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I

W ostatnim okresie wyraźnie zarysowuje się – dostrzegalna zarówno 
w doktrynie, jak i orzecznictwie (a w konsekwencji także w ustawo-
dawstwie) – tendencja do rozszerzania katalogu rozstrzygnięć podej-

mowanych przez organy szkół wyższych, do wydawania których stosuje się prze-
pisy k.p.a. i które mogą być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego.

Ani ustawa z 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i pracownikach na-
uki1, ani ustawa z 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym2 nie określały, 
jakie rozstrzygnięcia podejmowane przez organy szkół wyższych są decyzjami 
administracyjnymi, do wydawania których należy stosować przepisy obowiązu-
jącego wówczas rozporządzenia o postępowaniu administracyjnym z 1928 r.3

Ustawa z 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym4 mianem decyzji, od któ-
rych służy odwołanie, określała następujące rozstrzygnięcia władz uczelni: roz-
strzygnięcia w sprawie przyjęcia na studia, podejmowane w I instancji przez 
wydziałowe (instytutowe) komisje rekrutacyjne, a w II instancji przez uczel-
niane komisje rekrutacyjne powoływane przez rektora (art. 87 ust. 1 i 3); roz-
strzygnięcia w sprawie skreślenia studenta z listy studentów w wypadkach 
okreś lonych w regulaminie studiów, podejmowane w I instancji przez dziekana, 
a w II instancji przez rektora (art. 92); a także rozstrzygnięcia będące skutkiem 
popełnienia przez studenta przewinienia, tj. rozstrzygnięcia o zawieszeniu 

1 Tekst jedn. Dz.U. z 1956 r. nr 45, poz. 205.
2 Tekst jedn. Dz.U. z 1973 r. nr 32, poz. 191.
3 Rozporządzenie prezydenta RP z 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz.U. 

nr 36, poz. 341).
4 Tekst jedn. Dz.U. z 1985 r. nr 42, poz. 201.
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w prawach studenta, podejmowane w I instancji przez dziekana lub rektora, 
a  w II instancji odpowiednio przez rektora lub ministra (art. 119 ust. 1, 3), 
oraz rozstrzygnięcia o skreśleniu z listy studentów, podejmowane w I instancji 
przez rektora lub właściwego ministra, a w II instancji przez ministra (art. 119 
ust. 2, 3). Możliwość wniesienia skargi do NSA na zasadach i w trybie okreś-
lonych w k.p.a. ustawa przewidywała tylko w odniesieniu do tych ostatnich roz-
strzygnięć (art. 119 ust. 4).

II

Jeszcze przed utworzeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego podejmo-
wany był w piśmiennictwie problem stosowania przepisów k.p.a. w odniesie-
niu do aktów zakładowych (w tym zwłaszcza aktów wydawanych przez organy 
szkół wyższych) wobec braku w tym zakresie wyraźnych regulacji prawnych. Za 
reprezentatywny można uznać pogląd, w myśl którego punktem wyjścia przy 
 ocenie stosowania przepisów k.p.a. wobec aktów zakładowych powinno być od-
różnienie aktów zakładowych wewnętrznych i zewnętrznych, przy czym tylko 
te ostatnie mogą przybierać formę decyzji administracyjnych podlegających re-
żimowi k.p.a. Decyzjami administracyjnymi w rozumieniu k.p.a. mogą być tylko 
akty zakładowe przesądzające o przyjęciu w poczet użytkowników zakładu lub 
wykluczeniu z grona jego członków, a zatem akty wywierające skutki prawne na 
zewnątrz zakładu. Natomiast aktem administracyjnym wewnątrzzakładowym, 
niemającym cech decyzji administracyjnej, będzie jednostronne działanie prawne 
organu zakładu, skierowane na wywołanie konkretnych, indywidual nie oznaczo-
nych skutków prawnych w ramach stosunku zakładowego, niestanowiące o na-
wiązaniu, przekształceniu lub rozwiązaniu tego stosunku.5

Tropem teoretycznej klasyfikacji aktów zakładowych na akty wewnętrzne 
i zewnętrzne poszło orzecznictwo NSA i Sądu Najwyższego.

Jako akty zewnętrzne, a co za tym idzie, akty mające cechy decyzji admini-
stracyjnej w rozumieniu k.p.a., potraktowano w szczególności: decyzję odma-
wiającą przyjęcia na studia wyższe6; decyzję o skreśleniu z listy studentów7; 
rozstrzygnięcie stwierdzające złożenie egzaminu magisterskiego i postanawia-
jące o nadaniu tytułu magistra8; decyzję wydaną po wznowieniu postępowania 

5 Zob. m. in. E. Ochendowski, Formy działania zakładu, [w:] Studia z zakresu prawa administra-
cyjnego ku czci prof. dra M. Zimmermanna, Warszawa–Poznań 1973, s. 119; idem, Zakres stosowania Ko-
deksu postępowania administracyjnego w szkołach wyższych, [w:] Zagadnienia proceduralne w administracji, 
red. K. Podgórski, Katowice 1984, s. 7 i n.

