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REKOMENDACJA W SPRAWIE STATUSU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. 

20 lat minęło od przyjęcia przez UNESCO, a co z jej stosowaniem?  

 

Część 1.  

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” domagając się respektowania praw 

pracowniczych, podczas dyskusji projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

opiera się na „twardych” przesłankach. W ostatnich latach KSN często powoływała się na 

nowsze Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiej Karty Naukowca1 …, między 

innymi w dziesiątą rocznice jego przyjęcia, zwracając uwagę ówczesnego Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego na deklaratywne odnoszenie się do Zalecenia KE. Obecnie 

Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) zwraca 

uwagę na już dwudziestą rocznicę „Rekomendacji w sprawie statusu nauczycieli 

akademickich z 11. listopada 1997 roku”2. Także przy tym dokumencie powstaje pytanie, w 

jakim zakresie Rekomendacja jest, a raczej ma być wdrożona w polski system szkolnictwa 

wyższego. Domaganie się respektowania praw pracowniczych ma podstawy prawne także w 

wymienionych dokumentach międzynarodowych. O prawach i obowiązkach zawartych w 

Rekomendacji UNESCO warto -przypomnieć z okazji tej okrągłej rocznicy jej przyjęcia i 

związanych z tym uroczystości. Tak więc, jaki już od 20 lat, UNESCO powinien być status 

nauczycieli akademickich? 

Na Uniwersytecie Paryż 1 Panteon-Sorbona, w 20. rocznicę przyjęcia przez UNESCO 

dla państw członkowskich Rekomendacji, dyskutowano aktualny temat wolności 

akademickiej i statusu zawodowego pracowników uczelni. Obchody tej rocznicy odbyły się 

31 października br., na marginesie 39 Konferencji Generalnej UNESCO. Udział w 

konferencji więzły osoby z całego spektrum edukacji, członkowie kierownictwa Education 

International (EI), liderzy uniwersytetów, nauczyciele akademiccy i studenci. Zwrócono 

uwagę, że naukowcy zostali pozbawieni wielu praw i wolności, które wyszczególnia 

Rekomendacja UNESCO3. 

Dla uprzytomnienia zmian warunków pracy, były Prezydent Uniwersytetu Paryż 1 

Panteon-Sorbona, Georges Haddad, przedstawił początki swojej kariery. Kiedy ją zaczynał 

jako asystent, mógł za swoją pensje wynająć mieszkanie w centrum Paryża. Dzisiaj nie jest to 

możliwe. Podkreślił on znaczenie badań w szkolnictwie wyższym, że „bez badań wszystko 

inne nie jest możliwe”. Stwierdził, że badania mają kluczowe znaczenie dla pracy i kariery 

nauczycieli akademickich. Zwrócił uwagę na to, że „status pracowników szkolnictwa 

wyższego ma kluczowe znaczenie dla utrzymania nie tylko silnych instytucji edukacyjnych, 

ale także dla ochrony zasad demokratycznych”.  

                                                 
1 Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu 

Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005H0251&from=PL  
2Rekomendacji w sprawie statusu nauczycieli akademickich z 11. listopada 1997 roku. Konferencja Generalna 

Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), 20 str. 

http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Rekom.UNESCO_w_spr.naucz.akademickich.pdf  
3 https://www.ei-ie.org/en/detail/15507/the-‘core-value’-of-academic-freedom-is-voiced-in-paris  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005H0251&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005H0251&from=PL
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Rekom.UNESCO_w_spr.naucz.akademickich.pdf
https://www.ei-ie.org/en/detail/15507/the-'core-value'-of-academic-freedom-is-voiced-in-paris


Podczas tego wydarzenia opublikowano raport pod znamiennym tytułem: "Dwadzieścia 

lat później: międzynarodowe wysiłki na rzecz ochrony praw nauczycieli akademickich są 

niewystarczające", autorstwa Nelly Stromquist4 z College of Education, University of 

Maryland, US. Warto wiedzieć, że dla nauczycieli przyjęto oddzielną rekomendację5. 

