. 
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lub inny organ wskazany w statucie29. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje 
prawo złożenia odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie 
określonym w statucie uczelni, która po rozpatrzeniu odwołania podejmuje decyzję 
ostateczną. Podstawą odwołania może być wyłącznie naruszenie warunków i trybu 
rekrutacji. Nie może nią być ocena wiedzy. Wiedza kandydata nie podlega ocenie 
żadnego organu, także rozstrzygającego sprawy w postępowaniu sądowoadmini-
stracyjnym. Komisji rekrutacyjnej nie powołuje się w przypadku, gdy wstęp na stu-
dia jest wolny. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje w takim przypadku 
kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub inny organ wskazany 
w statucie30.

Poza obowiązkami związanymi z kształceniem ustawodawca nakłada na uczelnię 
zadania przyczyniające się do urzeczywistniania prawa do nauki przez udostępnia-
nie studentom instrumentów zabezpieczających ich materialne potrzeby w postaci 
systemu stypendiów i zapomóg. Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną ze 
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: stypendium so-
cjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora 
dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zapomo-
gi31. O przyznaniu tych świadczeń, z wyjątkiem stypendium ministra za wybitne 
osiągnięcia, rozstrzygają odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organiza-
cyjnej lub rektor32.

Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego kierownik podstawo-
wej jednostki organizacyjnej lub rektor przekazują uprawnienia w zakresie przy-
znawania stypendiów odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji 
stypendialnej33. Komisje stypendialne mają charakter fakultatywny. Powoływane są 
przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektora spośród pra-
cowników uczelni oraz studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu 
studenckiego. Większość składu komisji stanowią studenci34.

Komisje stypendialne zaliczane są do kolegialnych organów uczelni i uznawane 
za funkcjonalne organy administracji publicznej. Posiadają taki status jak organy 
administracji publicznej ze wszystkimi tego konsekwencjami w zakresie praw i obo-
wiązków zarówno komisji, jak i w stosunku do studenta jako strony postępowania35. 

29 Art. 169 ust. 10 p.s.w.
30 Art. 169 ust. 10-16 p.s.w. Zob. również H. Izdebski, J. Zieliński, Komentarz do 

art.169 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, [w:] H. Izdebski, J. Zieliński (red.), Pra-
wo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, LEX, 2015. Komentarz dostępny w SIP Lex pod nr 
461039.

31 Art. 173 ust. 1 p.s.w.
32 Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej rozstrzyga o przyznaniu stypen-

dium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Rek-
tor rozstrzyga o przyznaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów – zob. art. 175 
ust. 1 i 2 p.s.w.

33 Art. 175 ust. 4 p.s.w.
34 Art. 177 ust. 1-3 p.s.w.
35 P. Dańczak, op. cit., s. 196. Zob. również cytowany tam wyrok WSA w Łodzi 

z dnia 21 lutego 2008 r., III SAB/Łd 60/07. 
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Decyzje wydawane przez komisje stypendialne podpisują przewodniczący tych ko-
misji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący. Ustawodawca nie na-
rzucił sztywnych reguł dotyczących kształtowania prezydium opisywanych komisji. 
Nie uregulował też spraw związanych z głosowaniem, czy większością konieczną 
do podejmowania skutecznych rozstrzygnięć. Jak zauważa P. Dańczak kwestie te 
powinny być przedmiotem stosownego regulaminu. Jako nieakceptowalną należy 
uznać sytuację, kiedy w składzie komisji rozstrzygającym konkretną sprawę indy-
widualną znajdowałyby się osoby podlegające wyłączeniu na podstawie art. 27 § 1 
k.p.a.36 Kwestie stosowania przepisów procedury administracyjnej w zakresie spraw 
związanych z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej zostały szerzej omó-
wione w odrębnym rozdziale niniejszej monografii.

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego absolwentowi uczelni ma 
charakter administracyjny i prowadzone jest przez komisję egzaminu dyplomowe-
go, do właściwości której należy ustalenie stanu faktycznego sprawy i wydanie de-
cyzji rozstrzygającej tę sprawę co do istoty lub w inny sposób kończący ją w danej 
instancji. Ustawodawca nie uregulował statusu podmiotu uprawnionego do nada-
wania tytułu zawodowego. Skutkiem tego jest zróżnicowanie w skali kraju nazew-
nictwa używanego na określenie takich podmiotów. W praktyce podmioty te za-
wsze mają charakter kolegialny, dlatego najczęściej określa się je mianem komisji, 
np. dyplomowej lub egzaminacyjnej. Regulacje dotyczące opisywanego podmiotu 
zawarte są w regulaminach studiów. Najczęściej spotykanym jest model minimum 
trzyosobowego kolegium, składający się z kierownika podstawowej jednostki orga-
nizacyjnej oraz promotora i recenzenta pracy dyplomowej. Komisja dyplomowa 
określana bywa jako organ, który nie funkcjonuje permanentnie, lecz jest powo-
ływany ad hoc w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego prowadzącego do 
uzyskania tytułu zawodowego potwierdzonego stosownym dyplomem ukończenia 
studiów. Z racji powierzonych jej zadań orzeczniczych komisja ta pełni rolę orga-
nu administracji w znaczeniu funkcjonalnym. Działa ona w podwójnym charakte-
rze, tj. jako organ oraz jako gremium eksperckie, w którego skład wchodzą biegli. 
Uchwała komisji egzaminacyjnej stwierdzająca złożenie egzaminu dyplomowego 
i postanawiająca o nadaniu tytułu zawodowego ma przymiot decyzji administra-
cyjnej wydanej z datą egzaminu dyplomowego. Organem wyższego stopnia, któ-
ry w wyniku wniesienia odwołania może zweryfikować rozstrzygnięcie dotyczące 
nadania tytułu zawodowego jest rektor. Na decyzję rektora przysługuje skarga do 
właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego37.    

Dotychczasowe rozważania wskazują, że rozstrzygnięcia wydawane przez or-
gany uczelni w indywidualnych sprawach studentów podejmowane są w formie 
decyzji administracyjnych i należy do nich odpowiednio stosować k.p.a. W konse-
kwencji studentom jako adresatom takich rozstrzygnięć przysługują wszelkie pra-
wa i gwarancje procesowe, w tym przede wszystkim możliwość odwołania się oraz 
zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Odpowiednie stosowanie przepi-
sów k.p.a. polega na tym, że pewne jego regulacje znajdą zastosowanie wprost, inne 

36 P. Dańczak, op. cit., s. 195. 
37 Ibidem, s. 201-203 oraz s. 286. Zob. również postanowienie NSA z dnia 30 stycz-

nia 2015 r., I OSK 74/15, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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z pewnymi modyfikacjami, natomiast jeszcze inne ze względu na specyfikę podmio-
tu, jakim jest uczelnia, nie będą miały zastosowania przed jej organami. Pojęcie „od-
powiednie stosowanie” definiuje się jako nakaz zachowania przez organ minimum 
procedury administracyjnej, niezbędnej do załatwienia sprawy i zagwarantowania 
ustawowych uprawnień strony. Nakaz ten należy rozumieć tak, że wszystkie gwaran-
cje, jakie przysługują adresatowi decyzji administracyjnej na podstawie przepisów 
k.p.a., winny mieć zastosowanie także do adresata decyzji podjętych przez organy 
uczelni w indywidualnych sprawach studenckich, chyba że szczególne cechy sprawy 
wprost to uniemożliwiają. Przesądza on o szczególnym charakterze postępowania 
przed organami szkoły wyższej i o dopuszczalności jedynie pewnych odstępstw od 
zasad uregulowanych w k.p.a. Ewentualne odstępstwa dotyczą jedynie kwestii zwią-
zanych z realizacją trybu i zasad postępowania wynikających z przepisów ustawy 
p.s.w. Organy nie mogą w sposób dowolny stosować ogólnych przepisów regulują-
cych postępowanie administracyjne38.

Uregulowanie pozwalające na odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a. m.in. 
do decyzji w indywidualnych sprawach studentów wynika z pozycji uczelni, która 
jest jednostką organizacyjną autonomiczną we wszystkich obszarach swojego dzia-
łania na zasadach określonych w ustawie. Przez autonomię szkół wyższych należy 
rozumieć konstytucyjnie chronioną sferę wolności prowadzenia badań naukowych 
i kształcenia, w ramach obowiązującego porządku prawnego. Zdaniem E. Ury ze 
względu na autonomię decyzja organów uczelni to nie w pełni to samo co decyzja 
organu administracji, a ustawodawca świadomie przyjął model zbliżony do admini-
stracyjnoprawnego, zarówno jeśli chodzi o charakter tych „decyzji”, jak i o realizację 
prawa studenta do sądu39. 

Zdarzenia, które jako indywidualne sprawy winny być załatwiane przez organy 
uczelni w drodze decyzji administracyjnych i do których należy odpowiednio sto-
sować przepisy k.p.a. oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu dotyczą decyzji: 
a) komisji rekrutacyjnych w sprawach przyjęcia na studia – jeżeli przeprowadzana 
jest rekrutacja40; b) kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub 
innego organu wskazanego w statucie w sprawach przyjęcia na studia – gdy wstęp 

38 H. Izdebski, J. Zieliński, Komentarz do art.207 ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym [w:] H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, LEX, 
2015. Komentarz dostępny w SIP Lex pod nr 461097. Zob. również wyrok NSA z dnia 
13 października 2011 r., I OSK 1304/11 – dostępny w SIP Lex pod nr 1069584, wyrok 
WSA w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2014 r., II SA/Po 944/13 – dostępny w SIP Lex pod nr 
1458120, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 1 czerwca 2011 r., II SA/Bd 347/11 – dostęp-
ny w SIP Lex pod nr 992808, wyrok WSA w Łodzi z dnia 23 września 2010 r., III SA/Łd 
231/10 – dostępny w SIP Lex pod nr 758106

39 Art. 4 ust. 1 p.s.w. Zob. E. Ura, Komentarz do art. 207 ustawy – Prawo o szkolni-
ctwie wyższym [w:] W. Sanetra (red.),  M. Wierzbowski (red.),  M. Kubiak,  B. Kudrycka,  
A. Kurkiewicz,  M. Lenard,  M. Miąskiewicz, P. Orzeszko,  J. Róg,  E. Sieczek,  P. J. Suwaj,  
A. Szymańska, E. Ura, P. Wajda, A. Wiktorowska,  G. Winiarz, op. cit. Komentarz dostępny 
w SIP Lex pod nr 162047. 

40 Art. 169 ust. 10-15 p.s.w. Zob. również wyrok WSA w Lublinie z dnia 30 kwietnia 
2009, III SA/Lu 462/08. Wyrok dostępny na stronie internetowej: http://www.orzeczenia.
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na studia jest wolny41; c) komisji rekrutacyjnych w sprawach przyjęcia na studia 
doktoranckie42; d) podjętych przez organy uczelni, kierownika studiów doktoran-
ckich lub dyrektora jednostki naukowej w indywidualnych sprawach studentów 
i doktorantów; e) w sprawach dotyczących nadzoru nad działalnością uczelnianych 
organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego i doktoranckiego; f ) kierow-
nika podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie stypendium socjalnego, sty-
pendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studenta43;  
g) decyzji podjętych przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendial-
ną, jeżeli uprawnienia w sprawach stypendium oraz zapomogi zostały im przekaza-
ne przez rektora, na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego44.

com.pl/orzeczenie/plyos/wsa,III-SA-Lu-462-08,sprawy_kandydatow_na_studia_i_stu-
dentow_szkolnictwo_wyzsze_administracyjne_postepowanie/3/ – 15.08.2017 r.

41 Art. 169 ust. 11 p.s.w.
42 Art. 196 ust. 3 p.s.w.
43 Art. 207 ust. 4 i art. 175 ust. 3 p.s.w.
44 Art. 207 ust. 4 i art. 176 ust. 3 p.s.w. Szerzej zob. E. Ura, op. cit. Należy zauważyć, 

że P. Dańczak zaproponował wyliczenie uwzględniające możliwie wszystkie decyzje z zakre-
su indywidualnych spraw studentów i doktorantów w obowiązującym stanie prawnym. Do 
decyzji administracyjnych, których podstawą są przepisy ustawy p.s.w. oraz wydanych na jej 
podstawie aktów wykonawczych, a także uregulowań związanych z nadawaniem stopni na-
ukowych Autor ten zaliczył: 1) decyzję wskazanego w statucie uczelni organu o zwolnieniu 
studenta lub doktoranta – w całości lub w części – z opłat za świadczone przez uczelnię usłu-
gi edukacyjne – art. 99 ust. 3 p.s.w.; 2) decyzję komisji rekrutacyjnej, a w przypadku wolne-
go naboru – kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni w sprawie przyjęcia 
na studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia doktoranckie – art. 169 ust. 
10 i 11 oraz art. 196 ust. 3 p.s.w.; 3) zgodę kierownika podstawowej jednostki organizacyj-
nej uczelni przyjmującej na przeniesienie się studenta z innej uczelni – art. 171 ust. 3 p.s.w.;  
4) decyzję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni albo komisji stypen-
dialnej, a w przypadku uczelni niemającej podstawowej jednostki organizacyjnej, rektora 
albo komisji stypendialnej, w przedmiocie przyznania studentowi stypendiów socjalnego 
oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi – art. 175 ust. 1 i 4 oraz 
art. 176 ust. 1 i 3 p.s.w.; 5) decyzję rektora albo komisji stypendialnej w sprawie przyzna-
nia studentowi stypendium rektora dla najlepszych studentów lub odpowiednio dla najlep-
szych doktorantów – art. 175 ust. 2 i 4 i art. 199 ust. 5 p.s.w.; 6) decyzję ministra w sprawie 
przyznania studentowi stypendium za wybitne osiągnięcia – art. 178 ust. 1 p.s.w.; 7) de-
cyzję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni albo komisji stypendialnej, 
a w przypadku uczelni niemającej podstawowej jednostki organizacyjnej rektora albo ko-
misji stypendialnej w przedmiocie przyznania doktorantowi stypendium socjalnego, zapo-
mogi, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – art. 199 ust. 1 pkt 1-4 i ust. 
4 p.s.w.; 8) decyzję ministra w sprawie przyznania doktorantowi stypendium za wybitne 
osiągnięcia – art. 199 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 p.s.w.; 9) decyzję kierownika podstawowej jed-
nostki organizacyjnej uczelni o skreśleniu z listy studentów oraz kierownika studiów dok-
toranckich o skreśleniu z listy doktorantów – odpowiednio art. 190 i 197 ust. 4 i 5 p.s.w.;  
10) decyzję o wznowieniu studiów oraz decyzję o zmianie kierunku studiów, o których 
wspomina wzmiankowo art. 162 pkt 5 lit. c-d p.s.w.; 11) decyzję stwierdzającą złożenie eg-
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W ocenie autora niniejszego opracowania na aprobatę zasługuje wyrażone 
w piśmiennictwie stanowisko, zgodnie z którym formę decyzji administracyjnej 
powinny przybrać co do zasady akty zakładowe zewnętrzne rozstrzygające o pra-
wach i obowiązkach studenta, zwłaszcza w zakresie tzw. „usługi” edukacyjnej. 
„Usługa” ta, wyrażana przez tok studiów, jest jedną całością, rozciągniętą na trzy 
lub pięć lat (w zależności od stopnia studiów). W takim przypadku decyzją są roz-
strzygnięcia decydujące o możliwości korzystania z tej „usługi” (decyzja w sprawie 
przyjęcia na studia) oraz decydujące o zakończeniu „usługi”(np. skreślenie z listy 
studentów). W przeciwnym razie za decyzję należałoby uznać każdą, najdrobniej-
szą nawet czynność, podejmowaną w toku studiów, ustaloną przez akty zakładowe 
wewnętrzne (łącznie z wystawianiem ocen)45. 

Katalog zdarzeń stanowiących indywidualne sprawy studentów jest obszernie 
analizowany w orzecznictwie. Sprawy te związane są ze zróżnicowanymi sytuacja-
mi, dotyczącymi osób pretendujących do uzyskania statusu studenta szkoły wyższej, 
posiadających ten status lub do zakończenia studiów wyższych (studiów pierwszego 
stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, prowa-
dzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia)46.  

W orzecznictwie za postępowanie administracyjne została uznana procedura 
kwalifikacyjna w sprawie przyjęć na I rok studiów. Wynik tego postępowania prze-
sądza o tym, czy ubiegający się o przyjęcie zostanie włączony w poczet studentów 
danej szkoły wyższej, tzn. w poczet użytkowników zakładu administracyjnego. 
Rozstrzygnięcie w sprawie włączenia w poczet użytkowników zakładu administra-
cyjnego, jakim jest szkoła wyższa, należy uznać za decyzję administracyjną wydaną 
w trybie określonym w k.p.a., która może zostać zaskarżona do sądu administracyj-
nego z powodu jej niezgodności z prawem47. 

zaminu dyplomowego i postanawiającą o wydaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych; 
12) decyzję rektora o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz 
wysokości – art. 200 ust. 1 i 3 p.s.w.; 13) decyzję rektora o przyznaniu zwiększenia stypen-
dium doktoranckiego z dotacji projakościowej art. 200a p.s.w.; 14) decyzję rektora o zawie-
szeniu w prawach studenta lub doktoranta – art. 214 ust. 5 oraz art. 226 ust. 1 p.s.w. – zob. 
P. Dańczak, op. cit., s. 132-134.   

45 A. Bielska Brodziak, komentarz do art. 2 ustawy o odpowiedzialności majątkowej 
funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa [w:] A. Bielska-Brodziak (red.), J. 
Gęsiak,  G. Krawiec, A. Matan,  S. Tkacz,  Z. Tobor, A. Wentkowska,  A. Wołowiec, Odpo-
wiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komentarz, 
Lex 2011, komentarz dostępny w SIP Lex pod nr 115893. 

46 Studia pierwszego stopnia stanowią formę kształcenia, na którą są przyjmowani 
kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji pierw-
szego stopnia. Studia drugiego stopnia to forma kształcenia, na którą są przyjmowani kan-
dydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończącą się uzyskaniem 
kwalifikacji drugiego stopnia. Jednolite studia magisterskie są formą kształcenia, na którą są 
przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwa-
lifikacji drugiego stopnia – zob. art. 2 ust. 1 pkt. 5 i 7-9 p.s.w. 

47 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 czerwca 1982 r., II SA 532/82 – dostępny 
w SIP Lex pod nr 9689. 
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Wątpliwości wyrażane w piśmiennictwie i judykaturze budził charakter prawny 
rozstrzygnięć wydawanych przez organy uczelni w sprawach zwolnienia od uiszcze-
nia opłaty za zajęcia dydaktyczne (tzw. czesnego) albo zwrotu takiej opłaty. W tym 
przypadku jako możliwe do przyjęcia rozważano aż trzy warianty: 1) traktowanie 
takich rozstrzygnięć jako decyzji administracyjnych, do których stosuje się odpo-
wiednio przepisy k.p.a. i przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego, 
2) traktowanie takich rozstrzygnięć jako aktów wewnątrzzakładowych, niepodlega-
jących regulacji kodeksowej ani kontroli sądowej, 3) traktowanie takich rozstrzyg-
nięć jako cywilnoprawnych oraz konsekwencje w postaci ewentualnych rozstrzyg-
nięć sądowych48.

Sądy administracyjne stanęły na stanowisku, że uprawnienie rektora do roz-
strzygania w sprawach zwolnienia studenta z obowiązku uiszczania opłaty za zaję-
cia dydaktyczne w całości lub w części obejmuje zarówno prawo do wydania aktu 
generalnego, normującego te sprawy (w tym także w kwestii uregulowania trybu 
postępowania w sprawach ulg w opłatach za zajęcia dydaktyczne), jak i prawo do 
podejmowania indywidualnych rozstrzygnięć (decyzji). Jest to związane z tym, że 
uczelnie państwowe są uprawnione do pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne, 
z wyłączeniem opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, chyba że są 
powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce. Organy uczelni upo-
ważnione zostały do jednostronnego kształtowania stosunków prawnych z użyt-
kownikami uczelni w drodze aktów władztwa zakładowego, zarówno o charakterze 
ogólnym, jak i indywidualnym w wyznaczonych w tych przepisach granicach49.

W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że rozstrzygnięcie organu uczelni wyż-
szej w sprawie zwolnienia od opłaty za studia jest indywidualnym aktem władztwa 
zakładowego, do którego stosuje się odpowiednio przepisy k.p.a. Wszystkie gwa-
rancje, jakie przysługują adresatowi decyzji administracyjnej na podstawie tego 
kodeksu, winny mieć także zastosowanie do decyzji rektora, chyba że szczególne 
cechy sprawy wprost to uniemożliwiają. Odmowa organu szkoły zwolnienia od 
opłaty za studia jest aktem indywidualnym, który należy traktować jak decyzję ad-
ministracyjną (bo tak to czyni ustawodawca), ale właśnie w płaszczyźnie gwarancji 
procesowych studenta. W szczególności student musi mieć możliwość zaskarżenia 
takiego rozstrzygnięcia, ponieważ ma ono znaczenie dla jego praw i obowiązków. 
Osoba, która ubiegała się o przyjęcie na studia (zaoczne) powinna być świadoma, 
że są to studia płatne. Powinna zatem również wiedzieć, że wykonanie tej decyzji 
z jej strony będzie polegało m.in. również na uiszczaniu stosownych opłat na za-
sadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, jak i wydanych na 
ich podstawie przepisach wewnątrzzakładowych, o ile są one zgodne z przepisami 
powszechnie obowiązującymi, na podstawie których zostały podjęte. Z chwilą przy-
jęcia danej osoby w poczet użytkowników zakładu staje się ona bowiem podmio-
tem praw i obowiązków, które przysługują bądź obciążają użytkowników danego 
zakładu. Są to prawa i obowiązki wynikające zarówno z przepisów powszechnie 

48 Zob. Z.R. Kmiecik, Decyzje administracyjne organów szkół wyższych wydawane 
w sprawach studenckich, „Studia Iuridica Lublinensia” nr 14/2010, s. 15. 

49 Zob. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 czerwca 2001 r., I SA 2521/00 – dostęp-
ny w SIP Lex pod nr 54756.
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obowiązujących (ustaw i aktów normatywnych wykonawczych), jak i ze statutów 
i regulaminów zakładowych. Użytkownika, który dobrowolnie przystąpił do zakła-
du administracyjnego (np. studenta) wiążą przepisy zawarte w aktach normatyw-
nych wewnątrzzakładowych, ponieważ jego wniosek o przyjęcie jest równocześnie 
wyrażeniem zgody na poddanie się reżimowi prawnemu, obowiązującemu w danym 
zakładzie. Kontrola tych aktów nie może zatem przebiegać na drodze postępowania 
cywilnego50.

