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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 

Okres objęty kontrolą 
 

D/16/509 – Rozwój kadr naukowych  

Lata 2014-2016 (dla celów statystycznych i porównawczych wykorzystano również 
dane dotyczącego okresu wcześniejszego) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler  Walerian Marczyk, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LLU/148/2016  
z 13 grudnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dalej: „UMCS” lub „Uczelnia”),  
20-001 Lublin, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Rektorem UMCS od 1 września 2012 r. jest prof. dr hab. Stanisław Michałowski  

                                                                                              (dowód: akta kontroli str. 3)  

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Uczelnia zapewniła warunki do rozwoju kadr naukowych. W latach 2014-20162 
rady wydziałów UMCS nadały 295 stopni doktora i 188 stopni doktora 
habilitowanego. W badanym okresie wzrosła liczba nauczycieli akademickich 
posiadających stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego oraz liczba 
publikacji naukowych. Na koniec listopada 2016 r. Uczelnia uzyskała zbliżoną do 
ustalonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego referencyjnej liczby  
13 studentów i doktorantów przypadających na zatrudnionego nauczyciela 
akademickiego. 
Uczelnia prawidłowo przeprowadzała wybrane czynności w przewodach 
doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych3. 
UMCS, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustalał stawki wynagrodzenia za 
sporządzenie recenzji w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych 
oraz wysokość wynagrodzenia dla członków komisji habilitacyjnych. W przypadku 
przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych osób niezatrudnionych w tej 
Uczelni, sporządzono kalkulacje wstępne i wynikowe, na podstawie faktycznie 
poniesionych kosztów4.  
Stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na realizację 
kontrolowanej działalności i dotyczyły: niezamieszczenia w dwóch umowach5 
klauzul dotyczących kar umownych za niedotrzymanie terminu sporządzenia 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną  
o dodatkowe objaśnienie. 

2 Do 31 października.  
3 Dotyczyło zbadanej próby powołania 18 składów komisji do przeprowadzenia  egzaminów doktorskich  

i zbadanej próby 12 zleceń w zakresie sporządzenia recenzji w przewodach doktorskich i postępowaniach 
habilitacyjnych. 

4 Dotyczyło zbadanej próby 18 przeprowadzonych przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych. 
5 Dotyczyło zbadanej próby sześciu umów. 

Ocena ogólna 
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recenzji przez nauczycieli akademickich spoza UMCS; nienaliczenia w dwóch 
przypadkach6 kar umownych od nieterminowych wpłat należności za 
przeprowadzenie postępowań habilitacyjnych przez pracowników niezatrudnionych 
w UMCS.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prowadzenie czynności w przewodach doktorskich i postępowaniach 
habilitacyjnych 

1. W latach 2014-2016 (do 31 października) rady 11 wydziałów UMCS nadały 
ogółem 295 stopni doktora7, z tego w: 2014 r.– 99, 2015 r. – 123, 2016 r. – 73. 
W badanym okresie rady 10 wydziałów8 Uczelni nadały 188 stopni doktora 
habilitowanego9, z tego w: 2014 r. – 89, 2015 r. – 55, 2016 r. – 44. 

(dowód: akta kontroli, str. 4-15,145)  

     2. Analiza dokumentacji dotyczącej powołania (w latach 2014-2016) przez Rady 
Wydziałów Ekonomii i Politologii komisji do przeprowadzenia 18 egzaminów 
doktorskich w zakresie dyscyplin podstawowych, głównych i nowożytnego języka 
obcego10 wykazała m.in., iż w ich składy wchodziła wymagana liczba osób, 
mających odpowiednie uprawnienia, tj. w przypadku:  

− dziewięciu egzaminów, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu 
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz  
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora11, w związku z art. 33 ustawy  
z dnia 18 marca 2011 r. 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 ustaw12; 

− trzech egzaminów, zgodnie z ww. rozporządzeniem, w związku z wszczęciem 
przewodu doktorskiego w 2010 r.;  

− trzech egzaminów, na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie 
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 
tytułu profesora13; 

− trzech egzaminów, na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego 
trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,  
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora14. 

                                                      
6 Dotyczyło zbadanej próby sześciu umów. 
7 W tym m.in. 171 (57,9% ogółu) doktorantom i osobom które ukończyły studia doktoranckie oraz 54 (17,1%) 

osobom niezatrudnionym w UMCS. 
8 Wydział Artystyczny Uczelni nie posiadał uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego. 
9 W tym 141 (75% ogółu) pracownikom uczelni i 47 (25%) osobom niezatrudnionym w uczelni. 
10 Na Wydziale Ekonomii wybrano dokumentację dotyczącą powołania komisji w zakresie przeprowadzenia  

dziewięciu (25% ogółu przeprowadzonych w badanym okresie) egzaminów doktorskich (w zakresie trzech 
pierwszych egzaminów przeprowadzonych w każdym roku badanego okresu). Na Wydziale Politologii 
wybrano dokumentację dotyczącą powołania komisji w zakresie przeprowadzenia dziewięciu (26,5% ogółu) 
egzaminów doktorskich (w zakresie trzech ostatnich egzaminów przeprowadzonych w każdym roku 
badanego okresu). 

