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Uczelnia wyższa a KPA
•

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

•

Art. 207. 1. Do decyzji, o których mowa w art. 169 ust. 10 i 11 oraz art. 196 ust. 3, decyzji podjętych przez organy uczelni, kierownika studiów
doktoranckich lub dyrektora jednostki naukowej w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, a także w sprawach nadzoru nad
działalnością uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego i doktoranckiego, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.
Jakie decyzje podlegają KPA:
Przyjęcia,
Nieprzyjęcia,
Skreślenie dyscyplinarne,
Skreślenie na własną prośbę,
Skreślenie z powodu braku postępów w nauce,
Skreślenie z powodu niepodjęcia studiów,
Skreślenie z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku,
Skreślenie z powodu niewniesienia opłat,
Skreślenie z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej,
Skreślenie z powodu śmierci,
Skreślenie z powodu ukończenia studiów,
Decyzja o nadaniu tytułu zawodowego,
Przyznanie stypendium (różne typy),
Nieprzyznanie stypendium,
Uchylenie skreślenia,
Uchylenie nieprzyznania stypendium,
Podtrzymanie skreślenia, etc…
.
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Studia podyplomowe
• Istnieją wyroki sądów twierdzące, że ponieważ
słuchacz studiów podyplomowych nie jest
studentem więc nie stosuję się wobec niego
zawężająco art. 207, w związku z tym
WSZYSTKIE decyzje wobec słuchacza studiów
podyplomowych podlegają KPA

Jak dostarczyć skutecznie decyzje
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USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Art. 39.
Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.
Art. 39 1.
[§ 1. Doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.2)), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania:
1) wystąpił do organu administracji publicznej o doręczenie albo 2) wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków.]
<§ 1. Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni
jeden z następujących warunków:
1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres
elektroniczny.>
<§ 1a. Organ administracji publicznej może zwrócić się do strony lub innego uczestnika postępowania o wyrażenie zgody na
doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego w innych, określonych przez organ kategoriach spraw indywidualnych
załatwianych przez ten organ.
§ 1b. Organ administracji publicznej może wystąpić o wyrażenie zgody, o której mowa w § 1 pkt 3 lub w § 1a, przesyłając to
wystąpienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny strony lub innego uczestnika postępowania.
§ 1c. Do wystąpienia, o którym mowa w § 1b, nie stosuje się art. 46 § 3–8.
§ 1d. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
organ administracji publicznej doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.>

Praktyka doręczenia
•
•
•
•

Można doręczać:
Osobiście
Kurierem
Pocztą polską za potwierdzeniem odbioru
(wymagana rejestracja potwierdzeń i nadań)
• ePUAP

Czy ePUAP jest dla uczelni niepublicznych?
• ePuap jest dla Instytucji Publicznych
• uczelnia niepubliczna realizuje cele instytucji
publicznej

Skala problemu
• Założenia: 2500 studentów i słuchaczy
• Ilość decyzji 800/rok
• Koszt wysyłki (bez kosztów przygotowania)
~5000zł
• Wysoki koszt pracy przy rejestracji nadania i
przyjęcia „zwrotki”

Uczelniany Bank Informacji
• System rozwijany od 2000 roku
• Autor dr Marcin Inkielman (pierwszy
developer)
• Architektura cienki klient (tylko przeglądarka)
• Jest w pełni zintegrowany
• Obsługuje większą część procesów
biznesowych WSISiZ

Realizacja
• Implementacja przesyłania danych z systemu
Uczelniany Bank Informacji do ePUAP
• Implementacja przesyłania danych z ePUAP do
systemu Uczelniany Bank Informacji
• „rejestracja” profilu ePUAP w UBI za pomocą
wysłania spersonalizowanego podania

Problemy
Po co to studentom/słuchaczom?
• możliwość wyboru OFE czy ZUS
• powolna informatyzacja urzędów będzie
skutkować zwiększeniem usług możliwych do
autoryzacji via ePUAP
• PITy za 2014 – jaka autoryzacja będzie
wybrana?