 

Mogłoby wydawać się, że opracowując nowe prawo o szkolnictwie wyższym, nastąpi 

sprawdzenie przestrzegania Rekomendacji i wspomożenie się tym podstawowym 

dokumentem, zwłaszcza, że Ustawą 2.0 mamy zbliżać się do reguł obowiązujących w krajach 

o najwyższym poziomie kształcenia. Zapisy tej Rekomendacji, są jednak mało 

rozpowszechnione i nie są przywoływane przy opracowywaniu dotychczasowych regulacji w 

szkolnictwie wyższym. Kuriozalne i symptomatyczne jest, że do Rekomendacji UNESCO w 

swoim projekcie założeń (z bogatą literaturą), do aktualnie tworzonej Ustawy 2.0, nie odniósł 

się nawet prof. Marek Kwiek, będący kierownikiem Katedry UNESCO Badań 

Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego UAM w Poznaniu6. W wymaganiach do 

założeń Ustawy 2.0, wprawdzie nie było spraw pracowniczych - czy według Ministerstwa 

miał je regulować etos akademicki? - lecz Rekomendacja dotyczy nie tylko spraw ściśle 

pracowniczych i chyba warto byłoby uzasadnić nią propozycje założeń systemowych, gdyby 

były z nią zgodne. Rekomendacja wyraźnie kontrastuje także z pierwotnym zamysłem 

Ministerstwa, kształtowania Ustawy 2.0 bez regulowania spraw pracowniczych, lecz również 

stanowiskiem wielu rektorów i ich przedstawicielstw, o potrzebie minimalizowania praw 

pracowniczych oraz roli związków zawodowych w szkolnictwie wyższym i nauce.  

Czy można opisać szkolnictwo wyższe bez wyczerpującego ujęcia statusu nauczycieli 

akademickich? UNESCO przed dwudziestu laty zarekomendowało ujednolicenie zasad 

działalności szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności opisując warunki pracy 

najważniejszego składnika systemu kształcenia i badań – pracownika. Dotychczasowe 

doświadczenie KSN, w tym nieukończone jeszcze korowody z odpowiednimi zapisami w 

projekcie Ustawie 2.0, świadczą o braku zrozumienia dla światowych doświadczeń.  

Rekomendacja odnosząc się do statusu nauczycieli akademickich, zarazem kreśli zakres 

działalności związków zawodowych w szkolnictwie wyższym i nauce, podając wykaz spraw 

wpływających na status pracownika. Dotyczy ona: celów i polityki szkolnictwa wyższego, 

obowiązków i zadań placówek w tym ich autonomii i sprawozdawczości, praw i wolności 

osób w tym swobód akademickich i praw obywatelskich, praw do publikacji i wymiany 

informacji oraz samorządności i kolegialności, obowiązków i odpowiedzialności nauczycieli 

akademickich, przygotowania do zawodu oraz szeroko ujmuje warunki zatrudnienia. Warto 

przytoczyć szereg zapisów Rekomendacji, ku uwadze autorów i opiniodawców Ustawy 2.0. 

W nawiasach są podane numery punktów Rekomendacji.  

Mająca zastosowanie wobec ogółu nauczycieli akademickich (2), Rekomendacja 

stwierdza, że placówki szkolnictwa wyższego, a w szczególności uniwersytety, są 

wspólnotami uczonych (4). Warunki pracy nauczycieli akademickich winny sprzyjać 

efektywności kształcenia, studiów, badań i działalności okołouniwersyteckiej oraz pozwolić 

im na wywiązywanie się ze swoich obowiązków zawodowych (7). Zalecenie jest jakby 

oczywiste, lecz czy zawsze respektowane.  

                                                 
4 Nelly P. Stromquist: Twenty years later: International efforts to protect the rights of higher education teaching 

personnel remain insufficient. Published by Education International - Oct 2017.  
5 Rekomendacja w sprawie statusu nauczycieli z 5 października 1966 r. Specjalna Konferencja Międzyrządowa 

w sprawie statusu nauczycieli UNESCO, Paryż, 1966.  
6 Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Marek Kwiek z Zespołem. UAM, Poznań, 2016.  