6 Wyrok NSA z 29 czerwca 1982 r., II SA 532/82, OSP 1983, nr 1, poz. 20.
7 Wyrok NSA z 19 grudnia 1985 r., SA/Gd 577/85, „Gazeta Prawnicza” 1986, nr 15.
8 Tak np. postanowienie NSA z 12 czerwca 1992 r., SAB/Po 41/91, OSP 1994, nr 4, poz. 69; 

wyrok NSA z 16 grudnia 1998 r., I SA 661/98, niepubl.; uchwała składu 7 sędziów SN z 18 listo-
pada 1982 r., III CZP 26/82, OSP 1983, nr 11, poz. 248.
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w sprawie zakończonej ostateczną decyzją o nadaniu tytułu zawodowego ma-
gistra.9

Do aktów administracyjnych wewnętrznych, niemających cech decyzji ad-
ministracyjnych, zaliczono zaś zwłaszcza: zgodę dziekana wydziału na podjęcie 
dodatkowych studiów na innym kierunku tej samej bądź innej uczelni10; odmo-
wę udzielenia przez organy szkoły wyższej urlopu dziekańskiego studentowi11; 
przyznanie, nieprzyznanie lub cofnięcie stypendium socjalnego studentowi.12 
Do zdarzeń niepodlegających reżimowi Kodeksu postępowania administracyj-
nego zaliczono także ocenę egzaminatora, będącą jego wyłącznym atrybutem.13

III

Koncepcje wypracowane wcześniej w orzecznictwie zostały przyjęte w now-
szym ustawodawstwie dotyczącym szkolnictwa wyższego.

Ustawa z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 
ze zm.) w swym pierwotnym brzmieniu w art. 161 stanowiła: „Do decyzji pod-
jętych przez organ uczelni w indywidualnych sprawach studenckich, a także 
w  sprawach nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji studenckich 
oraz samorządu studenckiego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu po-
stępowania administracyjnego. Na decyzje ostateczne w sprawach, o których 
mowa w art. 141 ust. 5, art. 148 i art. 159 ust. 2 i 5, przysługuje skarga do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego w trybie i na zasadach określonych w Kodek-
sie postępowania administracyjnego”. Decyzje, o których mowa w powołanych 
przepisach, to: decyzja rektora o nieprzyjęciu na studia osoby ubiegającej się 
o to, decyzja rektora o skreśleniu z listy studentów, decyzja ministra w sprawie 
rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej i decyzja senatu uczelni o roz-
wiązaniu takiej organizacji. Po nowelizacji dokonanej w 2001 r. art. 161 ustawy 
o szkolnictwie wyższym nie wyliczał już rozstrzygnięć podejmowanych przez 
organy uczelni, które podlegają kontroli NSA, tylko stanowił ogólnie, że „do 
decyzji podjętych przez organ uczelni w indywidualnych sprawach studenc-
kich, a  także w sprawach nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji 
studenckich oraz samorządu studenckiego stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisy o zaskarżaniu decyzji do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego”.14 Nowela zrównała zatem katalog de-
cyzji podejmowanych przez organy uczelni, które podlegają kontroli sądowej, 

9 Wyrok NSA z 10 listopada 1999 r., I SA 625/99, „Państwo i Prawo” 2002, nr 2, s. 115.
10 Wyrok NSA z 16 czerwca 1987 r., SA/Wr 227/87, OSP 1990, nr 11–12, poz. 395.
11 Postanowienie NSA z 12 czerwca 1990 r., SA/Kr 368/90, OSP 1992, nr 2, poz. 26.
12 Postanowienie NSA z 16 kwietnia 1987 r., I SA 448/87, OSP 1988, nr 10, poz. 223.
13 Wyrok NSA z 2 grudnia 1994 r., I SA 1636/94, ONSA 1995, nr 4, poz. 176.
14 Zmieniony na mocy art. 1 pkt 27 ustawy z 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnic-
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z katalogiem decyzji organów uczelni, których wydawanie podlega reżimowi 
k.p.a. W przeciwieństwie do ustawy o szkolnictwie wyższym z 1982 r., która 
rozstrzygnięcia władz uczelni, do jakich stosuje się przepisy k.p.a. o odwołaniu 
i o zaskarżaniu do sądu administracyjnego, wyliczała enumeratywnie, ustawa 
z 1990 r., po nowelizacji, określiła katalog takich rozstrzygnięć metodą klauzuli 
generalnej.

Czy oznacza to jednak, że poddała reżimowi k.p.a. i kontroli sądowoadmini-
stracyjnej wszelkie rozstrzygnięcia podejmowane przez organy uczelni „w indy-
widualnych sprawach studenckich, a także w sprawach nadzoru nad działalnoś-
cią uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego”? 
Niekoniecznie. Można bowiem zastanawiać się, w jakim znaczeniu ustawodaw-
ca użył terminu „decyzja”, określając akty organów uczelni, co do których wpro-
wadził obowiązek stosowania przepisów k.p.a. i dopuszczalność drogi sądowej. 
Czy słowo „decyzja” oznacza tu każde oświadczenie woli, czy też wyłącznie 
decyzję administracyjną, czyli akt administracyjny zewnętrzny? Można sądzić, 
że zmiana wprowadzona ustawą z 1990 r., polegająca na zastąpieniu uprzedniej 
enumeracji pozytywnej klauzulą generalną, ma charakter jedynie „ilościowy”, 
nie zaś „jakościowy”. Poszerza więc katalog decyzji organów uczelni, do których 
stosuje się przepisy k.p.a. i przepisy o zaskarżalności do sądu administracyjne-
go, ale nie przewiduje stosowania tych procedur względem rozstrzygnięć orga-
nów szkół wyższych, niebędących decyzjami administracyjnymi.

