
W ostatnim czasie na rynku wydawniczym ukazała się
propozycja od wydawnictwa Wolters Kluwer pt. Akade-
mickie prawo zatrudnienia. Komentarz, pod red. prof. 
K.W. Barana. Komentarz zawiera objaśnienia do wybra-
nych przepisów ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (DzU z 2020 r. poz. 85 ze zm., dalej: u.p.s.w.n.)
oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU z 2018 r. poz. 1669
ze zm., dalej: p.w.u.p.s.w.n.). Z dużą aprobatą należy
przyjąć dobór tematyki opracowania. Przepisy komento-
wanej ustawy wprowadziły szereg zmian w sferze zatrud-
nienia nauczycieli akademickich, w wielu aspektach
istotnie różniąc się od regulacji poprzedniej ustawy —
Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. (DzU z 2017 r.
poz. 2183 ze zm.). Już na etapie prac legislacyjnych pro-
jekty powyższych aktów spotkały się z ożywioną reakcją
w środowisku naukowym. Również obecnie wiele spo-
śród obowiązujących unormowań budzi poważne pro-
blemy interpretacyjne. Recenzowany komentarz z pew-
nością przyczyni się do uporządkowania wiedzy w tym
zakresie. Natomiast doświadczenie i dorobek naukowy
autorów komentarza (K.W. Baran, A. Bocheńska, 
I. Florczak, Z. Góral, D. Książek, T. Kuczyński, 
M. Lekston, A. Musiała, I. Sierocka, K. Ślebzak, E. Ura,
D. Wajda, T. Nycz) gwarantują jego wysoki poziom me-
rytoryczny. 

Opracowanie liczy 689 stron i obejmuje przedmowę
redaktora oraz komentarz do wybranych przepisów usta-
wy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: art. 112–47
(przepisy rozdziału 5 działu II Pracownicy uczelni); 
art. 185–231 (przepisy rozdziału 2, rozdziału 4 oraz roz-
działu 5 działu V ustawy); art. 275–306 (przepisy działu VII
Odpowiedzialność dyscyplinarna); art. 451–458, a także
art. 246–262 p.w.u.p.s.w.n. Układ recenzowanego ko-
mentarza odpowiada tradycyjnemu sposobowi ujęcia dla
dzieł tego rodzaju. Jest on zatem w pełni zrozumiały
i odpowiada systematyce przepisów prawnych poświęco-

nych kwestii zatrudniania nauczycieli akademickich wy-
rażonych w ustawie. 

Pierwszą grupę analizowanych w ramach komentarza
regulacji prawnych stanowią przepisy rozdziału 5 działu II
ustawy zatytułowanego: Pracownicy uczelni. W tym ob-
szarze u.p.s.w.n. ma charakter pragmatyki pracowniczej,
regulując status pracowników uczelni (zwłaszcza nauczy-
cieli akademickich) w sposób odmienny od powszechne-
go wzorca. Autorzy wnikliwie analizują przepisy prawne,
akcentując powstałe na ich gruncie problemy interpreta-
cyjne, począwszy choćby od trudności związanych z samą
identyfikacją pracodawcy w akademickim prawie pracy
(K.W. Baran). Niezaprzeczalnym walorem komentarza
jest poświęcenie szczególnej uwagi nowym rozwiązaniom
prawnym, w tym m.in. charakterystyce grup pracowni-
czych wyodrębnionych wśród nauczycieli akademickich
czy problematyce pozostawienia uczelniom dużego za-
kresu swobody w kształtowaniu choćby takich kwestii,
jak status bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomo-
wanych pracowników dokumentacji i informacji nauko-
wej (A. Bocheńska). Istotną i szeroko objaśnianą w ra-
mach komentarza zmianą wprowadzoną na gruncie
u.p.s.w.n. jest rezygnacja z mianowania jako podstawy
nawiązania stosunku pracy z nauczycielami akademicki-
mi na rzecz umowy o pracę jako wyłącznej formy zatrud-
nienia pracowniczego w ramach tej grupy zawodowej 
(T. Kuczyński). Znaczącej zmianie uległ także sposób
ustalania warunków wynagradzania za pracę (art. 126
ust. 2 u.p.s.w.n.), na co autorzy komentarza również
zwracają uwagę. Zainteresowanie budzą też rozważania
sformułowane na tle art. 147 u.p.s.w.n. (K.W. Baran),
traktującego o stosowaniu w sprawach dotyczących sto-
sunku pracy pracowników uczelni w zakresie nieuregulo-
wanym w ustawie przepisów kodeksu pracy (uwagę zwra-
ca jego kaskadowy charakter oraz relacja względem 
art. 5 k.p.). Komentowany fragment wyróżnia wnikliwa
charakterystyka autonomicznych źródeł prawa pracy re-
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gulujących status pracownika uczelni. Poza wspomniany-
mi wyżej zagadnieniami w analizowanej części komenta-
rza pod red. K.W. Barana znalazły się pogłębione rozwa-
żania w takich kwestiach, jak m.in: uczelnia jako podsta-
wowe miejsce pracy (D. Książek), czas pracy nauczycieli
akademickich (M. Lekston), dodatkowe zatrudnienie
nauczycieli akademickich czy budząca ożywione dyskusje
problematyka ochrony trwałości stosunku pracy nauczy-
ciela akademickiego będącego sędzią Trybunału Konsty-
tucynego, Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjngo (M. Lekston). 