Także ze związkowego punktu widzenia ważne jest stwierdzenie, że organizacje 

reprezentujące nauczycieli akademickich stanowią siłę, która może walnie przyczynić się 

do rozwoju edukacji, a zatem organizacje te powinny, wraz z innymi partnerami i 

zainteresowanymi stronami, uczestniczyć w procesie opracowania polityki szkolnictwa 

wyższego (8).  

Polityka dotycząca finansowania szkolnictwa wyższego powinna traktować je jako 

inwestycję publiczną, która w zasadzie przynosi korzyści długoterminowe i która wynika z 

priorytetów rządowych i publicznych (10.d). Nauczyciele akademiccy powinni mieć prawo 

do publikacji wyników swoich badań lub studiów, w wybranych przez siebie opracowaniach 

książkowych, czasopismach i bazach danych pod własnym nazwiskiem, o ile są oni autorami 

lub współautorami tych publikacji (12).  

Ważne jest stwierdzenie, że uczelnie nie mogą powoływać się na autonomię w 

zamiarze naruszenia praw nauczycieli akademickich (20), zaś o prawdziwej autonomii 

uczelni stanowią: samorządność, kolegialność oraz właściwe (zapewniające przejrzystość 

kierowania (22)) kierownictwo akademickie (21). Tryb zalecanych przez państwo 

mechanizmów kontrolnych powinien, być przedmiotem negocjacji z zainteresowanymi 

uczelniami oraz organizacjami reprezentującymi nauczycieli akademickich (24). W świetle 

różnych pomysłów na kierowanie uczelnią, warto byłoby skomentować termin „kierownictwo 

akademickie”. 

W zakresie praw i wolności akademickich stwierdza się, że nauczyciele akademiccy 

mają prawo do prowadzenia zawodowej działalności pozauniwersyteckiej, szczególnie jeśli 

taka działalność pozwala na podnoszenie kwalifikacji zawodowych lub na zastosowanie ich 

wiedzy w rozwiązywaniu problemów wspólnoty, jednakże pod warunkiem, że działalność ta 

nie narusza ich podstawowych obowiązków wobec placówki, która ich zatrudnia (30). 

Zagadnienia dotyczące administrowania oraz definiowania polityki w szkolnictwie wyższym, 

programów kształcenia, badań, działalności okołouniweryteckiej, podziału środków i innych 

działań winny być przedmiotem decyzji podejmowanych kolegialnie (32).  

To co także KSN podkreślała i podkreśla przy tworzeniu prawa, to zobowiązanie 

każdego badacza do oparcia jego pracy o szczere poszukiwanie prawdy, czego wymaga 

korzystanie przez niego ze swobód akademickich (33). Zobowiązują one także do: 

prowadzenia kształcenia na tyle efektywnego, na ile pozwalają środki przyznane przez 

placówkę lub państwo, w duchu sprawiedliwego i równego traktowania studentów oraz 

opierania prac badawczych i studiów na szczerym poszukiwaniu prawdy, respektując zasadę 

dowodu, bezstronności rozumowania i uczciwości sprawozdania (34.a).  
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Część 2.  

Szczególnie interesujące związkowców zalecane warunki zatrudnienia, są obszernie 

opisane w punktach 40 – 72 Rekomendacji UNESCO. Dużą wagę przykłada się okresowi 

próbnemu w obszarze kształcenia lub badań na poziomie uniwersyteckim. Powinien być on 

uważany za środek zachęty i sposób wprowadzenia osoby początkującej, jako droga do 

ustalenia i przestrzegania właściwych norm zawodowych oraz wspierania rozwoju 

umiejętności zawodowych przyszłego nauczyciela lub badacza. Czas trwania okresu 

próbnego powinien być znany z wyprzedzeniem, a warunki jego zaliczenia winny zależeć 

wyłącznie od kompetencji zawodowych. Jeżeli praca zainteresowanego w tym okresie nie jest 

zadowalająca, powinien on zostać poinformowany o stawianych mu zarzutach dostatecznie 

wcześnie, tak aby przed końcem okresu próbnego mógł usunąć niedociągnięcia. Winien on 

mieć także możliwość zakwestionowania stawianych mu zarzutów (42).  