IV

Również regulujący tę problematykę przepis art. 207 obecnie obowiązujące-
go Prawa o szkolnictwie wyższym15 dopuszcza możliwość różnej interpretacji, 
a co za tym idzie – różnych wniosków co do przedmiotowego zakresu jego obo-
wiązywania. Stanowi on: „Do decyzji, o których mowa w art. 169 ust. 7 i 8 (tj. 
decyzji w sprawach przyjęcia na studia), decyzji podjętych przez organy uczel-
ni w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, a także w sprawach 
nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji studenckich oraz samorzą-
du studenckiego, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego […] oraz przepisy o zaskar-
żaniu decyzji do sądu administracyjnego”.

Aktualne pozostaje pytanie, czy słowo „decyzja” użyte jest w znaczeniu roz-
strzygnięcia przez organ uczelni określonej sprawy (kwestii), która może wynik-
nąć w przebiegu studiów w odniesieniu do studenta (potencjalnego studenta 
lub absolwenta), czy też w znaczeniu decyzji administracyjnej, jako spełniającej 

twie wyższym, o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 
nr 85, poz. 924.

15 Ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.).
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określone warunki i posiadającej określone cechy formy działania administracji. 
Problemu tego nie rozstrzyga też stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, któ-
ry w uzasadnieniu wyroku z 8 listopada 2000 r.16 stwierdził, że przez art. 161 
uprzednio obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym ustawodawca wpro-
wadził zasadę, że do wszelkich decyzji wydanych przez organy uczelni w  in-
dywidualnych sprawach studenckich stosuje się odpowiednio przepisy k.p.a. 
Dodał jedynie, że zasada ta nie może odnosić się do zdarzeń cywilnoprawnych, 
natomiast nie sprecyzował, czy chodzi o decyzje w rozumieniu k.p.a., czy też 
o decyzje w znaczeniu potocznym.

W porównaniu z poprzednią ustawą o szkolnictwie wyższym jest jednak 
pewna różnica w sposobie unormowania omawianej kwestii, która zdaje się 
przemawiać za tym, iż słowo „decyzja” w rozważanym kontekście zostało użyte 
w znaczeniu decyzji administracyjnej, a nie jakiegokolwiek rozstrzygnięcia. Mia-
nowicie, w ustępie 4 art. 207 Prawa o szkolnictwie wyższym ustawodawca dodał, 
że przepisy k.p.a. i przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego 
stosuje się także do decyzji podjętych przez komisję stypendialną i odwoław-
czą komisję stypendialną. Gdyby zwrot „decyzje wydawane w indywidualnych 
sprawach”, użyty w ust. 1, pojmować szeroko, tj. jako wszelkie rozstrzygnięcia 
załatwiające indywidualną sprawę studenta bądź doktoranta (a zatem również 
akty wewnątrzzakładowe), wówczas przepis zawarty w ust. 4 byłby zbędny. De-
cyzje wymienione w tym przepisie (czyli decyzje podejmowane przez komisje 
stypendialne) zawierałyby się bowiem w pojęciu „decyzji podjętych przez orga-
ny uczelni w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów” (wymienio-
nych w ust. 1). Skoro zaś rozstrzygnięcia wymienione w ust. 4 nie mieszczą się 
wśród tych wymienionych w ust. 1, lecz stanowią ich uzupełnienie, to znaczy, 
że w ust. 1 jest mowa tylko o decyzjach administracyjnych w ścisłym (prawni-
czym) tego słowa znaczeniu, tzn. tylko o aktach zewnętrznych.

Gwoli rzetelności należy jednak zauważyć, że dopuszczalna jest także inna 
interpretacja art. 207 ust. 4. Można mianowicie przyjąć, że rozstrzygnięcia wy-
mienione w tym przepisie nie mieszczą się wśród rozstrzygnięć wymienionych 
w ust. 1 z tego względu, że nie są one wydawane przez organy uczelni sensu stric-
to, tylko przez komisje stypendialne, a nie z tego względu, że nie są decyzjami 
administracyjnymi. Przyjęcie takiego założenia – w przeciwieństwie do wyżej 
zaprezentowanego – nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że termin „decyzja” uży-
ty w ust. 1 oznacza każde rozstrzygnięcie załatwiające indywidualną sprawę stu-
denta bądź doktoranta, a zatem także akty wewnątrzzakładowe. Również samo 
sformułowanie „decyzje podjęte przez organy uczelni w indywidualnych spra-
wach studentów i doktorantów” przemawia za interpretacją, w myśl której cho-
dzi tu o wszelkiego rodzaju rozstrzygnięcia, a nie tylko decyzje administracyjne, 
ponieważ „indywidualność” rozstrzyganej sprawy należy, jak wiadomo, do cech 

16 SK 18/99, OTK 2000, nr 7, poz. 258.
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konstytutywnych decyzji, wyróżniających je spośród innych aktów podejmowa-
nych przez organy administracji. Gdyby zatem ustawodawca – mówiąc w ust. 1 
o decyzjach organów uczelni – miał na myśli tylko decyzje administracyjne sensu 
stricto (czyli określone formy działania administracji), to użycie przymiotnika 
„indywidualny” dla określenia spraw, w których decyzje te są wydawane, byłoby 
zbędne.