Powyższe stanowisko budzi wątpliwości w odniesieniu do uczelni niepublicz-
nych. Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że stosunek prawny łączący ucznia ze szkołą 
niepubliczną (podstawową czy średnią) ma w sobie elementy administracyjno-
prawne (w zakresie przymusu szkolnego, wydalenia ucznia) oraz elementy cywilno-
prawne (w zakresie umowy nienazwanej o kształcenie). Jak zauważa Z. R. Kmiecik 
przenosząc ten pogląd na grunt relacji student – szkoła wyższa możnaby uznać, że 
w sprawach kosztów kształcenia i odpowiedzialności z tytułu naruszeń postano-
wień umów o kształcenie spory między studentami a uczelniami niepublicznymi 
powinny rozstrzygać sądy powszechne, zaś zwolnienie od opłaty powinno nastąpić 
w drodze oświadczenia woli wierzyciela (art. 60 i 61 k.c.), po zasięgnięciu opinii 
uczelnianego organu samorządu51.

Również WSA w Białymstoku w uzasadnieniu do jednego ze swoich orzeczeń 
stwierdził, że w aspekcie świadczenia usług dydaktycznych i związanej z tym od-
płatności studenta z uczelnią łączy swoisty stosunek cywilnoprawny o charakterze 
zobowiązaniowym (posiadający pewne elementy administracyjnoprawne), w za-
kresie umowy nienazwanej o kształcenie, charakteryzujący się tym, że strony są 
wobec siebie równorzędne, a ich świadczenia ekwiwalentne. Ewentualne roszczenia 
z tytułu wykonania takiej umowy i skutki ich niewykonania nie mogą być oceniane 
w drodze władczego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej i powinny być 
finalizowane poprzez oświadczenia woli obu stron tej umowy, bądź w braku takiej 
zgody przez orzeczenie sądu powszechnego. Dla wzmocnienia zajętego stanowiska 
Sąd stwierdził, że w konkretnej, rozpatrywanej przez niego sprawie roszczenie stu-
denta o zwrot czesnego nie znajduje podstaw prawnych ani w przepisach powszech-
nie obowiązujących, ani w statutach i regulaminach zakładowych, gdyż uchwalone 
przez senat uczelni przepisy przewidują zwrot opłaty jedynie w razie rezygnacji ze 
studiów, tymczasem student domagał się zwrotu z tego powodu, że nie przystąpił 
do sesji egzaminacyjnej. Rozumowanie to jest obarczone błędem. Skoro bowiem 
regulamin studiów przewiduje instytucję zwrotu czesnego, to znaczy, że roszczenie 
studenta miało podstawę prawną. Zachodził jedynie brak podstaw faktycznych do 
uwzględnienia jego roszczenia, a taka okoliczność uzasadnia podjęcie rozstrzygnię-

50 Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 30 listopada 2011 r., I OSK 2204/11 
– dostępny w SIP Lex pod nr 1149319. Zob. również wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 8 listopada 2000 r., SK 18/99 – dostępny w SIP Lex pod nr 44569 oraz uchwała NSA 
z dnia 13 października 2003 r., OPS 5/03 – dostępna w SIP Lex pod nr 82226.

51 Zob. uchwała SN z 21 lipca 1992 r., III CZP 84/92 – dostępna w SIP Lex pod nr 
3812, Z.R. Kmiecik, op. cit., s. 15. 
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cia odmownego, nie zaś odmowę podjęcia jakiegokolwiek rozstrzygnięcia (odmowę 
merytorycznego rozpatrzenia sprawy)52.

Wskazane powyżej błędne rozumowanie oraz fakt, że przytoczone orzeczenie 
Sądu Najwyższego dotyczy szkolnictwa na poziomie podstawowym i średnim pod-
danych reżimowi ustawy o systemie oświaty53, a także cytowane w tym zakresie 
orzecznictwo zaliczające rozstrzygnięcia organów uczelni publicznych w sprawie 
zwolnienia od opłaty za studia do kategorii aktów indywidualnych, do których 
stosuje się postanowienia k.p.a., przesądzają w ocenie piszącego, o konieczności 
analogicznego traktowania takich rozstrzygnięć wydawanych w uczelniach niepub-
licznych. Brak jest bowiem jakichkolwiek podstaw prawnych, by w tym zakresie 
różnicować ochronę interesów studentów uczelni publicznych i niepublicznych.

Do kategorii decyzji wydawanych w indywidualnej sprawie studentów 
w orzecznictwie zakwalifikowane zostało także rozstrzygnięcie w sprawie zaliczenia 
semestru studiów przez dziekana. Zaliczenie to jest aktem indywidualnym, który 
należy traktować jak decyzję administracyjną. Kreuje sytuację prawną studenta 
na zewnątrz, w szczególności umożliwia kontynuowanie studiów w ramach kolej-
nego semestru, co oznacza, że rozstrzyga sprawę co do jej istoty. Nie ogranicza się 
jedynie do faktycznej czynności uznania za zaliczone egzaminów z przedmiotów 
objętych regulaminem studiów w danym roku akademickim (w danym semestrze), 
lecz „przenosi” studenta do kolejnego etapu kształcenia. Zaliczenie semestru przez 
dziekana jest więc rozstrzygnięciem władczym, w swej istocie i treści dającym pro-
mocję (bądź nie) studentowi w celu kontynuowania studiów. Ewentualnie, kiedy 
w grę wchodzi zaliczenie ostatniego semestru studiów, zaliczenie semestru daje 
możliwość zakończenia studiów, poprzez złożenie egzaminu magisterskiego i uzy-
skanie tytułu magistra (bądź odpowiednio licencjata). Zatem decyzja dziekana 
o zaliczeniu semestru nie wywołuje jedynie skutku wewnętrznego (zakładowego), 
jak ma to miejsce w przypadku sprawy wyrażenia zgody na egzamin komisyjny. Bę-
dąc natomiast wyrazem władztwa państwowego (organu uczelni), tworzy stosunek 
administracyjnoprawny w ramach procesu realizacji zadań publicznych (oświato-
wych), którego bezpośredni skutek wypływa na zewnątrz i dotyczy sfery praw i obo-
wiązków studenta. Polega na akceptacji organu uczelni osiągnięć semestralnych stu-
denta, pozwalających na jego promowanie w dalszym procesie kształcenia, co jest 
równoznaczne z oświadczeniem woli organu o wyrażeniu zgody na kontynuowanie 
edukacji. Z drugiej strony daje studentowi m.in. prawo do kontynuowania nauki, 
przy jednoczesnej konieczności respektowania obowiązków, jakie z tego faktu dla 
niego wynikają. O decyzji o zaliczeniu semestru przez dziekana student dowiaduje 
się z chwilą zwrotnego odbioru indeksu, a zatem to z tym momentem decyzja ta 
wchodzi do obrotu prawnego54. 

52 Zob. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 15 lipca 2008, II SA/Bk 320/08 – do-
stępny w SIP LEX pod nr 479567 oraz Z.R. Kmiecik, op. cit., s. 15-16. 

53 Zob. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 1991, nr 95, poz. 
425 ze zm. 

54 Wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2010 r., I OSK 673/10 – dostępny w SIP Lex pod nr 
612172. 
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Stanowisko przeciwne do zaprezentowanego powyżej wyraził P. Dańczak. 
W glosie krytycznej do przytoczonego orzeczenia autor ten stwierdził m.in., że 
od czasu wyrażenia tego poglądu zdecydowanie zmienił się sposób postrzegania 
zdobywania wykształcenia i uzyskiwania z tego tytułu stosownych uprawnień „na 
zewnątrz”. Polskie prawo zarówno z przejściem ucznia z klasy do klasy, jak i z zali-
czeniem przez studenta kolejnych lat studiów nie wiąże żadnych szczególnych przy-
wilejów. Zdaniem autora ani kilka lat spędzonych w szkole, ani nawet uzyskanie na 
studiach tzw. absolutorium nie stanowi współcześnie o posiadanym wykształceniu. 
Dopiero zakończenie edukacji na określonym poziomie potwierdzone stosownym 
dokumentem „uzewnętrznia” uzyskanie określonych kwalifikacji, otwierając dro-
gę do dalszego kształcenia bądź stwarzając możliwości zatrudnienia, względnie 
awansu zawodowego. W przypadku studentów oznacza to, że dopiero spełnienie 
wszystkich stawianych ustawą, regulaminem i programem studiów wymagań oraz 
zdanie egzaminów licencjackiego czy magisterskiego uprawnia do otrzymania sto-
sownego dyplomu i legitymowania się wyższym wykształceniem. Z tych powodów 
rozstrzygnięciu w sprawie zaliczenia semestru czy roku studiów bliżej raczej do 
czynności faktycznej właściwego organu uczelni aniżeli do decyzji administracyj-
nej. Według innej koncepcji mamy w tym względzie do czynienia jeszcze z inną for-
mą załatwienia sprawy, tj. znanym kodeksowi niezaskarżalnym w drodze zażalenia 
postanowieniem, które co do zasady nie rozstrzyga o istocie sprawy, lecz dotyczy 
kwestii wynikających w toku postępowania. Za jego stosowaniem mogłyby prze-
mawiać m.in. relatywnie niewielkie wymagania, jakie w stosunku do treści takie-
go rozstrzygnięcia ustanawiają przepisy kodeksu. Art. 124 § 1 k.p.a. wymienia tu 
oznaczenie organu i strony, datę jego wydania, powołanie podstawy prawnej, roz-
strzygnięcie, podpis osoby upoważnionej do jego wydania, a także pouczenie co do 
możliwości oraz ewentualnych sposobów zaskarżenia. Biorąc pod uwagę posiadaną 
przez uczelnię autonomię oraz zasadę odpowiedniego stosowania przepisów ko-
deksu w szkolnictwie wyższym, wymieniony wyżej katalog z powodzeniem móg-
łby ulec takiemu uproszczeniu, by ostatecznie postanowienie o zaliczeniu semestru 
albo roku ograniczało się do powszechnie spotykanego w praktyce wpisu i pieczęci 
w indeksie, zaopatrzonych podpisem dziekana lub upoważnionego prodziekana. 
Miałoby ono przede wszystkim walor dowodowy, a jednocześnie istniałaby możli-
wość jego swobodnej zmiany, gdyby wystąpiły ku temu stosowne przesłanki. Poza 
koncepcją postanowienia możliwe jest także przyjęcie jeszcze innego stanowiska, 
zgodnie z którym sprawa zaliczenia semestru albo roku i stosownego wpisu w in-
deksie jest jedynie poświadczeniem faktu zdania (bądź nie) egzaminów wymaga-
nych regulaminem studiów i uzyskania niezbędnych zaliczeń55.

Autor podziela wyrażony wyżej pogląd P. Dańczaka, zgodnie z którym zalicze-
nie semestru studiów przez dziekana nie stanowi decyzji administracyjnej. Widocz-
ne jest to wobec wskazanych w orzecznictwie wyłączeń spod reżimu tego kodeksu 
na skutek zaliczenia określonych rozstrzygnięć do kategorii wewnętrznych aktów 
administracyjnych. Do takich rozstrzygnięć zalicza się ocenę egzaminatora (o czym 
poniżej). Obydwa te rozstrzygnięcia są ze sobą związane. Uzyskanie zaliczenia se-

55 P. Dańczak, Glosa do wyroku NSA z dnia 6 sierpnia 2010 r., I OSK 673/10, 
„Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2011, nr 11, poz. 4, s. 37-46.
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mestru umożliwia wyłącznie bezwarunkową kontynuację lub zakończenie studiów, 
lecz bez uzyskania stosownego tytułu zawodowego, przez co w żaden sposób nie 
wpływa na sytuację zewnętrzną studenta. 

Decyzją administracyjną rozstrzygającą sprawę indywidualną jest również roz-
strzygnięcie organu szkoły wyższej o skreśleniu z listy studentów56. W orzecznictwie 
wskazano w tym przypadku na analogię z rozstrzygnięciem w sprawie przyjęcia na 
I rok studiów w szkole wyższej, które jest decyzją administracyjną w rozumieniu 
k.p.a. Rozstrzygnięcie właściwego organu tej szkoły o przyjęciu lub odmowie przy-
jęcia na I rok studiów dotyczy w istocie włączenia kandydata na studia w poczet 
użytkowników zakładu administracyjnego i jest aktem administracyjnym zewnętrz-
nym. Taki sam walor decyzji administracyjnej w znaczeniu k.p.a. ma rozstrzygnięcie 
organu szkoły wyższej, podjęte w indywidualnej sprawie użytkownika tego zakładu, 
a dotyczące przekształcenia lub rozwiązania stosunku zakładowego, czyli tworzące 
nową sytuację prawną adresatowi tego aktu. W konsekwencji decyzję organu szkoły 
wyższej o skreśleniu z listy studentów, jako akt wywołujący zmianę statusu praw-
nego użytkownika tego zakładu, należy uznać za decyzję administracyjną w rozu-
mieniu k.p.a. Stanowi ona indywidualny akt administracyjny, określający sferę praw 
i obowiązków studenta oraz wywiera bezpośredni skutek na zewnątrz, a tym samym 
podlega ona zaskarżeniu do sądu administracyjnego57. Rozstrzygnięcie w sprawie 
skreślenia z listy studentów jest wydawane w ramach uznania administracyjnego. 
Musi ono być poddane szczególnym rygorom w zakresie uzasadnienia, które po-
winno zawierać wszechstronną analizę zgromadzonego materiału dowodowego 
i wyczerpująco uargumentowane stanowisko organu. Z uzasadnienia decyzji uzna-
niowej powinno zatem wynikać, że wszystkie okoliczności istotne dla sprawy zostały 
rozważone i ocenione, a ostateczne rozstrzygnięcie jest ich logiczną konsekwencją58.

Ukończenie studiów wyższych związane jest ze złożeniem stosownego egzaminu 
dyplomowego lub innego egzaminu przewidzianego przez ustawodawcę59. Warun-
kiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplo-
mowej, stanowiącej samodzielne opracowanie określonego zagadnienia nauko-
wego bądź artystycznego, lub dokonanie artystyczne prezentujące ogólną wiedzę 
i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profi-
lem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania60. 
Absolwenci studiów wyższych uzyskują odpowiednie tytuły zawodowe i otrzymują 

56 Art. 190 ust. 2 pkt 2 p.s.w.
57 Wyrok NSA w Gdańsku z dnia 19 grudnia 1985 r., SA/Gd 577/85, dostępny 

w SIP Lex pod nr 9861 oraz wyrok WSA w Poznaniu z dnia 12 marca 2014 r, IV SA/Po 
2/14 – dostępny w SIP Lex pod nr 1444038. 

58 Zob. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 czerwca 2017 r., III SA/Kr 252/17 do-
stępny w SIP Lex pod nr 2323152.

59 Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypad-
ku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii – data złożenia ostatniego 
wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja oraz kierunków 
związanych z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i fizjoterapii – data zalicze-
nia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki – zob. art. 167 ust. 2 p.s.w.

60 Art. 167a ust. 1 i 2 p.s.w.
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uczelniane dyplomy ukończenia studiów, potwierdzające uzyskanie tych tytułów, 
a wszelkie rozstrzygnięcia w przedmiocie złożenia egzaminu dyplomowego i po-
stanawiające o nadaniu tytułu zawodowego stanowią decyzje administracyjne, do 
których odpowiednie zastosowanie znajduje k.p.a.61

61 Art. 167 ust. 1 p.s.w. Absolwentom studiów pierwszego stopnia nadaje się tytuły 
zawodowe: 1) inżynier architekt – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwa-
lifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura; 2) inżynier architekt krajobrazu – po 
uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku 
architektura krajobrazu; 3) inżynier pożarnictwa – strażakom Państwowej Straży Pożar-
nej po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na 
kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego 
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na studiach prowadzonych dla strażaków Państwowej 
Straży Pożarnej; 4) inżynier – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji 
pierwszego stopnia oraz efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inży-
nierskich; 5) licencjat pielęgniarstwa – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla 
kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo; 6) licencjat położnictwa – po 
uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku 
położnictwo;7) licencjat – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji 
pierwszego stopnia w przypadkach innych niż określone w pkt 1-6.

Absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje się tytuły zawodowe: 1) magister in-
żynier architekt – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego 
stopnia na kierunku architektura; 2) magister inżynier architekt krajobrazu – po uzyskaniu 
efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku architektu-
ra krajobrazu;3) magister inżynier pożarnictwa – inżynierom pożarnictwa po uzyskaniu 
efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku inżynieria 
bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej 
Służby Pożarniczej; 4) magister inżynier – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych 
dla kwalifikacji drugiego stopnia oraz efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kom-
petencji inżynierskich; 5) magister pielęgniarstwa – po uzyskaniu efektów kształcenia okre-
ślonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo; 6) magister położni-
ctwa – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na 
kierunku położnictwo; 7) magister sztuki – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych 
dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunkach w ramach obszaru sztuki;8) magister – po 
uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia w przypadkach 
innych niż określone w pkt 1-7.

Absolwentom jednolitych studiów magisterskich nadaje się tytuły zawodowe: 1) lekarz 
– po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na 
kierunku lekarskim; 2) lekarz dentysta – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla 
jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym; 3) lekarz wetery-
narii – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich 
na kierunku weterynaria; 4) magister farmacji – po uzyskaniu efektów kształcenia określo-
nych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja; 5) magister sztuki – po 
uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kie-
runkach w ramach obszaru sztuki; 6) magister – po uzyskaniu efektów kształcenia określo-
nych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach innych niż kierunki wymienione 
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Dla pełnego obrazu wskazane powyżej przykłady stosowania k.p.a. i wydawania 
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów warto dopełnić 
wskazaniem zdarzeń, które nie zostały zaliczone do tej kategorii spraw. W świet-
le rozwiązań ustawowych wyłączone z zakresu stosowania przepisów kodeksu po-
stępowania administracyjnego o postępowaniu ogólnym są następujące sprawy: 
a) niedotyczące indywidualnego rozstrzygnięcia w formie decyzji o prawach lub 
obowiązkach studenta; b) dotyczące działalności uczelni w ramach jej autonomii, 
organizacji roku akademickiego, ustalania programów studiów, ustalania okresów 
sesji, uchwalania zasad przyjęcia na studia; c) związane z dokonywaniem oceny me-
rytorycznej wiedzy studentów w czasie zaliczeń i egzaminów62. 

W formie decyzji administracyjnych nie wydaje się rozstrzygnięć organów 
uczelni ze sfery aktów administracyjnych wewnętrznych. Do takich aktów zalicza 
się m.in. zgodę dziekana wydziału na podjęcie dodatkowych studiów na innym 
kierunku tej samej bądź innej uczelni oraz odmowę udzielenia przez organy szkoły 
wyższej urlopu dziekańskiego studentowi. Do zdarzeń niepodlegających reżimowi 
kodeksu postępowania administracyjnego zaliczono także ocenę egzaminatora, bę-
dącą jego wyłącznym atrybutem. Ocena prac egzaminacyjnych należy wyłącznie do 
osób w tym celu powołanych przez uczelnię, a liczba uzyskanych punktów, będą-
cych wyrazem tej oceny, nie stanowi elementu decyzji administracyjnej63. NSA wy-
raził zaś pogląd, zgodnie z którym sprawy dotyczące wyrażenia zgody na egzamin 
komisyjny, choć załatwiane w toku instancji (od decyzji służy odwołanie do rek-
tora), nie mają charakteru spraw indywidualnych, załatwianych w drodze decyzji 
administracyjnych, są to bowiem decyzje zakładowe, związane z tokiem studiów64. 
Konsekwencją takiego stanowiska jest brak możliwości stosowania do wskazanych 
rozstrzygnięć przepisach k.p.a. i p.p.s.a, a tym samym brak możliwości ich zaskar-
żenia i weryfikacji na zasadach przewidzianych w postanowieniach tych aktów 
prawnych. 

w pkt 1-5 – zob. § 2 – 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbęd-
nych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomo-
wych oraz wzoru suplementu do dyplomu z dnia 10 lutego 2017 r., Dz.U. 2017, poz. 279. 

Zob. również cytowany wyżej wyrok WSA w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2009 r., sygn. 
III SA/Lu 462/08. 

62 E. Ura, op. cit.
63 Zob. E. Ura., op. cit. i cytowane tam orzeczenia (wyrok WSA w Białymstoku 

z dnia 15 lipca 2008 r., II SA/Bk 320/08, LEX nr 566519; wyrok NSA z dnia 16 stycznia 
1985 r., SA/Wr 645/84, OSPiKA 1986, z. 2, poz. 25; wyrok NSA z dnia 2 grudnia 1994 
r., I SA 1636/94, ONSA 1995, nr 4, poz. 176; wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 sierpnia 
2008 r., I SA/Wa 133/08, LEX nr 566530).

64 Wyrok NSA z dnia 6 września 2007 r., I OSK 877/07, dostępny w SIP Lex pod nr 
1016352.
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Wnioski

Przytoczone powyżej przykłady uprawniają do sformułowania wniosków, że 
indywidualne sprawy studentów, do których odpowiednie zastosowanie znajdują 
przepisy k.p.a. stanowią kategorię bardzo niejednolitą. Obejmują one zróżnicowa-
ne zdarzenia związane z poszczególnymi etapami studiów wyższych, począwszy 
od procesu rekrutacji, poprzez sytuacje występujące na kolejnych etapach edukacji 
w uczelni wyższej, aż po ukończenie tych studiów. Sprawy te załatwiane są przez 
organy szkół wyższych oraz inne podmioty działające w ich strukturach. Organy 
i podmioty te zaliczane są do kategorii innych podmiotów powołanych z mocy 
prawa do rozstrzygania indywidualnych spraw w drodze decyzji administracyj-
nych albo załatwianych milcząco w rozumieniu k.p.a. Rozstrzygnięcia indywidu-
alnych spraw studentów mają charakter władczy. Studentom jako adresatom tych 
rozstrzygnięć przysługują prawa i gwarancje procesowe przewidziane w przepisach 
k.p.a. i w dalszej kolejności p.p.s.a. 

Powyższe analizy mają istotne znaczenie w odniesieniu do studentów będących 
jednocześnie sportowcami. Trening na wysokim poziomie powoduje, że osoba taka 
w ciągu całego okresu studiów dużo częściej ma styczność z decyzjami organów 
uczelni. Odnosi się to do kwestii stypendialnych, opłat za studia, czy też spraw zwią-
zanych z tokiem studiów (zaliczenie semestru, odroczenia, komisyjne sprawdzenie 
wiedzy). Mając to na względzie, istotna jest więc wiedza na temat przysługujących 
praw w zakresie skorzystania z procedury odwoławczej w rozumieniu przepisów po-
stępowania administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. 