11 Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 128 ze zm. 
12 Dz. U. Nr 84, poz. 455 ze zm. 
13 Dz. U. poz.1842. 
14 Dz. U. poz.1586. 
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(dowód: akta kontroli, str. 16-45) 

3. W latach 2014-2016 w UMCS nie stwierdzono przypadków podejmowania  
przez rady wydziałów uchwał o odmowie nadania stopnia doktora,  gdy wcześniej 
podjęto uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Na Wydziale 
Filozofii i Socjologii wystąpił jeden przypadek odmowy nadania stopnia doktora 
habilitowanego po podjęciu uchwały przez Radę Wydziału w sprawie przyjęcia 
kolokwium habilitacyjnego15. 

 (dowód: akta kontroli, str. 137-143) 

4. Analiza trybu zleceń dotyczących sporządzenia (w latach 2014-2016)  
ogółem 12 recenzji w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych16  
(w tym pięciu pracownikom UMCS i siedmiu osobom z innych uczelni) wykazała 
m.in., że w przypadku zlecania wykonania przedmiotowego zadania osobom 
spoza UMCS, Wydział Politologii, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  
w zakresie sztuki17 (dalej: „ustawa o stopniach naukowych”) oraz pkt  
2 zrządzenia nr 14/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zasad sporządzania, zawierania  
i rejestracji umów cywilnoprawnych zawarł wymagane w tym zakresie umowy,  
w których określono m.in. termin sporządzenia recenzji, wysokość wynagrodzenia  
i kary umowne za niedotrzymanie jej warunków. Z własnymi pracownikami, 
Wydział Politologii nie zawierał umów, kierując do nich pisma dotyczące 
sporządzenia recenzji pracy doktorskiej lub dorobku naukowego w postępowaniu 
habilitacyjnym nie określając w tym zakresie żadnych wymogów. Wydział 
Ekonomiczny zawarł stosowne umowy z osobami spoza UMCS na opracowanie 
recenzji, określając terminy ich sporządzenia i wysokość wynagrodzenia.  
W przypadku zlecania wykonania ww. zadań własnym pracownikom uczelni, 
Wydział Ekonomii kierował do zainteresowanych osób pisma18 z powołaniem  
§ 5 ust. 1 i 2 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania 
czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu  
o nadanie tytułu profesora19.  
Wszystkie zlecone przez Wydziałał Ekonomii opracowania recenzji zostały 
sporządzone w terminie (do trzech miesięcy) określonym w § 5 ww. 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r.  
                                                      
15  Postępowanie habilitacyjne prowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności  
w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, według 
przepisów obowiązujących przed 1 października 2011 r. 

16 Na Wydziale Ekonomii wybrano dokumentację dotyczącą zlecenia sześciu recenzji (66,6% ogółu)  
w zakresie przewodu doktorskiego (po dwa pierwsze zlecenia w każdym roku badanego okresu).  
W badanym okresie ww. Wydział nie zlecał sporządzenia recenzji w postępowaniu habilitacyjnym. Na 
Wydziale Politologii wybrano dokumentację dotyczącą zlecenia sześciu recenzji (4,3% ogółu) w zakresie 
przewodu doktorskiego i postępowania habilitacyjnego (po dwa ostatnie zlecenia w każdym roku badanego 
okresu). 

17 Dz. U. z 2016 r. poz. 882 ze zm. 
18 Wszystkie trzy zlecenia dotyczyły przewodów doktorskich wszczętych na podstawie ww. rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r., według przepisów obowiązujących przed  
1 października 2011 r. tj. przed wejściem w życie wymogu zawierania umów w zakresie sporządzania 
recenzji, na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o stopniach naukowych. 

19 Według ww. paragrafu – „recenzja rozprawy doktorskiej zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy 
rozprawa ta spełnia warunki określone w art. 13 tejże ustawy. Recenzja może zawierać również wnioski 
dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub poprawienia rozprawy. Rozprawa uzupełniona lub poprawiona 
wymaga dodatkowych recenzji tych samych recenzentów. Recenzję należy przedstawić radzie jednostki 
organizacyjnej nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. 
Rada wydziału, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o dalszy 
miesiąc”. Wszystkie badane zlecenia dotyczyły czynności w przewodach doktorskim i postępowaniu 
habilitacyjnym według ww. rozporządzenia z dnia 15 stycznia 2004 r.  
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w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach 
doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 
Wszystkie zlecone przez Wydział Politologii opracowania recenzji sporządzono  
w wymaganych terminach20.  

