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Poprawka nr 1  

zaproponowana w Opinii KU NSZZ „Solidarność” przy UMK  
w sprawie projektu Statutu UMK (w wersji z 04 marca 2019 r.) 

 
Poprawka dotyczy paragrafów projektu Statutu określających skład organów 
kolegialnych przewidzianych w nowej strukturze Uniwersytetu – a więc odpowiednio 
§25 ust. 4 (rada dziekańska), §33 ust. 2 (rada kolegium), §56 ust. 3 (Rada Rektorska) 
oraz §58 ust. 5 (rada dyscypliny naukowej). Celem poprawki – w jej czterech 
konsekwentnych wariantach – jest zapewnienie przestrzegania ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym, Kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych poprzez 
zapewnienie przedstawicielom związków zawodowych prawa do uczestniczenia w 
posiedzeniach tych organów Z GŁOSEM DORADCZYM (na prawach obserwatorów).  
 
 
Poprawka nr 1/1 

Przepis – brzmienie obecne: 
§25 [Rada Dziekańska] 

4. W posiedzeniach rady uczestniczy z głosem doradczym jeden przedstawiciel 
działających w Uniwersytecie związków zawodowych.  
 
Przepis – brzmienie PO POPRAWCE: 

§25 [Rada Dziekańska] 
4. W posiedzeniach rady uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel każdego 
związku zawodowego działającego w Uniwersytecie. 

 
Poprawka nr 1/2 

Przepis – brzmienie obecne: 
§33 [Rada Kolegium] 

2. W skład rady kolegium wchodzą:  
1) dyrektor szkoły doktorskiej, o której mowa w § 118 ust. 1 pkt 1, jako jej 

przewodniczący, z wyjątkiem Collegium Medicum, w którym przewodniczącym 
rady kolegium jest prorektor do spraw Collegium Medicum;  

2) przewodniczący rad dyscyplin naukowych należących do właściwych dziedzin;  
3) dziekani wydziałów właściwi dla dyscyplin naukowych tworzących kolegium;  
4) przedstawiciel samorządu doktorantów.  

 
Przepis – brzmienie PO POPRAWCE: 

§33 [Rada Kolegium] 
2. W skład rady kolegium wchodzą:  
1) dyrektor szkoły doktorskiej, o której mowa w § 118 ust. 1 pkt 1, jako jej 

przewodniczący, z wyjątkiem Collegium Medicum, w którym przewodniczącym 
rady kolegium jest prorektor do spraw Collegium Medicum;  

2) przewodniczący rad dyscyplin naukowych należących do właściwych dziedzin;  
3) dziekani wydziałów właściwi dla dyscyplin naukowych tworzących kolegium;  
4) przedstawiciel samorządu doktorantów; 
5) przedstawiciel każdego związku zawodowego działającego w Uniwersytecie 

jako uczestnik z głosem doradczym.  
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Poprawka nr 1/3 

Przepis – brzmienie obecne: 
§56 [Rada Rektorska] 

3. W skład rady rektorskiej wchodzą:  
1) rektor jako przewodniczący,  
2) prorektorzy,  
3) dziekani,  
4) przewodniczący rad kolegiów,  
5) kanclerz,  
6) kwestor.  

 
Przepis – brzmienie PO POPRAWCE: 

§56 [Rada Rektorska] 
3. W skład rady rektorskiej wchodzą:  
1) rektor jako przewodniczący,  
2) prorektorzy,  
3) dziekani,  
4) przewodniczący rad kolegiów,  
5) kanclerz,  
6) kwestor; 
7) przedstawiciel każdego związku zawodowego działającego w Uniwersytecie 

jako uczestnik z głosem doradczym. 
 