Streszczenie
Sportowcy-studenci są członkami społeczności akademickiej, których dotyczą prawa i obowiązki 

wynikające z aktów prawa powszechnie obowiązującego, m.in. kodeksu postępowania administracyj-
nego oraz aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez organy uczelni. Studentem jest osoba kształ-
cąca się na studiach wyższych. W strukturze uczelni wyższej działają organy kolegialne oraz jednooso-
bowe, kompetentne do rozstrzygania indywidualnych spraw studentów. Do decyzji podjętych przez 
organy uczelni, kierownika studiów doktoranckich lub dyrektora jednostki naukowej w tych sprawach 
ustawodawca przewidział odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a. oraz przepisów o zaskarżaniu de-
cyzji do sądu administracyjnego. W konsekwencji studentom jako adresatom takich rozstrzygnięć 
przysługują wszelkie prawa i gwarancje procesowe przewidziane w przepisach k.p.a. oraz p.p.s.a. Indy-
widualne sprawy studentów, do których odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy k.p.a., stanowią 
kategorię bardzo niejednolitą, obejmując zróżnicowane zdarzenia związane z poszczególnymi etapami 
studiów wyższych.

Słowa kluczowe: prawo administracyjne, sport, kodeks postępowania administracyjnego, decyzja 
administracyjna, szkolnictwo wyższe, indywidualna sprawa, studenci, organy uczelni

Summary
Sportsman-students are members of the academic community who are concerned by the entitle-

ments and obligations arising from acts of general law, including the Code of Administrative Procedu-
re and the acts of domestic law issued by university authorities. The student is a person who studies at 
the university. Higher education institutions have collegial bodies as well as single persons competent 
to settle individual cases of students. For the decisions taken by the governing bodies of the university, 
the head of doctoral studies or the head of the scientific unit in these matters, the legislator provided 
for the appropriate application of the provisions of The Code of Administrative Procedure and the 
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rules of appealing the decision to the administrative court. Consequently, students as addressees of 
such decisions are entitled to all the rights and procedural guarantees provided by generally applicable 
rules of law. The individual cases of students to which the relevant Code of Administrative Procedure 
rules apply are very multifaceted category, covering different events related to different stages of higher 
education.

Keywords: administrative law, sport, Code of Administrative Procedure, administrative decision, 
higher education, individual case, students, university authorities
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Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów 
za czyny popełnione w związku z uprawianiem 

sportu

Wprowadzenie

Działalność sportowa studentów znajduje swoje zakotwiczenie w kilku co naj-
mniej płaszczyznach. Po pierwsze, studenci uczestniczą w zajęciach sportowo-re-
kreacyjnych w ramach wpisanych w program studiów zajęć wychowania fizyczne-
go. Po drugie, biorą udział w zajęciach o otwartym charakterze, są członkami sekcji 
oraz klubów sportowych, uczestniczą w zorganizowanej rywalizacji sportowej (np. 
Akademickich Mistrzostwa Polski). Nie można zarazem zapomnieć o występach 
akademickich związków sportowych w ramach rozgrywek lig zawodowych. Per-
spektywa normatywna nakazuje też wspomnieć, że w myśl art. 204 ust. 1-3 ustawy 
z 27.7.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym1 (dalej: p.s.w.), studenci mają prawo 
zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w ze-
społach sportowych, na zasadach określonych w tej ustawie. Uprawnieniem takich 
organizacji jest występowanie z wnioskami do organów uczelni lub do organów sa-
morządu studenckiego w sprawach dotyczących studentów uczelni. Organy uczelni 
mogą zaś przeznaczać środki materialne dla uczelnianych organizacji studenckich. 
Tego typu uprawnienia przyznano także doktorantom (art. 210 ust. 1-2 p.s.w.). 

Szereg czynników związanych z uprawianiem sportu przez studentów w ramach 
wspomnianych wyżej okoliczności decyduje o tym, że mogą oni ponosić odpowie-
dzialność dyscyplinarną z tytułu określonych przewinień. Problematyka ta jawi się 
jako wielopłaszczyznowa i tym samym można by ją rozpatrywać na gruncie kilku 
warstw normatywnych. Należy wszak odnotować, że prócz odpowiedzialności dy-
scyplinarnej przewidzianej w przepisach ustawy p.s.w., studenci-sportowcy mogą 
podlegać instrumentom odpowiedzialności dyscyplinarnej ujętym w art. 13 ust. 1 
pkt 2, art. 16 ust. 2 oraz przepisach Rozdziału 9a art. 45a-45e ustawy 25 czerwca 
2010 r.2 (dalej: u.o.s.). Uprawiając daną dyscyplinę sportu w ramach struktur okre-
ślonego polskiego związku sportowego, mogą ponosić odpowiedzialność na zasa-
dach określonych w regulaminie dyscyplinarnym takiego związku. W takich przy-
padkach możliwy jest zresztą zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie 
przepisów u.o.s. oraz p.s.w. Dotyczyć to może choćby przypadków odnoszących 

1  Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm. 
2  Dz.U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.
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się do zachowań korupcyjnych w sporcie. Dodatkowo, w ramach aktywności spor-
towej studenci mogą dopuszczać się przewinień określonych w przepisach ustawy 
z 21.4.2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (dalej: DopingU) i ponosić także 
z tego tytułu odpowiedzialność dyscyplinarną3 .

Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów za czyny 
związane z uprawianiem sportu na podstawie ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym

Przedmiotowy zakres rozważań nakazuje ich ograniczenie do rozwiązań przewi-
dzianych w p.s.w. Przepisy rozdziału 6 tej ustawy pt. „Odpowiedzialność dyscypli-
narna studentów” są właściwe co do postępowań dyscyplinarnych prowadzonych 
na uczelniach zarówno publicznych, jak i niepublicznych, a ich stosowanie w tym 
zakresie stanowi obowiązek określonych organów tych podmiotów. 

Do postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec stu-
dentów, z wyjątkiem postępowania przed sądem koleżeńskim, w sprawach nieure-
gulowanych w p.s.w., stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania kar-
nego (dalej: k.p.k.), z wyłączeniem art. 82 (art. 223 p.s.w.). Nie stosuje się natomiast 
odpowiednio przepisów Kodeksu karnego (dalej: k.k.) oraz Kodeksu wykroczeń 
(dalej: KW). Użyte bowiem w art. 116 k.k. pojęcie odpowiedzialności karnej nie 
odnosi się do innych gałęzi prawa represyjnego, w tym do odpowiedzialności dy-
scyplinarnej. Nie można jednak wykluczać stosowania pewnych rozwiązań karno-
prawnych w drodze analogii, w szczególności na korzyść obwinionego. Mowa np. 
o dyrektywach wymiaru kary, formach popełnienia czynu zabronionego, kontraty-
pach itd. 

Wśród podstawowych cech odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów okre-
ślonej przepisami p.s.w. wymienić należy: jej ustawowy charakter; jej ponoszenie 
przez osoby fizyczne powiązane z określonym podmiotem (tj. uczelnią); jej ogra-
niczony pod względem podmiotowym charakter (student jako podmiot odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej); fakt, że odpowiedzialność taka dotyczy czynów 
związanych z funkcjonowaniem uczelni, a popełnionych w okresie przynależności 
konkretnej osoby do określonej organizacji (uczelni); brak funkcjonowania zasady 
nullum delictum sine lege; obowiązki osób podlegających odpowiedzialności dyscy-
plinarnej są szersze niż te nałożone przez prawo powszechne; kary dyscyplinarne 
nie są przypisane do konkretnych przewinień (jak w prawie karnym lub prawie wy-
kroczeń) i wywołują wyłącznie skutki w relacjach ukarany a podmiot, do którego 
on przynależy; orzeczenia organów dyscyplinarnych podlegają kontroli sądowej. 

Podmiotowy zasięg odpowiedzialności dyscyplinarnej da się stosunkowo łatwo 
w tym przypadku wyznaczyć. Może ją ponieść student jako osoba kształcąca się na 
studiach wyższych (art. 2 ust. 1 pkt 18k p.s.w.). Nie ma przy tym znaczenia poziom 
kształcenia (w myśl art. 2 ust. 2 pkt 2 p.s.w. możliwe są studia pierwszego stopnia, 
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie albo studia trzeciego stop-
nia), forma studiów (studia stacjonarne lub niestacjonarne – art. 2 ust. 1 pkt 11a 
P.s.w.) czy kierunek studiów (czyli wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów 

3 Dz.U. z 2017 r., poz. 1051. 
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kształcenia, realizowana w uczelni w sposób określony przez program kształce-
nia – art. 2 ust. 1 pkt 14 p.s.w.). Pamiętać trzeba, że przepisy rozdziału 6 p.s.w. pt. 
„Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów” mają odpowiednio zastosowanie do 
doktorantów z mocy art. 226 ust. 1-3 p.s.w. Nie odnoszą się jednak do uczestników 
studiów podyplomowych (tzw. słuchaczy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18m p.s.w.), 
kursów specjalistycznych itd. 

Status studenta uzyskuje się z chwilą immatrykulacji (czyli aktu przyjęcia w po-
czet studentów uczelni – art. 2 ust. 1 pkt 19 p.s.w.; w myśl art. 170 ust. 1 p.s.w. 
osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złoże-
nia ślubowania, którego treść określa statut uczelni.). Datą ukończenia studiów jest 
data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekar-
sko-dentystycznego i weterynarii – data złożenia ostatniego wymaganego planem 
studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja oraz kierunków związanych 
z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i fizjoterapii – data zaliczenia 
ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki. Osoba, która ukończyła stu-
dia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, 
w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do pomocy materialnej, o któ-
rej mowa w art. 173 p.s.w. (art. 167 ust. 1-3 p.s.w.). Utrata statusu studenta może też 
wiązać się ze skreśleniem z listy studentów (art. 190 ust. 1 i 2 p.s.w.). 

Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej nie będą spełnione w odnie-
sieniu do czynów mających miejsce przed uzyskaniem statusu studenta. Bardziej 
problematyczny charakter ma natomiast kwestia tego typu odpowiedzialności 
w stosunku do osób, które utraciły status studenta. Z niektórych regulacji praw-
nych może wszakże wynikać wniosek dopuszczający taką możliwość. Przepis art. 
217 ust. 4 p.s.w. wskazuje bowiem, że przedawnienie orzekania następuje również 
po upływie roku od opuszczenia uczelni przez studenta. Z kolei w ujęciu § 15 ust. 
1 rozporządzenia z 6.12.2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania 
wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów4 w razie przeniesienia się ob-
winionego do innej uczelni w czasie toczącego się przeciwko niemu postępowania 
dyscyplinarnego, rektor uczelni zawiadamia o fakcie prowadzenia postępowania dy-
scyplinarnego rektora uczelni, do której obwiniony się przeniósł, a po ukończeniu 
postępowania przesyła mu odpis prawomocnego orzeczenia. Wydaje się, że należy 
jednak wykluczyć zasadność sięgania po instrumenty odpowiedzialności dyscypli-
narnej wobec osoby, która nie posiada już statusu studenta. Decydują o tym wzglę-
dy tak procesowe (np. utrudnienia związane z brakiem stawiennictwa obwinionego, 
przy braku możliwości stosowania środków egzekwowania takiego stawiennictwa), 
jak i racje celowościowe (trudno wszak mówić o zasadności orzekania kary dyscy-
plinarnej wtedy, gdy nie będzie już stanowiła dolegliwości dla ukaranego, np. kara 
upomnienia albo wydalenia z uczelni)5. 

Analizując następnie przedmiotowe przesłanki odpowiedzialności dyscyplinar-
nej, należy wskazać na art. 211 p.s.w. Określa on materialne podstawy takiej odpo-
wiedzialności wspominając, że ponosi ją student „Za naruszenie przepisów obowią-

4 Dz.U. z 2006 r. nr 236, poz. 1707.
5 Zob. M. Gałązka [w:] M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, 

Warszawa 2012, s. 1020 i n. 



340 Michał Leciak

zujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta”. Pomimo użycia 
spójnika „oraz” nie ma wątpliwości, że może zrealizować znamiona przewinienia 
dyscyplinarnego wyczerpując już jedną z tych dwóch alternatyw. 

Zaistnienie pierwszej z nich, tj. „naruszenie przepisów obowiązujących w uczel-
ni”, wiąże się z koniecznością wskazania przez organy postępowania dyscyplinar-
nego konkretnego przepisu, który obowiązuje na uczelni, a który został naruszony 
przez studenta. Mowa nie tylko o przepisach ustawy p.s.w., ale o regulacjach szeregu 
aktów wewnętrznych, np. regulaminy studiów, statuty uczelni, regulaminy samo-
rządu studenckiego, regulaminy przyznawania pomocy materialnej, regulaminy 
domów studenckich, regulaminy obiektów sportowych, regulaminy uczelnianych 
organizacji sportowych, regulaminy zajęć sportowych lub imprez sportowych od-
bywających się na uczelni itd. Co więcej, mowa nie tylko o aktach o ogólnouczel-
nianym charakterze, lecz również o tych, które wiążą studentów tylko określonych 
wydziałów czy innych jednostek organizacyjnych, np. regulamin studiów lub re-
gulamin egzaminowania na konkretnym wydziale uczelni. Naruszenie przepisów 
obowiązujących w uczelni może mieć postać niewykonania określonych zadań czy 
obowiązków (np. nieuczestniczenie w zajęciach sportowych) bądź ich wykonania 
w sposób niewłaściwy (np. plagiat pracy na zaliczenie zajęć). Warto nadto wspo-
mnieć, że tego typu naruszenie może zaistnieć na terenie uczelni (np. przywłaszcze-
nie sprzętu sportowego uczelni, wyłudzenie stypendium sportowego itd.) albo poza 
jej obszarem (np. niekulturalne zachowanie wobec nauczyciela akademickiego, na-
ruszenie nietykalności cielesnej innego zawodnika podczas zawodów sportowych 
poza uczelnią macierzystą)6.

Wspomnieć zarazem warto, że w myśl art. 189 ust. 1 i 2 p.s.w. student jest obo-
wiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów, w szcze-
gólności obowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organiza-
cyjnych zgodnie z regulaminem studiów (np. zajęciach wychowania fizycznego) 
oraz do przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni. 

W ramach drugiej z alternatyw z art. 211 p.s.w. pojawia się pojęcie „czynu 
uchybiającego godności studenta”. Nie jest ono równie łatwe do zdekodowania co 
zwrot „naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni”. Przed godność studenta 
rozumieć należy świadomość pewnych wartości, jakie odnosi on do uczelni, a zara-
zem określone obowiązki dotyczące studenta. Uchybienie takiej godności to zatem 
czyn, który pozostaje niezgodny z określonym wzorcem, przyjętym na danej uczel-
ni. Chodzi przy tym o wzorzec dobrego studenta, który da się określić wedle pew-
nych cech i wartości. Zachowanie, które może skutkować utratą lub zmniejszeniem 
zaufania bądź szacunku do danej grupy (studentów) można uznać za uchybiające 
godności studentów. 

Nie można zarazem tracić z pola widzenia trudności związanych z określeniem 
z góry katalogu zachowań uchybiających godności studenta. Wynikają one z ele-
mentu subiektywnego ocen pochodzących od osoby ich dokonujących oraz zmien-
ności kryteriów takich ocen. Niewątpliwie konieczne wydaje się przy tym definio-
wanie godności in concreto.

6 Zob. J. Paśnik, Nowe regulacje odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akade-
mickich i studentów – uwagi krytyczne, „Administracja” 2007, nr 4-7, s. 30.
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Jak słusznie wskazano w orzecznictwie, „[...] Do podstawowych zadań uczelni 
wyższej [...] należy m.in. kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pra-
cy zawodowej oraz wychowywania studentów w poczuciu odpowiedzialności za 
państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowie-
ka. Wzajemna relacja wskazanych [...] zadań uczelni wyższej względem studentów 
i obowiązków studenta nałożonych (art. 189 ust. 1) ślubowaniem wobec uczelni 
dowodzi, iż pojęcie godności studenta w rozumieniu art. 211 ust. 1 tej ustawy nie 
ogranicza się wyłącznie do sfery podmiotowej, jako dobra osobistego studenta przy-
sługującego mu z uwagi na godność własną, lecz ma charakter szerszy, gdyż obej-
muje każde zachowanie studenta względem innych osób, które nie przynosi ujmy 
uczelni przygotowującej go do pracy zawodowej i które świadczy o poczuciu od-
powiedzialności za poszanowanie praw innego człowieka. Innymi słowy „godność 
studenta” w rozumieniu art. 211 ust. 1 ustawy spełniona jest przez godność zacho-
wania osoby o tym statusie. Podstawę odpowiedzialności z art. 211 ust. 1 ustawy za 
uchybienie „godności studenta” stanowi zatem czyn – zachowanie, które uchybia 
powinności godnego zachowania się studenta określonej uczelni. Ustalenie zatem, 
że student swoim zachowaniem naruszył godność osobistą jakiejkolwiek innej oso-
by, stanowi uchybienie godności studenta w rozumieniu tego przepisu, gdyż sprze-
niewierza się zasadom współżycia i zwyczajom uniwersyteckim a zarazem przynosi 
ujmę uczelni”7.

Uchybienie godności studenta może stanowić naruszenie norm moralnych 
i obyczajowych (np. reguł sportowych) albo norm prawnych (np. zachowania zwią-
zane z dopingiem w sporcie). Może mieć przy tym miejsce na terenie uczelni (np. 
umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu w trakcie rywalizacji sportowej) 
albo poza nim (np. propagowanie treści dyskryminacyjnych w trakcie rywalizacji 
sportowej).

Wydaje się, że powyższy podział na „naruszenie przepisów uczelnianych” oraz 
„uchybienie godności studenta” ma raczej wyłącznie formalny charakter, bowiem 
obowiązek godnego zachowania się formułuje wprost i bezpośrednio większość 
przepisów prawa, a w wypadku braku bezpośredniej regulacji można go wyin-
terpretować z treści roty ślubowania studenta. Słusznie zauważono przy tym, że 
„Materialnoprawną podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej studenta stanowi 
wyłącznie przepis art. 211 ust. 1 p.s.w. W myśl tego przepisu za naruszenie przepi-
sów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, stu-
dent ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo 
przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym „sądem koleżeńskim”. 
Tak zdefiniowane przewinienie dyscyplinarne, w postaci czynu uchybiającego god-
ności nie ma swego odpowiednika w katalogu przepisów prawa karnego, co nie wy-
łącza, iż okoliczności faktyczne dające podstawę do konstrukcji czynu „uchybiają-
cego godności studenta”, zarazem mogą wchodzić w przedmiotowy zakres znamion 
innego czynu będącego przestępstwem lub wykroczeniem”8.

7 Wyrok WSA w Krakowie z 24 września 2008 r., III SA/Kr 449/07, LEX nr 
977531.

8 Zob. wyrok WSA w Krakowie z 19 kwietnia 2017 r., III SA/Kr 181/17, Legalis nr 
1634153.
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Niewątpliwie dla odpowiedzialności dyscyplinarnej konieczny jest pewien 
układ realizacji (kumulatywnej) przesłanek takiej odpowiedzialności. Jej podstawą 
ma być czyn studenta, rozumiany jako doniosły z perspektywy oceny społecznej czy 
akademickiej fragment jego zachowania się, który ma postać działania lub zanie-
chania. Czyn taki winien być dyscyplinarnie bezprawny, tj. objęty formalnym zaka-
zem dyscyplinarnym, a zatem musi wypełniać znamiona deliktu dyscyplinarnego. 
Nie może być przy tym objęty kontratypem dyscyplinarnym (tj. okolicznościami 
wyłączającymi bezprawność dyscyplinarną, np. tzw. ryzyko sportowe, zakłócanie 
porządku podczas juwenaliów, dozwolona krytyka naukowa itd.). Dodatkowo czyn 
studenta musi być społecznie szkodliwy. Mowa o pewnej obiektywnie antyspołecz-
nej postawie studenta, który swym zachowaniem godzi w dobro prawne, naruszając 
je lub narażając na niebezpieczeństwo, w stopniu wyższym niż znikomy9. Ocena ta-
kiej szkodliwości czynu studenta winna następować wedle kryteriów podmiotowo-
-przedmiotowych10. Oczywiście może się zdarzyć, że czyn studenta będzie czynem 
zabronionym o znikomej społecznej szkodliwości (nie stanowiąc przestępstwa lub 
wykroczenia), a zarazem przewinieniem dyscyplinarnym o znacznym stopniu spo-
łecznej szkodliwości. Dla przykładu można wskazać na rażące naruszenia niektó-
rych obowiązków studenta. Wreszcie zachowanie studenta musi być czynem zawi-
nionym. Wymóg przypisania winy bez wątpienia wynika z represyjnego charakteru 
samej odpowiedzialności dyscyplinarnej11. Wina stanowi zatem element konstruk-
cyjny przewinienia dyscyplinarnego (per analogiam art. 1 § 3 k.k.). Także używana 
w tym zakresie terminologia (np. przewinienie, obwiniony) oraz fakt stosowania 
pewnych gwarancyjnych reguł procesowych (np. domniemanie niewinności – art. 
5 k.p.k.) potwierdzają powyższy wniosek. Pomimo braku wskazania w przepisach 
dyscyplinarnych na formy winy można przyjąć, że niektóre przewinienia można 
popełnić wyłącznie umyślnie (np. zniszczenie mienia uczelni), inne zaś także nie-
umyślnie (np. naruszenie niektórych obowiązków studenckich). Jakkolwiek nie 
przewidziano w p.s.w. okoliczności wyłączających winę, to niezbędne w niektórych 
przypadkach może okazać się sięgnięcie per analogiam do instytucji Kodeksu kar-
nego (np. niepoczytalność, nieświadomość bezprawność). To samo zresztą odnosi 
się okoliczności wyłączających bezprawność czynu (np. stanu wyższej konieczności 
z art. 26 k.k. – choćby wtedy, gdy student niszczy mienie uczelni, by ułatwić akcję 
ratunkową w trakcie imprezy sportowej). 