Obszernej analizie poddane zostały także art. 185–197
oraz art. 200–231, tj. przepisy rozdziału 2, rozdziału
4 oraz rozdziału 5 działu V u.p.s.w.n. (Stopnie i tytuł
w systemie szkolnictwa wyższego i nauki). Regulacje za-
warte w u.p.s.w.n. w sposób istotny zmieniły system
nadawania stopnia doktora, uchylając dotychczas obo-
wiązujące w tym zakresie przepisy ustawy z 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Zatem również
w tym obszarze recenzowany komentarz odpowiada za-
potrzebowaniu na objaśnienie regulacji prawnych funk-
cjonujących w nowych warunkach ustrojowych szkolnic-
twa wyższego. Modyfikacji uległ m.in. krąg podmiotów
uprawnionych do nadawania stopnia doktora. Ustawo-
dawca uzależnił nadanie przymiotu podmiotu doktoryzu-
jącego od wyniku ewaluacji jakości działalności nauko-
wej (uzyskanie kategorii naukowej A+, A, B+). Zagad-
nienie to wyczerpująco wyjaśnia M. Lekston (komentarz
do art. 185 u.p.s.w.n.). Znacząco zmienił się również sys-
tem kształcenia doktorantów (w szkołach doktorskich).
Te oraz inne zmiany zostały wyraźnie zaznaczone oraz
objaśnione przez autorów komentarza. 

Kolejny fragment recenzowanego komentarza obej-
muje objaśnienia do art. 275–306 u.p.s.w.n., tj. przepi-
sów poświęconych materii odpowiedzialności dyscypli-
narnej nauczycieli akademickich (autorem jest E. Ura).
Podobnie jak poprzednie części opracowania również ta
ma szczególne znaczenie, a to ze względu na zaostrzenie
odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec nauczycieli
akademickich w porównaniu z regulacjami poprzednio
obowiązującej ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym
z 2005 r. Uwagę zwracają zwłaszcza rozważania poczy-
nione na gruncie art. 276 u.p.s.w.n. Ustawodawca doko-
nał w jego ramach znacznego poszerzenia katalogu kar
dyscyplinarnych, stąd pojawiła się potrzeba objaśnienia
nowych, nieznanych dotąd kategorii kar. Na gruncie
przebiegu postepowania dyscyplinarnego, poza inter-
pretacją przepisów u.p.s.w.n., w komentarzu znalazły się
także liczne odniesienia do przepisów rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 września
2018 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia me-
diacji, postepowania wyjaśniającego, a także sposobu
wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (DzU
z 2018 r. poz. 1843), jak i do stosowanych odpowiednio
do postępowań w sprawach odpowiedzialności dyscypli-
narnej reguł postepowania karnego. Drugi z obszarów
wsparty jest dodatkowo szeroką bazą orzeczeń Trybuna-
łu Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Rozważania za-

mieszczone w tej części komentarza mają w dużej mie-
rze charakter porządkujący, przejrzyście ukazując tryb
pociągania nauczyciela akademickiego do odpowie-
dzialności dyscyplinarnej z jednoczesnym uwypukleniem
zmian dokonanych przez ustawodawcę w tym wymiarze
(a także dostrzeżonych na tym polu braków, jak np.
w kwestii okresu trwania zawieszenia nauczyciela akade-
mickiego z mocy prawa wskutek tymczasowego areszto-
wania). 