(dowód: akta kontroli, str. 46-122, 218) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

− w dwóch umowach zawartych z osobami niebędącymi pracownikami 
UMCS, dotyczącymi sporządzenia recenzji w przewodach doktorskich21, 
Wydział Ekonomiczny nie zawarł klauzul dotyczących kar umownych  
(nr WE/39/2015/DZPAM i WE/119/2016/DZPAM), co było niezgodne   
z obowiązującym wzorem umowy, określonym zarządzeniem nr14/2014 
Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 4 marca 2014 r.  
w sprawie zasad sporządzania, zawierania i rejestracji umów 
cywilnoprawnych22.  
Dziekan Wydziału Ekonomicznego w złożonym wyjaśnieniu podał, że 
„recenzje zostały sporządzone terminowo. W pismach przewodnich 
określono podstawy prawne, na podstawie których wykonawcy 
zobowiązani byli do terminowej realizacji dzieła”. 

(dowód: akta kontroli, str. 53-55, 60-62, 151-163)  

Uczelnia prawidłowo przeprowadzała wybrane czynności w przewodach 
doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych, w tym w szczególności prawidłowo 
powoływane były składy komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich  
w zakresie dyscypliny podstawowej, głównej i nowożytnego języka obcego oraz 
wyegzekwowano terminowe sporządzenie recenzji w przewodach doktorskich  
i postępowaniach habilitacyjnych23. Stwierdzona nieprawidłowość polegająca  
na niezastrzeżeniu w dwóch umowach o dzieło, zawartych z nauczycielami 
akademickimi niebędącymi pracownikami Uczelni, kar umownych za 
niedotrzymanie terminu opracowania recenzji, nie miała istotnego wpływu na 
realizację przez Uczelnię zadań w tym zakresie. 

 2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na 
przeprowadzenie przewodów doktorskich i postępowań 
habilitacyjnych 

1. W latach 2014-2016 (do 31 października) wydatki na wynagrodzenia 
recenzentów, promotorów w przewodach doktorskich oraz recenzentów i członków 
komisji habilitacyjnych w postępowaniach habilitacyjnych pracowników UMCS,  
w tej Uczelni, wyniosły ogółem 4.410 tys. zł (bez składek ZUS), z tego w: 2014 r. – 

                                                      
20 Dwie recenzje opracowano na podstawie § 5 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach 
doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, jedną recenzję (w terminie do 
dwóch miesięcy) na postawie § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności  
w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 
(Dz.U. poz. 1842), trzy recenzje (w terminie do sześciu tygodni) na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 7 ustawy  
o stopniach naukowych. 

21 Na trzy skontrolowane umowy.  
22 Badane umowy zawarto w oparciu o cytowane wyżej zarządzenia Rektora UMCS z osobami spoza tej 

uczelni na sporządzenie recenzji przewodów doktorskich wszczętych na podstawie przepisów 
obowiązujących przed 1 października 2011 r.  

23 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym 
obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie 
oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, 
należy zastosować ocenę opisową. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

    Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.523 tys. zł, 2015 r. – 1.700 tys. zł, 2016 r. – 1.187 tys. zł. Udział wymienionych 
wydatków w otrzymanych przez UMCS kwotach dotacji podstawowej na 
działalność dydaktyczną24 (w analogicznym okresie) wynosił odpowiednio: 0,8%, 
0,8%, 0,6%. 
W badanym okresie w Uczelni działało osiem stałych komisji doktorskich,  
ale ich członkowie nie pobierali żadnych dodatkowych wynagrodzeń z tytułu 
uczestnictwa w tych komisjach. 
Wynagrodzenia za opracowanie, w zbadanej próbie 12 recenzji w przewodach 
doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych,25 UMCS wypłacił w wysokościach  
zgodnych z określonymi w  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania 
wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub 
habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora26 i w § 2 ust.  
1 i § 3  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 
2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi 
oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym 
oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora27. 