W świetle powyższego uznać można, że przewinieniem dyscyplinarnym stu-
denta jest takie jego zachowanie, które narusza wymienione w ustawie p.s.w. i obo-
wiązujących na uczelni przepisach powinności lub uchybia godności studenta, 

9 Przepis par. 10 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia z 6.12.2006 r. w sprawie szczegółowego 
trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz.U. z 2006 r. nr 
236, poz. 1707) stanowi, że w razie stwierdzenia, po wszczęciu postępowania wyjaśniające-
go, że szkodliwość popełnionego czynu jest znikoma, rzecznik dyscyplinarny wydaje posta-
nowienie o umorzeniu postępowania.

10 Zob. art. 115 § 2 k.k. 
11 Zob. wyrok TK z 4.7.2002 r., P 12/01, OTK 2002, Nr 4, poz. 50.
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będąc czynem dyscyplinarnie bezprawnym, a zarazem społecznie szkodliwym 
i zawinionym12. 

Zauważyć zarazem warto, że czyn studenta może godzić w różne dobra chro-
nione prawem. Po pierwsze może godzić w dobra prawne związane z funkcjono-
waniem społeczności akademickiej (np. w godność innego studenta w trakcie zajęć 
sportowych lub w obowiązki związane z realizacją takich zajęć na uczelni). Po dru-
gie może być skierowany na te rodzajowe dobra prawne, które związane są z okre-
ślonymi sferami funkcjonowania studenta i samej uczelni (np. zniszczenie sprzętu 
sportowego będącego własnością uczelni). Po trzecie wreszcie może chodzić o do-
bra prawne niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem uczelni. W tego typu 
przypadkach może dochodzić do popełnienia niektórych typów przestępstw lub 
wykroczeń, które wyczerpują zarazem znamiona przewinień dyscyplinarnych (np. 
zachowania korupcyjne w sporcie). Pomimo braku formalnego podziału można też 
odnotować istnienie przewinień dyscyplinarnych skutkowych (np. spowodowanie 
uszczerbku na zdrowiu w trakcie rywalizacji sportowej) oraz bezskutkowych (np. 
niekulturalne zachowanie względem członka uczelnianej organizacji sportowej). 

Jako że ustawa p.s.w. nie określa form stadialnych (tj. przygotowanie, usiłowanie 
oraz dokonanie) i zjawiskowych (tj. sprawstwo indywidualne, kierownicze i pole-
cające, współsprawstwo, podżeganie oraz pomocnictwo) przewinienia dyscyplinar-
nego, wypada zastanowić się nad możliwą odpowiedzialnością dyscyplinarną osób 
działających w ten sposób. Nie można jej wykluczać, a oceny stopnia winy i szkod-
liwości czynu sprawcy należy dokonywać ad casum. Dla przykładu za przewinienie 
dyscyplinarne można uznać usiłowanie zniszczenia sprzętu sportowego uczelni lub 
niektóre formy tzw. oszustw sportowych. 

Zasadniczą formą reakcji na przewinienie dyscyplinarne studenta stanowi kara 
dyscyplinarna, rozumiana jako osobista i celowa dolegliwość stosowana w drodze 
przymusu i wyrażająca potępienie czy dezaprobatę dla popełnionego czynu. Kata-
log takich kar został skonstruowany wedle stopnia ich dolegliwości. W świetle art. 
212 p.s.w. obejmuje on takie kary jak:
1. upomnienie; 
2. nagana; 
3. nagana z ostrzeżeniem; 
4. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku; 
5. wydalenie z uczelni. 

Kara upomnienia jako najłagodniejsza z tego typu sankcji ma charakter kary na 
honorze, a jej dolegliwość wyraża się co do zasady w określonym napiętnowaniu 
studenta. W razie jej wymierzenia – niezależnie od formy (np. ustnie lub pisem-
nie) – może dojść do uznania określonego zachowania się studenta za niewłaściwe, 
co może nawet prowadzić do utraty przez taką osobę dobrej opinii w społeczności 
akademickiej. Kara tego typu może okazać się przydatną formą reakcji na drobne 
przewinienia. Zbliżony charakter ma kara nagany, która ma wyrażać się w silniej-

12 Por. E. Ura, [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyż-
szym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 481-482.
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szym niż upomnienie oddziaływaniu na studenta, wyrażając tym samym bardziej 
negatywną ocenę jego czynu. Prócz oddziaływania na godność studenta dodatkowo 
funkcję ostrzegawczą pełnić ma kara nagany z ostrzeżeniem. Jej wymierzenie ma 
stanowić pewną przestrogę, że student w razie kolejnych przewinień może liczyć na 
surowsze potraktowanie (np. wydalenie z uczelni)13. 

Z kolei kara zawieszenia studenta w jego prawach może nastąpić na okres do jed-
nego roku. Wymusza to konieczność wskazania (w miesiącach) okresu zawieszenia. 
Niezbędne jest zarazem określenie zakresu praw objętych zawieszeniem (np. prawo 
do stypendium sportowego, prawo do udziału w akademickich zawodach sporto-
wych, prawo do zdawania egzaminów warunkowych itd.). Nie można mylić tej kary 
z dolegliwością z art. 214 ust. 5 p.s.w. W ujęciu tego przepisu „W razie uzasadnione-
go podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa, rektor, jednocześnie z po-
leceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, może zawiesić studenta 
w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną”. 

Najsurowszą z kar jest sankcja wydalenia studenta z uczelni. Dominującym jest 
w tym przypadku oddziaływanie represyjne. Skutkuje ona skreśleniem z listy stu-
dentów. Nie wykluczone jest jednak uzyskanie statusu studenta na innej uczelni, ani 
też w przyszłości na tej, z której student został w ten sposób wydalony. 

Proces wymierzania kar dyscyplinarnych winien być realizowany w oparciu 
o podobne dyrektywy, jak te sformułowane na gruncie prawa karnego. Takie dyrek-
tywy wymiaru kar dyscyplinarnych należy więc traktować jako określone wskazów-
ki dla komisji dyscyplinarnej, sądu koleżeńskiego lub rektora, dotyczące wyboru 
kary oraz określenia jej wysokości.

Wśród zasad wymiaru kar dyscyplinarnych należy w szczególności wskazać na 
zasadą swobody organu orzekającego przy wymiarze kary, w myśl której wymierza 
on karę według swego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę (per ana-
logiam art. 53 § 1 k.k.). Istotne jest też znaczenie zasady indywidualizacji kary, która 
polega na jej dostosowaniu do indywidualnych właściwości i warunków osobistych 
sprawcy oraz możliwości i perspektyw zapobiegawczo-wychowawczego oddziały-
wania na niego (per analogiam art. 53 § 2 k.k.). Pamiętać również trzeba, że organ 
dyscyplinarny winien wymierzyć jedną karę za jedno przewinienie dyscyplinarne. 
Jego obowiązkiem jest również oznaczyć ściśle karę co do jej rodzaju i wysokości. 
Przy wymiarze kary dyscyplinarnej należy też w pewnym zakresie kierować się 
względami humanitaryzmu (per analogiam art. 3 k.k.). Zwraca również uwagę zasa-
da stopniowalności kar dyscyplinarnych. Przepis art. 212 p.s.w. określa katalog kar 
począwszy od najłagodniejszej, co jest wytyczną w zakresie preferowania takich kar. 
Kara wydalenia z uczelni ma mieć zaś charakter wyjątkowy.

Z kolei wśród dyrektyw wymiaru kary należy wymienić dyrektywę sprawiedli-
wości kary, która winna być współmierna do społecznej szkodliwości czynu i winy 
sprawcy. Chodzi o to, by surowsze kary wymierzano za poważniejsze delikty, a kary 
łagodniejsze za drobne. Organ dyscyplinarny powinien kierować się zarazem wzglę-
dami prewencji ogólnej, dążąc do kształtowania określonych ocen oraz postaw 
społecznych i akademickich, a także prewencji szczególnej, związanej z potrzebą 

13 Zob. H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warsza-
wa 2015, s. 590 i n. 
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uwzględnienia celów zapobiegawczych i wychowawczych w stosunku do sprawcy 
przy wymiarze kary14. 

Wśród okoliczności wpływających na wymiar kary (per analogiam art. 53 k.k.) 
organ dyscyplinarny winien brać pod uwagę te związane bezpośrednio z czynem 
(tj. szczególny rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej przewinieniem, stopień winy, 
pobudki, sposób działania sprawcy, jego stosunek do pokrzywdzonego) oraz z oso-
bowością sprawcy (tj. jego właściwości, warunki osobiste i majątkowe, jego stosun-
ki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu 
przewinienia).

Wśród okoliczności łagodzących przy wymiarze kary bierze się w praktyce pod 
uwagę m.in. fakt przyznania się sprawcy do popełnienia przewinienia dyscyplinar-
nego, pozytywną prognozę, krótki „staż” studenta, aktywność na rzecz społeczności 
akademickiej, dobre wyniki w nauce, dobrą opinię o studencie, jego wcześniejszą 
niekaralność, fakt przeproszenia pokrzywdzonego lub naprawienia szkody itd. 
Z kolei okoliczności obostrzające to między innymi: wcześniejsza karalność dyscy-
plinarna, brak przyznania się do winy lub utrudnianie postępowania w inny sposób, 
stan nietrzeźwości w chwili czynu, powtarzające się lekceważenie obowiązków stu-
denckich, nadużycie powierzonego zaufania w ramach pełnienia określonej funkcji 
(np. w samorządzie studenckim).

Szeroko unormowano w ramach p.s.w. instytucję przedawnienia (art. 217 ust. 
3-5 p.s.w.). Podstawowy termin przedawnienia karalności wynosi trzy lata od po-
pełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Jeśli w ciągu trzech lat od jego dokonania 
rektor uzyskał wiadomość o tym fakcie, termin przedawnienia ulega skróceniu do 6 
miesięcy liczonych od uzyskania tej wiadomości. Wskazane terminy nie mają zasto-
sowania w przypadku, w którym przewinienie dyscyplinarne wyczerpuje zarazem 
znamiona przestępstwa15. Wówczas minimalny okres przedawnienia tego czynu, 
jako przewinienia dyscyplinarnego, jest równy terminom przedawnienia karalności 
właściwym dla przestępstwa, tj. z art. 101 i 102 k.k. Pamiętać wypada, że przerwa-
nie biegu terminu przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego nastę-
puje wraz z wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, co oznacza, że przedawnie-
nie karalności deliktu nie biegnie w postępowaniu dyscyplinarnym16.

 W ramach art. 217 ust. 4 p.s.w. unormowano tzw. przedawnienie orzekania. 
Termin przedawnienia wynosi rok i jest liczony od opuszczenia uczelni przez stu-
denta. Z pewnością opuszczenie uczelni jest pojęciem szerszym niż skreślenie z listy 
studentów w rozumieniu art. 190 ust. 1 i 2 p.s.w. i obejmuje też ukończenie studiów 
(art. 167 ust. 2 p.o.s.). Stąd słusznie kwestionuje się stosowanie tego terminu do 
faktycznego zerwania kontaktu z uczelnią, zanim jeszcze zostaje wydana decyzja 
o skreśleniu z listy studentów17. W art. 217 ust. 5 p.s.w. wskazano, że przewinienie 
dyscyplinarne w postaci plagiatu nie podlega przedawnieniu. Chodzi o przypisanie 

14 Por. E. Ura, op. cit., s. 481-482. 
15 Zob. wyok. WSA w Warszawie z 4 grudnia 2008 r., I SA/WA 908/08, Legalis nr 

266875.
16 Zob. B. Janusz-Pohl, W kwestii przedawnienia karalności deliktu dyscyplinarnego 

popełnionego przez studenta, „Ius Novum” 2013, nr 4, s. 32 i n. 
17 Zob. M. Gałązka, op. cit., s. 1020 i n. 
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sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu18. Nie 
ma znaczenia, czy takie zachowanie zostało potwierdzone prawomocnym wyro-
kiem czy też nie, podobnie jak to, czy plagiat dotyczy pracy będącej podstawą nada-
nia tytułu zawodowego, czy też jakiejkolwiek innej stworzonej w okresie studiów19.

Zakorzenienie normatywne ma też instytucja zatarcia ukarania dyscyplinar-
nego. Następuje ono z mocy prawa po upływie trzech lat od uprawomocnienia się 
orzeczenia o ukaraniu (art. 222 ust. 1 p.s.w.). Nie jest istotnym, którą z kar dyscy-
plinarnych wymierzono sprawcy, podobnie jak to, jaki charakter miało przewinie-
nie dyscyplinarne (będące np. zarazem przestępstwem). Możliwe jest jednakże fa-
kultatywne orzeczenie o zatarciu kary dyscyplinarnej przez organ, który ją orzekł 
(tj. komisję dyscyplinarną, sąd koleżeński lub rektora)20. Następuje to na wniosek 
ukaranego. Nie jest zatem uprawniony do jego złożenia jakikolwiek inny uczestnik 
postępowania dyscyplinarnego, np. rzecznik dyscyplinarny. Wniosek taki winien 
być złożony nie wcześniej niż po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia 
o ukaraniu (art. 222 ust. 2 p.s.w.). Następstwa zatarcia ukarania mają zbliżony cha-
rakter, jak w przypadku zatarcia skazania w prawie karnym. Ukaranie uważa się za 
niebyłe, a rektor uczelni zarządza usunięcie z akt osobowych studenta dokumentów 
dotyczących ukarania (§ 34 rozporządzenia z 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegó-
łowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów). 
Wspomnieć trzeba, że w razie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego jego od-
pis doręcza się rektorowi uczelni i załącza do akt osobowych studenta. Rektor zaś 
zarządza niezwłocznie wykonanie tego orzeczenia. W świetle § 4 ust. 1 pkt 8 rozpo-
rządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 września 2016 r. w sprawie 
dokumentacji przebiegu studiów21 uczelnia zakłada teczkę akt osobowych studenta, 
w której przechowuje się decyzje władz uczelni odnoszące się do przebiegu studiów, 
a zatem również te, które dotyczą kar dyscyplinarnych.

Przykłady przewinień dyscyplinarnych związanych 
z uprawianiem sportu przez studentów

Katalog możliwych przewinień dyscyplinarnych studentów związanych z upra-
wianiem sportu wydaje się istotnie szeroki. Można wszak w tym zakresie wymienić 
po pierwsze te zachowania, które naruszają przepisy obowiązujące na uczelni albo 
też uchybiają godności studenta, nie stanowiąc tym samym przestępstw lub wykro-
czeń. Do tego typu zachowań należy zaliczyć zarówno te, które godzą w określone 
dobra prawne związane z funkcjonowaniem społeczności akademickiej (zarówno 
jako uczelni, jak i jej pracowników oraz studentów), jak i te, które nie są związa-
ne bezpośrednio z funkcjonowaniem uczelni. Można w tym zakresie wskazać na 
wiele możliwych zachowań naruszających prawa i obowiązki studenta wynikające 

18 Zob. art. 214 ust. 4 i 6 p.s.w.
19 Zob. B. Majchrzak, Przedawnienie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec 

studenta obwinionego o popełnienie przestępstw, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2014, nr 
3-4, s. 85 i n. 

20 Zob. H. Izdebski, J. Zieliński, op. cit., s. 590 i n.
21 Dz.U. z 2016 r., poz. 1554.
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między innymi z regulaminu studiów (np. brak uczestnictwa w obowiązkowych 
zajęciach sportowych), regulaminu przyznawania stypendium sportowego, regula-
minu uczelnianych organizacji sportowych (np. Akademicki Związek Sportowy co 
do trybu uczestnictwa w rywalizacji sportowej) lub regulaminu określonych zajęć 
sportowych lub imprez sportowych odbywających się na uczelni (np. w zakresie 
obowiązków co do ich organizacji czy zapewnienia ich porządku i bezpieczeństwa). 
Możliwe są też różnego rodzaju tzw. oszustwa sportowe, które nie stanowią jedno-
cześnie przestępstw. Mowa dla przykładu o fałszowaniu wyników rywalizacji spor-
towej, uczestniczeniu w rywalizacji sportowej „pod nazwiskiem” innej osoby itd.

Po drugie należy wskazać na te przewinienia dyscyplinarne, które jednocześnie 
mogą wyczerpywać znamiona przestępstw lub wykroczeń. Choć podkreślenia na 
marginesie w tym miejscu wymaga, że popełnienie przestępstwa lub wykroczenia 
nie musi przesądzać o wyczerpaniu znamion przewinienia dyscyplinarnego. Może 
się wszak zdarzyć, że popełnienie konkretnego przestępstwa nie będzie stanowić 
naruszenia przepisów obowiązujących w uczelni ani uchybiać godności studenta.

W pierwszym rzędzie należy wskazać na funkcjonujące w krajowym porządku 
normatywnym typy tzw. przestępstw sportowych22. Należy wśród nich wymienić na 
początek zachowania o charakterze korupcyjnym w sporcie23. W myśl art. 46 ust. 1 
u.o.s., zabronionym pod groźbą kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 
jest przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub żądanie 
takiej korzyści albo jej obietnicy w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć 
wpływ na wynik lub przebieg tych zawodów sportowych organizowanych przez 
polski związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej 
z tym związkiem, lub podmiot działający z jego upoważnienia. Identyczne zagro-
żenie karne dotyczy tzw. przekupstwa, które polega na udzieleniu albo obietnicy 
udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w określonych wyżej wypadkach (art. 
46 ust. 2 u.o.s.). Ustawodawca uregulował także wypadek mniejszej wagi (art. 46 
ust. 3 u.o.s.) oraz typ kwalifikowany z uwagi na korzyść znacznej wartości, którego 
znamiona wyczerpuje sprawca sprzedajności lub przekupstwa (art. 46 ust. 4 u.o.s.). 

Na gruncie u.o.s. dokonano też karnoprawnej regulacji zachowań związanych 
z tzw. płatną protekcją w sporcie. W ramach strony biernej takiego czynu (tzw. 
handel wpływami) chodzi o powoływanie się przez sprawcę na wpływy w polskim 
związku sportowym lub podmiocie działającym na podstawie umowy zawartej 
z tym związkiem, lub podmiocie działającym z jego upoważnienia albo wywoły-
wanie przekonania innej osoby o istnieniu takich wpływów, lub utwierdzanie jej 
w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, a następnie podejmowanie się pośred-
nictwa w ustaleniu określonego wyniku lub przebiegu zawodów sportowych w za-
mian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę. Grożąca sprawcy kara 

22 Zob. M. Leciak, [w:] M. Leciak (red.), Leksykon prawa sportowego. 100 podstawo-
wych pojęć, Warszawa 2017, s. 179 i n. 

23 Zob. szerzej m.in. R. Żurowska, Przestępstwo korupcji w sporcie, Poznań 2010,  
s. 29 i n.; R.A. Stefański, Przestępstwo korupcji w sporcie profesjonalnym, Prokuratura i Prawo 
2004, nr 2; tenże, Przestępstwo korupcji sportowej, Ius Novum 2001, nr 1; J. Potulski, Pe-
nalizacja korupcji w sporcie-uwagi krytyczne, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 3; M. Iwański, 
Przestępstwa związane z korupcją w nowej ustawie o sporcie, „Palestra” 2011, nr 7-8.
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pozbawienia wolności wynosi od 6 miesięcy do lat 8 (art. 48 ust. 1 u.o.s.). Takie 
samo zagrożenie karne przewidziano też w ramach strony czynnej płatnej protekcji 
(tzw. przekupstwo pośrednika). Wyczerpanie jej znamion polega na tym, że sprawca 
udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za po-
średnictwo w ustaleniu określonego wyniku lub przebiegu zawodów sportowych 
polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na zachowanie osoby pełniącej funk-
cję w PZS lub podmiocie działającym na podstawie umowy zawartej z tym związ-
kiem, lub podmiocie działającym z jego upoważnienia w związku z pełnieniem tej 
funkcji (art. 48 ust. 2 u.o.s.). Z uwagi na okoliczności podmiotowe lub przedmioto-
we możliwe jest zakwalifikowanie jednej ze wskazanych form płatnej protekcji jako 
wypadku mniejszej wagi (art. 48 ust. 3 u.o.s.). Przewidziano także niepodleganie 
karze sprawcy, który zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw o fakcie 
przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy i ujawnia wszystkie 
istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział (art. 49 
u.o.s.).

Kolejną kategorią tzw. przestępstw sportowych, które mają silne tło korupcyjne, 
są te związane z hazardem i zakładami wzajemnymi. W polskim ustawodawstwie 
ich charakterystyka zawarta jest przede wszystkim w przepisie art. 47 u.o.s. Określa 
on zachowanie sprawcy, który mając wiadomość o popełnieniu przestępstwa sprze-
dajności lub przekupstwa w sporcie (art. 46 u.o.s.) bierze udział w zakładach wza-
jemnych dotyczących zawodów sportowych, do których odnosi się ta wiadomość, 
lub ujawnia tę wiedzę w celu wzięcia udziału przez inną osobę w takich zakładach. 
Podlega wówczas karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Uzupełnie-
niem art. 47 u.o.s. jest szereg przepisów karnych. Przede wszystkim w art. 107-111 
k.k.s ujęto przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji 
gier hazardowych. W grę może też wejść regulacja art. 128 KW, a w niektórych 
przypadkach regulacja art. 286 § 1 k.k. Zauważyć zresztą należy, że rynek zakładów 
wzajemnych jest obecnie obszarem najpoważniejszych nadużyć w sporcie. Towarzy-
szą temu takie zachowania jak choćby tzw. ustawianie meczów (ang. match-fixing; 
w takich przypadkach najczęściej dochodzi do ustalenia ostatecznego wyniku ry-
walizacji sportowej, a nie tylko jej elementów), przy którym ma na ogół miejsce wy-
czerpanie znamion przestępstw związanych z korupcją w sporcie (art. 46-48 u.o.s.); 
tzw. spot-fixing (chodzi o ustalenie – „obstawienie” w ramach zakładów wzajem-
nych – drobnych zdarzeń w toku rywalizacji, np. rzutu karnego, żółtej kartki, nie 
mających na ogół poważniejszego wpływu na ostateczny wynik), które w Polsce są 
co do zasady bezkarne jeśli nie towarzyszy im element oszustwa (art. 286 § 1 k.k.) 
lub korupcji w sporcie (art. 46-48 u.o.s.); tzw. point-shaving (polega ono na utrzy-
mywaniu określonego wyniku rywalizacji sportowej w ramach porozumienia głów-
nie zawodnik – uczestnik zakładów bukmacherskich, by zapewnić nie uzyskanie 
lub uzyskanie tzw. point spread, tj. zakładanej przez bukmachera różnicy punktów 
między drużynami)24, które w Polsce pozostają co do zasady bezkarne. 