Nauczycielom akademickim należy zapewnić: jasny i otwarty system przebiegu 

kariery zawodowej, obejmujący jasne procedury w zakresie nominacja, nadawania stopni i 

tytułów, promocji, zwalniania i innych działań podobnej natury (43.a) oraz efektywny, 

zrównoważony i sprawiedliwy system stosunków zawodowych wewnątrz placówki, zgodny z 

normami wymienionymi w dokumentach międzynarodowych (43.b).  

Jednym z głównych instrumentów zachowania swobód akademickich i ich ochrony 

przed arbitralnymi decyzjami, jest system stałego zatrudnienia lub jego funkcjonalny 

odpowiednik. Rozwija on również poczucie indywidualnej odpowiedzialności i pozwala na 

zatrzymanie kompetentnej kadry nauczycieli akademickich (45).  

Bardzo ważny zapis p. 46 stanowi, że bezpieczeństwo zatrudnienia w zawodzie, w tym 

system stałego zatrudnienia lub tam gdzie ma to zastosowanie, jego funkcjonalny 

odpowiednik, winno być zachowane, gdyż posiada ono zasadnicze znaczenie zarówno dla 

systemu szkolnictwa wyższego, jak i dla nauczycieli akademickich. Zgodnie z zasadami 

takiego systemu, nauczyciele akademiccy, którzy są zatrudnieni na stałe mogą - po 

szczegółowej ocenie - zostać zwolnieni wyłącznie z przyczyn natury zawodowej oraz zgodnie 

z przyjętą procedurą. Niemniej, nauczyciele akademiccy mogą być także zwolnieni z 

uzasadnionych przyczyn finansowych pod warunkiem, że wszystkie sprawozdania finansowe 

są poddawane publicznej kontroli, że placówka podjęła wszelkie uzasadnione działania 

umożliwiające unikania zwolnień i że istnieje ochrona prawna zapobiegająca stronniczemu 

stosowaniu procedury zwolnienia. System stałego zatrudnienia lub tam, gdzie ma to 

zastosowanie, jego funkcjonalny odpowiednik, winien być w miarę możliwości zachowany 

nawet w przypadku zmian organizacyjnych bądź w placówce szkolnictwa wyższego, bądź w 

systemie kształcenia i powinien być stosowany po upływie okresu próbnego rozsądnej 

długości wobec tych osób, które spełniają obiektywne i określone kryteria w odniesieniu do 

kształcenia i/lub studiów i/lub badań, za zgodą instancji akademickiej oraz/lub w odniesieniu 

do działalności okołouniwersyteckiej, za zgodą placówki szkolnictwa wyższego. 

Ocena powinna odbywać się z poszanowaniem następujących zasad: opierać się 

jedynie na akademickich kryteriach kompetencji w zakresie badań, kształcenia i innych 

funkcji uniwersyteckich lub zawodowych, według wskazania współpracowników 

zainteresowanego (47.b); procedury ewaluacji winny brać w szczególności pod uwagę fakt, że 



trudno jest zmierzyć osobiste umiejętności, gdyż rzadko ujawniają się one w stałej i 

niezmiennej formie (p.47.c); jeżeli ewaluacja wymaga, w jakiejkolwiek formie, bezpośredniej 

oceny pracy nauczyciela akademickiego przez jego studentów, współpracowników lub 

personel administracyjny, to ocena taka winna być obiektywna, a zastosowane kryteria oraz 

rezultaty ewaluacji winny być przekazane zainteresowanym (47.d); każdy nauczyciel 

akademicki winien mieć prawo odwołania się do niezależnego organu od oceny, która wydaje 

mu się nieuzasadniona (47.f). 

