
Rada Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie 

 

 

Uchwała nr 4/2021 

z dnia 13 maja 2021 roku 

w sprawie kolejnych zmian w statucie ASP  

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 tj. z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 108 ust. 2 pkt 1 statutu 

ASP, Rada Uczelni, obradująca w pełnym składzie, przedstawia Senatowi ASP opinię o propozycji zmian 

w Statucie ASP – wraz z uzasadnieniem i uwagami. Stanowisko Rady zostało przyjęte jednomyślnie. 

Opinie dotyczące każdej ze zmian z osobna zostały przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

 
W imieniu Rady – przewodniczący 

 
 
 

prof. dr hab. Jacek Osiewalski 
  



Załącznik do Uchwały Rady Uczelni z dnia 13 maja 2021 roku 
 

Uwagi RU do projektu uchwały Senatu, wprowadzającej zmiany w Statucie ASP 

 

 

Uchwała nr      /2021  
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

z dnia      maja 2021 r.  

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w zw. z § 108 ust. 1 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w  Krakowie uchwalonego uchwałą Senatu nr 51/2019 w dniu 13 czerwca 2019 r., zmienionego 
uchwałami Senatu nr 20/2020 z dnia 11 maja 2020 r., nr 36/2020 z 21 października 2020 r. 
oraz  nr  4/2021 z 13 stycznia 2021 r., Senat ASP uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. W Statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stanowiącym załącznik 
do  uchwały Senatu ASP nr 51/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r., zmienionego uchwałami Senatu 
nr 20/2020 z dnia 11 maja 2020 r., nr 36/2020 z 21 października 2020  r. oraz nr 4/2021 
z  13  stycznia 2021 r. wprowadza się zmiany wskazane w ust. 2 – ust. 9. 

 
2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Dopuszcza się stosowanie w oficjalnych dokumentach uczelni zarówno męskich 
jak  i żeńskich form stanowisk i funkcji. 
2. Uczelnia jest samorządną społecznością nauczycielek i nauczycieli akademickich, studentek 
i  studentów, doktorantek i doktorantów oraz pracownic i pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi, działającą na zasadach i dla osiągnięcia celów określonych 
w  ustawie i w niniejszym statucie. 
3. Osoby, o których mowa w ust. 2,tworzą wspólnotę uczelni.”. 

OPINIA RADY UCZELNI: proponowane brzmienie ustępu 1 jest godne poparcia, natomiast już 
ustęp 2 (redagowany zgodnie z duchem ustępu 1) wskazuje na możliwe praktyczne 
niedogodności (wydłużenie zapisów, zmniejszające ich czytelność), a także na trudności 
z logicznie konsekwentnym utrzymaniem podwójnych (męskich i żeńskich) form nazw. 
Zauważyć należy, że w ustępie 2 najpierw użyto nazw w obu formach, a następnie zapisano 
„oraz pracownic i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi” – konsekwencja 
wymagałaby niewygodnie długiego zapisu „oraz pracownic niebędących nauczycielkami 
akademickimi i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi”. Rada Uczelni 
pozytywnie opiniuje nowe brzmienie § 3, zwracając jednak uwagę na możliwe niepożądane 
skutki stosowania nazw stanowisk i funkcji w dwóch formach, męskiej i żeńskiej, w tym 
wątpliwości interpretacyjne zapisów dokumentów stanowionych przez Uczelnię, w których 
obecnie użyto wyłącznie formy męskiej. Możliwym rozwiązaniem byłoby doprecyzowanie 
zapisu nowego § 3 o zastrzeżenie, że ilekroć w takich dokumentach stosowana jest wyłącznie 
forma męska, oznacza to, że jako nazwa własna stanowiska lub funkcji dotyczy jednakowo 
osób obydwu płci.  



3. W § 29 Statutu dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„Rektor przedstawia sprawozdanie będące podsumowaniem przeprowadzonych działań 
i porównaniem ich z programem wyborczym. Pierwszy raz po okresie dwóch lat i drugi raz przed 
zakończeniem kadencji. Sprawozdanie jest podawane do wiadomości członków wspólnoty 
uczelni.”.  