Jedną z pokrewnych form zachowania oszukańczego w sporcie jest tzw. ticket 
scalping. Na gruncie krajowym taka nielegalna sprzedaż biletów w celu zysku zo-

24 F.G. Shanty (red.), Organized Crime: From Trafficking to Terrorism, t. 1, Oxford 
2008, s. 203.
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stała uregulowana jako wykroczenie w art. 133 § 1 KW. W ujęciu tego przepisu, 
„Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, 
rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze 
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. 

Odrębną kategorię tzw. przestępstw sportowych stanowią zachowania związane 
z dopingiem w sporcie, których popełnienie może skutkować zarazem odpowie-
dzialnością dyscyplinarną studenta-sportowca. Po pierwsze poddano karalności 
zachowanie tego, kto podaje małoletniemu zawodnikowi substancję zabronioną, 
określoną w grupie S1, S2 lub S4 załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji 
o zwalczaniu dopingu w sporcie (art. 48 ust. 1 DopingU). Karze podlega również 
ten, kto zawodnikowi, bez jego wiedzy, podaje ww. substancję zabronioną (art. 48 
ust. 2 DopingU). Przestępstwem jest także udostępnianie osobom trzecim, odpłat-
nie lub nieodpłatnie, ww. substancji zabronionej lub jej przechowywanie w celu 
udostępnienia osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, gdzie sprawca nie po-
siada pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego na podstawie art. 3 ust. 1 
lub ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne25 (art. 49 ust. 1 Do-
pingU). Dotyczy to również zachowania tego, kto bez zezwolenia, o którym mowa 
w art. 70 ust. 4, art. 74 ust. 1 lub art. 99 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, pro-
wadzi obrót ww. substancją zabronioną, a także tego, kto w sposób niezgodny z art. 
68 ustawy Prawo farmaceutyczne przywozi lub sprowadza na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej ww. substancję zabronioną (art. 49 ust. 2 i 3 DopingU). Sprawca 
każdego z tego typu przestępstw podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo karze pozbawienia wolności do lat 3. 

W ramach przewinień dyscyplinarnych może też dochodzić do realizacji zna-
mion tych czynów zabronionych, których regulacja została ustanowiona celem 
ochrony symboliki sportowej26. Przede wszystkim wskazać trzeba na art. 51 ust. 1 
u.o.s. Ujęto w tym przepisie wykroczenie polegające na używaniu w celach handlo-
wych symboliki olimpijskiej lub paraolimpijskiej, którego sprawca podlega karze 
grzywny. Sąd może także orzec nawiązkę na rzecz Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego lub Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w wysokości do 5.000 zł (art. 51 
ust. 2 u.o.s.). Nie należy też wykluczać odpowiedzialności karnej z mocy przepi-
sów ustawy z 30.6.2000 r. Prawo własności przemysłowej (np. art. 305)27, ustawy 
z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji28, ustawy z 4.02.1994 r. o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych29 oraz z art. 286, art. 284 i art. 306 k.k. albo 
z art. 134 i art. 136 KW30.

25 Dz.U. z 2016 r., poz. 2142 i 2003.
26 Zob. szerzej M. Leciak, Symbolika olimpijska jako przedmiot ochrony karnoprawnej 

[w:] A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Problemy 
wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 
2013.

27 Dz.U. z 2013 r, poz. 1410 ze zm.
28 Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 211 ze zm. 
29 Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 53 ze zm. 
30 Zob. N. Daśko, Prawnokarna ochrona znaków towarowych, Warszawa 2017,  

s. 214-218.
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Nie można ponadto wykluczać sytuacji, w których za przewinienie dyscyplinar-
ne zostanie uznany jeden z czynów stypizowanych jako przestępstwo lub wykro-
czenie godzące w bezpieczeństwo imprezy sportowej, na podstawie przepisów art. 
54-61 ustawy z 2 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych31.

Szczególną kategorią przestępstw w sporcie, które można zarazem uznać za prze-
winienia dyscyplinarne, stanowią te, skierowane na życie i zdrowie innego uczestnika 
rywalizacji sportowej. Najczęściej w ramach rywalizacji sportowej występują prze-
stępstwa związane ze spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu, tj. tzw. lekki, średni 
i ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 i 157 k.k.). Ustawodawca przewiduje w tym 
zakresie karalność zachowań zarówno umyślnych (np. brutalny faul), jak i nieumyśl-
nych (np. nieostrożne zachowanie zawodnika). Poza tym można wskazać na ścigane 
z oskarżenia prywatnego naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.), nieumyśl-
ne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.), umyślne lub nieumyślne narażenie czło-
wieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu (art. 160 k.k.) oraz udział w bójce lub pobiciu (art. 158-159 k.k.).

Należy jednak w tym miejscu wspomnieć o możliwym wyłączeniu odpowie-
dzialności tak karnej, jak i dyscyplinarnej tego sprawcy, który działał w ramach tzw. 
ryzyka sportowego. W doktrynie zwraca się uwagę na pewne konieczne elementy, 
których zaistnienie – kumulatywnie bądź w określonym układzie – może odpo-
wiedzialność taką wyłączać. Zalicza się do nich: uprawianie dyscypliny sportu do-
puszczalnej przez prawo; przestrzeganie obowiązujących reguł sportowych; spowo-
dowanie wypadku w ramach działania w celu sportowym; zgodę uczestnika danej 
dyscypliny; proporcjonalność korzyści i ujemnych skutków w zakresie jej uprawia-
nia. Nie bez znaczenia przy ocenie warunków wyłączenia odpowiedzialności spraw-
cy pozostaje też uwzględnienie innych istotnych czynników, związanych z: możliwą 
kategoryzacją dyscyplin sportowych (a. Sporty Mann gegen Mann, np. boks, judo; 
b. Sporty Mann neben Mann, np. piłka nożna, hokej na lodzie; c. Sporty pozostałe, 
np. tenis stołowy, wybrane dyscypliny lekkoatletyczne), dyferencjacją stopnia na-
ruszonego lub zagrożonego dobra prawnego (m.in. naruszenie nietykalności, tzw. 
lekki, średni lub ciężki uszczerbek na zdrowiu) oraz oceną aktualności pewnych wy-
liczonych wyżej elementów (np. cel sportowy)32.

Prócz wymienionych typów przestępstw, które mają w swych znamionach zapi-
sany szczególny kontekst „sportowy”, można wskazać na możliwość realizacji przez 
studenta znamion szeregu innych przestępstw lub wykroczeń, gdzie zachowanie 
takie może jednocześnie być uznane za przewinienie dyscyplinarne. Mowa między 
innymi o: przestępstwach przeciwko wolności, np. groźba karalna (art. 190 k.k.) 
lub zmuszanie (art. 191 k.k.) względem innego zawodnika; przestępstwach prze-
ciwko nietykalności cielesnej, w tym zniesławieniu (art. 212 k.k.), znieważeniu (art. 
216 k.k.) lub naruszeniu nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.) innego uczestnika 

31 Dz.U. z 2015 r., poz. 2139 ze zm.
32 Zob. szerzej m.in. R. Kubiak, Legalność pierwotna ryzyka sportowego, „Prokuratura 

i Prawo” 2006, nr 12, s. 13 i n.; A. Gubiński, Ryzyko sportowe, „Nowe Prawo” 1959, nr 10, s. 
1181; A.J. Szwarc, Postulaty karania sprawców wypadków sportowych, „Sport Wyczynowy” 
1972, nr 2; A.J. Szwarc, Zgoda pokrzywdzonego jako podstawa wyłączenia odpowiedzialności 
karnej za wypadki sportowe, Poznań 1975.
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rywalizacji sportowej; przestępstwach przeciwko porządkowi publicznemu, np. na-
woływanie do przestępstwa (art. 255 k.k.), przestępstwa o charakterze dyskrymina-
cyjnym w sporcie (art. 256 i 257 k.k.), udział w zorganizowanej grupie lub związku 
przestępczym (art. 258 k.k.); przestępstwach przeciwko wiarygodności dokumen-
tów (w myśl art. 173 p.s.w. student może też ubiegać się o pomoc materialną, w tym 
stypendium sportowe; w związku z tym niejednokrotnie pojawiają się w praktyce 
przestępstwa fałszu materialnego dokumentu – art. 270 k.k., wyłudzenia poświad-
czenia nieprawdy – art. 272 k.k., użycia dokumentu poświadczającego nieprawdę 
– art. 273 k.k. lub oszustwa – art. 286 k.k.); przestępstwach przeciwko mieniu, np. 
kradzież (art. 278 k.k.), przywłaszczenie (art. 284 k.k.) lub zniszczenie (art. 288 
k.k.) sprzętu sportowego lub innego tego typu mienia uczelni lub innej osoby.

Wnioski końcowe

W związku z uprawianiem sportu przez studentów może dochodzić do szeregu 
zachowań realizujących znamiona przewinienia dyscyplinarnego, co aktualizować 
będzie odpowiedzialność dyscyplinarną w myśl przepisów p.s.w. W ich katalogu 
mogą mieścić się również czyny będące zarazem przestępstwami lub wykroczenia-
mi. Dotyczy to nie tylko przestępstw lub wykroczeń pospolitych (np. zniszczenie 
rzeczy, uszczerbek na zdrowiu itd.), ale też tych mających stricte sportowy wymiar 
(np. przestępstwo korupcji w sporcie, dopingu w sporcie itd.) W związku z możli-
wym szczególnym statusem studentów-sportowców w grę mogą też wejść instru-
menty odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidziane w uo.s. oraz DopingU, 
o czym będzie szerzej mowa w artykule J. Kosowskiego poniżej.

Streszczenie
Działalność sportowa studentów obejmuje różne pola aktywności. W ramach jej realizacji docho-

dzić może do popełnienia przewinień dyscyplinarnych. Wówczas w grę wchodzi odpowiedzialność 
dyscyplinarna wskazana w przepisach ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W pewnych przy-
padkach nie należy też wykluczać odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie przepisów ustawy 
o sporcie oraz ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. 

Słowa kluczowe: Student, sport, odpowiedzialność dyscyplinarna, przewinienie dyscyplinarne, 
kara dyscyplinarna

Summary
Students’ sport activities covers different fields of activity. Within such activities the disciplinary 

delicts may be committed. In such cases disciplinary responsibility is updated in the provisions of the 
Law on Higher Education. Moreover, in some situations, disciplinary responsibility should not be 
excluded under the provisions of the Polish Sports Law or the Anti-Doping Code in sport.

Keywords: Student, sport, disciplinary responsibility, disciplinary delict, disciplinary penalty
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Przebieg postępowania dyscyplinarnego 
prowadzonego przez organy uczelni

Wprowadzenie

W artykule poprzedzającym dokonano wnikliwej analizy kwestii materialno-
-prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wskazano także liczne 
przykłady przewinień dyscyplinarnych związanych z uprawianiem sportu przez 
studentów. W przeciwieństwie do rozwiązań materialno-prawnych, aspekty proce-
duralne będą tożsame niezależnie od przedmiotu deliktu dyscyplinarnego. Różnice 
mogą wiązać się jedynie z postępowanie dowodowym.

Kluczowym aspektem niniejszego opracowania jest analiza przebiegu postępo-
wania dyscyplinarnego prowadzonego w szkole wyższej, na gruncie ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym (zwana dalej p.s.w.), a także aktów wykonawczych do tej 
ustawy. Należy jednak pamiętać, że studenci-sportowcy podlegają także odpowie-
dzialności dyscyplinarnej w ramach przepisów wewnętrzny polskich związków 
sportowych, w których posiadają licencje zawodnicze. Będzie to więc determino-
wało prowadzenie dwóch postępowań dyscyplinarnych – jednego w przez organy 
szkoły wyższej, drugiego – przez organy dyscyplinarne wskazane w regulaminie 
dyscyplinarnym właściwego polskiego związku sportowego. Do tego dodać należy 
postępowanie karne w sytuacji, gdy przewinienie dyscyplinarne jest jednocześnie 
przestępstwem na gruncie prawa powszechnie obowiązującego. Już w tym miejscu 
zaznaczyć należy, że postępowania te mogą być prowadzone równocześnie, choć 
może to napotykać daleko idące przeszkody natury organizacyjnej, co będzie oma-
wiane w dalszej części niniejszego opracowania. 

Poniższe rozważania dotyczyć będą regulacji odnoszących się do postępowania 
dyscyplinarnego wobec do studentów, jednakże regulacje dotyczące do doktoran-
tów są analogiczne, przy zastrzeżeniu że sprawę rozpatrywać będzie komisja dyscy-
plinarna dla doktorantów, w składzie której znajdą się doktoranci a nie studenci 
(art. 226 p.s.w.).

Pomimo, iż kwestia przebiegu postępowania dyscyplinarnego prowadzonego 
przez polskie związki sportowe ma charakter uboczny z perspektywy tematyki arty-
kułu, zostanie on pokrótce omówiony w celu pokazania istotnych różnic pomiędzy 
obiema procedurami.
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Organy postępowania dyscyplinarnego

Szczegółowe regulacje dotyczące organów prowadzących postępowanie dyscy-
plinarne ujęte są w rozdziale 6 p.s.w., a także w aktach wewnętrznych każdej z uczel-
ni, takich jak statut oraz regulaminy (np. regulamin samorządu studenckiego). 

Organami, które mogą brać udział w prowadzeniu postępowania dyscyplinarne-
go są: rektor, rzecznik dyscyplinarny, komisja dyscyplinarna, odwoławcza komisja 
dyscyplinarna oraz sąd koleżeński samorządu studentów. Przy wskazaniu katalogu 
organów dyscyplinarnych celowo wskazałem, iż podmioty te mogą brać udział, 
gdyż w zależności od trybu postępowania i dokonanych ustaleń dowodowych, 
część z tych organów może nie być zaangażowana w wymierzanie odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej. 

Kluczowym organem postępowania jest rektor uczelni. Wiąże się to z faktem, iż 
to właśnie do rektora wnoszona jest informacja o popełnienie przewinienia dyscy-
plinarnego. Dysponując taką informacją, rektor może skorzystać z dwóch rozwią-
zań – skierować sprawę do sądu koleżeńskiego samorządu studentów (jeśli takowy 
funkcjonuje w danej uczelni) lub też przekazać sprawę rzecznikowi dyscyplinarne-
mu. Przekazanie sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu nie będzie oznaczało „au-
tomatycznego” skierowania sprawy do komisji dyscyplinarnej, gdyż zgodnie z art. 
214 ust. 2 p.s.w. za przewinienie mniejszej wagi rektor może, z pominięciem komisji 
dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego, wymierzyć studentowi karę upomnienia, po 
uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy. W praktyce rektor podej-
muje taką decyzję po wstępnej analizie materiału dowodowego dokonanej przez 
rzecznika dyscyplinarnego. 

Rzecznik dyscyplinarny pełni rolę zbliżoną do roli prokuratora w procesie kar-
nym, a ponadto pełni funkcję oskarżyciela przed komisją dyscyplinarną i jest zwią-
zany poleceniami rektora1. Rektor może powołać kilku rzeczników dyscyplinarnych 
do spraw studentów, w zależności od wielkości uczelni i liczby dotychczas prowa-
dzonych spraw. Ustawa ani akty wewnętrzne nie wprowadzają szczegółowych re-
gulacji dotyczących powoływania rzeczników, stąd też możliwe jest podejmowanie 
decyzji o zwiększaniu liczby rzeczników w trakcie trwania kadencji organów, jeśli 
pojawi się taka potrzeba. Rzecznik dyscyplinarny dokonuje analizy materiału do-
wodowego w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego, zaś po zakoń-
czeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów 
umarza postępowanie lub kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie. 
Rzecznik dyscyplinarny może również złożyć rektorowi wniosek o wymierzenie 
kary upomnienia lub o przekazanie sprawy do sądu koleżeńskiego. Należy także 
zwrócić uwagę, że postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wyda-
je rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów, a zatwierdza rektor. W przypadku 
odmowy zatwierdzenia postanowienia, rektor może polecić innemu rzecznikowi 
dyscyplinarnemu do spraw studentów wniesienie wniosku o ukaranie. Powtórne 
postanowienie rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów o umorzeniu postę-

1 Zob. także: E. Ura, [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie 
wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 488; H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie 
wyższym. Komentarz, Warszawa 2015, s. 597.
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powania wyjaśniającego jest ostateczne2. Powyższe regulacje statuują więc rzeczni-
ka jako organ nie do końca niezależny w zakresie podejmowania decyzji o dalszym 
biegu postępowania dyscyplinarnego. Mamy jednak do czynienia z rozwiązaniami 
hybrydowymi, zważywszy na możliwość powierzenia sprawy innemu rzecznikowi 
w przypadku wydania postanowienia o umorzeniu przez pierwotnie wskazanego 
rzecznika dyscyplinarnego. Powtórne wydanie postanowienia o umorzeniu jest 
ostateczne, a więc rektor nie ma uprawnień władczych do jego wzruszenia. Przy-
jęty model jest niezwykle skomplikowany i należy zwrócić uwagę na bardzo trud-
ną rolę rzecznika dyscyplinarnego będącego pracownikiem uczelni w kontekście 
rozbieżności zdań z rektorem odnośnie skierowania wniosku o ukaranie do komisji 
dyscyplinarnej. Należałoby rozważyć przyjęcie modelu funkcjonującego w struk-
turze prokuratury, a więc wydawanie poleceń służbowych w zakresie prowadzo-
nych postępowań przygotowawczych i realizowaniu poszczególnych czynności 
dowodowych.

Organem, który będzie podejmował decyzję w przedmiocie uznania za winne-
go, a w przypadku orzeczenia winy, także będzie wymierzał karę dyscyplinarną, bę-
dzie komisja dyscyplinarna. Ustawa wprowadza model dwuinstancyjny w zakresie 
orzekania komisji dyscyplinarnych. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zasadą jest 
orzekanie kolegialne, a nie jak w przypadku większości postępowań dyscyplinar-
nych w służbach mundurowych – jednoosobowe3. W sprawach dyscyplinarnych 
studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, 
powołane na okres kadencji spośród nauczycieli akademickich i studentów uczelni, 
w trybie określonym w statucie. Długość kadencji komisji określa statut i w zdecy-
dowanej większości przypadków jest to kadencja zbieżna z kadencją władz uczel-
ni. Nie oznacza to oczywiście, że podczas kadencji nie można dokonywać zmian. 
Najczęściej zmiany te dotyczą przedstawicieli studentów, którzy kończąc studia tra-
cą status studenta i nie mogą dalej pełnić swojej funkcji w komisji dyscyplinarnej. 
W ich miejsce należy więc wybrać nowe osoby. Przepisy wewnętrzne uczelni, a więc 
statut określać także będą liczbę członków komisji dyscyplinarnych, która powinna 
być uzależniona od wielkości uczelni i dotychczasowej liczby spraw podlegających 
rozpatrywaniu. W praktyce przyjmuje się klucz doboru uwzględniający przedsta-
wicieli wszystkich podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Wyznaczenie 
szerokiego składu komisji nie stanowi problemu w praktyce, gdyż przewodniczący 
wyznacza skład z listy członków komisji. Należy jednak zwrócić uwagę, że bardzo 
liczna komisja dyscyplinarna przy relatywnie niewielkim wpływie spraw spowodu-
je, że mogą być osoby, które w trakcie całej kadencji nie będą ani razu wyznaczane 
do składów orzekających. W statutach uczelni częstym wymogiem dla kształtowa-
nia składu odwoławczej komisji dyscyplinarnej jest wymóg uprzedniego powołania 
do składu komisji I instancji. Regulacje takie mają uzasadnienie od strony meryto-
rycznej, jednakże przy mniej licznych składach komisji może to doprowadzić do sy-

2 Szerzej zob. H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie…, s. 598.
3 Szerzej w odniesieniu do organów dyscyplinarnych w postępowaniach dyscypli-

narnych w służbach mundurowych zob. m.in.: S. Maj, Postępowanie dyscyplinarne w służ-
bach mundurowych, Warszawa 2008, s. 17-410; B. Baran, Postępowanie dyscyplinarne w spra-
wach funkcjonariuszy służby więziennej, Warszawa 2016, s. 123-136.
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tuacji, w których nie będziemy mogli obsadzić komisji odwoławczej z uwagi na zbyt 
małą liczbę potencjalnych kandydatów. Może się to wiązać chociażby z utratą sta-
tusu pracownika (przejście na emeryturę, rozwiązanie umowy o pracę) lub wskazy-
waniem innych aktywności (np. finalizacją prac nad uzyskiwaniem kolejnych stopni 
zawodowych). Postulować moim zdaniem należy rezygnację z tak restrykcyjnego 
ujmowania wymogów dla kandydatów do odwoławczej komisji dyscyplinarnej lub 
formułowania ich jako przesłanki fakultatywne – swoiste wytyczne dla zgłaszania 
kandydatów.

Z perspektywy zasad postępowania dyscyplinarnego, komisje dyscyplinarne są 
niezawisłe w zakresie orzekania, a więc rozstrzygają samodzielnie wszelkie zagad-
nienia faktyczne oraz prawne i nie są związane rozstrzygnięciami innych organów 
stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu. Ozna-
cza to, że w przypadku wyroku skazującego sądu karnego za przestępstwo, komisja 
dyscyplinarna nie może uniewinnić danej osoby. Będzie więc analizowała jedynie 
kwestię kary dyscyplinarnej, chyba że w grę będzie wchodziło przedawnienie i nie-
zbędne będzie umorzenie postępowania. 

Ustawa szczegółowo określa także zasady konstruowania składów orzekających. 
Skład orzekający jest więc mniejszym zespołem wybieranym spośród członków ko-
misji dyscyplinarnej, który będzie rozpoznawał konkretną sprawę. Komisja dyscy-
plinarna orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, któ-
rym jest nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie, z nauczycieli akademickich 
i studentów. Oznacza to że minimalnym składem orzekającym będzie skład trzy-
osobowy: przewodniczący (nauczyciel akademicki), członek – nauczyciel akademi-
cki oraz członek – student. Przepisy ustawy ani rozporządzenia nie wprowadzają 
natomiast ograniczeń dotyczących maksymalnej liczebności składu orzekającego4. 
Można sobie więc wyobrazić skład orzekający liczący przykładowo 11 osób. Pamię-
tać jednak należy, że powoływanie licznych składów orzekających w sposób istotny 
może utrudnić postępowanie z uwagi na fakt, że wszyscy członkowie składu orzeka-
jącego będą musieli brać udział we wszystkich rozprawach. Łatwiej jest więc dosto-
sować termin dla trzech osób, niż dla jedenastu, biorąc pod uwagę inne obowiązki 
dydaktyczne i sprawy osobiste członków składu orzekającego.

