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Dotyczy: Stanowiska Związków Zawodowych działających w ZUT w sprawie nieprawnych zapisów 
w Statucie Uczelni oraz niezgodnych z zasadami prawa interpretacji przez Władze Uczelni, 
postanowień art. 120 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym – nie korzystnych dla adiunktów bez 
habilitacji. 
 

Prezentowane przez Związki Zawodowe stanowisko, które zostało oparte wyłącznie o 
obowiązujące w tym względzie przepisy prawne, oficjalną wykładnie rozumienia art. 120 ustawy 
prawo o szkolnictwie wyższym, korzystne orzeczenia sądowe dotyczące pracowników Naszej 
Uczelni  przywróconych orzeczeniami sądowymi do pracy, jest nadal nie akceptowane, z 
niezrozumiałych społecznie względów, przez Władze Uczelni. 
 Stanowisko uczelni, wedle którego należy rozwiązać umowy o pracę z pracownikami, którzy 
nie uzyskali habilitacji wedle zasad sprzed wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy prawo o 
szkolnictwie wyższym z 2011 roku, jest utrzymywane pomimo jednoznacznego i nie budzącego 
wątpliwości prawnej rozstrzygnięcia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartego w piśmie 
DSW.ZNU.6031.48.2016.ZN z dnia 18.02.2016  w odpowiedzi na złożoną do Niego przez ZZ 
działające w ZUT skargę w tej sprawie.  

W odpowiedzi Minister zajął stanowisko wykazujące niezgodność z prawem zapisów w 
Statucie ZUT i zobowiązał Pana Rektora do wprowadzenia stosownych poprawek prawnych i 
dalszego działania zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy. Stanowisko ministra jest niewątpliwie zgodne ze 
stanowiskiem prezentowanym przez ZZ uważających, że kształtowanie i rozwiązywanie problemów 
pracowniczych musi być realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i zachowanie zasad 
współżycia społecznego względem zatrudnionych na uczelni  pracowników. 

Stanowisko ministra i ZZ jest ponadto zgodne z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 
12.01.2016 syg. Akt II PK 195/15.  

Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu stwierdza, cyt.: „oznacza to, że okres zatrudnienia na 
stanowisku adiunkta powinien trwać do dnia 30.09.2021, bowiem w tej dacie upłynie 8 letni okres 
zatrudnienia, o którym mowa w art. 120 Prawo o szkolnictwie wyższym… w doktrynie prezentowany 
jest jednolity pogląd, że skoro uczelnią wyższym pozostawiono autonomię kształtowania okresów 
pozwalających na uzyskanie tytułu naukowego doktora lub doktora habilitowanego, to okres 
zatrudnienia powinien być liczony na nowo, tj. nie powinno się uwzględniać okresów zatrudnienia na 
stanowisku asystenta lub adiunkta przypadających przed dniem 1.10.2013”. 

Ponadto SN orzekł – co powinno mieć duże znaczenia dla uwarunkowań w naszej uczelni – 
cyt.: „…zgodnie z zasadami prawa pracy wątpliwości przy interpretacji danego przepisu należy 
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rozstrzygać na korzyść pracownika” 
W aspekcie powyższego nie ma potrzeby dalszego udowadniania błędności postępowania 

władz uczelni  wobec adiunktów bez habilitacji, ale wydaje się uzasadnione  zwrócenie uwagi 
wysokiego senatu na intencję ustawodawcy, wyrażoną przez posła sprawozdawcę panią Krystynę 
Łybacką zawartą w Sprawozdaniu Stenograficznym z 87 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 17 marca 2011 r – a więc tuż przed uchwaleniem obowiązującej ustawy, że po 
dwuletnim vacatio legis okres przewidziany na habilitację od 1.X.2013 ma się liczyć od początku. 

Powyższy stan prawny nie koresponduje jednak z niezrozumiałych powodów z celami Władz 
Uczelni, które nie godząc się na powyższe stanowisko wyrażone przez MNiSW  na skargę ZZ, same 
wystąpiło do niego z wnioskiem o ponowną interpretację zapisów art. 120 ustawy.  

Zdziwienie naszej organizacji związkowej budzi fakt, tak uporczywej walki o pozbycie się 
doświadczonych pracowników, którzy przez ostatnie lata dbali o odpowiedni poziom dydaktyczny 
uczelni, kształcili rzesze studentów oraz swoją pracą budowali pozytywny wizerunek uczelni. 

Należy przy tym dodać, że powyższe postępowanie - tylko jako zapytanie skierowane do 
ministra o interpretację, a nie zaskarżenie do odpowiedniego sądu stanowiska MNiSW, nie skutkuje 
żadną mocą prawną, a jedynie jest co najwyżej szerszym zakresowo – co ma wyraz w odpowiedzi 
ministra - objaśnieniem władzom uczelni problemu, o którego wyjaśnienie  się zwracają. 

Należy wyjaśnić, że różnica prawna w podejściu do wyjaśnienia problemu przez ZZ i Władz 
Uczelni polega na tym, że ZZ skorzystały z przysługującej im skargi jako środka prawnego w 
rozstrzygnięci problemu – co skutkowało wydaniem zaleceń, które winny być dla Rektora wiążące, 
zgodnie z kompetencją Ministra.  

Skarga, jako kategoria prawna, wymaga bowiem jednoznacznego rozstrzygnięcia prawnego i 
takie minister podjął przyjmując stanowisko Związków Zawodowych za w pełni uzasadnione.  