Poprawka nr 1/4 

Przepis – brzmienie obecne: 
§58 [Rada dyscypliny naukowej] 

5. W posiedzeniach rady dyscypliny naukowej z głosem doradczym mogą 
uczestniczyć:  
1) dziekan, jeżeli reprezentuje inną dyscyplinę naukową;  
2) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego reprezentujący daną dyscyplinę, którzy ukończyli do dnia 
rozpoczęcia kadencji 67 rok życia;  

3) dwóch przedstawicieli samorządu studenckiego;  
4) jeden przedstawiciel samorządu doktorantów, będący uczestnikiem 

nadzorowanych przez nią studiów doktoranckich.  
 

Przepis – brzmienie PO POPRAWCE: 
§58 [Rada dyscypliny naukowej] 

5. W posiedzeniach rady dyscypliny naukowej z głosem doradczym mogą 
uczestniczyć:  
1) dziekan, jeżeli reprezentuje inną dyscyplinę naukową;  
2) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego reprezentujący daną dyscyplinę, którzy ukończyli do dnia 
rozpoczęcia kadencji 67 rok życia;  

3) dwóch przedstawicieli samorządu studenckiego;  
4) jeden przedstawiciel samorządu doktorantów, będący uczestnikiem 

nadzorowanych przez nią studiów doktoranckich; 
5) przedstawiciel każdego związku zawodowego działającego w Uniwersytecie.  
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Poprawka nr 2  

zaproponowana w Opinii KU NSZZ „Solidarność” przy UMK  
w sprawie projektu Statutu UMK (w wersji z 04 marca 2019 r.) 

 
Poprawka dotyczy wprowadzenia okresu przejściowego dla rozwiązań wynikających z 
dwóch paragrafów projektu Statutu: 
- §23 ust. 4  - „Wszyscy nauczyciele akademiccy reprezentujący tę samą dyscyplinę 

naukową wchodzą w skład jednego wydziału, chyba że zasady realizacji 
projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych stanowią 
inaczej”, oraz  

- §28 ust. 1 – „W przypadku wydziałów o strukturze instytutowej wszyscy nauczyciele 
akademiccy zatrudnieni na wydziale reprezentujący tę samą dyscyplinę 
naukową tworzą jeden instytut”.  

W obu przypadkach należy wprowadzić do Statutu prawidłowo określony 
okres przejściowy – a więc trwający od dnia wejścia w życie Statutu – 1 października 
2019 r. – do czasu zaistnienia kolejnej ustawowo określonej możliwości składania 
oświadczeń o afiliacji do danej dyscypliny naukowej.  

W ujęciu konkretnym poprawka polega na wprowadzeniu do §185, ujętego w 
Rozdziale 17 „Przepisy przejściowe i końcowe”, dodatkowego punktu, zgodnie z którym 
§23 ust. 4 i §28 ust. 1 wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
 
 
 
Przepis – brzmienie obecne: 

§185 
Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. z wyjątkiem:  
1) § 23 ust. 2, § 54, § 62, § 65, § 67, § 68, § 84, § 86, § 87, które wchodzą w życie z 

dniem uchwalenia;  
2) § 27 ust. 2, § 28 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2019 r.;  
3) § 58 ust. 2 pkt. 1 - 3, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.  

 
 
Przepis – brzmienie PO POPRAWCE: 

§185 
Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. z wyjątkiem:  
1) § 23 ust. 2, § 54, § 62, § 65, § 67, § 68, § 84, § 86, § 87, które wchodzą w życie z 

dniem uchwalenia;  
2) § 27 ust. 2, § 28 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2019 r.;  
3) § 58 ust. 2 pkt. 1 - 3, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.; 
4) § 23 ust. 4, § 28 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
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Poprawka nr 3  
zaproponowana w Opinii KU NSZZ „Solidarność” przy UMK  
w sprawie projektu Statutu UMK (w wersji z 04 marca 2019 r.) 

 
Poprawka dotyczy §100 ujętego w Rozdziale 8 „Pracownicy Uniwersytetu” i zmierza do 
zapewnienia, by był on zgodny zarówno z art. 119 ustawy, jak i  przede wszystkim z jej 
art. 117. W szczególności konieczne jest ujęcie ustępu wskazującego rodzaje umów o 
pracę, a następnie kolejnego, wprowadzającego przesłankę ODSTĄPIENIA od 
konkursu przy zatrudnianiu.   
 
