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UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA 

W POZNANIU 

STANOWISKO 

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z dnia 29 marca 2017 roku 

w sprawie założeń do Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym 
 

Po zapoznaniu się z projektem założeń Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym Komisja Zakładowa 

NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zauważa, że w założeniach brak jest 

propozycji brzmienia zapisów dotyczących pracowników Uczelni. 

W związku z powyższym domagamy się uregulowania spraw dotyczących pracowników, w którym powinny 

znaleźć się przepisy, kształtujące między innymi następujące kwestie: 

 nawiązywanie, rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi, 

 określenie stanowisk dla nauczycieli akademickich w ustawie,  

 określenie stanowisk dla pracowników niebędących nauczycielami w drodze stosownego 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - podobnie jak obecnie, 

 określenie czasu pracy nauczyciela akademickiego - zakres jego obowiązków dydaktycznych, 

naukowych i organizacyjnych,  

 utrzymanie tygodniowego czasu pracy w wymiarze 40. godzin dla pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi, 

 określenie wynagrodzeń i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 
zatrudnionych w uczelni publicznej w drodze rozporządzenia, ustalając wysokość minimalnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do poszczególnych stanowisk oraz wysokość i warunki 
przyznawania innych składników wynagrodzenia, tak aby wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w uczelni publicznej, w poszczególnych grupach stanowisk pracowników nie była 
niższa: 
a)  w grupie stanowisk profesorów - od 300%, 
b)  w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców, starszych kustoszy 
dyplomowanych, starszych dokumentalistów dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych 
i dokumentalistów dyplomowanych, a także adiunktów bibliotecznych i adiunktów dokumentacji 
i informacji naukowej - od 200 %, 
c)  w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów, instruktorów, asystentów 
bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji naukowej - od 125%, 
d)  w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - od 125% 
prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określonej 
corocznie w ustawie budżetowej, 

 utrzymanie prawa do nagród jubileuszowych według zasad obowiązującej ustawy, 

 utrzymanie prawa do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego - tzw. trzynastki, 

 utrzymanie prawa dla pracowników uczelni publicznych utworzenia odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych według zasad ujętych w obowiązującej ustawie (dla emerytów również), 

 utrzymanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich w obecnym wymiarze, 

 utrzymanie urlopu dla poratowania zdrowia, 

 utrzymanie urlopu naukowego płatnego i bezpłatnego, 

 utrzymanie prawa do odprawy emerytalnej dla pracowników uczelni według obowiązujących zasad, 

 dostosować tak przepisy prawa aby w uczelni publicznych mógł być zawarty Ponadzakładowy układ 

zbiorowy pracy, 

 zawarcie w przyszłej Ustawie zapisu o następującej treści:  



1. „Nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci i pracownicy uczelni niebędący nauczycielami 

akademickimi tworzą samorządną społeczność akademicką.  

2. Społeczność akademicka uczestniczy w zarządzaniu uczelnią przez wybieralne organy kolegialne 

i jednoosobowe. W organach kolegialnych reprezentowane są grupy społeczności akademickiej, 

o których mowa w pkt. 1. 

3. Istotne decyzje organów uczelni dotyczące poszczególnych grup społeczności akademickiej są 

podejmowane po zasięgnięciu opinii tych grup lub ich przedstawicieli wybranych na zasadach 

określonych w statucie. Organy uczelni mogą przekazywać wybieralnym przedstawicielom 

poszczególnych grup społeczności akademickiej podejmowanie decyzji w określonych sprawach 

dotyczących tej grupy.  

4. Punkt 3 nie narusza uprawnień związków zawodowych, wynikających z innych ustaw.”  

 

Przypominamy, że wszystkie poprzednie ustawy, które są nam znane od II połowy XX wieku zawsze 

zawierały Dział, który kształtował ww. zagadnienia.  

Oczekujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowując nowy projekt założeń Ustawy 

2.0 Prawo o Szkolnictwie Wyższym nie pominie Działu Pracowniczego tak jak uczyniły to zespoły 

przygotowujące założenia. 

 

Stanowisko przedkłada Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu w następującym składzie: 

mgr Krystyna Andrzejewska – przewodnicząca, 

prof. UAM dr hab. Piotr Barczyński, dr hab. Elżbieta Czarniewska, prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, 

mgr Małgorzata Głowacka – Helak, dr Małgorzata Grzywacz, dr Anna Kasprzyk, mgr Rafał Lemański, 

mgr Jeremi Mroczek, prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał, mgr inż. Grażyna Naser, prof. dr hab. Radosław Okulicz - 

Kozaryn, prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski, prof. dr hab. Kazimierz Świrydowicz, mgr Beata Zięba, dr Danuta Zydorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Niniejsze stanowisko otrzymują: 

Premier RP Beata Szydło, 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 
Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki 

JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 

JM Rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Prof. dr hab. Halina Lorkowska 

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

JM Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Prof. dr hab. Wojciech Hora 

JM Rektor Politechniki Poznańskiej Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski 

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Prof. dr hab. Maciej Żukowski 

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. zw. dr hab. Jan Pikul 

JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Prof. dr hab. Dariusz Wieliński 

Poseł Tadeusz Dziuba 

Poseł Jarosław Kaczyński 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” 
Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” Uczelni w Polsce 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nauka.gov.pl/profile-osob/jaroslaw-gowin.html