Powyżej wskazałem, że rektor może, z inicjatywy własnej lub na wniosek organu 
samorządu studenckiego, wskazanego w regulaminie samorządu, przekazać sprawę 
do sądu koleżeńskiego. Sąd koleżeński jest więc kolejnym organem postępowania 
dyscyplinarnego. Ustawa wprost określa tylko jedno ograniczenie związane z funk-
cjonowaniem sądu koleżeńskiego. Nie może wymierzać on najsurowszych kar dy-
scyplinarnych – zawieszenia w określonych prawach studenta na okres do jednego 
roku oraz wydalenia z uczelni. Od strony praktycznej zaznaczyć jednak należy, że 
organ ten występuje niezwykle rzadko, co być może wiąże się z obawami dotyczą-
cymi przekazywania tak poważnych spraw, jakimi jest orzekanie dyscyplinarne do 
kompetencji organu złożonego wyłącznie ze studentów. Pamiętać bowiem należy, 
że ustawa oraz akty wykonawcze bardzo szczegółowo określają procedurę postępo-
wania, zaś jej naruszenie będzie otwierało stronie drogę do wniesienia odwołania 

4 Szerzej zob. E. Ura, [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolni-
ctwie…, s. 482.
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w tym skargi do sądu administracyjnego. Jest to jednak opinia autora niniejszego 
opracowania, z uwagi na fakt, iż nie były prowadzone szczegółowe analizy przyczyn 
rezygnacji z powoływania sądu koleżeńskiego samorządu studentów.

Umożliwienie rozpoznawania spraw przez sąd koleżeński samorządu studentów 
wiąże się z opracowaniem dodatkowych aktów prawnych, gdyż organizację i szcze-
gółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim określa regulamin samorządu 
studenckiego (art. 225 p.s.w.). Mamy więc odesłanie do regulaminu samorządu stu-
denckiego, nie zaś do odrębnego regulaminu odnoszącego się wyłącznie do kwestii 
orzekania dyscyplinarnego5. Regulacje te muszą obejmować organizację sądu kole-
żeńskiego, w tym gwarantować dwuinstancyjność postępowania, a ponadto okre-
ślać „szczegółowy tryb postępowania”. Regulacje ustawy nie przewidują odpowied-
niego stosowania przepisów dotyczących przebiegu postępowania wyjaśniającego 
ani postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi do postępowania przed sądem 
koleżeńskim. Co więcej, delegacja ustawowa określona w art. 224 p.s.w. upoważnia 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do określenia, w drodze roz-
porządzenia, szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego. 
Zestawienie obydwu przepisów (art. 224 i art. 225 p.s.w.) prowadzi do wniosku, iż 
intencją ustawodawcy było odrębne uregulowanie kwestii przebiegu postępowania 
w zależności od organów, które je prowadzą. W obydwu przypadkach ustawa wpro-
wadza więc delegację do określenia „szczegółowego trybu postępowania”. Mając na 
uwadze powyższe wskazać należy na wykonanie bardzo istotnej pracy przy dosto-
sowaniu regulaminu samorządu studenckiego do potrzeb funkcjonowania sądów 
koleżeńskich samorządu studentów. Oczywiście punktem wyjścia powinny być 
regulacje rozporządzenia wydanego na podstawie art. 224 p.s.w., jednak pamiętać 
należy o specyfice postępowania przed sądami koleżeńskimi. Autorzy takich roz-
wiązań prawnych będą musieli odnieść się chociażby do kwestii organu mającego 
zbliżone uprawnienia do rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu przed komisją 
dyscyplinarną. Jest to jednak jedno z wielu zagadnień, które będzie wymagało wów-
czas analizy.

Informacja o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego

Prowadzenie postępowania dyscyplinarnego uzależnione jest od posiadania 
przez rektora wiedzy na temat podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinar-
nego. Najczęściej źródłem tej informacji będzie: wiedza uzyskana przez dziekanów 
wydziałów (np. przy podrobieniu podpisu, plagiacie pracy); pokrzywdzony (np. 
będący osobą niezwiązaną z uczelnią, a posiadającą wiedzę, że sprawca czynu posia-
da status studenta); organ wymiaru sprawiedliwości (np. przesyłając odpis wyroku 
skazującego sądu karnego lub zawiadamiając o tymczasowym aresztowaniu); prasa 
czy też anonim (tzw. donos). W odniesieniu do ostatniego ze wskazanych źródeł 
informacji wskazać należy, że informacja anonimowa nie noże być bagatelizowana 
tylko i wyłącznie z uwagi na brak autora. Jak słusznie wskazał R. Kmiecik6 anali-

5 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie…, s. 610.
6 R. Kmiecik, [w:] R Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Kraków 

2004, s. 370.
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zując przedmiotową kwestię na gruncie postępowania karnego, anonim nie będzie 
uzasadniał wszczęcia postępowania przygotowawczego, jednakże powinien zostać 
wykorzystany do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych mających 
na celu weryfikację danych zawartych w anonimie. Przenosząc ten pogląd na grunt 
postępowania dyscyplinarnego wskazać należy na konieczność zweryfikowania 
informacji zawartych w anonimie przez rektora lub zlecenie tego rzecznikowi dy-
scyplinarnemu w ramach postępowania wyjaśniającego. Nie dotyczy to oczywiście 
sytuacji, gdy anonim nie zawiera wystarczającej ilości danych niezbędnych do jego 
zweryfikowania.

Przebieg postępowania wyjaśniającego

Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów wszczyna postępowanie wyjaś-
niające na polecenie rektora, którego informuje o dokonanych ustaleniach. Postę-
powanie wyjaśniające ma więc na celu ustalenie czy istnieją przesłanki do skiero-
wania wniosku o ukaranie do komisji dyscyplinarnej oraz zebranie niezbędnych 
dowodów. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania wyjaśniającego ujęte 
są w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 
2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscypli-
narnego wobec studentów7. Drugim, kluczowym aktem prawnych, odnoszącym się 
do postępowania wyjaśniającego (oraz dyscyplinarnego) jest kodeks postępowania 
karnego (zwany dalej k.p.k.). Kodeks postępowania karnego stosujemy wyłącznie 
w sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym8. Należy 
zauważyć, że chodzi o odpowiednie stosowanie przepisów k.p.k., nie zaś stosowa-
nie ich wprost. Oznacza to, że z uwagi na specyfikę postępowania dyscyplinarnego, 
części przepisów k.p.k. nie stosuje się w ogóle (np. dotyczące stosowania środków 
przymusu), a część z zmodyfikowanej formie9. 

7  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. 
w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec stu-
dentów, Dz.U. z 2006, nr 236, poz. 1707.

8 W omawianej procedurze nie będą miały natomiast zastosowani przepisy proce-
dury administracyjnej co wynika z omawianych przepisów i na co wskazano także w orzecz-
nictwie w kontekście możliwych rozstrzygnięć wniesienia skargi na orzeczenie odwoławczej 
komisji dyscyplinarnej. Szerzej zob. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2014 r., II 
SA/Po 631/14, Legalis nr 1194531. Stosowanie odpowiednie przepisów k.p.k. dotyczy po-
stępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, bez ograniczeń co do postępowania instancyj-
nego (wyrok NSA z dnia 1 czerwca 2012 r., I OSK 383/12, Legalis nr 778798).

9 Szerzej w odniesieniu do odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k. zob. m.in.: 
wyrok SN z 5 listopada 2003, w sprawie SNO 67/03, Legalis nr 465160; A. Błachnio-Pa-
rzych, Przepisy odsyłające systemowo (wybrane zagadnienia), „Państwo i Prawo” 2003, nr 1, 
s. 43-45; K. Dudka, Zasady i zakres odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępo-
wania karnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy. Zasady ponoszenia 
kosztów postępowania dyscyplinarnego notariuszy na tle regulacji dotyczących innych zawodów 
prawniczych, Warszawa 2015, www.iws.org.pl (data odczytu: 30.06.2017 r.), s. 8-9. Por. R. 
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Art. 223 p.s.w. wprowadza jedno ograniczenie, a mianowicie nie stosuje się art. 
82 k.p.k., który umożliwia pełnienie funkcji obrońcy wyłącznie osobom uprawnio-
nym na podstawie przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych. 
Oznacza to, że funkcję obrońcy może pełnić także inna osoba10. W praktyce naj-
częściej jest to inny pracownik lub student danej uczelni, choć coraz częściej można 
zaobserwować sytuacje, że obwiniony korzysta z pomocy fachowych pełnomocni-
ków ustanawianych jako obrońcy z wyboru.

W orzecznictwie odnoszącym się do spraw dyscyplinarnych zwrócono także 
uwagę na nieco inny aspekt powyższego zagadnienia. W art. 223 p.s.w. wskazano 
na prawy „nieuregulowane w ustawie [...]”. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż 
pod pojęciem należy rozumieć zarówno sytuację, kiedy dana instytucją procesowa 
w ogóle nie jest uregulowana w przepisach normujących dany typ postępowania, 
jak i sytuację, kiedy dana instytucja procesowa została co prawda w tych przepisach 
unormowana, ale jedynie fragmentarycznie (w sposób niepełny), a przedmiotem 
rozpoznania jest kwestia pozostająca poza zakresem tej częściowej regulacji11. Orze-
czenie wydano na kanwie kwestii przywrócenia terminu, wskazując że instytucja ta 
jest regulowana jedynie fragmentarycznie w § 29 przedmiotowego rozporządzenia.

Postępowanie wyjaśniające może trwać maksymalnie sześć tygodni, jednakże 
w uzasadnionych przypadkach rzecznik dyscyplinarny, za zgodą rektora uczelni, 
może przedłużyć czas trwania postępowania wyjaśniającego, nie dłużej jednak niż 
do dwunastu tygodni. Przepisy nie precyzują w jaki sposób interpretować pojęcie 
„uzasadnione przypadki”, a więc rzecznik dyscyplinarny oraz rektor mają dość dużą 
swobodę. Od strony praktycznej wskazać należy na sytuacje wiążące się z trudnoś-
cią w przeprowadzaniu postępowania dowodowego (np. uchylanie się świadka od 
stawiennictwa, problemu ze skutecznym doręczeniem wezwania) lub zawiłą sprawą 
więżącą się z konicznością dokonania wnikliwej analizy, w tym przeprowadzenia 
wielu dowodów.

Po przekazaniu sprawy przez rektora, rzecznik dyscyplinarny wszczyna postę-
powanie wyjaśniające. Wydaje w tym celu postanowienie, którego odpis otrzymuje 
obwiniony i rektor uczelni. Należy w tym względzie zwrócić uwagę, że § 5 ust. 1 
przytoczonego rozporządzenia wprowadza w stosunku do rzecznika dyscyplinar-
nego obowiązek wydania postanowienia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. 
Rzecznik nie może więc podjąć decyzji o odmowie wszczęcia, analogicznie jak rea-
lizowane jest w postępowaniu karnym. W procesie karnym jeszcze przed wydaniem 
decyzji merytorycznej następuje weryfikacja zebranych danych i możliwe jest pod-

Kmiecik, Glosa do uchwały SN z 30 września 2003, I KZP 23/03, OSP 2003 nr 12 poz. 40,  
s. 173. Zob. także: H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie…, s. 608-609.

10 Czynności obrońcy wykonywane przez obrońcę niebędącego fachowcem mogą 
być obarczone błędami związanymi z brakiem wiedzy fachowej, jednakże nie można się sku-
tecznie na nie powoływać w procedurze odwoławczej, chyba że stanowiły działanie na nie-
korzyść obwinionego. Szerzej na temat błędów proceduralnych pełnomocnika zob. wyrok 
WSA w Krakowie z dnia 15 marca 2016 r., III SA/Kr 1209/15, Legalis nr 1433747. 

11 Wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2015 r., I OSK 1809/15, Legalis nr 1396228.
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jęcie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego12. W postępo-
waniu dyscyplinarnym rzecznik nie ma możliwości podjęcia decyzji „negatywnej” 
(odmowa wszczęcia) już na wstępie, zaś może to zrobić dopiero po przeprowadze-
niu postępowania wyjaśniającego – umorzenie postępowania.

W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny obowiązany jest 
zebrać dowody niezbędne do całkowitego wyjaśnienia sprawy, uwzględniając za-
równo dowody świadczące przeciwko obwinionemu, jak i dowody przemawiające 
na jego korzyść – co wiąże się z zasadą bezstronności organu postępowania jakim 
jest rzecznik dyscyplinarny. Z każdej przeprowadzonej czynności w postępowaniu 
wyjaśniającym rzecznik dyscyplinarny sporządza protokół na piśmie, który powi-
nien być podpisany, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią, przez wszystkie 
osoby biorące udział w przeprowadzonej czynności. Odmowa podpisania proto-
kołu, np. przez świadka determinuje konieczność uczynienia stosownej wzmianki 
w treści protokołu przez rzecznika dyscyplinarnego, łącznie ze wskazaniem powo-
dów odmowy podpisania protokołu – jeśli takie zostały podane.

Kluczowym momentem prowadzenia postępowania wyjaśniającego jest posta-
wienie zarzutów. Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia postępowania wyjaśnia-
jącego lub zebrane w jego toku zawierają dostateczne podstawy do przedstawienia 
zarzutów obwinionemu, rzecznik dyscyplinarny sporządza postanowienie o przed-
stawieniu zarzutów. Instytucja ta ma więc sformalizowaną postać, nie jest natomiast 
możliwe, wzorem postępowania karnego, postawienie zarzutów przed przystąpie-
niem do przesłuchania w charakterze podejrzanego (art. 325g k.p.k.). Rzecznik dy-
scyplinarny w terminie 7 dni od dnia sporządzenia postanowienia o przedstawieniu 
zarzutów wzywa obwinionego i ogłasza mu jego treść. Przed złożeniem wyjaśnień 
przez obwinionego należy pouczyć go o jego uprawnieniach i obowiązkach, a po-
nadto obwiniony otrzymuje pouczenie na piśmie, co potwierdza swoim podpisem. 
Pouczenie na piśmie dokonywane jest zazwyczaj za pomocą standaryzowanego dru-
ku, zawierającego prawa obwinionego, z których może skorzystać oraz obowiązki, 
które na nim spoczywają. Przedstawienie zarzutów powoduje, że student uzyskuje 
formalnie status obwinionego i może korzystać ze swoich praw. Jednym z kluczo-
wych praw na tym etapie jest prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Wyróżnić 
w tym względzie należy obronę z wyboru oraz z urzędu. Obrońca z wyboru usta-
nawiany jest zawsze, gdy obwiniony odczuwa potrzebę korzystania z fachowej po-
mocy. Powyżej wskazałem że obrońcą nie musi być osoba uprawniona na podstawie 
przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych. Oznacza to, że 
funkcję obrońcy może pełnić także inna osoba, w tym pracownik lub inny student 
danej uczelni13. Należy w tym miejscu zauważyć, że na etapie postępowania wyjaś-
niającego nie ma sytuacji obligatoryjnego ustanawiania obrońcy z urzędu. Odnosi 

12 Szerzej na temat odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego zob. m.in.: 
S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu. Warszawa 2016, s. 499-500; K. Dudka, 
[w:] K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Warszawa 2016, s. 432-433; K. Bora-
tyńska [w:] A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015,  
s. 667-672; J. Grajewski, S. Steinborn, [w:] L. Paprzycki (red.), Kodeks postępowania karnego. 
Komentarz, t. I, Warszawa 2013, s. 912-917. 

13 Tak H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie…, s. 603.
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się ona wyłącznie do postępowania przed komisją dyscyplinarną i zostanie szerzej 
omówiona poniżej. Powstaje natomiast pytanie, czy obwiniony może zwrócić się 
o wyznaczenie obrońcy w sytuacji, gdy nie jest w stanie pokryć kosztów z tym zwią-
zanych bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny (art. 78 k.p.k.). 
W postępowaniu dyscyplinarnym nie odbywa się szczegółowa analiza tych przesła-
nek. Praktyka pokazuje, że w momencie zgłoszenia wniosku obrońca jest wyznacza-
ny spośród pracowników uczelni, a tym samym nie generuje to kosztów po stronie 
uczelni, gdyż pracownik wykonuje to w ramach obowiązków organizacyjnych. 

Jednymi z istotniejszych uprawnień obwinionego na etapie postępowania wy-
jaśniającego jest składanie wniosków dowodowych. Obwiniony i jego obrońca mają 
prawo zgłosić rzecznikowi dyscyplinarnemu wniosek o przesłuchanie wskazanych 
osób w charakterze świadków, powołanie biegłych oraz przeprowadzenie innych 
dowodów. Rzecznik dyscyplinarny przeprowadza stosowny wniosek dowodowy, 
jeżeli uzna, że pozyskany w ten sposób materiał dowodowy będzie istotny z per-
spektywy prowadzonego postępowania. Nieprzeprowadzenie wnioskowanego do-
wodu przez rzecznika dyscyplinarnego nie zamyka drogi do ponownego złożenia 
przedmiotowego wniosku na rozprawie przed komisją dyscyplinarną14. Ponadto, po 
zakończeniu postępowania wyjaśniającego należy umożliwić obwinionemu i jego 
obrońcy zapoznanie się z zebranymi dowodami i poinformować o prawie zgłosze-
nia wniosku o uzupełnienie postępowania dowodowego, w terminie 3 dni od upły-
wu końcowego terminu do zapoznawania się z materiałami postępowania.

W zależności od wyniku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny: 
1. wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, które przed-

stawia rektorowi uczelni do zatwierdzenia; 
2. kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o wszczęcie postępowania dyscypli-

narnego i o ukaranie; 
3. może złożyć do rektora uczelni umotywowany wniosek o wymierzenie kary 

upomnienia; 
4. może złożyć do rektora uczelni umotywowany wniosek o przekazanie sprawy 

do sądu koleżeńskiego. 

Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydawane jest 
przez rzecznika dyscyplinarnego w przypadku wystąpienia jednej z poniższych 
okoliczności:
1. czynu nie popełniono albo popełniony czyn nie zawierał znamion przewinie-

nia dyscyplinarnego, 

14 Należy jednak zwrócić uwagę, że postanowienie organu dyscyplinarnego o oddale-
niu wniosku dowodowego jest niezaskarżalne zgodnie z przepisami p.s.w. oraz k.p.k. Szerzej 
zob. postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 r., II SA/Po 292/14, Legalis 
nr 1044512. Ponadto, fakt nieprzeprowadzenia wnioskowanego dowodu w świetle całości 
materiału dowodowego, o ile jest on kompletny, nie stanowi podstawy do skutecznego za-
skarżenia orzeczenia. Szerzej zob. wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2014 r., I OSK 2134/13, 
Legalis nr 1327641.
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2. postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie 
zakończone lub wcześniej wszczęte się toczy, 

3. obwiniony zmarł, 
4. nastąpiło przedawnienie karalności lub przedawnienie orzekania, 
5. szkodliwość popełnionego czynu jest znikoma15. 

Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje rzecznik dy-
scyplinarny do spraw studentów, a zatwierdza rektor. Zatwierdzone przez rektora 
uczelni postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wraz z uzasad-
nieniem doręcza się obwinionemu i jego obrońcy. W przypadku odmowy zatwier-
dzenia postanowienia rektor może polecić innemu rzecznikowi dyscyplinarnemu 
do spraw studentów wniesienie wniosku o ukaranie. Powtórne postanowienie 
rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów o umorzeniu postępowania wyjaś-
niającego jest ostateczne. Jest to więc bardzo ciekawa, aczkolwiek długotrwała pro-
cedura, która ma na celu wykazanie maksymalnej staranności w zbadaniu sprawy 
przed jej umorzeniem. 

Drugim ze sposobów zakończenia postępowania wyjaśniającego jest przygoto-
wanie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o ukaranie do komisji dyscypli-
narnej. O skierowaniu takiego wniosku zawiadamia się obwinionego, jego obrońcę 
i rektora uczelni. Oznacza to, że wniosek ten nie jest zatwierdzany przez rektora, 
analogicznie do postanowienia o umorzeniu postępowania. Ustawodawca wyszedł 
bowiem z założenia, że sprawa będzie rozpatrywana w dalszej kolejności przez komi-
sję dyscyplinarną, która może podejmować wszelkie czynności dowodowe, a final-
nie nie przyjąć ustaleń rzecznika, np. zmieniając kwalifikację prawną lub uniewin-
niając studenta. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie 
powinien być sporządzony na piśmie i zawierać: 1) imię, nazwisko i adres obwinio-
nego oraz informację o kierunku i roku studiów; 2) dokładne określenie zarzucane-
go czynu, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia; 
3) proponowany rodzaj kary dyscyplinarnej; 4) uzasadnienie wniosku o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie. Do wniosku rzecznika dyscyplinar-
nego, przekazywanego do komisji dyscyplinarnej, dołącza się akta postępowania 
wyjaśniającego. Zauważyć przy tym należy, że wniosek rzecznika oraz protokoły 
postępowania wyjaśniającego uznawane są za informację publiczną, oczywiście po 
dokonaniu anonimizacji danych wrażliwych16.

Rzecznik dyscyplinarny może złożyć do rektora wniosek o wymierzenie kary 
upomnienia, bez postępowania przed komisją dyscyplinarną. Rozwiązanie to za-
kłada więc istotną redukcję postępowania i zakończenie go już na tym etapie, bez 
angażowania innych organów dyscyplinarnych. Jeżeli rzecznik dyscyplinarny zło-
ży wniosek, rektor uczelni może wymierzyć obwinionemu karę upomnienia, po 
uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy. Zwrócić należy uwagę 

15 Ustawa nie definiuje pojęcia znikomej społecznej szkodliwości, więc jak wskazano 
w doktrynie zasadne jest odpowiednie stosowanie art. 17 § 1 k.p.k. Szerzej zob.: E. Ura, [w:] 
W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie…, s. 490.

16 Szerzej zob. m.in. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 16 czerwca 2016 r., II SAB/Sz 
55/16, Legalis nr 1547145.
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na konstrukcję przytoczonej normy. Jest bowiem mowa o obwinionym „lub” jego 
obrońcy17. Oznacza to, że dopuszczalne jest wymierzenie kary upomnienia w tym 
trybie bez wysłuchania obwinionego, zaś przy wysłuchaniu (stawiennictwie) je-
dynie jego obrońcy. Dodać należy, że rozwiązanie to dotyczy wyłącznie kary upo-
mnienia. W przypadku, gdy rektor widzi zasadność wymierzenia kary surowszej, 
powinien polecić rzecznikowi przygotowanie wniosku o ukaranie do komisji dy-
scyplinarnej. Student ukarany przez rektora uczelni za przewinienie mniejszej wagi 
karą upomnienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu 
może złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do komisji dyscyplinarnej za pośred-
nictwem rektora uczelni. Oznacza to, że decyzja rektora o udzieleniu upomnienia 
nie ma charakteru decyzji arbitralnej i przysługuje od niej odwołanie. Utrzymano 
więc tą niezwykle istotną gwarancję strony biernej postępowania. 

