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Gdańsk, 9 czerwca 2018 r. 

 

 

 Stanowisko nr 1 

Kongresu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”  

z dnia 9 czerwca 2018 r.  
 

w sprawie podjęcia działań przeciw zmuszaniu pracowników uczelni do pracy w niedziele 

 

Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” wnosi do Rady 

Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty oraz do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  

o podjęcie konkretnych działań przeciw zmuszaniu pracowników uczelni do pracy  

w niedziele. 

 

Uzasadnienie 

„Być wolnym, to żyć zgodnie ze swym sumieniem” – mówił bł. ks. Jerzy Popiełuszko. 

Zgodnie z Konstytucją RP (art.9): „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia 

ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych”. Prawo praktykowania świętowania Dnia 

Pańskiego przez chrześcijan dotyczy zarówno nauczycieli akademickich (którzy są zmuszani 

do prowadzenia zajęć w niedziele) jak i studentów. 

 Praca w niedziele i święta co do zasady jest niedopuszczalna (art. 151 K.p.) i choć 

Kodeks Pracy przewiduje liczne wyjątki, to nie ma wśród nich mowy o pracy dydaktycznej na 

uczelniach wyższych.  

Kościół Katolicki w katechizmie jasno mówi: „W niedzielę oraz w inne dni 

świąteczne nakazane wierni są zobowiązani (…) powstrzymać się od wykonywania tych prac 

i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi 

Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego. Ustanowienie 

niedzieli przyczynia się do tego, aby wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku  

i czasu wolnego, który mogliby poświęcić życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu  

i religijnemu” (por. KKK 2193-2194).  

Tymczasem zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy niejednokrotnie do 

wykonywania swoich obowiązków przymuszani, a przy tym bardzo słabo wynagradzani za 

pracę w niedziele. Chrześcijanie mają prawo do świętowania i godnego odpoczynku wraz  

z rodziną. Mają prawo do decydowania, jak spędzać czas, który w naszej kulturze jest 

momentem odpoczynku. Jest to specjalny czas, by zadbać o więzi rodzinne, troszczyć się  

o dzieci, o starszych wiekiem rodziców czy o innych członków rodziny. 

Krajowy Sekretariat Nauki           

i Oświaty NSZZ „Solidarność”  
National Secretariat of Science and Education of NSZZ „Solidarność” 
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Zwolennicy studiów niestacjonarnych, odbywających się w niedziele, wskazują 

głównie na korzyści finansowe oraz względy praktyczne. Zasłaniając się argumentem 

pozornej troski o studenta, mówią, że studenci chcą studiować i naszym zadaniem jest 

stworzyć im taką możliwość.  Ponadto przekonują, ze decyzja  o zakazie prowadzenia zajęć 

dydaktycznych na uczelniach w niedzielę spowoduje lawinowy spadek liczby studentów,  

a tymczasem w większości krajów Unii Europejskiej w niedziele nie praktykuje się zajęć 

dydaktycznych. 

Studenci rozpoczynając naukę w systemie sobotnio-niedzielnym muszą pamiętać, że 

naruszają godność i wolność ludzi zmuszanych do pracy w niedzielę, a jednocześnie dają 

pretekst, by otwierać kolejne kierunki studiów, skoro taka jest potrzeba rynku.  

Słuchając głosu pracowników uczelni i ich rodzin, NSZZ „Solidarność” powinien rozpocząć  

i poprowadzić kampanię społeczną dotyczącą wolnej niedzieli dla pracowników uczelni 

wyższych. 

 

                       Przewodniczący Kongresu  

KSNiO NSZZ „Solidarność” 

 

                             Jerzy Ewertowski 

 