Wymienione są powody zwolnienia jako procedury dyscyplinarnej, stosowanej jedynie 

w przypadku słusznych i dostatecznych przyczyn związanych z postawą zawodową. Należą 

do nich: stałe uchybianie swoim obowiązkom, rażąca niekompetencja, fabrykowanie lub 

fałszowanie wyników badań, poważne błędy finansowe, karygodne zachowanie o podłożu 

seksualnym lub innym wobec studentów, kolegów lub innych członków wspólnoty lub też 

poważne groźby popełnienia czynów karygodnych, szkodzenie procesowi kształcenia (na 

przykład poprzez fałszowanie stopni, dyplomów lub egzaminów w zamian za korzyści 

pieniężne lub usługi seksualne bądź inne, albo domaganie się usług seksualnych, korzyści 

finansowych lub materialnych od pracowników lub kolegów niższych rangą w zamian za 

utrzymanie ich na zajmowanym stanowisku) (50). Od decyzji o zwolnieniu każdy nauczyciel 

akademicki winien mieć prawo odwołania się do niezależnego organu zewnętrznego (na 

przykład do arbitra lub sądu), uprawnionego do wydawania ostatecznych i prawomocnych 

wyroków (51). 

Wykonywanie prawa nauczycieli akademickich do wolności zrzeszania się, winno być 

aktywnie popierane. Należy wspierać negocjacje zbiorowe lub inne równorzędne procedury, 

zgodnie z normami określonymi przez Międzynarodową Organizację Pracy (52). W naszym 

przypadku dotyczy to na przykład PUZP.  

W ramach dobrowolnego procesu negocjacji między organizacjami reprezentującymi 

nauczycieli akademickich i pracodawcami, powinny zostać określone wynagrodzenie, 

warunki pracy i inne kwestie związane z warunkami zatrudnienia (53). Zagwarantowanie 

nauczycielom akademickim prawa do negocjacji za pośrednictwem ich organizacji z 

pracodawcami państwowymi lub prywatnymi; wykonywanie tych praw o charakterze 

kontraktowym lub statutowym, powinno być zapewnione w sposób bezstronny i bez 

nieuzasadnionych opóźnień, przez właściwe procedury, zgodne z prawem krajowym i 

normami międzynarodowymi (54). Zaś w przypadku wyczerpania przewidzianych procedur 

lub zerwania negocjacji między stronami, organizacje nauczycieli akademickich winny mieć 

prawo do innych metod działania, którymi zwykle dysponują inne organizacje w celu 

ochrony swoich uprawnionych interesów (55). Ponadto nauczyciele akademiccy winni mieć 

dostęp do sprawiedliwej procedury odwoławczej i arbitrażowej lub innych równorzędnych 

procedur celem rozstrzygania z pracodawcami sporów dotyczących warunków zatrudnienia 

(56). 

Wynagrodzenia nauczycieli akademickich powinny (57): 

- pozawalać im w należyty sposób oddać się swoim obowiązkom oraz poświęcić niezbędny 

czas na kształcenie ustawiczne i okresowe podnoszenie swojej wiedzy i kompetencji (57),  

- znajdować się na poziomie odpowiednim do znaczenia jakie ich funkcja, posiada dla 

społeczeństwa, jak również do ich odpowiedzialności,  

- pozostawać na poziomie porównywalnym do innych zawodów wymagających posiadania 

analogicznych lub równoważnych kwalifikacji;  



- zapewnić nauczycielom akademickim i ich rodzinom odpowiedni poziom życia, a także 

środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez rozwijanie wiedzy i uczestnictwo 

w życiu kulturalnym lub naukowym; 

- uwzględniać fakt, że na niektórych stanowiskach pracy wymagane jest większe 

doświadczenie i wyższe kwalifikacje, co skutkuje większym zakresem odpowiedzialności; 

- być okresowo rewidowane celem uwzględnienia różnych czynników, takich jak: wzrost 

kosztów utrzymania, ogólna poprawa poziomu życia wynikająca ze wzrostu produkcji lub 

ogólna podwyżka płac i wynagrodzeń,  

a różnice w wynagrodzeniach winny wynikać z kryteriów obiektywnych (59).  