Komentarz zawiera także objaśnienia do wybranych
przepisów działu IV u.p.s.w.n. (Przepisy szczególne)
w części dotyczącej szczególnych uregulowań w zakresie
zatrudniania w takich podmiotach jak: uczelnie wojsko-
we, uczelnie służb państwowych, uczelnie morskie, uczel-
nie medyczne czy artystyczne, ukazując problematycz-
ność i złożoność zagadnień składających się na powyższą
materię (autor T. Kuczyński). Wartością dodaną do ko-
mentarza jest zamieszczenie w jego ramach objaśnień do
Przepisów wprowadzających ustawę — Prawo o szkolnic-
twie wyższym i nauce (autorstwa T. Nycza). Analizie
poddano najistotniejsze kwestie związane z wejściem
w życie nowych regulacji prawnych w obszarze statusu
prawnego pracowników uczelni wyższych. Podkreślić na-
leży przede wszystkim wątpliwości zgłoszone przez auto-
ra tej części komentarza na tle art. 246 ustawy u.p.s.w.n.
czy błędy legislacyjne dostrzeżone przez niego na gruncie
art. 254 p.w.u.s.w.n. 

Ze względu na obszerność materii nie sposób wymie-
nić wszystkich walorów merytorycznych recenzowanego
komentarza, jednak powyższe spostrzeżenia już powinny
uczynić recenzowaną pozycję atrakcyjną z perspektywy
osób chcących zgłębić problematykę nowych rozwiązań
prawnych w zakresie zatrudniania nauczycieli akademic-
kich. Niektóre spośród wywodów charakteryzuje wysoki
stopień złożoności (jak np. uwagi poczynione na gruncie
wspominanego art. 246 i n. p.w.u.s.w.n.), co nie jest wa-
dą komentarza, a wynika z charakteru komentowanych
regulacji prawnych. 

Dogmatyczno-praktyczny charakter monografii spra-
wia, że może ona stanowić istotną pomoc i źródło infor-
macji nie tylko dla prawników specjalizujących się
w sprawach z zakresu prawa pracy, ale również, jak wska-
zują autorzy, dla władz uczelni, pracowników działów
kadr, przedstawicieli związków zawodowych, a także sa-
mych nauczycieli akademickich. Autorzy komentarza nie
ograniczają się bowiem wyłącznie do analizy materiału
normatywnego, lecz przytaczają liczne przykłady
z orzecznictwa sądów i odwołują się do poglądów pre-
zentowanych w doktrynie prawa pracy. Okoliczności to-
warzyszące wejściu w życie ustawy, w tym przede wszystkim
istotne modyfikacje w obszarze zatrudniania nauczycieli
akademickich, niejednokrotnie wymagały od autorów
komentarza dokonania analizy prawnoporównawczej
obowiązującego stanu prawnego z wcześniejszymi regu-
lacjami prawnymi. Wiązała się z tym również koniecz-
ność identyfikowania ratio legis nowych rozwiązań praw-
nych oraz potrzeba dokonywania ocen w przedmiocie za-
sadności i efektów ich włączenia do obrotu prawnego.
Atutem opracowania jest ujednolicenie wnikliwości wy-
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wodów, co zasługuje na podkreślenie, biorąc pod uwagę
wielość autorów komentarza. 

Dużym ułatwieniem dla czytelnika jest wzbogacenie
monografii o skorowidz (s. 675 i n.), który pozwala na
szybkie odnalezienie w tekście szukanego zagadnienia.
Ma to szczególne znaczenie dla odbiorców nieposługują-
cych się w codziennej pracy materiałem normatywnym
i nieznających systematyki komentowanych ustaw. 

Podsumowując, uważam, że recenzowany komentarz
spełnia swoje założenia, wnikliwie objaśniając kwestie
składające się na ujętą w tytule materię akademickiego
prawa zatrudnienia. Towarzyszy temu wysoki poziom
merytoryczny dokonanych w jego ramach rozważań przy

jednoczesnym uwzględnieniu praktycznego wymiaru
funkcjonowania analizowanych regulacji w obrocie
prawnym. Komentarz odpowiada na zapotrzebowanie
w przedmiocie naukowej i kompleksowej analizy nowych
unormowań prawnych, które gruntownie przebudowały
dotychczasowe standardy w zatrudnianiu nauczycieli
akademickich. 
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