Ostatnim ze sposób zakończenia postępowania wyjaśniającego jest przekazanie 
sprawy do sądu koleżeńskiego. Warto zwrócić uwagę, iż jest to kolejny moment, 
w którym możliwe jest podjęcie takiej decyzji przez rektora. Powyżej wspomniałem 
bowiem, że rektor może skorzystać z tego uprawnienia zamiast przekazywać sprawę 
rzecznikowi dyscyplinarnemu (art. 214 ust. 1 p.s.w.). Jeżeli rektor uczelni, na wnio-
sek rzecznika dyscyplinarnego, podejmie decyzję o przekazaniu sprawy do sądu ko-
leżeńskiego, rzecznik dyscyplinarny przesyła odpis wniosku wraz z aktami sprawy 
do sądu koleżeńskiego. Wówczas postępowanie toczy się według reguł określonych 
w regulaminie samorządu studentów.

Przebieg postępowania przed komisją dyscyplinarną

Przekazanie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie 
rozpoczyna właściwe postępowanie dyscyplinarne. Należy w tym miejscu podkre-
ślić, że potocznie całość działań prowadzonych przez organy dyscyplinarne określa-
ne jest mianem postępowania dyscyplinarnego. Zgodnie z przepisami ustawy nazwa 
ta zastrzeżona jest wyłącznie dla postępowania przed komisją dyscyplinarną.

Pierwszym etapem postępowania jest kontrola formalna wniosku przygotowa-
nego przez rzecznika dyscyplinarnego. W przypadku gdy wniosek o wszczęcie po-
stępowania dyscyplinarnego i o ukaranie nie spełnia warunków formalnych (vide 
elementy składowe wniosku wskazane powyżej), przewodniczący komisji dyscy-
plinarnej zwraca wniosek i wzywa rzecznika dyscyplinarnego do usunięcia braków 
formalnych w terminie 7 dni. Natomiast jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego i o ukaranie odpowiada warunkom formalnym, przewodniczący 
komisji dyscyplinarnej wyznacza, według kolejności listy alfabetycznej członków 
komisji dyscyplinarnej, skład orzekający18 oraz termin posiedzenia niejawnego 
komisji dyscyplinarnej, które powinno się odbyć w ciągu 14 dni od dnia wpływu 

17 Zob. także: E. Ura, [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolni-
ctwie…, s. 485.

18 Podkreślić należy, że uprawnienie do wyznaczenia składu orzekającego nie może 
być przekazane w ramach regulacji wewnętrznemu innemu podmiotowi (np. rektorowi) – 
szerzej zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 października 2014 r., IV SA/Wr 256/14, 
Legalis nr 1411659. Składów orzekających nie może wybrać senat, gdyż jest to ustawowa 
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wniosku. Pamiętać jednak należy o wskazanych powyżej zasadach wyznaczania 
składu orzekającego, uwzględniających parytety pomiędzy pracownikami uczelni 
a studentami.

Posiedzenie niejawne służy podjęciu istotnych decyzji procesowych z perspek-
tywy dalszego biegu postępowania. Wówczas komisja dyscyplinarna wydaje po-
stanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i skierowaniu wniosku 
rzecznika dyscyplinarnego do rozpoznania na rozprawie albo o odmowie wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego, albo o zwrocie wniosku o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego i o ukaranie, rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia 
postępowania wyjaśniającego, wskazując, w jakim zakresie i kierunku ma nastąpić 
uzupełnienie postępowania, oraz wyznaczając termin zakończenia tego postępowa-
nia, nie dłuższy niż 30 dni. Odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego ma 
miejsce wyłącznie, gdy wystąpi przesłanka negatywna postępowania tożsama z prze-
słankami umorzenia postępowania wyjaśniającego, tj. czynu nie popełniono albo 
popełniony czyn nie zawierał znamion przewinienia dyscyplinarnego; postępowa-
nie co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone lub 
wcześniej wszczęte się toczy; obwiniony zmarł; nastąpiło przedawnienie karalności 
lub przedawnienie orzekania; szkodliwość popełnionego czynu jest znikoma.

W celu zapewnienia właściwych gwarancji procesowych, odpisy postanowień 
wydanych na posiedzeniu niejawnym doręcza się rzecznikowi dyscyplinarnemu, ob-
winionemu, jego obrońcy i rektorowi uczelni. Wyłącznie jedno z podejmowanych 
na posiedzeniu niejawnym postanowień jest zaskarżalne. Prawo wniesienia zażale-
nia do odwoławczej komisji dyscyplinarnej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
postanowienia przysługuje na postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego. Istotny jest także fakt, iż zaskarżenie przysługuje jedynie rzeczni-
kowi dyscyplinarnemu. Ustawodawca uznał więc, że skoro odmowa wszczęcia po-
stępowania dyscyplinarnego jest decyzją korzystną dla obwinionego nie będzie mu 
przysługiwało prawo do wniesienia zażalenia19. 

Początkowa faza postępowania przed komisją dyscyplinarną to także moment 
wyznaczenia obrońcy z urzędu w sprawach, które wymagają jego obecności, a nie 
został ustanowiony dotychczas obrońca z wyboru. W przypadku, gdy rzecznik dy-
scyplinarny do spraw studentów wnosi o orzeczenie kary najsurowszej – wydalenia 
z uczelni, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę z urzędu spośród 
nauczycieli akademickich lub studentów uczelni. W praktyce jest to zazwyczaj na-
uczyciel akademicki. 

Przygotowania do rozprawy to w znacznej mierze rola przewodniczącego składu 
orzekającego. Wyznacza on bowiem termin rozprawy, zawiadamia na piśmie rekto-
ra uczelni oraz rzecznika dyscyplinarnego o terminie rozprawy, wzywa na rozprawę 
obwinionego i zawiadamia obrońcę o terminie rozprawy, a także wzywa na rozpra-

kompetencja przewodniczącego komisji dyscyplinarnej – wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 
20 kwietnia 2011 r., II SA/Bd 1281/10, Legalis nr 328525.

19 Rozwiązanie to nawiązuje do koncepcji gravamen w procesie karnym, jako upraw-
nienia do zaskarżenia orzeczenia wyłącznie w sytuacji, gdy narusza prawa strony lub szkodzi 
jej interesom. Szerzej zob. m.in.: K. Marszał, [w:] K. Marszał (red.), Proces karny. Przebieg 
postępowania, Katowice 2012, s. 226.
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wę świadków i biegłych (jeżeli zostali powołani). Przytaczane powyżej rozporządze-
nie wprowadza w § 16 ust. 1 pkt. 1 termin instrukcyjny na wyznaczenie rozprawy. 
Wskazano, iż rozprawa powinna odbyć się w ciągu 30 dni od dnia wniesienia przez 
rzecznika dyscyplinarnego wniosku o ukaranie. Istotą terminów instrukcyjnych 
jest jednak brak konsekwencji dla prowadzonego postępowania w przypadku ich 
naruszenia, a jedynie ma „dyscyplinować” organy procesowe20. W praktyce termin 
ten bywa przekraczany, chociażby z uwagi na przerwy w zajęciach dydaktycznych 
(np. wakacje zimowe czy letnie, przerwa świąteczna). Ponadto, termin rozprawy 
powinien być tak wyznaczony, aby między doręczeniem obwinionemu wezwania 
a dniem rozprawy upłynęło co najmniej 7 dni. Z tym terminem przepisy rozporzą-
dzenia wiążą już istotne konsekwencje. W razie jego niezachowania rozprawa na 
wniosek obwinionego lub jego obrońcy ulega odroczeniu.

Obwinionemu doręcza się wraz z wezwaniem na rozprawę odpis wniosku rzecz-
nika dyscyplinarnego, listę członków składu orzekającego komisji dyscyplinarnej 
wyznaczonego do rozpoznania sprawy oraz informację o uprawnieniach obwinio-
nego dotyczących możliwości wyłączenia członka składu orzekającego i o skutkach 
niestawiennictwa na rozprawie. W tym miejscu należy odnieść się do kwestii nie-
stawiennictwa obwinionego na rozprawie. Nie mówimy tutaj o usprawiedliwionym 
niestawiennictwie związanym np. z chorobą, o którym obwiniony z wyprzedzeniem 
poinformuje komisję dyscyplinarną, umożliwiając odroczenie rozprawy i sprawne 
wyznaczenie nowego terminu rozprawy. Rozprawa może ulec odroczeniu na okres 
do 30 dni. Jeżeli jednak w tym terminie stawienie się obwinionego z przyczyn od 
niego niezależnych nie jest możliwe, termin ten może zostać przedłużony do czasu 
ustania przeszkód.

Poważniejsze skutki będzie miało niestawiennictwo nieusprawiedliwione, o ile 
oczywiście prawidłowo doręczono studentowi wezwanie21. Nieusprawiedliwione 
niestawiennictwo na rozprawę obwinionego, który złożył już wyjaśnienia na roz-
prawie, nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy, chyba że komisja dyscypli-
narna uzna jego obecność za konieczną. Wymóg wcześniejszego złożenia wyjaśnień 
na rozprawie w zdecydowanej większości przypadków uniemożliwia zastosowanie 
przytoczonego rozwiązania procesowego. Nie oznacza to jednak, że obstrukcja ob-
winionego może skutecznie uniemożliwić prowadzenie postępowania dyscyplinar-
nego. Komisja dyscyplinarna, po wysłuchaniu rzecznika dyscyplinarnego do spraw 
studentów, może zawiesić studenta w prawach studenta w przypadku uporczywego 
nieusprawiedliwionego niestawiania się na wezwanie komisji dyscyplinarnej mimo 

20 Szerzej na temat terminów instrukcyjnych zob. m.in.: I. Nowikowski, Terminy 
w kodeksie postępowania karnego, Lublin 1988, s. 65-73.

21 Prawidłowo doręczone wezwanie wiąże się z wysyłką listem poleconym ze zwrot-
nym potwierdzeniem odbioru, które to potwierdzenie operator pocztowy przekazał orga-
nowi dyscyplinarnemu i znajduje się ono w aktach sprawy. W orzecznictwie podkreślono, że 
nie można skutecznie powoływać się na doręczenie zastępcze – dozwolone zgodnie z przepi-
sami k.p.k. – wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 marca 2016 r., III SA/Kr 1209/15, Legalis 
nr 1433747.
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prawidłowego zawiadomienia22. Instytucja ta będzie niezwykle skuteczna, lecz wy-
łącznie w odniesieniu do osób, które chcą kontynuować studia. Znaleźć można jed-
nak przykłady, kiedy to osoba nie zamierza kontynuować studiów, a tym samym 
powyższy środek nie okaże się skuteczny i postępowanie po upływie okresu prze-
dawnienia będzie trzeba umorzyć. Kwestia przedawnienia orzekania zostanie omó-
wiona w dalszej części niniejszego opracowania. 

Najistotniejszą częścią postępowania dyscyplinarnego jest rozprawa przed ko-
misją dyscyplinarną. Rozprawa przed komisją dyscyplinarną jest jawna, chyba, że 
komisja dyscyplinarna wyłączy jawność postępowania w całości lub w części, jeże-
li jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje albo jeżeli wymaga tego interes obwi-
nionego, uczelni lub osób trzecich. Wyłączenie jawności nie obejmuje natomiast 
ogłoszenia orzeczenia. Udział obwinionego na rozprawie został umówiony powy-
żej, w kontekście jego nieobecności. Wskazać w tym miejscu także należy, że udział 
rzecznika dyscyplinarnego w rozprawie jest obowiązkowy i ustawa ani rozporządze-
nie nie wprowadzają w tym względzie żadnych ustępstw.

Rozprawą kieruje przewodniczący składu orzekającego i rozpoczyna się ona 
od sprawdzenia obecności stron i innych osób wezwanych na rozprawę, po czym 
przewodniczący zarządza opuszczenie sali przez świadków oraz odczytuje wnio-
sek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie wraz z uzasadnieniem. 
Warto zaznaczyć, że w odróżnieniu od procesu karnego, w postępowaniu dyscypli-
narnym to przewodniczący składu orzekającego a nie oskarżyciel odczytuje wnio-
sek wraz z uzasadnieniem. Realizacja tej dyspozycji następuje poprzez odczytanie in 
extenso wniosku oraz uzasadnienia. Nie można wprowadzić w tym względzie żad-
nych uproszczeń. Następnie przewodniczący pyta obwinionego, czy przyznaje się 
do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz czy i jakie zamierza złożyć wyjaśnienia. 
Po złożeniu wyjaśnień przez obwinionego przewodniczący zarządza postępowanie 
dowodowe, przesłuchuje świadków, zasięga opinii biegłych oraz przeprowadza inne 
dowody. Jeżeli żadna ze stron postępowania nie wyrazi sprzeciwu, a bezpośrednie 
przeprowadzenie dowodu nie jest niezbędne, przewodniczący może odczytać ze-
znania świadków i opinie biegłych oraz przedstawić inne dowody zebrane w postę-
powaniu wyjaśniającym. W trakcie rozprawy komisja dyscyplinarna, na wniosek 
stron lub z urzędu, dopuszcza dowody z zeznań świadków23 i opinii biegłych oraz 
inne dowody, jeżeli uzna, że ich przeprowadzenie jest istotne dla sprawy. Mogą to 
być wnioski dowodowe składane przez obwinionego w postępowaniu wyjaśniają-
cym, a nieuwzględnione przez rzecznika dyscyplinarnego. Podczas rozprawy strony 

22 W postępowaniu wyjaśniającym decyzję taką podejmuje rektor i jest ona de-
cyzją administracyjną w rozumieniu k.p.a., a więc podlega zaskarżeniu w trybie określo-
nym w k.p.a. – szerzej zob. m.in. wyrok WSA z Łodzi z dnia 11 lutego 2015 r., III SA/Łd 
1012/14, Legalis nr 1198338.

23 Procedura przesłuchania świadka jest tożsama ze stosowaną na gruncie procesu 
karnego i musi uwzględniać pouczenie świadka o odpowiedzialności za składanie fałszy-
wych zeznań. W przeciwnym razie zeznania te będą obarczone wadą, co będzie stanowiło 
podstawę do uchylenia orzeczenia. Szerzej zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 paź-
dziernika 2014 r., IV SA/Wr 256/14, Legalis nr 1411659; wyrok WSA w Szczecinie z dnia 
28 maja 2013 r., II SA/Sz 334/13, Legalis nr 789665.
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(obwiniony, jego obrońca i rzecznik dyscyplinarny) mają prawo zadawać pytania 
świadkom i biegłym oraz wypowiadać się co do każdego dowodu. Po zakończeniu 
postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego udziela głosu 
rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy i obwinionemu. Obwinionemu przysługu-
je zawsze głos ostatni. Po wysłuchaniu stron przewodniczący składu orzekającego 
zamyka rozprawę, a komisja dyscyplinarna przystępuje niezwłocznie do narady nad 
orzeczeniem.

W ramach postępowania przed komisją dyscyplinarną wprowadzono także 
rozwiązania redukujące postępowanie dowodowe, co ma bez wątpienia wpływ na 
szybkość procedowania. Komisja dyscyplinarna, za zgodą stron, może nie przepro-
wadzać postępowania dowodowego lub je ograniczyć w sytuacji, gdy wyjaśnienia 
obwinionego, który na rozprawie przyznaje się do winy, nie budzą wątpliwości. 
Przepis ten ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy obwiniony jest obecny na rozpra-
wie, co uniemożliwia jego zastosowanie w razie niestawiennictwa. 

Kolejnym etapem rozprawy jest narada i głosowanie nad orzeczeniem, które są 
elementami tajnymi. Podczas narady i głosowania oprócz członków składu orzeka-
jącego może być obecny jedynie protokolant, chyba że przewodniczący uzna jego 
obecność za zbędną. Narada i głosowanie odbywają się osobno co do winy i osob-
no co do kary. Przewodniczący składu orzekającego głosuje ostatni. Decyzje po-
dejmowane są zwykłą większością głosów, zaś głosy członków składu orzekające-
go wstrzymujących się od głosowania liczą się na korzyść obwinionego. Jeżeli przy 
głosowaniu co do kary zdania członków składu orzekającego tak się podzielą, że 
na żadną z proponowanych kar nie przypadnie większość głosów, zdanie najmniej 
przychylne dla obwinionego przyłącza się do zdania najbardziej do niego zbliżone-
go. Przegłosowany członek składu orzekającego ma prawo złożyć na piśmie zdanie 
odrębne z uzasadnieniem. Należy przy tym zauważyć, że jest to prawo członka skła-
du orzekającego, a nie jego obowiązek, stąd też jeżeli został przegłosowany może 
z tego uprawnienia zrezygnować.

Orzeczenie powinno być ogłoszone bezpośrednio po naradzie. Z ważnych po-
wodów ogłoszenie orzeczenia może być odroczone na czas nieprzekraczający 7 dni. 
Termin powinien być podany na rozprawie. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodni-
czący składu orzekającego podaje ustnie motywy orzeczenia i poucza obwinionego 
o trybie i terminie wniesienia odwołania. Orzeczenie powinno być sporządzone 
na piśmie i zawierać: 1) nazwę komisji dyscyplinarnej, datę i miejsce rozpoznania 
sprawy i wydania orzeczenia; 2) imiona i nazwiska członków składu orzekającego, 
rzecznika dyscyplinarnego, protokolanta i obrońcy obwinionego; 3) imię i nazwi-
sko, adres obwinionego oraz informację o kierunku i roku studiów; 4) opis zarzu-
canego czynu z określeniem miejsca i daty jego popełnienia; 5) rozstrzygnięcie ko-
misji dyscyplinarnej; 6) uzasadnienie zawierające wyjaśnienie podstawy faktycznej 
i prawnej orzeczenia24. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem muszą podpisać wszyscy 

24 W orzeczeniu WSA w Opolu z dnia 2 lutego 2017 r. (II SA/Op 577/16, Legalis 
nr 1600777) wskazano, że nawet zwięzłe uzasadnienie orzeczenia nie jest podstawą do sku-
tecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego z perspektywy wymiaru kary dyscy-
plinarnej w sytuacji, gdy obwiniony przyznał się do popełnionego czynu. Natomiast brak 
któregokolwiek z elementów składowych uzasadnienia orzeczenia, np. wyjaśnienie podsta-
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członkowie składu orzekającego. Brak wymienionych powyżej elementów obligato-
ryjnych orzeczenia25, jak również brak podpisów wszystkich członków na obydwu 
dokumentach, tj. orzeczeniu oraz uzasadnieniu26, będzie stanowiło podstawę do za-
skarżenia orzeczenia.

Rozstrzygnięcie komisji dyscyplinarnej może przybrać postać orzeczenia o uka-
raniu, uniewinniającego lub umarzającego postępowanie. W orzeczeniu o ukaraniu 
uznaje się obwinionego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymie-
rza karę dyscyplinarną w granicach określonych ustawą27. Uniewinnienie następuje 
w sytuacji, gdy komisja dyscyplinarna stwierdzi, że czynu nie popełniono albo po-
pełniony czyn nie zawierał znamion przewinienia dyscyplinarnego. Umorzenie po-
stępowania występuje w sytuacji, gdy rzecznik dyscyplinarny odstąpi na rozprawie 
od wniosku o ukaranie lub wystąpiła jedna z przesłanek negatywnych prowadzenia 
postępowania (postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby zostało pra-
womocnie zakończone lub wcześniej wszczęte się toczy, obwiniony zmarł, nastąpiło 
przedawnienie karalności podstawie ustawy lub przedawnienie orzekania, szkodli-
wość popełnionego czynu jest znikoma)28.

Orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem powinno być doręczone stronom, 
obrońcy i rektorowi uczelni w terminie 14 dni od jego ogłoszenia. Stronom (ob-
winionemu, obrońcy, rzecznikowi dyscyplinarnemu) przysługuje prawo wniesienia 
odwołania od orzeczenia komisji dyscyplinarnej do odwoławczej komisji dyscy-
plinarnej. Ciekawym rozwiązaniem jest uzależnienie wniesienia odwołania przez 
rzecznika dyscyplinarnego na korzyść obwinionego od zgody samego obwinione-
go. Należy przy tym wskazać, iż proces karny nie zna tego typu ograniczenia, które 
uznać należy za niefunkcjonalne, szczególnie że zgoda obwinionego, dla celów do-
wodowych, musi być wyrażona na piśmie. Odwołanie, wraz z uzasadnieniem i od-

wy prawnej orzeczenia, będzie stanowiło podstawę do zaskarżenia orzeczenia – wyrok WSA 
w Szczecinie z dnia 28 maja 2013 r., II SA/Sz 334/13, Legalis nr 789665.

25 Wyrok WSA Szczecinie z dnia 31 maja 2012 r., II SA/Sz 304/12, Legalis nr 
557254.

26 Szerzej zob. m.in.: wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 października 2014 r., IV 
SA/Wr 256/14, Legalis nr 1411659; wyrok WSA Szczecinie z dnia 31 maja 2012 r., II SA/
Sz 304/12, Legalis nr 557254; wyrok WSA w Kielcach z dnia 15 września 2011 r., II SA/Ke 
375/11, Legalis nr 379786.

27 W orzecznictwie podkreślono, iż nie zasługuje na uwzględnienie sformułowany 
w skardze zarzut niezastosowania zasady gradacji kar wymienionych w art. 212 p.s.w., z któ-
rego treści nie wynika obowiązek wyczerpania katalogu kar od najłagodniejszej do najsu-
rowszej, o ile zaskarżone orzeczenie wskazuje jasno i klarownie powód zastosowania wobec 
skarżącego wymierzonej mu kary i jest przekonywująco uzasadnione. Szerzej zob. wyrok 
WSA w Gliwicach z dnia 19 stycznia 2015 r., IV SA/Gl 170/14, Legalis nr 1197064.

28 W orzecznictwie zwrócono natomiast uwagę na odmienność postępowania wy-
jaśniającego i dyscyplinarnego w kontekście podstaw umorzenia, w kontekście sytuacji 
w której wobec studenta wszczęto postępowanie wyjaśniające, zaś utracił status studenta 
przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. Szerzej zob. wyrok WSA w Poznaniu z 4 
listopada 2011 r. (IV SA/Po 473/10) przytoczony za M. Chałupka, Prawo o szkolnictwie 
wyższym w komentarzem, Warszawa 2011, s. 87.
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pisami dla stron, wnosi się za pośrednictwem komisji dyscyplinarnej, która wydała 
orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z jego pisemnym 
uzasadnieniem. Złożenie odwołania wstrzymuje wykonanie orzeczenia.