 (dowód: akta kontroli, str. 46-122, 239-240) 

2. W latach 2014-2016 (do 31 października) liczba pracowników UMCS, którzy 
uzyskali stopień doktora i doktora habilitowanego w innych uczelniach lub 
instytutach naukowych wyniosła ogółem 38, z tego w: 2014 r.– 15, 2015 r. – 13, 
2016 r. – 10.  Wydatki w tym zakresie wyniosły ogółem 521 tys. zł, z tego w:  
2014 r. – 232 tys. zł, w 2015 r. – 197 tys. zł, w 2016 r. – 92 tys. zł. 
Analiza umów i dokumentacji finansowo-księgowej w zakresie poniesionych przez 
UMCS wydatków w realizacji sześciu28 przewodów doktorskich i postępowań 
habilitacyjnych prowadzonych w ww. trybie wykazała m.in. że ustalone stawki  
wynagrodzenia dla promotorów i osób opracowujących recenzje w przewodach 
doktorskich oraz dla członków komisji habilitacyjnych wypłacono w wysokościach 
określonych w § 2 ust. 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania 
wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, 
postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 
Uczelnie obciążyły UMCS również udokumentowanymi kosztami delegacji oraz 
kosztami administracyjnymi (od 20 do 30 procent całkowitych kosztów), na 
podstawie wstępnych i końcowych kalkulacji stanowiących załączniki do 
zawieranych umów. 

(dowód: akta kontroli, str. 122, 240, 246-317) 

3. W latach 2014-2016 (do 31 października) liczba przeprowadzonych w UMCS, 
przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych osób niezatrudnionych w tej 
Uczelni oraz niebędących uczestnikami studiów doktoranckich wyniosła ogółem 
123 (w tym 41 osób fizycznych), z tego w: 2014 r.– 40, 2015 r. – 57, 2016 r. – 26.   

                                                      
24 Kwota dotacji podstawowej wyniosła w: 2014 r. – 195.258 tys. zł; 2015 r. 212.086 tys. zł; 2016 r.  

– 210.147 tys. zł. 
25 Kontrolą objęto sporządzone recenzje według dobru próby opisanego w przypisie nr 10 niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego. 
26 Dz. U. Nr 178, poz. 1741 (rozporządzenie utraciło moc z dniem 30 września 2011 r.). Dotyczyło to siedmiu 

zleceń na opracowanie recenzji w przewodzie doktorskim prowadzonych, na podstawie przepisów 
obowiązujących przed 1 października 2011 r. 

27 Dz.U. z 2014 r. poz.48. 
28 Do kontroli wybrano ogółem trzy rozliczenia finansowe z prowadzonych przewodów doktorskich i trzy  

z postępowań habilitacyjnych, po dwa ostanie rozliczenia z każdego roku w badanym okresie. 
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Analiza umów i dokumentacji finansowo-księgowej w zakresie uzyskanych przez 
UMCS przychodów w realizacji sześciu29 przewodów doktorskich i postępowań 
habilitacyjnych osób niezatrudnionych w tej Uczelni wykazała m.in. że ustalone 
stawki wynagrodzenia dla promotorów i osób opracowujących recenzje  
w przewodach doktorskich oraz dla członków komisji habilitacyjnych wypłacono  
w wysokościach, określonych w § 2 ust. 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości  
i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie  
w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu  
o nadanie tytułu profesora. 
UMCS obciążył inne uczelnie i osoby fizyczne  udokumentowanymi kosztami 
delegacji oraz kosztami administracyjnymi, w pięciu przypadkach w wysokości 
30% całkowitych kosztów i w jednym, w wysokości 7,6% (dotyczyło umowy 
zawartej z osobą fizyczną), na podstawie wstępnych i końcowych kalkulacji 
stanowiących załączniki do zawieranych umów. 
Kwestor UMCS w złożonym wyjaśnieniu podała m.in, że „wysokość naliczania 
narzutu kosztów pośrednich została uregulowana w § 41 zarządzenia nr 103/2013 
Rektora UMCS z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie organizacji i zasad 
prowadzenia gospodarki finansowej Uniwersytetu i co do zasady uczelnia nalicza 
narzut kosztów pośrednich w wysokości 30% (chyba, że decyzja Rektora UMCS 
stanowi inaczej). W przypadku umowy zawartej z osobą fizyczną, uzgodnienia  
(w tym narzut 7,6%) między stronami umowy miały miejsce przed wejściem  
w życie powyższego zarządzenia Rektora UMCS, gdyż wysokość narzutów nie 
była prawnie uregulowana”. Narzut kosztów pośrednich lub inne opłaty o tym 
charakterze, naliczane są również w porównywalnej wysokości przez inne 
jednostki zewnętrzne w umowach o prowadzenie przewodów doktorskich  
i postępowań habilitacyjnych pracowników UMCS”. 
Dyrektor Działu Organizacyjno-Prawnego UMCS w wyjaśnieniu podał m.in., że 
„występowanie dodatkowych opłat związanych z przeprowadzeniem przewodu 
doktorskiego, postępowaniem habilitacyjnym czy postępowaniem o nadanie tytułu 
profesora jest faktem powszechnie występującym na uczelniach wyższych”. 