OPINIA RADY UCZELNI: zdecydowanie pozytywna; proponowany zapis podnosi standardy 
komunikacji ze wspólnotą Uczelni i wzmacnia demokrację akademicką. Rada Uczelni 
proponuje, by ten zapis wszedł w życie w dniu wprowadzenia do Statutu ASP tych zmian, a nie 
z dniem rozpoczęcia nowej kadencji Rektora. 

4. § 30 ust. 6 pkt 2 Statutu otrzymuje nowe brzmienie: 

„prorektorzy i dziekani;”. 

OPINIA RADY UCZELNI: pozytywna. 

5. § 45 ust. 3 skreśla się.  

OPINIA RADY UCZELNI: pozytywna. 

6. § 50 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:   

„Kierownika katedry spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień́ 
doktora powołuje rektor. Kandydata do powołania na funkcję kierownika katedry rektorowi 
przedstawia dziekan w oparciu o wskazanie dokonane przez pracowników katedry spośród 
ich  grona.”. 

OPINIA RADY UCZELNI: negatywna. Ustęp 2 punkt 2 w § 50 stanowi, że do zadań kierownika 
katedry należy „dbanie o warunki rozwoju artystycznego i naukowego pracowników katedry, 
ocenianie wyników ich pracy (...)”, zaś § 11 określający funkcje katedry stanowi, że (ust. 1) 
„jest jednostką organizacyjną uczelni realizującą zadania dydaktyczne, twórcze i badawcze”, 
a do podstawowych jej zadań należy (ust.2): „1) prowadzenie prac artystycznych, naukowych, 
badawczych i rozwojowych, ukierunkowanych w szczególności na powiększanie dorobku 
uczelni podlegającego ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265–270 
ustawy; 2) kształcenie i doskonalenie kadry uczelni”. Z tych zapisów Statutu ASP (oraz z tradycji 
akademickiej) wynika, że katedra jest podstawową jednostką organizacyjną realizującą 
zadania naukowo-badawcze i związane z kształceniem kadry. Kierownik katedry musi być 
liderem w zakresie badań i formowania młodszej kadry, tj. mieć dostatecznie duży i formalnie 
potwierdzony dorobek naukowo-badawczy (własny) oraz niekwestionowany autorytet. 
Formalnym dowodem odpowiedniego i samodzielnego dorobku jest stopień doktora 
habilitowanego; stopień doktora jest uzyskiwany za pracę pod kierunkiem promotora. 
Kierownik katedry nie jest tylko funkcją organizacyjno-zarządczą, lecz przede wszystkim 
merytoryczną, ściśle związaną z działalnością naukowo-badawczą i artystyczną, a dokładniej 
ze sterowaniem badaniami indywidualnymi i zespołowymi. (Podkreślenia RU) 

 



7. § 74 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:  

„Organizację i tok studiów podyplomowych określa regulamin nadany przez rektora.”.  

OPINIA RADY UCZELNI: pozytywna. 

8. § 104 [Tytuły honorowe i inne wyróżnienia] otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Tytułami honorowymi uczelni są:  
1) doktor honoris causa,  
2) profesor honorowy.  

2. Rektor może wyróżnić medalem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (zwanym 
medalem ASP) absolwenta, który uzyskał ocenę celującą za część lub całość pracy 
dyplomowej. Szczegółowe zasady przyznawania medalu ASP określa Regulamin 
Studiów. Wzór medalu ASP określa załącznik nr 4 do Statutu. 
3. Senat może uhonorować szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby 
fizyczne lub prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które zasłużyły 
się dla uczelni, Medalem Jana Matejki lub Statuetką Gloria Akademia. Szczegółowe 
zasady przyznawania Medalu i Statuetki oraz ich wzory określi uchwała Senatu.  
4. Senat lub Rektora mogą zdecydować o innych sposobach uhonorowania osób lub 
ich pamięci.”  

 
OPINIA RADY UCZELNI: pozytywna. 
 

9. Załącznik nr 4 do Statutu otrzymuje brzmienie: 

 
Wzór sztandaru uczelni: 

 



 
 
Wzór znaku uczelni (logo): 

 
 
Wzór medalu ASP: 
 

 



 

 

 

OPINIA RADY UCZELNI: pozytywna. 

§ 2  

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w brzmieniu 
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 
rozpoczęcia nowej kadencji Rektora.  

RADA UCZELNI proponuje skreślenie „z wyjątkiem § 1 ust. 3,” w związku z powyższą opinią do 
§ 29 ust. 4. 