V

Charakter prawny (a co za tym idzie, podległość reżimowi k.p.a. oraz możli-
wość zaskarżenia do sądu administracyjnego) aktów organów uczelni dotyczą-
cych przyznania, nieprzyznania lub cofnięcia stypendium socjalnego lub nauko-
wego, budził największe kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie.

W postanowieniu z 16 kwietnia 1987 r.17 NSA orzekł, że tego rodzaju akty 
prawne są przejawem władztwa zakładowego i stosunków zakładowych w uczel-
ni, a nie decyzjami w rozumieniu k.p.a. Orzeczenie to spotkało się z krytycz-
ną reakcją ze strony J. Homplewicza.18 Z kolei w postanowieniu z 5 stycznia 
2001  r.19 SN uznał, że rozstrzygnięcie organu szkoły wyższej w przedmiocie 
stypendium za wyniki w nauce jest decyzją administracyjną, do której stosuje 
się odpowiednio przepisy k.p.a. i która podlega zaskarżeniu do sądu administra-
cyjnego. Aprobatę wobec tego stanowiska wyraził Z. Kmieciak20, dezaprobatę 
– Z. R. Kmiecik.21 Zdaniem Homplewicza, w ocenie charakteru  prawnego ana-
lizowanych aktów najistotniejszą okolicznością jest to, że zasady przyznawania 
stypendiów studentom szkół wyższych zostały szczegółowo, normatywnie ure-
gulowane w drodze odrębnego rozporządzenia, a więc w przepisach powszech-
nie obowiązujących, w sposób bez reszty wiążący wszystkie władze tych szkół. 
Fakt ten powoduje, że rozstrzygnięcie organu uczelni w sprawie przyznania 
lub cofnięcia stypendium studentowi przestaje być aktem wewnętrznym or-
ganu uczelni, a staje się aktem stosowania rozporządzenia, i to rozstrzygającym 
konstytutywnie o pewnych uprawnieniach studenta. Obecnie spór o charakter 
 aktów organów uczelni dotyczących tej kwestii jest już bezprzedmiotowy, gdyż 
– jak wspomniano – Prawo o szkolnictwie wyższym wyraźnie, expressis verbis sta-
nowi o konieczności stosowania przy ich wydawaniu przepisów k.p.a. oraz o do-
puszczalności ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

17 I SA 448/87, OSPiKA 1988, nr 10, poz. 223.
18 OSPiKA 1988, nr 10, s. 462 i n.
19 III RN 45/00, OSP 2002, nr 2, poz. 28.
20 Zob. glosę do postanowienia SN z 5 stycznia 2001 r., III RN 45/00, OSP 2002, nr 2, s. 111 i n.
21 Zob. glosę do tego samego postanowienia SN, „Państwo i Prawo” 2002, nr 10, s. 107 i n.
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VI 

Przedmiotem wątpliwości wyrażanych w piśmiennictwie i judykaturze 
jest także charakter prawny rozstrzygnięć wydawanych przez organy uczelni 
w sprawach zwolnienia od uiszczenia opłaty za zajęcia dydaktyczne (tzw. cze-
snego) 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 odpowiednio przepisy k.p.a. i prze-
pisy o  zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego, 2) traktowanie takich 
rozstrzyg nięć jako aktów wewnątrzzakładowych, niepodlegających regulacji ko-
deksowej ani kontroli sądowej, 3) traktowanie takich rozstrzygnięć jako cywil-
noprawnych oświadczeń woli, których konsekwencje w postaci ewentualnych 
sporów powinny być rozpatrywane przez sądy powszechne.

Zdaniem L. Żukowskiego rozstrzygnięcie organu szkoły wyższej, dotyczące 
odmowy zwolnienia lub zwolnienia od obowiązku wniesienia opłaty za zajęcia 
dydaktyczne na studiach zaocznych, jest jedynie wewnętrznym aktem zakłado-
wym rektora państwowej szkoły wyższej, który może stanowić najwyżej prze-
słankę do wydania aktu zewnętrznego, mającego już atrybuty zaskarżalnej do 
sądu administracyjnego decyzji administracyjnej (chodzi o ewentualną decyzję 
o skreśleniu z listy studentów).22

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 cy-
wilnoprawne (w zakresie umowy nienazwanej o kształcenie).23 Przenosząc ten 
pogląd na grunt relacji student–szkoła wyższa można by uznać, że w sprawach 
kosztów kształcenia i odpowiedzialności z tytułu naruszeń postanowień umów 
o kształcenie spory między studentami a uczelniami niepublicznymi powin-
ny rozstrzygać sądy powszechne, zaś zwolnienie od opłaty powinno nastąpić 
w drodze oświadczenia woli wierzyciela (art. 60 i 61 k.c.), po zasięgnięciu opi-
nii uczelnianego organu samorządu studenckiego. Skoro właściwe dla rozstrzy-
gnięcia sporów w zakresie kosztów odpłatnego kształcenia małoletnich właści-
we są sądy powszechne (art. 2 § 1 k.p.c.), to brak jest podstaw prawnych, by 
w tym zakresie różnicować ochronę interesów studentów uczelni publicznych 
i niepublicznych.

Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w uzasadnieniu 
wyroku z 15 lipca 2008 r.24 stwierdził, że w aspekcie świadczenia usług dy-
daktycznych i związanej z tym odpłatności studenta z uczelnią łączy swoisty 
stosunek cywilnoprawny o charakterze zobowiązaniowym (posiadający pewne 

22 L. Żukowski, Glosa do postanowienia NSA z 12 stycznia 2000 r. II SA/Wr 499/99, OSP 
2000, nr 12, s. 615.

23 Uchwała SN z 21 lipca 1992 r., III CZP 84/92.
24 II SA/Bk 320/08, ZNSA 2009, nr 1, poz. 125; LEX nr 479567.
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elementy administracyjnoprawne), w zakresie umowy nienazwanej o kształce-
nie, 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 władcze-
go rozstrzygnięcia organu administracji publicznej i powinny być finalizowa-
ne 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 
studenta o zwrot czesnego nie znajduje podstaw prawnych ani w przepisach 
powszechnie 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 obar-
czone błędem. Skoro bowiem regulamin studiów przewiduje instytucję zwrotu 
czesnego, to znaczy, że roszczenie studenta miało podstawę prawną. Zacho-
dził jedynie brak podstaw faktycznych do uwzględnienia jego roszczenia, a taka 
okoliczność uzasadnia podjęcie rozstrzygnięcia odmownego, nie zaś odmowę 
podjęcia jakiegokolwiek rozstrzygnięcia (odmowę merytorycznego rozpatrzenia 
sprawy) i skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego.

NSA w uchwale 7 sędziów z 13 października 2003 r.25 słusznie zakwestio-
nował takie stanowisko, podnosząc, że skoro przyjęcie w poczet użytkowników 
zakładu publicznego, jakim jest uniwersytet, następuje w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, a wykonanie tej decyzji ze strony użytkownika zakładu, czyli 
studenta, będzie polegało m.in. na uiszczaniu stosownych opłat na zasadach 
określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, jak i wydanych na ich 
podstawie przepisów wewnątrzzakładowych, to konsekwentnie należy przyjąć, 
że również kontrola aktów dotyczących takich opłat nie może przebiegać na 
drodze postępowania cywilnego. Wniosek o przyjęcie na studia jest bowiem 
równocześnie wyrażeniem zgody na poddanie się reżimowi prawnemu obowią-
zującemu w danej uczelni, a wynikającemu z przepisów zawartych w aktach 
normatywnych wewnątrzzakładowych. W konsekwencji Sąd trafnie uznał, że 
rozstrzygnięcie w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w uczelni państwowej 
jest indywidualnym aktem władztwa zakładowego. Nie rozstrzygając, czy jest to 
akt wewnętrzny, czy zewnętrzny, Sąd przyjął, ze stosuje się do niego odpowied-
nio przepisy k.p.a. i przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego, 
gdyż taka jest wola ustawodawcy. Uzasadnienie to budzi wątpliwości, gdyż – jak 
wspomniałem wcześniej – przepis Prawa o szkolnictwie wyższym (a wcześniej 
ustawy o szkolnictwie wyższym) nakazujący stosować przepisy k.p.a. i p.p.s.a.26 

25 OPS 5/03, ONSA 2004, nr 1, poz. 9; „Prokuratura i Prawo” – wkł. 2003, nr 12; „Wokanda” 
2004, nr 2; LEX nr 82226.

26 Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 
nr 153, poz. 1270 ze zm.).
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do decyzji podejmowanych przez organy uczelni w indywidualnych sprawach 
studenckich, można interpretować dwojako. Powracamy zatem do punktu wyj-
ścia, a więc do pytania, czy używając terminu „decyzja” ustawodawca miał na 
myśli rozstrzygnięcie sprawy, czy decyzję administracyjną w rozumieniu k.p.a.

VII

Niezależnie natomiast od przyjętej interpretacji art. 207 Prawa o szkolnic-
twie wyższym, nie będzie można odnosić go do ocen (stopni) egzaminacyjnych. 
Ocena taka nie tylko nie może być bowiem uznana za decyzję administracyjną, 
ale także za decyzję w znaczeniu psychologicznym. Ocena nie jest aktem woli, 
choć nie jest ona także aktem wiedzy, gdyż jej istota wykracza poza stwierdze-
nie wiedzy.27

Oceny egzaminacyjne, w kontekście ich charakteru prawnego, należy trak-
tować jako właściwe dla danego zakresu spraw opinie rzeczoznawców, i to opi-
nie o charakterze aktów publicznoprawnych. Są to opinie urzędowo powoła-
nych osób, wydane w zakresie ich obowiązków służbowych, stwierdzające stan 
wiedzy i umiejętności osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia, studenta lub 
absolwenta uczelni. Dotyczy to zarówno ocen wystawianych z egzaminów prze-
prowadzanych w toku studiów, jak i ocen tzw. kwalifikacyjnych, tj. ocen stawia-
nych podczas egzaminów wstępnych na studia lub kończących studia.

Oczywiście oceny kwalifikacyjne wyróżnia od innych ocen egzaminacyjnych 
to, że stanowią one podstawę do wydania odpowiednich decyzji administracyj-
nych, ale okoliczność ta nie zmienia ich charakteru prawnego.