Wynagradzania powinny być według siatki płac uzgodnionej w porozumieniu z 

organizacjami reprezentującymi pracowników, chyba że przewidziane są inne równoważne 

procedury, zgodne z normami międzynarodowymi. Wykwalifikowany nauczyciel 

akademicki, zatrudniony na okres próbny lub czasowo, nie powinien być wynagradzany 

według stawek niższych, niż stawki stosowane w przypadku mianowanych nauczycieli 

akademickich tego samego szczebla (60). Jeżeli na potrzeby ustalania wysokości 

wynagrodzeń, wprowadzony i stosowany jest system oceny zasług, należy wcześniej 

przeprowadzić konsultacje z organizacjami reprezentującymi nauczycieli akademickich (61). 

Obciążenie pracą nauczycieli akademickich winno być sprawiedliwe i zrównoważone, 

pozwalać im efektywnie wywiązywać się ze swoich zadań i obowiązków wobec studentów 

oraz zobowiązań w zakresie studiów, badań i/lub zarządzania uniwersyteckiego, przewidywać 

dla osób nauczających w wymiarze godzin wyższym niż przewidziany, odpowiednie 

wynagrodzenie i powinno być negocjowane z organizacjami reprezentującymi nauczycieli 

akademickich, chyba że istnieją inne równoważne procedury zgodne z normami 

międzynarodowymi (62). Nauczyciele akademiccy winni pracować w otoczeniu nie 

zagrażającym ich zdrowiu lub bezpieczeństwu; powinni również korzystać z zabezpieczenia 

społecznego, w szczególności w zakresie świadczeń chorobowych, wypadkowych i 

emerytalnych oraz z ochrony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmującej 

wszelkie ryzyka, o których mowa w konwencjach i rekomendacjach Międzynarodowej 

Organizacji Pracy. Zabezpieczenie społeczne powinno przysługiwać z mocy prawa (63). 

Gdy nauczyciel akademicki podejmuje zatrudnienie w innej placówce szkolnictwa 

wyższego, nabyte przez niego prawa do emerytury winny podlegać przenoszeniu na szczeblu 

krajowym i międzynarodowym. Organizacje reprezentujące nauczycieli akademickich winny 

mieć prawo do wyznaczenia swoich przedstawicieli do udziału w zarządzaniu i administracji 

systemów emerytalnych nauczycieli akademickich, a w szczególności w przypadku systemów 

prywatnych, finansowanych ze składek (64).  

Nauczyciele akademiccy winni mieć możliwość korzystania z całkowicie lub 

częściowo płatnych urlopów na studia lub badania, tam gdzie ma to zastosowanie, 

przyznawanych w regularnych odstępach czasu (65). Urlopy te powinny być brane pod uwagę 

przy obliczaniu stażu pracy oraz emerytury (66). Ponadto nauczyciele akademiccy powinni 

mieć możliwość okazjonalnego korzystania z całkowicie lub częściowo płatnego urlopu na 

uczestnictwo w działalności zawodowej (67). Urlopy przyznawane w ramach dwustronnych 

lub wielostronnych programów wymiany kulturalnej i naukowej lub w programach pomocy 

technicznej za granicą, powinny być dodawane do okresów zatrudnienia, tak aby zachować 

ciągłość stażu pracy, możliwości awansu oraz prawa do emerytury zainteresowanych w ich 

macierzystej placówce. Dla sprostania dodatkowym wydatkom, związanym z takim pobytem, 

należy przyjąć rozwiązania szczegółowe (68). Nauczyciele akademiccy winni posiadać prawo 

do corocznych płatnych wakacji dostatecznej długości (69). 