Przepis – brzmienie obecne: 

§100 
1. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem Uniwersytetu następuje na podstawie umowy 

o pracę.  
2. Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w Uniwersytecie, na 

czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym 
połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.  

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego:  
1) skierowanego do pracy w Uniwersytecie na podstawie umowy zawartej z zagraniczną 

instytucją naukową;  
2) będącego beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez 

NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu 
badawczego;  

3) na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego:  
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,  
b) przez inny podmiot przyznający grant.  

 
Przepis – brzmienie PO POPRAWCE: 

§100 
1. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem Uniwersytetu następuje na podstawie umowy 

o pracę.  
2. Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim w Uniwersytecie jest 

zawierana na czas:  
1) nieokreślony albo  
2) określony na okres do 4 lat. 

3. Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w Uniwersytecie, na 
czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym 
połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, po uzyskaniu przez nauczyciela 
akademickiego pozytywnej oceny, o której mowa w art. 128 ustawy, może być 
zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony bez przeprowadzenia konkursu, o 
którym mowa w ust. 3. 

5. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego:  
1) skierowanego do pracy w Uniwersytecie na podstawie umowy zawartej z zagraniczną 

instytucją naukową;  
2) będącego beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez 

NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu 
badawczego;  

3) na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego:  
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,  
b) przez inny podmiot przyznający grant. 
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Poprawka nr 4  

zaproponowana w Opinii KU NSZZ „Solidarność” przy UMK  
w sprawie projektu Statutu UMK (w wersji z 04 marca 2019 r.) 

 
Proponowane zmiany dotyczą Rozdziału 11 „Wewnętrzne systemy zapewniania 
jakości”. W jego dwóch paragrafach nie zostało wprawdzie użyte określenie „ocena 
okresowa pracowników”, lecz w rzeczywistości między „systemami jakości” kształcenia, 
organizacji pracy i działalności naukowej a narzędziem, jakim jest pracownicza „ocena 
okresowa”, istnieje bezpośredni i ścisły związek. Skutki tych nowych rozwiązań będą 
dotyczyły zarówno oceny pracy nauczycieli akademickich jak i pracowników 
administracyjnych. Stąd ważne jest, by w tych dwóch paragrafach uwzględniony został 
udział związków zawodowych – wyrażony jako uprawnienie do opiniowania projektów 
uchwał senatu w obu przypadkach.  
 
Poprawka nr 4/1 

Przepis – brzmienie obecne:  
§127 

2. Strukturę wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i organizacji 
pracy, formy realizacji zadań oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację określa, 
na wniosek rektora, senat w drodze uchwały.  
 
Przepis – brzmienie PO POPRAWCE: 

§127 
2. Strukturę wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i organizacji 
pracy, formy realizacji zadań oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację określa, 
na wniosek rektora, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w 
uczelni, senat w drodze uchwały. Związki zawodowe przedstawiają opinię w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uchwały. W przypadku 
bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za 
spełniony. 

 
 
Poprawka nr 4/2 

Przepis – brzmienie obecne: 
§128 

2. Strukturę wewnętrznego systemu zapewniania jakości działalności naukowej w 
dyscyplinach naukowych, formy realizacji zadań oraz podmioty odpowiedzialne za 
ich realizację, określa, senat w drodze uchwały na wniosek rad dziekańskich.  

 
Przepis – brzmienie PO POPRAWCE: 

§128 
2. Strukturę wewnętrznego systemu zapewniania jakości działalności naukowej w 
dyscyplinach naukowych, formy realizacji zadań oraz podmioty odpowiedzialne za 
ich realizację, określa, na wniosek rad dziekańskich, oraz po zasięgnięciu opinii 
związków zawodowych działających w uczelni, senat w drodze uchwały. Związki 
zawodowe przedstawiają opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu 
uchwały. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg 
zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 