Decyzja wydana na podstawie ocen podlega reżimowi przepisów k.p.a. 
i można ją oczywiście podważyć na drodze odwołania oraz skargi do sądu ad-
ministracyjnego. Można ją także podważyć co do ocen, na których ta decyzja 
została oparta, ale tylko przy zarzucie, że owo ocenianie odbyło się z narusze-
niem obowiązującego prawa. Przedmiotem zarzutu nie może być natomiast 
sama treść oceny, gdy wydano ją z zachowaniem prawa. Jak podkreśla J. Hom-
plewicz, na tym polega prawna autonomia urzędowo powołanego egzaminatora 
i komisji  egzaminacyjnej, stanowiąca jeden z klasycznych elementów decen-
tralizacji prawnej występującej w zakładach. Jeżeli ocena mieści się w ramach 
wyznaczonych przez przepisy (przewidujące np. możliwość oceniania za pomo-
cą ustalonego, zamkniętego katalogu określeń – od oceny „bardzo dobrej” do 
„niedostatecznej” – albo możliwość przyznawania określonej liczby punktów), 
to nie można czynić zarzutu, iż zostało naruszone prawo.

27 Zob. szerzej K. Chorąży, Z. R. Kmiecik, Zaświadczenia w rozumieniu k.p.a. a inne akty potwier-
dzające, [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szre-
niawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000, s. 145–146.
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Taka konstrukcja, że akt administracyjny opiera się na uprzednio podję-
tych ocenach szkolnych, znana jest zresztą całemu systemowi prawa szkolnego 
i w praktyce jest właśnie tak, tj. prawidłowo rozumiana. Na przykład każda rada 
pedagogiczna każdej szkoły podstawowej, gimnazjalnej czy licealnej podejmuje 
na podstawie uzyskanych przez danego ucznia na koniec roku szkolnego ocen, 
uchwałę o promowaniu, czyli o przejściu lub nieprzejściu do klasy następnej. 
Taka uchwała stwarza nową sytuację prawną ucznia, tj. prawo żądania wpisu 
do odpowiednio wyższej klasy, i ma charakter decyzji administracyjnej w ro-
zumieniu k.p.a. Sprawą administracyjną jest tu przejście do klasy wyższej, a to 
stanowi treść decyzji promocyjnej, a nie oceny. I tylko w takim zakresie uchwała 
– decyzja promocyjna podlega odwołaniu, chyba że oceny, na jakich ją oparto, 
podjęto z naruszeniem przepisów prawa, np. o ocenianiu.28

Nie każda jednak ocena szkolna prowadzi bezpośrednio do decyzji szkolnej 
nadającej uprawnienia. Regułą nawet jest to, że prowadzi ona jedynie do oceny 
stanu umiejętności czy wiedzy ucznia czy abiturienta. Tak rzecz się ma z oce-
nami podejmowanymi przez nauczycieli w normalnym toku funkcjonowania 
szkoły, i dopiero trzeba sytuacji prawnie kwalifikowanej, gdy nauczyciel (zespół 
nauczycieli) działa z mocy prawa również jako władza szkolna, aby opierając 
się na podjętych przez niego lub innych nauczycieli ocenach szkolnych, mógł 
podejmować również decyzje szkolne o nadaniu określonych uprawnień. Lecz 
nawet w tych sytuacjach charakter prawny samego egzaminowania, jako spo-
sobu podejmowania ocen merytorycznych egzaminu, nie zmienia się. To tyl-
ko czynności organu egzaminującego poszerzone zostają o nowe kompetencje 
 podejmowania określonych decyzji szkolnych. Pozostaje regułą, że wszystkie 
komisje egzaminacyjne, a tym bardziej poszczególni egzaminatorzy, nie posia-
dają takich kompetencji, ograniczając swe czynności do egzaminacyjnego oce-
niania i podjęcia tych ocen.29

Nie podlegają zatem ani reżimowi prawnych wymogów wynikających z k.p.a., 
ani tym bardziej kontroli sądowej oceny egzaminacyjne, i to zarówno oceny sta-
wiane w  toku studiów przez egzaminatorów (nauczycieli akademickich), jak 
i oceny kwalifikacyjne ustalane przez komisje rekrutacyjne na studia wyższe oraz 
komisje egzaminacyjne podejmujące uchwały o nadaniu tytułu zawodowego.

VIII

Nie są decyzjami administracyjnymi (ani nawet aktami administracyjnymi) 
także orzeczenia komisji dyscyplinarnej, ponieważ postępowania dyscyplinar-
nego – biorąc pod uwagę jego cel, tj. orzekanie o winie i karze – nie można 
zaliczyć do jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, a przepisów re-

