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Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 8 
Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”  

przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
z dnia 18 marca 2019 r. 

o NEGATYWNEJ OPINII wobec projektu Statutu Uniwersy tetu Mikołaja 
Kopernika (w wersji datowanej na dzień 4 marca 2019 r.) 

 
W dniu 4 marca 2019 r. JM Rektor UMK doręczył Komisji Uczelnianej 

pisemną wersję projektu Statutu UMK (datowaną na ten sam dzień) w trybie art. 34 
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(UPSWiN)1. W trakcie swojego dzisiejszego posiedzenia Komisja Uczelniana podjęła 
uchwałę o wyrażeniu negatywnej opinii wobec przedłożonego projektu. Analiza tego 
aktu prowadzi bez wątpienia do wniosku o potrzebie ponownej i szerokiej refleksji 
całej wspólnoty Uniwersytetu nad zaproponowanymi rozwiązaniami.  

Biorąc jednakże pod uwagę art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 
związkach zawodowych (UZZ)2, w myśl którego związek zawodowy jest dobrowolną 
i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich 
praw, interesów zawodowych i socjalnych, jak również §6 pkt 1 Statutu NSZZ 
„Solidarność” (tekst jedn. z 25.10.2018 r.), zgodnie z którym celem naszego związku 
jest w szczególności zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej 
pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy – Komisja Uczelniana ograniczyła się do 
sformułowania czterech zarzutów natury pracowniczej, a nie ustrojowej. Zarzuty te 
dotyczą istotnych wad prawnych, które znajdują się obecnie w treści projektu Statutu 
UMK, w wersji przedłożonej do opiniowania w trybie ustawowym. Dopiero ich 
usunięcie poprzez wprowadzenie stosownych poprawek do projektu może dać 
nadzieję, że akt ten mógłby zostać uznany za niesprzeczny z aktami rangi wyższej, 
będącymi źródłami prawa powszechnie obowiązującego.  

Zarzuty, które przesądziły o konieczności wyrażenia przez Komisję 
Uczelnianą negatywnej opinii w sprawie projektu Statutu UMK są następujące: 
1) brak zagwarantowania w nowym ustroju UMK dotychczasowych uprawnień dla 

związków zawodowych, to jest prawa do uczestniczenia jako obserwator z głosem 
doradczym w posiedzeniach każdego organu kolegialnego na wszystkich 
poziomach struktury organizacyjnej Uniwersytetu dla przedstawiciela każdego ze 
związków zawodowych działających w Uniwersytecie; 

2) brak koniecznego okresu przejściowego od dnia wejścia w życie nowego Statutu 
(czyli od 1 października 2019 r.) do końca trwającego obecnie okresu 
parametryzacyjnego (a więc do grudnia 2020 r., gdy pojawi się następna 
możliwość składania deklaracji) dla nowych statutowych rozwiązań, zmuszających 

                                                 
1 Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm. 
2 Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 263. 
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pracownika będącego nauczycielem akademickim do zmiany ważnych podległości 
służbowych w związku z deklaracją o afiliacji do dyscypliny naukowej 
(obligatoryjne przeniesienie na inny wydział i/lub do innego instytutu, jeśli jego 
aktualna dyscyplina zostanie nowym zarządzeniem Rektora, wydanym po 
uchwaleniu nowego Statutu przypisana do innej jednostki niż dotychczasowa); 

3) uchybienie zasadzie określoności przepisów prawa (to jest jasności i precyzyjności 
tekstu prawnego oraz jego przejrzystości i komunikatywności) przy wprowadzaniu 
paragrafów dotyczących umów o pracę nauczycieli akademickich oraz związanych 
z nimi konkursów; 

4) brak postanowień umożliwiających realizację uprawnień związków zawodowych 
przy wprowadzaniu nowych rozwiązań dotyczących „wewnętrznych systemów 
zapewniania jakości” (rozdział 11), które mają ścisły i bezpośredni związek z 
pracowniczymi ocenami okresowymi nauczycieli akademickich oraz pracowników 
administracji Uniwersytetu.  

Poszczególne zarzuty można zdaniem Komisji Uczelnianej uzasadnić w poniższy 
sposób. 
 
Ad. 1 – Przedstawiciele związków zawodowych w organach kolegialnych 
Uniwersytetu 

Problem dotyczący prawa do uczestniczenia z głosem doradczym 
przedstawiciela każdego związku zawodowego działającego w Uniwersytecie w 
każdym organie kolegialnym UMK przedstawić można tabelarycznie w następującym 
ujęciu: 1) według dotychczasowego stanu prawnego (ustawa z 2005 r.) oraz w świetle 
obecnego Statutu UMK z 2013 r. oraz 2) według projektu Statutu UMK z marca br.  