(dowód: akta kontroli, str. 122, 241-244, 319-445) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

− w dwóch przypadkach Kwestura UMCS nie naliczyła kar umownych od 
nieterminowych wpłat należności za przeprowadzenie postępowań 
habilitacyjnych przez nauczycieli akademickich spoza UMCS30. Kwestor 
wyjaśniła, że „pracownik, co do zasady nalicza odsetki od nieterminowych 
płatności umów z kontrahentami na koniec każdego kwartału, 
uwzględniając potencjalne koszty wysyłki noty odsetkowej listem 
poleconym”. 
W trakcie niniejszej kontroli NIK, Kwestura wystawiła dla dwóch uczelni 
noty odsetkowe w wysokości: 32,32 zł (11 dni opóźnienia od kwoty  
13.405 zł) i 50,15 zł (12 dni opóźnienia od kwoty 21.849 zł). 

(dowód: akta kontroli, str. 302-317,448-450) 

Uczelnia prawidłowo (w zbadanych próbach) ustalała wynagrodzenia za 
sporządzenie recenzji w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych 

                                                      
29 Do kontroli wybrano ogółem dwa rozliczenia finansowe z prowadzonych przewodów doktorskich (w tym 

jedno z osobą fizyczną) i cztery z postępowań habilitacyjnych (w tym dwa z osobą fizyczną), po dwa ostanie 
rozliczenia z każdego roku w badanym okresie. 

30 Dotyczyło to umowy nr 6/2015 z 18.11.2015 r. i umowy nr WH/41/2015 z 23.02.2015 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

    Ocena cząstkowa 
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oraz wynagrodzenia dla członków komisji habilitacyjnych. Nieprawidłowość 
polegająca na nieustaleniu (do czasu rozpoczęcia kontroli NIK)  
i niewyegzekwowaniu  w dwóch przypadkach kar umownych od nieterminowych 
wpłat należności za przeprowadzenia postępowań habilitacyjnych osób 
niezatrudnionych w UMCS nie miała wpływu na przebieg realizacji zadań w tym 
zakresie. 

3. Działania uczelni podejmowane na rzecz rozwoju kadry naukowej 

1. Na dzień 30 listopada 2016 r. liczba studentów i doktorantów w UMCS,  
w porównaniu do 2012 r. zmalała ogółem z 24.454 do 22.231 (o 2.223), przy czym  
w poszczególnych formach kształcenia odnotowano wzrost lub spadek liczby 
osób, a tendencje zmian w tym zakresie przedstawiały się m.in. następująco: 

− liczba studentów na studiach stacjonarnych na koniec 2014 r.  
w porównaniu z rokiem 2012 zmniejszyła się z 18.828 do 18.676 (o 152),  
a w 2016 r. w porównaniu do 2014 r. wzrosła do 18.893 (o 217); 

− liczba studentów na studiach niestacjonarnych w 2016 r. zmniejszyła się  
w porównaniu z 2012 r. z 4.826 do 2.604 (o 2.222); 

− liczba doktorantów na studiach stacjonarnych wzrosła w badanym okresie 
z 539 do 616 (o 77); 

− liczba doktorantów na studiach niestacjonarnych zmniejszyła się z 261 do 
89 (o172). 

Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS wyjaśniła m.in. że „do 
najważniejszych powodów spadku liczby studentów niestacjonarnych należy 
zaliczyć: niż demograficzny, zmniejszające się zapotrzebowanie na kształcenie 
wśród osób pracujących, konkurencja na rynku edukacyjnym, zniesienie 
obowiązku służby wojskowej, łatwiejszy dostęp do studiów stacjonarnych. 
Największy spadek studentów na studiach niestacjonarnych wystąpił na Wydziale 
Humanistycznym oraz na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej”. 

  (dowód: akta kontroli, str. 146-147, 149-150) 

1.1. Na dzień 30 listopada 2016 r. liczba nauczycieli akademickich, w porównaniu 
do 2012 r. zmniejszyła się z 1827 do 1676 (o 151), przy czym w poszczególnych 
grupach odnotowano wzrost lub spadek zatrudnienia liczby osób, a tendencje 
zmian w tym zakresie przedstawiały się m.in. następująco: 

− liczba profesorów zwyczajnych zmniejszyła się z 145 do 142 (o trzy 
osoby); 

− liczba profesorów nadzwyczajnych wzrosła z 211 do 224 (o 13); 

− liczba adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego wzrosła z 126 do 
231 (o 105); 

− liczba adiunktów ze stopniem doktora zmniejszyła się z 812 do 571  
(o 241); 

− liczba starszych wykładowców ze stopniem doktora utrzymała się na 
poziomie z 2012 r. i wyniosła 101; 

− liczba wykładowców z tytułem magistra zmniejszyła się 57 do 46 (o 11); 

− liczba asystentów ze stopniem doktora wzrosła z 55 do 102 (o 47); 

− liczba asystentów z tytułem magistra zmniejszyła się z 208 do 185 (o 23). 