28 Zob. J. Homplewicz, Glosa do wyroku NSA z 29 czerwca 1982 r., II SA 532/82, OSP 1983, 
nr 1, s. 56.

29 Idem, Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z 18 września 1982 r., OSP 1983, nr 11, s. 584.
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gulujących postępowanie dyscyplinarne nie można zaliczyć do norm prawa ad-
ministracyjnego, ponieważ w sprawach tych stosuje się odpowiednio przepisy 
k.p.k. Również traktowanie komisji dyscyplinarnych jako organów administracji 
publicznej może budzić wątpliwości, mimo że organy szkół wyższych są bez-
sprzecznie organami administracji w znaczeniu funkcjonalnym.30 Orzeczenia 
komisji dyscyplinarnej dla studentów mogą być natomiast przedmiotem po-
stępowania sądowoadministracyjnego. Wprawdzie Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi – w przeciwieństwie do ustawy o NSA z 1995 r. – nie 
wymienia spraw dyscyplinarnych pośród tych spraw, które są wyłączone spod 
kognicji sądów administracyjnych, jednakże sama ta okoliczność nie przesądza 
jeszcze o dopuszczalności zaskarżenia orzeczenia dyscyplinarnego do sądu ad-
ministracyjnego. Regulacje dotyczące zaskarżalności orzeczeń dyscyplinarnych, 
dla poszczególnych kategorii funkcjonariuszy i pracowników podlegających od-
powiedzialności dyscyplinarnej, wprowadzają bowiem różne rozwiązania. Prze-
widują mianowicie właściwość sądów powszechnych, sądów administracyjnych 
lub Sądu Najwyższego, albo też wyłączają w ogóle możliwość zaskarżenia orze-
czenia dyscyplinarnego do sądu (jak czyni to np. ustawa z 27 lipca 2001 r. – Pra-
wo o ustroju sądów powszechnych31). 

Sąd administracyjny jest więc właściwy do rozpatrywania skarg na orzeczenia 
dyscyplinarne tylko wtedy, gdy dana ustawa (tzw. pragmatyka) wyraźnie stano-
wi o właściwości sądu w takich sprawach. Tego rodzaju wyraźne postanowie-
nie zawiera Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 221. Jeżeli ustawa regulująca 
określone postępowanie dyscyplinarne milczy w kwestii zaskarżalności orze-
czeń wydawanych w tym postępowaniu, tzn. ani nie przewiduje, ani wyraźnie 
nie wyłącza możliwości takiego zaskarżenia, to należy przyjąć – zgodnie z kon-
stytucyjną zasadą domniemania właściwości sądów powszechnych (art.  177 
Konstytucji RP) – że środek zaskarżenia od orzeczenia dyscyplinarnego wnosi 
się do tego sądu.32 Takie rozwiązanie odnośnie do orzeczeń komisji dyscyplinar-
nej dla studentów przyjmowano na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy 
o szkolnictwie wyższym (sprzed nowelizacji), która pierwotnie nie wypowiada-
ła się co do możliwości zaskarżenia ostatecznych orzeczeń wydawanych w po-
stępowaniu dyscyplinarnym.33

30 W judykaturze przyjmuje się niemal jednomyślnie, że szkoły wyższe zostały powołane 
z mocy prawa do załatwiania także spraw z zakresu administracji publicznej. Por. W. Czerwiń-
ski, Glosa do uchwały składu 7 sędziów NSA z 5 marca 2001 r., OPS 15/00, OSP 2001, nr 7–8, 
s. 358–359.

31 Dz. U. nr 98, poz. 1070 ze zm.
32 T. Woś [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 98–99.
33 Zob. np. uchwałę składu 7 sędziów NSA z 5 marca 2001 r., OPS 15/00, OSP 2001, nr 7–8, 

poz. 105, oraz uchwałę składu 7 sędziów SN z 18 stycznia 2001 r., III ZP 28/00, OSP 2001, nr 10, 
poz. 149.
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IX

Aktem wewnętrznym jest także rozstrzygnięcie organu uczelni w sprawie 
przedłużenia studentowi sesji egzaminacyjnej. NSA w jednym z orzeczeń34  zajął 
wprawdzie odmienne stanowisko w tej kwestii, twierdząc, że rozstrzyg nięcie 
takie jest decyzją administracyjną, ale stanowisko to zostało słusznie zakwestio-
nowane w doktrynie. Fakt, że negatywne załatwienie wniosku o przedłużenie 
sesji może stanowić podstawę do skreślenia wnioskodawcy z listy studentów, 
a pozytywne załatwienie wniosku – podstawę do unieważnienia  decyzji o skre-
śleniu, nie nadaje takiemu rozstrzygnięciu charakteru decyzji. Nieprzedłużenie 
sesji egzaminacyjnej – jak słusznie zauważa J. Homplewicz – nie stanowi jeszcze 
bowiem żadnej zmiany sytuacji prawnej studenta, nie jest ono równoznaczne ze 
skreśleniem z listy studentów. Sprawa przedłużenia studentowi sesji egzamina-
cyjnej nie jest zatem materią decyzyjną, a co za tym idzie, samo niewyrażenie 
zgody na przedłużenie sesji nie stanowi jeszcze decyzji administracyjnej.35

X

Należy dodać, że doktryna nie jest jednomyślna nawet w kwestii koniecznoś-
ci lub dopuszczalności stosowania przepisów k.p.a. i p.p.s.a. wobec aktów or-
ganów szkół wyższych tradycyjnie uważanych za akty zewnętrzne. To ugrun-
towane w nauce stanowisko zakwestionował P. Kucharski.36 Autor ten stara 
się obronić tezę, że przepisy k.p.a. i przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu 
administracyjnego nie mają zastosowania do uchwał komisji egzaminacyjnych 
o nadaniu absolwentowi uczelni tytułu zawodowego magistra, licencjata bądź 
innego równorzędnego. Punktem wyjścia dla uzasadnienia takiego stanowiska 
jest dla jego autora rozróżnienie dwóch grup decyzji podejmowanych przez or-
gany uczelni, według kryterium podstawy ich wydawania. Jedną grupę stanowią 
decyzje podejmowane na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym lub rozporządzeń wydanych na jej podstawie, bądź innych źródeł po-
wszechnie obowiązującego w Polsce prawa w rozumieniu art. 87 Konstytucji 
z 2 kwietnia 1997  r.; drugą grupę stanowią decyzje wydawane na podstawie 
regulaminu studiów. 