Wniesienie odwołania determinuje jego kontrolę formalną dokonywaną przez 
przewodniczącego odwoławczej komisji dyscyplinarnej. Kontrola obejmuje ustale-
nie czy odwołanie zostało wniesione w terminie, a także czy wniosła je osoba upraw-
niona. W przypadku spełnienia wymogów formalnych, dalsze postępowania odby-
wa się na zasadach analogicznych do opisanych powyżej reguł postępowania przed 
komisją I instancji (§ 33 przedmiotowego rozporządzenia). Wskazać należy jednak 
na kilka istotnych różnic. Rozprawę odwoławczą rozpoczyna sprawozdanie, w któ-
rym wyznaczony członek składu orzekającego przedstawia przebieg dotychczaso-
wego postępowania dyscyplinarnego, treść zaskarżonego orzeczenia, przytoczone 
w odwołaniu zarzuty oraz okoliczności faktyczne sprawy, jak również zawiadamia 
strony o postanowieniu składu orzekającego w sprawie dopuszczenia nowych do-
wodów. Ponadto, przed zakończeniem rozprawy odwoławczej przewodniczący 
składu orzekającego udziela głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy i obwi-
nionemu, przy czym pierwszy głos przysługuje stronie, która wniosła odwołanie.

Istotną różnicą jest także rodzaj rozstrzygnięć podejmowanych przez komisję 
odwoławczą. Komisja ta bowiem: 1) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie ko-
misji dyscyplinarnej 2) uchyla orzeczenie w całości lub w części i: a) wydaje w tym 
zakresie orzeczenie co do istoty sprawy; b) przekazuje sprawę komisji dyscyplinar-
nej do ponownego rozpoznania. Jeżeli obwiniony został uniewinniony i zachodzi 
konieczność uzupełnienia postępowania dowodowego, odwoławcza komisja dyscy-
plinarna uchyla orzeczenie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpozna-
nia przez inny skład komisji dyscyplinarnej, od której orzeczenia przysługuje od-
wołanie. W katalogu rozstrzygnięć komisji II instancji nie znajduje się natomiast, 
wzorem art. 437 § 2 k.p.k., uchylenie orzeczenia i umorzenie postępowania, co jak 
podkreślono w orzecznictwie uniemożliwia zastosowanie takiej instytucji w świetle 
dyrektywy „odpowiedniego stosowania” norm k.p.k.29

Postępowanie przed komisją II instancji kończy sprawę na etapie wewnątrzu-
czelnianym30. Realizując konstytucyjne prawo do sądu, ustawodawca umożliwił 
wniesienie skargi do sądu administracyjnego od prawomocnego orzeczenia odwo-
ławczej komisji dyscyplinarnej. Zauważyć przy tym należy, że niedopuszczalne jest 
wniesienie skargi do sądu administracyjnego od orzeczenia organu I instancji31. Do 
wnoszenia skargi i dalszego postępowania zastosowanie będą miały przepisy usta-
wy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi32. Szczegółowa analiza 
tego trybu wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania.

29 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 października 2015 r., II SA/Wa 364/15, Le-
galis nr 1393896.

30 Postępowanie to określić można pojęciem dwuinstancyjne – szerzej zob. E. Ura 
[w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie…, s. 506.

31 Postanowienie WSA w Lublinie z dnia 11 czerwca 2013 r., III SA/Lu 251/13, Le-
galis nr 968850.

32 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi, Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm. Szerzej zob. m.in. M. Jagielska [w:] R. Hauser, 
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Uprawomocnienie się orzeczenia. Wykonanie kary

Orzeczenie komisji dyscyplinarnej, od którego nie zostało wniesione odwołanie 
w przewidzianym terminie, staje się prawomocne i podlega wykonaniu. Prawomoc-
ne staje się także orzeczenie po przeprowadzeniu procedury odwoławczej, w zależ-
ności od jej rozstrzygnięć, co zostało szczegółowo przeanalizowane powyżej. Odpis 
prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego doręcza się rektorowi uczelni i załącza 
się do akt osobowych studenta. Wykonanie prawomocnego orzeczenia dyscypli-
narnego zarządza niezwłocznie rektor uczelni. Na części uczelni praktyka postępo-
wania zakłada wezwanie studenta do rektora i przekazanie informacji o karze (np. 
upomnienia). W innych uczelniach wykonanie kary odnosi się wyłącznie do kwestii 
technicznych, czyli załączenia do akt osobowych.

Informacja o orzeczonej karze dyscyplinarnej powinna być także ujmowana 
w ramach suplementu do dyplomu ukończenia studiów. Może to stanowić problem 
dla studentów ubiegających się o zatrudnienie w części zawodów (np. prawnicze) 
i z pewnością nie stanowi powodu do dumy. Dlatego też ustawodawca wprowadził 
instytucję zatarcia skazania. Zgodnie z art. 222 ust. 1 p.s.w. zatarcie kary dyscypli-
narnej następuje z mocy prawa po upływie trzech lat od uprawomocnienia się orze-
czenia o ukaraniu. Jest to dosyć długi okres biorąc pod uwagę system boloński – 
3+2. Stąd też wprowadzono możliwość zatarcia skazania na wniosek. Organ, który 
orzekł karę dyscyplinarną, może orzec o jej zatarciu na wniosek ukaranego, złożony 
nie wcześniej niż po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.33 
Z chwilą zatarcia orzeczonej kary, rektor uczelni zarządza usunięcie z akt osobo-
wych studenta dokumentów dotyczących ukarania.

Postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez polskie 
związki sportowe

Postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez organy uczelni wyższej nie jest 
jedynym, które może być prowadzone w odniesieniu do studenta-sportowca. Stu-
dent będący zawodnikiem klubu sportowego posiada licencję zawodniczą wyda-
waną przez polskie związki sportowe lub okręgowe związki sportowe. Ubiegając 
się o wydanie licencji zawodniczej zobowiązuje się do przestrzegania regulacji we-
wnętrznych danego związku, w tym podlegania odpowiedzialności dyscyplinarnej. 
Regulaminy dyscyplinarne polskich związków sportowych określają rodzaj prze-
winień dyscyplinarnych i w przeciwieństwie do odpowiedzialności dyscyplinarnej 
studentów, w przeważającej liczbie odnoszą się wyłącznie do sfery udziału w rywa-
lizacji sportowej. Oznacza to penalizowanie znieważenia sędziego sportowego czy 
kibica podczas meczu, ale już nie przechodnia na ulicy. 

Każdy z polskich związków sportowych, w swoim regulaminie określa zasady 
prowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Wskazać należy, że schemat postępo-
wania zbliżony jest do modelu występującego w ramach postępowania dyscyplinar-

M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, 
Warszawa 2013, s. 245-629; H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie…, s. 605-606.

33 Szerzej zob. H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie…, s. 607.
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nego w szkołach wyższych. Pokrótce przytoczyć można kluczowe różnice. Odno-
szą się one przede wszystkim do organów dyscyplinarnych. Z uwagi na potrzebę 
szybkości postępowania (np. rozstrzygniecie przed kolejnym meczem) następuje 
rezygnacja z orzekania kolegialnego na rzecz orzekania jednoosobowego. Ważnym 
novum jest korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej i dokumentów prze-
syłanych w formie cyfrowej. Powoduje to rezygnację z długotrwałej korespondencji 
w formie tradycyjnej, bez jednoczesnego redukowania standardów dla obwinio-
nego. Specyfika funkcjonowania sportu powoduje także przyjęcie adresu do dorę-
czeń (w tym środkami komunikacji elektronicznej) jako adresu klubu sportowego, 
w którym zrzeszony jest zawodnik. Powszechne jest także ujęcie, że to klub sporto-
wy odpowiada za wykonanie kary nałożonej na zawodnika. Mam tutaj na myśli karę 
pieniężną. Po pokryciu kary do polskiego związku sportowego, klubowi sportowe-
mu będzie więc przysługiwał regres w stosunku do zawodnika.

Podane przykłady są zaledwie jednymi z wielu, z uwagi na dużą różnorodność 
regulacji dyscyplinarnych w sporcie. Szczegółowa analiza regulaminów dyscyplinar-
nych polskich związków sportowych wykracza poza ramy niniejszego opracowania, 
stąd też w omawianym zakresie odesłać można do bogatej literatury przedmiotu34.

Wnioski

Przeprowadzona analiza prowadzi do kilku zasadniczych wniosków. Po pierw-
sze, ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz akty wykonawcze do ustawy regu-
lują zaledwie wycinek kwestii odnoszących się do przebiegu postępowania dyscy-
plinarnego. Determinuje to konieczność odpowiedniego stosowania reguł kodeksu 
postępowania karnego, co jak wskazałem powyżej może oznaczać stosowanie norm 
w ujęciu zmodyfikowanym lub też brak możliwości ich stosowania z uwagi na od-
mienną specyfikę postępowania dyscyplinarnego. Zagadnienia te nie stanowią 
problemu dla osób posiadających wiedzę prawniczą, jednak dla zdecydowanej więk-
szości adresatów tych norm (organów uczelni, studentów-sportowców) mogą być 
trudne do praktycznego zastosowania. Stąd też w niniejszym opracowaniu zwró-
ciłem uwagę na najistotniejsze elementy dynamiki postępowania dyscyplinarnego, 
ważne z perspektywy podmiotów nie mających dotychczas styczności z regulacjami 
dyscyplinarnymi. 

Drugi wniosek odnosi się do anachroniczności norm postępowania dyscyplinar-
nego ujętych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktach wykonawcze do 
ustawy. O ile regulacje kodeksu postępowania karnego przeszły istotne modyfika-
cje, np. w kontekście udziału oskarżonego w rozprawie głównej (art. 374 k.p.k.), 
ograniczenia liczebności składów orzekających, uchylanie orzeczeń przez sąd odwo-
ławczy i przekazanie do ponownego rozpatrzenia tylko w wyjątkowych sytuacjach 

34 Zob. m.in.: A. Szwarc (red.), Odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie, Poznań 
2001; J. Kosowski, Praktyczne aspekty postępowania dyscyplinarnego na przykładzie funk-
cjonowania organów dyscyplinarnych Polskiego Związku Sportowego, [w:] M. Leciak (red.), 
Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie – aktualne problemy prawne, Toruń 2016, s. 101-
110; W. Kiełbasiński, B. Rosiak, Problemy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej z tytułu 
uczestnictwa w zakładach wzajemnych, [w:] M. Leciak (red.), op. cit., s. 135-144. 
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(art. 437 § 2 k.p.k.), to regulacje dyscyplinarne pozostają niezmienne. De lege feren-
da postulować należy zmianę analizowanych przepisów, a także wypracowanie roz-
wiązań wykraczających poza przyjęte obecnie w kodeksie postępowania karnego. 
Być może dobrym kierunkiem zmian byłby kierunek obrany w zakresie postępowań 
dyscyplinarnych w polskich związkach sportowych, charakteryzujący się istotnymi 
uproszczeniami sprzyjającymi szybkości postępowania.

Trzeci wniosek dotyczy konieczności zmian w zakresie obecności obwinione-
go. W chwili obecnej duża mobilność studentów wpływa na zmianę uczelni po 
ukończeniu studiów I stopnia, ale także zmianę uczelni już w trakcie studiów. Co 
prawda regulacje dyscyplinarne po części nadążają za tymi trendami. W razie prze-
niesienia się obwinionego do innej uczelni w czasie toczącego się przeciwko niemu 
postępowania rektor uczelni zawiadamia o fakcie jego prowadzenia w uczelni, do 
której obwiniony się przeniósł, a po ukończeniu postępowania przysyła mu odpis 
prawomocnego orzeczenia. Od strony praktycznej należy jednak zwrócić uwa-
gę na dysfunkcjonalność tych regulacji w zakresie stawiennictwa się na rozprawę 
i braku możliwości zastosowania najsurowszego „środka przymusu”, jakim jest za-
wieszenie w prawach studenta. Syntetyczność norm ustawowych w tym zakresie 
nie przewiduje bowiem możliwości zawieszenia w prawach studenta przez rektora 
uczelni, z której student się przeniósł z jednoczesnym wywoływaniem skutku w no-
wej uczelni. Drugim z ciekawych przykładów jest przedawnienie orzekania, które 
następuje po upływie roku od opuszczenia uczelni przez studenta. Oznacza to, że 
student najczęściej skreślany z listy studentów, nie widzi potrzeby stawiania się na 
rozprawy przed komisją dyscyplinarną. Po upływie wskazanego powyżej terminu 
następuje więc umorzenie postępowania. Po umorzeniu postępowania osoba może 
ponownie ubiegać się o przyjęcie na studia na ten sam kierunek. Nie zaistnieją wów-
czas przesłanki do wznowienia postępowania dyscyplinarnego w trybie art. 217 ust. 
6 p.s.w. Są to także zagadnienia wymagające w moim przekonaniu pilnej ingerencji 
ustawodawcy.

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom związanym z przebiegiem postępowania dyscyplinarnego. 

Autor charakteryzuje poszczególne organy postępowania oraz etapy postępowania, w tym postępowa-
nia wyjaśniające i dyscyplinarne. Wskazano także kwestie kluczowe z punktu widzenia postępowania 
dyscyplinarnego przeciwko studentom-sportowcom o czyny związane z uprawieniem sportu, w tym 
prowadzenie równoległych postępowań dyscyplinarnych przez uczelnie wyższe oraz polskie związki 
sportowe.

Słowa kluczowe: Postępowanie dyscyplinarne, rzecznik dyscyplinarny, komisja dyscyplinarna, 
kara dyscyplinarna, rektor.

Summary
The article is devoted to issues related to the progress of disciplinary proceedings. The author 

characterizes individual parts of proceedings and stages of proceedings, including explanatory and 
disciplinary proceedings. The key issues from the point of view of disciplinary proceedings against stu-
dent athletes regarding sports related activities, including conducting parallel disciplinary proceedings 
by universities and Polish sports associations, were also indicated.



373Przebieg postępowania dyscyplinarnego
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Podsumowanie

Niniejsza monografia pt. Sport w szkole wyższej. Aspekty formalno-prawne jest 
efektem realizacji dwuletnich badań naukowych prowadzonych w ramach grantu 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem realizacji projektu było prze-
prowadzenie badań naukowych odnoszących się do regulacji prawnych obowiązu-
jących w szkolnictwie wyższym, a dotyczących funkcjonowania organizacji spor-
towych i sportowców w ramach uczelni. Potrzeba realizacji tak postawionego celu 
badawczego wynikała z braku kompleksowej analizy prezentowanej problematyki, 
co skutkowało powstaniem bardzo wielu rozwiązań wdrażanych na poszczególnych 
uczelniach, które często są ze sobą sprzeczne, w sposób znaczący różnicując pozycję 
organizacji sportowych i samych sportowców na uczelniach. Celem prowadzonych 
badań było zebranie wiedzy na temat funkcjonujących rozwiązań w poszczegól-
nych sferach, ich analiza, a także sformułowanie modelowych rozwiązań będących 
z jednej strony w pełni zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, z drugiej 
zaś uwzględniających potrzeby funkcjonowania i rozwoju studenckich organizacji 
sportowych oraz samych studentów-sportowców.

W ramach prowadzonych badań dokonano analizy dogmatycznej, ale także ze-
brania i zbadania rozwiązań funkcjonujących w uczelniach różnych typów (uniwer-
sytety, politechniki, uczelnie wychowania fizycznego, uczelnie wojskowe). Stąd też 
w grupie wykonawców znalazło się kilkanaście osób będących pracownikami na-
ukowymi (reprezentujących największe ośrodki akademickie w Polsce–Warszawa, 
Kraków, Wrocław, Lublin, Toruń), doktorantami, ale także pracownikami admini-
stracji uczelnianej i organizacji sportowych. Z uwagi na potrzebę wszechstronnego 
zbadania przedmiotowej problematyki, w gronie wykonawców, znalazły się, obok 
prawników (stanowiących zdecydowaną większość zespołu), także osoby z innym 
wykształceniem kierunkowym. Tak skonstruowany zespół badawczy pozwolił na 
szerokie i kompleksowe ujęcie tematu poprzez przedstawienie przedmiotowej 
problematyki w różnych płaszczyznach. Skonstruowane w ten sposób rozwiązania 
pozwolą na usprawnienie funkcjonowania w ramach uczelni struktur organizacji 
sportowych, ale także przyczynią się do umiejętnego pogodzenia studiów i procesu 
treningowego na najwyższym poziomie. W przygotowanej monografii, zawierają-
cej wyniki badań, wielokrotnie podkreślono bowiem, że ma to zasadnicze znacze-
nie dla procesu szkolenia sportowego studentów reprezentujących wysoki poziom 
sportowy, w szczególności szkolonych w ramach Akademickich Centrów Szkolenia 
Sportowego.

W ramach prowadzonych badań przeprowadzono analizę formalno-prawną te-
matyki odnoszącej się do studentów-sportowców oraz struktur sportowych funk-
cjonujących w uczelniach, która objęła następujące obszary:

1. Stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej jako jedno z podsta-
wowych zadań szkoły wyższej.

2. Klub uczelniany AZS w strukturach szkoły wyższej:
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a. Status prawny AZS w Polsce.
b. Klub uczelniany AZS jako organizacja studencka w rozumieniu 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
c. Funkcjonowanie w szkole wyższej klubu uczelnianego  

AZS z osobowością prawną.
3. Sportowa organizacja studencka w strukturach uczelni.
4. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w strukturach szkoły wyższej.
5. Funkcjonujące systemy przyznawania stypendiów rektora za wyniki w sporcie 

w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
6. Indywidualny tok studiów, indywidualna organizacja studiów jako rozwiąza-

nia prawne zawarte w regulaminie studiów w celu optymalizacji relacji pomię-
dzy studiami a treningiem sportowym.

7. Wymierzanie odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec studentów za czyny 
popełnione w związku z uprawianiem sportu.

Obszary te zostały wskazane ze względu na ich znaczenie w zakresie funk-
cjonowania organizacji sportowych i sportowców w uczelniach. Zostały więc 
wskazane tematy odnoszące się do podstaw prawnych działania organizacji spor-
towych i studiów wychowania fizycznego, ale także odnoszące się do studenta-
-sportowca, w tym formy nagradzania jego aktywności sportowej, możliwości 
pogodzenia treningu sportowego ze studiami, czy też wymierzania odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej za czyny popełnione w związku z uprawianiem sportu. 
W ramach każdego z tematów/obszarów wyznaczeni wykonawcy przeprowadzili 
analizę dogmatyczną, a także zebrali i zbadali rozwiązania funkcjonujące w uczel-
niach różnych typów (uniwersytety, politechniki, uczelnie wychowania fizycznego, 
uczelnie wojskowe). W sumie poddano analizie blisko dwieście wewnętrznych ak-
tów prawnych. Badania te miały więc charakter przekrojowy i uwzględniały spe-
cyfikę różnych typów uczelni, co widać szczególnie w odniesieniu do opracowania 
dotyczącego stypendiów sportowych. 

Wskazane powyżej obszary stanowiły jednocześnie zadania badawcze, które 
w dalszej kolejności przełożyły się na sformułowanie tytułów rozdziałów w niniej-
szej monografii.

Przygotowana monografia, poza analizą aspektów formalno-prawnych, zawiera 
także odniesienie do wątpliwości pojawiających się w piśmiennictwie oraz orzecz-
nictwie sądowym. Monografia została wzbogacona poprzez wskazanie rozwiązań 
modelowych z przeznaczeniem do ich wdrożenia przez uczelnie i organizacje spor-
towe działające w obrębie uczelni.

W ramach poszczególnych rozdziałów i opracowań będących efektem badań 
poszczególnych wykonawców grantu, sformułowano wnioski de lege lata i de lege 
ferenda odnoszące się do wybranych kwestii – ważnych z praktycznego punktu 
widzenia. 

Nie jest natomiast zasadne powielanie w tym miejscu wniosków ujętych w po-
szczególnych rozdziałach. Tytułem podsumowania, można natomiast przedmio-
towe wnioski podzielić na dwie zasadnicze grupy: 1) dotyczące studenckich or-
ganizacji sportowych; 2) dotyczące studentów-sportowców. W odniesieniu do 
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studenckich organizacji sportowych wskazano na kwestie odnoszące się do: 1) from 
prawnych funkcjonowania organizacji studenckich; 2) zakładania organizacji spor-
towych; 3) funkcjonowania (w tym finansowania) organizacji sportowych. W kon-
tekście studentów-sportowców wnioski sformułowano w następujących grupach: 
1) rodzaje stypendiów (fakultatywnych i obligatoryjnych); 2) funkcjonowanie sy-
stemu stypendialnego; 3) procedura przyznawania stypendiów, w tym zaskarżenie 
decyzji; 4) uelastycznienie toku studiów; 5) decyzje wydawane w toku studiów, 
w tym ich zaskarżanie; 6) odpowiedzialność dyscyplinarna. 

Wydaje się, że niniejsze opracowanie pozwoli na rozstrzygnięcie znacznej części 
wątpliwości pojawiających się na gruncie stosowania ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym, w kontekście bogatego orzecznictwa sądowego. Istotne znaczenie będzie 
miało także przyjęcie nowej ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego. Z uwagi na 
fakt, iż zakończenie badań zbiegło się w czasie z publikacją projektów nowej usta-
wy, autorzy badań wskazali na zmiany, wynikające z tych propozycji. Przedmiotowy 
projekt, do marca 2018 r., nie został jeszcze przyjęty przez Parlament, stąd też trud-
no jest na tym etapie przypuszczać, jaka będzie ostateczna treść tychże regulacji.

Zawarte w monografii wnioski i rekomendacje odnoszące się do wymienionych 
powyżej sfer życia sportowego mogą stanowić interesujący materiał dla władz uczel-
ni oraz organizacji sportowych. Ciekawe rozwiązania prawne, funkcjonujące z bar-
dzo dobrym skutkiem w części uczelni oraz odpowiednio zmodyfikowane w świetle 
prowadzonych badań, warte są popularyzacji w szkołach wyższych. Z pewnością 
wpłynie to na rozwój sportu akademickiego, w tym sportowych organizacji studen-
ckich oraz ułatwi pogodzenie studiowania z treningiem sportowym na najwyższym 
poziomie.

dr Jakub Kosowski
Lublin, marzec 2018 r.
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