Natomiast w odpowiedzi na wspomniane pismo Pana Rektora do ministra o stosowną 
interpretację art. 120 ustawy, tenże w swojej odpowiedzi pismem nr DSW.ZNU.6031.48.2016.2.ZM 
z 28.04.2016 udzielił wyłącznie informacji opisującej problemy dotyczące interpretacji, ale nie 
przedstawił prawnego stanowiska. Wyraził je natomiast w odpowiedzi na skargę Organizacji 
Związkowych, z którego nie wycofywał się czyniąc je obowiązującym jako oficjalną interpretację 
art. 120 ustawy  – tj. cyt. „okresy zatrudnienia przed 1 października 2013 nie podlegają do 
określonego w statucie limitu czasu . Zatem 8 letni okres liczy się od momentu wejścia w życie 
przepisu, czyli od 1 października 2013 roku.”.  

Analiza formalno - prawna, oraz intencjonalna wspomnianej odpowiedzi ministra z dnia 
28.04.2016, z pozoru zgodna z oczekiwaniami władz uczelni, jest w istocie druzgocąca dla 
stanowiska i linii interpretacyjnej zajmowanych w tej sprawie przez te władze. 

Minister daje bowiem władzom uczelni w sposób jednoznaczny sygnał do zmiany swojego 
nie prawnego stanowiska, także z następujących dodatkowych powodów prawnych i społecznych: 
1. Minister zwraca uwagę, że jeżeli uczelnia przyjmie nie prawną interpretację przepisu art. 120 

ustawy to  taką samą linię interpretacyjną i takie samo stosowanie nie korzystnych przepisów dla 
adiunktów bez habilitacji z mocy zarówno ustawy kodeksu pracy (art. 183a 183b oraz 183c par.3 
oraz innych obowiązujących przepisów – należy stosować wobec wszystkich adiunktów bez 
habilitacji, a nie tylko wobec części,  jak zastosowano w naszej uczelni. Dotychczasowe działanie 
Rektora jest drastycznym naruszeniem praw pracowniczych i ich dyskryminacją. 

2. Minister akcentuje w sposób dotychczas nie stosowany w relacjach minister – władze uczelni 
postanowienia przepisu art. 32 Konstytucji RP, w którym podkreśla, że cyt. „należy mieć na 
uwadze art. 32 konstytucji, który stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi….nikt nie może być 
dyskryminowany….z jakiejkolwiek przyczyny”. Zamieszczenie w piśmie takiego rodzaju 
pouczenia wskazuje na dostrzeżone nieprawidłowości w postępowaniu Władz Uczelni wobec 
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tylko części adiunktów, a powinno się tak samo postępować wobec wszystkich adiunktów bez 
habilitacji. 

3. Minister ponadto po raz kolejny podkreśla, iż omawianą normę zawartą w konstytucji powtarza w 
swoich postanowieniach ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy poprzez którą 
ustawodawca nakazuje cyt. „Równe traktowanie w zatrudnieniu wszystkich pracowników”. 

 
Należy zwrócić uwagę, że zarówno minister, jak i Związki Zawodowe mają świadomość, że 

w przypadkach dokonania złamania prawa pracowniczego, o czym było wyżej, ostatecznym organem 
rozstrzygającym są Sądy Pracy. Pracownicy w toku postępowań sądowych jako niewątpliwie słabsza 
strona sporu mogą dochodzić swoich praw, ale mimo wygranych, nierzadko przy tym z powodu 
zwolnień z pracy,  podupadają na zdrowiu zarówno psychicznym jak i fizycznym oraz ponoszą 
niemałe koszty finansowe.  

Z drugiej strony Uczelnia na koszty sądowe, z reguły, nie zwraca uwagi, bo osoby faktycznie 
winne uchybień i łamania prawa nie ponoszą ich z własnych kieszeni.  

W związku z tym niezależnie od wyniku sprawy zawsze tracą pracownicy i uczelnia, ale nie 
osoby odpowiedzialne. 

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca nie powinien za wszelką cenę  szukać podstawy, 
nawet wątpliwej prawnie,  by zastosować wobec swoich pracowników niekorzystne dla nich 
rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 94 Kodeksu Pracy, który to przepis ma również zastosowanie do 
Rektora Wyższej Uczelni, pracodawca ma obowiązek: przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, 
ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, stosować obiektywne i sprawiedliwe 
kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy 
zasad współżycia społecznego. Ponadto istotnym i oczywistym obowiązkiem pracodawcy, czyli 
również Rektora Uczelni jest dbanie o dobro zakładu pracy i jego pracowników, co stoi w 
sprzeczności z prowadzeniem nagonki na wybranych nauczycieli akademickich, szukaniem sposobu, 
by danych pracowników jak najszybciej pozbyć się z uczelni, niezależnie od posiadanej podstawy 
prawnej, prowadzenie kosztownych dla uczelni sporów w Sądach pracy, bez uzasadnienia prawnego. 

 Ma to niestety miejsce na naszej uczelni nie tylko wobec adiunktów bez habilitacji, ale także 
wobec innych grup pracowniczych, w imieniu których związki zawodowe występują wobec władz 
uczelni.  

Oczekujemy, że władze uczelni natychmiast zastosują się do stanowiska ministra zawartego 
w jego odpowiedzi na skargę Związków Zawodowych, powyższych uwarunkowań prawnych i 
zaniechają sprzecznych z prawem haniebnych działań wobec swoich pracowników i wprowadzą 
zgodne z  obowiązującym prawem zapisy do Statutu ZUT. 

Było by to czymś wyjątkowo niefortunnym, aby ten problem pozostawić do rozwiązania 
nowym władzom uczelni i nowemu senatowi. 
 