Zdaniem P. Kucharskiego, do decyzji organów szkoły wyższej wydawanych 
w indywidualnych sprawach studenckich stosuje się przepisy k.p.a. i przepisy 
o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego, gdy są one wydawane na pod-

34 Wyrok NSA z 25 września 1986 r., SA/Gd 513/86, OSPiKA 1988, nr 4, poz. 88.
35 J. Homplewicz, Glosa do wyroku NSA z 25 września 1986 r., SA/Gd 513/86, OSPiKA 1988, 

nr 4, s. 177.
36 Zob. P. Kucharski, Glosa do wyroku NSA z 22 grudnia 1999 r., I SA 841/99, OSP 2002, nr 5, 

s. 266–269.
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stawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub rozporządzeń wy-
konawczych do tej ustawy. Natomiast przepisy k.p.a. i p.p.s.a. nie powinny być 
stosowane do decyzji podejmowanych wyłącznie na podstawie regulaminów 
studiów ustalanych przez szkoły wyższe. Tryb powoływania i funkcjonowania 
komisji egzaminacyjnej nadającej tytuł zawodowy jest określony w regulami-
nach studiów, a nie w przepisach Prawa o szkolnictwie wyższym lub rozporzą-
dzeń wydanych na podstawie tej ustawy. Prawo o szkolnictwie wyższym poprze-
staje jedynie na ogólnym wskazaniu w art. 6 ust. 4, że szkoła wyższa ma prawo 
nadawania tytułów zawodowych; co więcej, nie stanowi nawet, że nadanie ty-
tułu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Specyfika ta – według P. Ku-
charskiego – nie tylko przemawia za wyłączeniem stosowania przepisów k.p.a. 
i p.p.s.a. w odniesieniu do uzyskiwania tytułu zawodowego przez absolwentów 
szkół wyższych, ale także w konsekwencji skłania do przyjęcia, że absolwent 
szkoły wyższej z mocy prawa dożywotnio uzyskuje określony tytuł zawodowy 
z dniem zdania egzaminu dyplomowego.

Trudno zgodzić się z przedstawionym poglądem; wobec ugruntowanego od 
lat odmiennego stanowiska doktryny i judykatury pogląd P. Kucharskiego wyda-
je się wręcz szokujący. Pomimo tego zasługuje na uwagę, gdyż stanowi doskonałą 
ilustrację tego, do jakich wniosków może doprowadzić przyjęcie niewłaściwych 
kryteriów przy ocenie, czy dany akt zakładowy podlega reżimowi k.p.a. i kon-
troli sądowej, czy nie. Takim samym kryterium (tj. kryterium aktu normatyw-
nego, który reguluje tryb wydawania określonych aktów zakładowych) posłużył 
się – jak wspomniano – J. Homplewicz, dowodząc, że rozstrzygnięcie organu 
uczelni w sprawie przyznania lub cofnięcia stypendium studentowi jest aktem 
zakładowym zewnętrznym, gdyż zasady przyznawania stypendiów są unormo-
wane w rozporządzeniu, a nie w regulaminie. Stanowisko P. Kucharskiego co do 
uchwał komisji egzaminacyjnych o nadaniu tytułu zawodowego wykazuje, że 
jest to kryterium zawodne.

XI

Konkludując, należy stwierdzić, że właściwym kryterium rozgraniczającym 
akty zakładowe wewnętrzne i zewnętrzne jest tradycyjnie przyjmowane w piś-
miennictwie i orzecznictwie kryterium rodzaju skutków prawnych wywoływa-
nych przez akt zakładowy. Jeżeli zaś ustawodawca (przepis szczególny) wy-
raźnie przewiduje stosowanie przepisów k.p.a. i p.p.s.a. do aktów, które nie 
stanowią o nawiązaniu, przekształceniu lub rozwiązaniu stosunku zakładowego 
(jak to ma miejsce obecnie w odniesieniu do rozstrzygnięć komisji stypendial-
nych), to świadczy to tylko o tym, że z jakichś powodów (jak np. ochrona inte-
resów studenta) postanowił dopuścić możliwość zaskarżania na drodze admini-
stracyjnej i sądowej niektórych aktów wewnętrznych, a nie o tym, że są to akty 
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zewnętrzne. Zewnętrzne akty zakładowe (będąc decyzjami administracyjnymi) 
podlegają zatem reżimowi k.p.a. i p.p.s.a., o ile przepis szczególny nie stanowi 
inaczej; inne zaś „decyzje” organów uczelni – tylko wtedy, gdy przepis szczegól-
ny wyraźnie przewiduje ich podleganie takiemu reżimowi.

SUMMARY

The paper discusses problems concerning decisions made about college students as well as 
applicants for admission and graduates by the university/college authorities. The main objective 
of the paper is to show which of these decisions have the nature of administrative decisions, and 
which are the so-called internal documents or other kinds of declarations of will or knowledge. 
This problem is closely connected with the question of procedure in accordance with which the 
acts of university/college authorities should be passed, and also with the question of appealing 
against those decisions in the administrative court. The author’s conclusions are preceded by 
the examination of relevant regulations that were in force in the past and are binding now. He 
also examines the views presented in the doctrine and in judicial decisions, which, it must be 
emphasized, are highly diversified.