Opis stanu 
faktycznego 
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W latach 2012-2014, z powodu upływu maksymalnego okresu zatrudnienia na 
stanowisku asystenta i adiunkta, UMCS rozwiązał stosunek pracy z 80 
nauczycielami akademickimi. 
Wskaźnik liczby studentów i doktorantów przypadających na nauczyciela 
akademickiego wyniósł w 2012 r. – 13,4,  w 2014 r. – 12,8 i w 2016 r. (do 30 
listopada) – 13,331. 
Na koniec listopada 2016 r. struktura (procentowa) zatrudnienia nauczycieli 
akademickich przedstawiła się m.in. następująco: adiunkt ze stopniem doktora – 
34,1% (w 2012 r. – 44,4%); adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego  
– 13,8% (w 2012 r. – 6,9%); profesor nadzwyczajny – 13,4%  (w 2012 r. 
– 11,5%); profesor zwyczajny – 8,5% (w 2012 r. – 7,9%); asystent 
z tytułem magistra – 11,1% (w 2012 r. – 11,4%); asystent ze stopniem doktora – 
6,1% (w 2012 r. – 3,1%);  starszy wykładowca ze stopniem doktora – 6,1%  
(w 2012 r. – 5,5%). 
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS wyjaśniła m.in., że „władze uczelni 
od lat prowadzą właściwą dla specyfiki i potrzeb naszej Uczelni politykę kadrową, 
opartą na realizacji założeń zawartych w strategii Uniwersytetu. Każda potrzeba 
zatrudnienia nowego pracownika jest analizowana pod względem zapewnienia 
pensum dydaktycznego, środków finansowych na utrzymanie etatu, proporcji 
stanu zatrudnienia pracowników danej jednostki na stanowiskach dydaktycznych  
w stosunku do pracowników naukowo-dydaktycznych. Na zmniejszenie liczby 
nauczycieli akademickich bezpośredni wpływ ma ilość godzin dydaktycznych 
przewidzianych dla zatrudnionych, a to jest zależne od ilości studentów. 
Prowadzone działania dają efekty w postaci stabilizacji zatrudnienia,  
a jednocześnie ulega poprawie struktura zatrudnienia, gdyż mamy coraz więcej 
pracowników, którzy uzyskują awans naukowy i zwiększa się grupa pracowników 
samodzielnych”.  

(dowód: akta kontroli, str.146-148, 219-221) 

2. W strukturze stanowisk osób, którym nadano stopień doktora habilitowanego  
w latach 2012-2016 (do 31 października) adiunkci stanowili od 100% w  2012 r. do 
76,3% w 2016 r. Średni wiek w chwili uzyskania stopnia doktora habilitowanego na 
tym stanowisku wynosił od 48 lat w 2012 r. do 43,5 w 2016 r. Średni wiek  
w chwili uzyskania stopnia doktora habilitowanego na stanowisku starszego 
wykładowcy wynosił od 61 lat w 2013 r. do 51,5 w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 123) 

3. Według stanu na dzień 30 listopada 2016 r. liczba osób zatrudnionych na 
stanowisku adiunkta, które w okresie nie dłuższym niż przed upływem siedmiu lat 
uzyskały stopień doktora wyniosła 552, a powyżej siedmiu lat 19 (3,3% ogółu 
zatrudnionych na tym stanowisku). Liczba osób zatrudnionych na stanowisku 
starszego wykładowcy, które w okresie do siedmiu lat uzyskały stopień doktora 
wyniosła 44, a powyżej siedmiu lat 57 (56,4% ogółu zatrudnionych na tym 
stanowisku). 

(dowód: akta kontroli, str. 124) 

4. Według stanu na dzień 30 listopada 2016 r. liczba nauczycieli akademickich  
zatrudnionych na stanowisku asystenta bez stopnia doktora do siedmiu lat 
wyniosła 185, a powyżej siedmiu lat żaden nauczyciel na tym stanowisku nie 
został zatrudniony. Liczba nauczycieli zatrudnionych na stanowisku starszego 

                                                      
31 Według załącznika nr 1 do rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia  

2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa  dla uczelni 
publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 2016) wartość parametru referencyjnej liczby studentów  
i doktorantów przypadających na nauczyciela akademickiego wynosiła 13. 
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wykładowcy i wykładowcy bez stopnia doktora do siedmiu lat wyniosła 
odpowiednio 4 i 22, a powyżej siedmiu lat od daty zatrudnienia 48  i 24. 