Należy uznać wartość pracy świadczonej w zmniejszonym wymiarze czasu pracy 

przez kwalifikowanych nauczycieli akademickich. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w 

niepełnym wymiarze czasu pracy powinni: otrzymywać proporcjonalnie takie samo 

wynagrodzenie oraz korzystać w podstawowym zakresie z takich samych warunków 

zatrudnienia, jak nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy; oraz korzystać z 

warunków odpowiadających warunkom zaproponowanym nauczycielom zatrudnionym w 

pełnym wymiarze czasu pracy w zakresie płatnych urlopów, zwolnień chorobowych oraz 

urlopów macierzyńskich, przy czym powyższe świadczenia winny być obliczone w stosunku 

do liczby godzin pracy lub wypłacanej pensji (72).  

Dla wdrożenia Rekomendacji państwa członkowskie i placówki szkolnictwa 

wyższego winny podjąć wszelkie dostępne im kroki celem poszerzenia i uzupełnienia swoich 

własnych działań dotyczących statusu nauczycieli akademickich, popierając współpracę 

pomiędzy i ze wszystkimi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, rządowymi 

i pozarządowymi (73), a także podjąć wszelkie dostępne im kroki, umożliwiające wejście w 

życie zasad niniejszej Rekomendacji w ramach wykonywanej przez nie odpowiednio 

jurysdykcji (74). Natomiast w przypadku gdy nauczyciele akademiccy posiadają w niektórych 

dziedzinach status korzystniejszy niż ten, który wynika z postanowień niniejszej 

Rekomendacji, postanowienia te nie powinny być w żadnym wypadku przywoływane celem 

wycofania się z korzyści już przyznanych (77). 

 

Rekomendacja UNESCO ma wymiar światowy. Uchwalona jako wymagania w dużej 

mierze dla krajów nie stosujących się do reguł demokratycznych, tym bardziej powinna być 

ściśle przestrzegana w krajach za demokratyczne się uważających. Delikatnie określając, 

„wstydem” byłoby jej wybiórcze stosowanie w Polsce, która powinna świadczyć przykładem 

możliwości jej wdrożenia. Gdy Katedra UNESCO na UAM nie powołuje się na 

Rekomendację przy swoim projekcie założeń do ustawy, oceny dostosowania projektu 

Ustawy 2.0 do Rekomendacji UNESCO może podejmą się inne z kilku katedr UNESCO w 

naszym kraju.  

Nie dokonując obecnie oceny zgodności Rekomendacji UNESCO z projektem Ustawy 

2.0, można jednak stwierdzić, że jeżeli Rekomendację UNESCO prawdziwie uznajemy jako 

obowiązującą wszystkich nauczycieli akademickich, czyli tym samym wszystkie uczelnie, to 

ujęcie jej zaleceń w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Szkolnictwa 

Wyższego, byłoby wynikiem tego uznania. Takie oczekiwanie jest naturalne, chyba, że 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i gremia realnie wpływające na kształt prawa 

nie uznają Rekomendacji. Wtedy uczciwe byłoby ujawnienie tego przez te gremia, i podanie 

jakie prawa one wyznają. Unikanie formalnego przyjęcia omawianej Rekomendacji w całym 

szkolnictwie wyższym, na przykład poprzez PUZP, wyszukiwanie pretekstu do obejścia jego 

wprowadzenia, kwalifikuje się jako jeden z objawów kształtowania neoliberalnego prawa w 

szkolnictwie wyższym. Jest ucieczką od odpowiedzialności, mogącą doprowadzić do stanu 

zniewolenia pracowników w wielu uczelniach. To, że jest to prawdopodobne, świadczy 

choćby proponowane skreślenie artykułu 347 projektu Ustawy 2.0 w opinii o tej ustawie, 

opracowanej przez Komisję Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich8.  

                                                 
7 Art. 34. Rozstrzygnięcia organów uczelni nie naruszają uprawnień związków zawodowych wynikających 

z ustaw.  
8 Raport nr 4 Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego. Wybrane Propozycje Zmian 

w Tekście Projektu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce: Część I. Praca zbiorowa pod red. 

J. Woźnickiego. Wyd. Fundacja Rektorów Polskich i KRASP. Warszawa, październik 2017.  


