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Dotyczy: Podstawowych kwestii rozbieżnych, co do stanowiska Związków 
Zawodowych w stosunku do propozycji Władz Uczelni - Regulaminu Nagród Rektora. 
 
 
 Dla Związków Zawodowych – wyrazicieli interesów pracowników, w tym 
przypadku nauczycieli akademickich, jak i również interesu Uczelni – kwestia tzw. 
Nagrody Rektora jest jedną z podstawowych - dla mobilizowania nauczycieli 
akademickich w osiąganiu jak najlepszych efektów naukowych, dydaktycznych i 
organizacyjnych. Jest to zgodne z ideą ustawodawcy, który stworzył dla wszystkich 
nauczycieli,  możliwość ubiegania się o tę nagrodę a Rektora zobowiązał do stworzenia 
warunków (np. zespołów badawczych, realizacji się w dydaktyce, realizowania się w 
sprawach organizacyjnych, obiektywnej oceny dorobku każdego nauczyciela 
akademickiego itp.) dających każdemu nauczycielowi taką szansę na jej otrzymanie. 
 Zdaniem ZZ, każda nagroda a w szczególności Nagroda Rektora spełnia 
podstawowe cele:  
 

1. Społeczne - dowartościowania indywidualnego lub zespołowego nauczycieli 
akademickich (w tym także pracowników niebędących nauczycielami 
wnoszących znaczący wkład w osiągnięcia zespołowe); 

2. Indywidualne dla każdego nauczyciela akademickiego – inspirujące jego do 
podejmowania wszelkich działań umożliwiających efektywne zaistnienie w 
celach realizowanych przez Uczelnie. 

 
 W warunkach Uczelni możliwości powyższe powinien określać wspomniany wyżej 
regulamin. Winien on zawierać takie zapisy, które we wszystkich trzech kategoriach 
nagrody (naukowa, dydaktyczna, organizacyjna) określają warunki możliwe do ich 
osiągnięcia, bez jakichkolwiek sztucznych ograniczeń  formalnych w istocie mogących 
zamykać znacznej części nauczycieli możliwość kiedykolwiek otrzymania takiej 
nagrody. 
 Przedstawiony przez Pana Rektora projekt zmian w aktualnie obowiązującym 
regulaminie zdaniem ZZ, co zostało wyrażone podczas kilkukrotnych uzgadniań z 
Władzami Uczelni nie może być – pomimo dobrej woli i konstruktywnych propozycji 
zmian ze strony ZZ zaakceptowany w przedstawionym kształcie. Z następujących 
powodów: 

1. Projekt dotycz tylko zmian w jednej kategorii nagrody – naukowej; zawierającej 
przepisy restrykcyjne wręcz, ograniczające w sposób formalny możliwości 
osiągnięcia takiej nagrody przez znaczną część nauczycieli akademickich; 



2. Projekt nie zawiera żadnych propozycji zmian w pozostałych kategoriach 
nagród (dydaktycznych, organizacyjnych) pomimo, że zdaniem ZZ zmiany takie 
są niezbędne (co zostało wyartykułowane przez ZZ). Obecne zapisy dotyczące 
tych nagród są bardzo ogólne pozwalające na dużą uznaniową dowolność w ich 
przydzielaniu; 

3. ZZ zawodowe stoją na stanowisku, że regulamin powinien być aktualizowany 
całościowo dla wszystkich kategorii nagród a nie jak to przedstawiono tylko dla 
jednej. Nagroda Rektora dla nauczyciela akademickiego obojętnie od kategorii 
ma jednakową wartość nobilitująca jego prac. 

 
 Przedstawiane powyżej sygnalnie problemy związane z omawianym 
regulaminem były podstawą do wyrażenia pisemnych propozycji ZZ stanowiących 
podstawę do wspólnych uzgodnień, co do ostatecznej treści tego regulaminu. 
Obowiązujące przepis (art. 27. pkt 3. Ustawy o związkach zawodowych) nakładają 
na strony obowiązek uzgodnienia stanowisk w sprawie. W znaczeniu 
semantycznym i prawnym, co warto przypomnieć, uzgodnienie oznacza takie 
stanowisko stron, które nie zawiera rozbieżności.  
 Kierując się tą idę i dążeniem do osiągnięcia consensusu, ZZ przystały na 
zaakceptowanie 15 z 17 kwestii spornych projektu zmian regulaminu. W 
pozostałych dwóch kwestiach spornych  ZZ zaproponowały możliwości ich 
wspólnego rozwiązania, przy zachowaniu interesu pracowników jak i Uczelni. 
Propozycje te przez stronę pracodawcy nie zostały zaakceptowane z powodu, jak 
utrzymuje pracodawca,  braku czasu na dalsze uzgodnienia.  Ponadto pracodawca 
zamierza przedstawić swoje propozycje bez uzgodnią z stroną ZZ pod obrady 
Senatu. Jest to z punktu prawnego niezgodne, gdyż Senat nie mam mocy prawnej 
akceptacji nieuzgodnionego regulaminu.  
 Strona związkowa przedstawiła argument iż brak czasu nie jest podstawą ani 
formalną ani prawną do przerwania uzgodnień. Tym bardziej, że na opracowanie 
zmian w regulaminie było dostatecznie dużo czas w bieżącym roku. Tyle, że ZZ 
można było omawiany projekt przedstawić odpowiednio wcześniej a nie dopiero w 
listopadzie 2017 r.  
 Z tego powodu ZZ mają moralne prawo wyrażenia wręcz dezaprobaty dla 
powyższego postepowania Władz Uczelni, w sytuacji gdy wielokrotnie dawały 
dowody koncyliacyjnego podejścia do rozwiązywania różnych problemów.  
 Z tego powodu ZZ nie czują się odpowiedzialne za zaistniałą sytuację, ale nadal 
czują się odpowiedzialne za zdeterminowane postepowanie w sprawie zachowania 
prawa nauczycieli akademickich do osiągania tej nobilitującej nagrody i dalej 
deklarują gotowość do konstruktywnego rozwiązania spornych problemów. 
 Włączanie na tym etapie Senatu do zaistniałego problemu jest, jak zauważono 
wyżej, nieprawne i co najmniej niestosowne w stosunku do ZZ, jako prawnej strony 
w tym procesie. ZZ uważają, że był i jest czas na rozwiązanie tego problemu.  
 Wzajemny szacunek stron, co do ich praw jest kwestią prawną, etyczną i moralną 
w Uczelni Wyższej. 
  

 
  
 
 



 