(dowód: akta kontroli, str. 125) 

5. Liczba nauczycieli akademickich obciążonych dydaktycznie poprzez pracę  
w godzinach ponadwymiarowych na koniec listopada 2016 r. wzrosła nieznacznie 
w porównaniu do 2012 r. z 1.228 do 1.232 (tj. o cztery osoby), a odsetek 
nauczycieli w tym zakresie wzrósł z 67,2% do 73,5%. Szczegółowe zasady 
wykonywania pracy nauczycieli akademickich zostały uregulowane w uchwale  
(nr XXII – 10.3/09) Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia 
obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych 
zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych oraz zasad 
obliczania godzin dydaktycznych, a także powierzania prowadzenia zajęć 
dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych.  
Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS wyjaśniła m.in., że 
uczelnia prowadzi politykę powierzania nauczycielom akademickim odpowiednich 
zajęć dydaktycznych przestrzegając zgodności profilu badawczego i dorobku 
naukowego, czy też doświadczenia zawodowego w zakresie  tematyki 
powierzanych zajęć. Godziny zaplanowane i zrealizowane (w tym 
ponadwymiarowe) po każdym semestrze/roku akademickim sprawdza i zatwierdza 
w systemie informatycznym pracownik Biura ds. Kształcenia i Obsługi Studiów 
UMCS, na podstawie obowiązujących planów studiów i zatwierdzonych grup 
studenckich przez Prorektora ds. Kształcenia”. 

(dowód: akta kontroli, str. 146,148, 227-234,318) 

6. Liczba publikacji naukowych w 2015 r. wzrosła w porównaniu do 2012 r. z 1814 
do 2085.  Najwięcej publikacji było w czasopismach recenzowanych w wykazie 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 584 (32,1% ogółu) w 2012 r. i 776 
(37,2%) w 2015 r. W czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports 
liczba publikacji wyniosła 418 (23,1%) w 2012 r. i 538 (25,8%) w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 126) 

7. W poszczególnych latach okresu 2012-2015 liczba złożonych ogółem wniosków 
na badania32 prowadzone w UMCS wyniosła odpowiednio: 129, 181, 183, 116,  
a przyjętych do realizacji: 36 (27,9%), 42 (23,2%), 39 (21,3%), 38 (32,7%), z tego 
liczba zakończonych projektów wyniosła: 30 (71,4%), 26 (61,9%), 29 (74,3%),  
34 (89,5%).  
W strukturze złożonych ogółem wniosków o dotacje, wnioski skierowane do 
Narodowego Centrum Nauki („NCN”) stanowiły w ww. okresie od 90,6%  
(w 2013 r.) do 87,9% (w 2015 r.). Liczba wniosków złożonych do ww. instytucji 
wyniosła w poszczególnych latach: 116, 164, 161, 102, a przyjętych do realizacji:  
21 (18,1%), 30 (18,2%), 26 (16,1%), 24 (23,5%), z tego liczba zakończonych 
projektów wyniosła: 18 (85,7%), 15 (50%), 17(65,3%), 21 (87,5%).  
Kierownik Biura ds. Badań Naukowych UMCS odnosząc się do ww. wielkości 
wskaźników przyjętych przez NCN wniosków do realizacji (od 18,1 do 23,5%)  
wyjaśniła m.in, że „ według statystyk konkursów NCN zamieszczonych na stronie 
www.ncn.gov.pl skuteczność aplikowania przez wszystkich wnioskodawców 
składających do NCN wnioski o realizację projektów wahała się w porównywalnym 
okresie od 15,8% do 23%. Badania naukowe w tym zakresie realizowane są  
w trybie kilkuletnim”. 

 (dowód: akta kontroli, str. 127-131, 446-447) 

                                                      
32 Dotyczy dotacji z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz dotacji na 

„badania własne” realizowane na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r., poz. 2045 ze zm.)  
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8. Z grupy 43 nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora,  
którzy w latach 2014/2015 i 2015/2016 z powodu wskazanego w art. 120 ustawy  
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym33, tj. upływu terminu do 
uzyskania doktora habilitowanego utracili możliwość zatrudnienia na stanowisku 
adiunkta – UMCS nikogo nie zatrudnił na stanowisku starszego wykładowcy,  
z 14 osobami rozwiązano stosunek pracy, a 29 osób zatrudniono na stanowisku 
asystenta na podstawie  § 109 ust. 4 statutu UMCS.  
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego Uczelni wyjaśniła, że „zatrudnianie na 
stanowisku asystenta osób, które nie zrobiły habilitacji w czasie przewidzianym  
w ustawie i statucie UMCS, ma na celu dokończenie przez nie procedur i prac 
habilitacyjnych. W sytuacji tych pracowników, zatrudnienie na stanowisku 
asystenta jest mniej obciążające niż zatrudnienie na stanowisku starszego 
wykładowcy”. 

(dowód: akta kontroli, str. 132-136) 

9. Decyzje o zatrudnianiu nauczycieli akademickich na wszystkich stanowiskach  
w UMCS opierają się na analizie obciążeń dydaktycznych, wynikających  
z aktualnej i planowanej liczby studentów oraz liczby prowadzonych kierunków  
i specjalności, dokonywanej na szczeblu katedry, zakładu i wydziału, na podstawie 
przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym, statutu UMCS oraz uchwały nr XXII – 
9.3/13 Senatu z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie polityki zatrudnienia w grupie 
nauczycieli akademickich. Przepisy wewnętrzne uczelni określają m.in. zasady 
zatrudnienia uwzględniające ustalone proporcje pomiędzy liczbą osób 
zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych w odniesieniu do liczby nauczycieli 
zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych. 

(dowód: akta kontroli, str. 133) 

10. Liczba osób zatrudnionych w UMCS na stanowisku adiunkta po raz pierwszy  
w kolejnych latach 2014-2016 wyniosła odpowiednio: 42, 41, 38, w tym m.in. liczba 
osób które uzyskały stopień doktora; pracując na stanowisku asystenta w ww. 
uczelni – 28, 21,19; na studiach doktoranckich prowadzonych w uczelni lub po ich 
ukończeniu – 4,8,7; poza uczelnią – 9,10,10. 

(dowód: akta kontroli, str. 144, 235) 

11.  Jednym z celów „Strategii rozwoju UMCS na lata 2012-2021”, przyjętej przez 
Senat uczelni 23 maja 2012 r. jest optymalizacja struktury kadrowej poprzez 
działania polegające m.in. na określeniu aktualnych i oczekiwanych zadań  
i obowiązków pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach oraz 
analizie kosztów i struktury zatrudnienia. Według wyjaśnień Dyrektora Centrum 
Kadrowo-Płacowego UMCS „Uczelnia nie przewiduje konkretnego stanu 
zatrudnienia kadry akademickiej w określonym czasie, a jedynie działania 
zmierzające do jej rozwoju i dostosowania do aktualnych potrzeb i zadań”. 

(dowód: akta kontroli, str. 235-236) 

12. Spośród 11 wydziałów uprawnionych do nadawania stopnia doktora  
i 10 doktora habilitowanego, trzy34 posiadały, poza wymogami określonymi  
w ustawie o stopniach naukowych, dodatkowe regulaminy określające m.in. 
minimalne wymogi dotyczące otwarcia przewodu doktorskiego, a dwa wydziały35 
posiadały dodatkowe regulaminy określające m.in. minimalne wymogi dotyczące 
wszczęcia postępowania habilitacyjnego. 

(dowód: akta kontroli, str. 236-237) 

                                                      
33 Dz. U. z 2016 r. poz.1842 ze zm. 
34 Wydział Humanistyczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii,  Wydział Politologii. 
35 Wydział Biologii i Biotechnologii i  Wydział Politologii. 
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13. UMCS wspierał rozwój naukowy swoich pracowników poprzez m.in: udzielanie 
płatnych urlopów naukowych w celu przeprowadzania badań poza uczelnią; 
udzielanie płatnych urlopów na przygotowanie rozpraw doktorskich; przyznawanie 
stypendiów naukowych na przygotowanie rozprawy doktorskiej; finansowanie  
w części lub w całości przewodów doktorskich lub postępowań habilitacyjnych; 
przyznawanie nagród za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego dla 
nauczyciela akademickiego, który nie ukończył 40-go roku życia oraz za uzyskanie 
tytułu profesora przed ukończeniem 50-go roku. 

(dowód: akta kontroli, str. 238) 

Uczelnia zapewniła warunki do rozwoju kadr naukowych. W badanym okresie 
wzrosła znacząco liczba nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy 
doktora i doktora habilitowanego. Wzrosła także liczba publikacji naukowych. Na 
koniec listopada 2016 r. uczelnia uzyskała zbliżoną do ustalonej przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego referencyjnej liczby 13 studentów i doktorantów 
przypadających na zatrudnionego nauczyciela akademickiego. UMCS wspierał 
rozwój naukowy swoich pracowników. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli36, wnosi o egzekwowanie kar umownych za 
nieterminowe wpłaty należności dotyczących przeprowadzenia postępowań 
habilitacyjnych przez pracowników innych uczelni. 

VI. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, a drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza 
się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.    

Lublin, dnia       maja 2017 r. 

 Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

 
 

 

  
  

                                                      
36 Dz. U. z 2015 r., poz.1096, ze zm. 
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