 

Lp. 
Poziom 

organizacyjny 
(obecny/nowy) 

Organ kolegialny 
Gwarancje dla ZZ 

Obecny Statutu UMK Projekt nowego  
Statutu UMK 

1. 
Poziom 

ogólnouniwersytecki 

Senat TAK 
TAK 

(§46 ust. 2 projektu) 

Rada Rektorska 

TAK 
(jako częściowo odpowiednik 
dotychczasowej Komisji ds. 

Organizacji i Rozwoju 
Uniwersytetu) 

NIE 
(§56 ust. 3 projektu) 

2. Poziom kolegium Rada Kolegium b/d NIE 
(§33 ust. 2 projektu) 

3. Poziom wydziału 

rada dziekańska 

TAK 
(jako odpowiednik 

dotychczasowej rady 
wydziału) 

NIE(*) 
(§25 ust. 4 projektu) 

rada dyscypliny 
naukowej   

TAK 
(jako odpowiednik 

dotychczasowej rady 
wydziału) 

NIE 
(§58 ust. 2 i ust. 5 

projektu) 

 
W przypadku rady dziekańskiej w ocenie Komisji Uczelnianej gwarancje 

muszą być również ocenione jako niewystarczające pomimo nieznacznych zmian 
wprowadzonych w składzie tego organu. Po uwagach KU w przekazanej do 
opiniowania wersji projektu Statutu jest uwzględniony udział ZZ, ale w formule 
absolutnie nie do przyjęcia z uwagi na to, że w sposób całkowicie niezgodny z 
prawem udział ten w myśl §25 ust. 4 projektu jest ograniczony następująco: „W 
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posiedzeniach rady uczestniczy z głosem doradczym jeden przedstawiciel 
działających w Uniwersytecie związków zawodowych”. 

Komisja Uczelniana poszukiwała odpowiedzi na pytanie, z jakich prawnych 
powodów może wynikać sytuacja, w której w nowym Statucie UMK projektodawca 
tego aktu zdecydował w istocie rzeczy o odebraniu związkom zawodowym tak 
ważnego uprawnienia. Zaznaczyć przy tym należy od razu, że między ustawą z 2005 
r. a nową ustawą z 2018 r. nie ma literalnie żadnych różnic w tym zakresie na 
niekorzyść uprawnień związków zawodowych. Wskazane rozwiązanie statutowe w 
sposób oczywisty narusza na przykład art. 26 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych. 
W myśl tego przepisu „do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej 
należy w szczególności zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy lub organu 
samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw osób 
wykonujących pracę zarobkową”. W przypadku Uniwersytetu, który jako zakład 
pracy cechuje się specyficzną organizacją wewnętrzną, udział z głosem doradczym w 
organach kolegialnych stanowi właśnie emanację tak rozumianego  uprawnienia 
związkowego.  

Wracając do nowej ustawy z 2018 r. warto wskazać przykłady przepisów 
potwierdzających, że ustawodawca nie miał żadnej intencji jakiegokolwiek 
ograniczania dotychczasowych uprawnień związków zawodowych działających w 
Uniwersytecie. Wręcz przeciwnie, ustawodawca daje jasne sygnały, że rozumie 
doniosłą rolę związków zawodowych w kształtowaniu właściwych relacji między 
pracownikami uczelni wyższych oraz między pracownikami uczelni wyższych i ich 
przełożonymi. Zacząć więc można od art. 33 UPSWiN, w myśl którego 
„rozstrzygnięcia organów uczelni nie naruszają uprawnień związków zawodowych 
wynikających z ustaw”. Z kolei w ujęciu ogólnoustrojowym w art. art. 31 ust. 3 
UPSWiN w odniesieniu do najważniejszego organu kolegialnego Uniwersytetu 
ustawodawca wskazał, że „w posiedzeniach senatu uczestniczy z głosem doradczym 
przedstawiciel każdego związku zawodowego działającego w uczelni”. Oba te 
przepisy należy interpretować z uwzględnieniem faktu, że w ustawie wyznaczono 
główne kierunki, w poszanowaniu których mają być kształtowane szczegółowe 
rozwiązania uwzględniające tradycję, specyfikę i samodzielnie ocenianą potrzebę 
adaptacji danego Uniwersytetu do warunków zewnętrznych. Skoro więc zdaniem 
ustawodawcy w nowym stanie prawnym oczywiste jest członkostwo przedstawicieli 
związków zawodowych z głosem doradczym w Senacie, to tym bardziej członkostwo 
to powinno być zapewnione we wszystkich uniwersyteckich organach kolegialnych 
funkcjonujących na niższych szczeblach organizacyjnych Uczelni. W przypadku 
UMK dodatkowo jest to uzasadnione argumentem, na który powoływała się rektorska 
Komisja Statutowa – gdy próbowała wyjaśnić swoją koncepcję „organów 
parlamentarnych” ustrojowo niejako „podlegających” Senatowi UMK. W tym 
przypadku szczególnie dotyczy to rady dyscypliny naukowej, na którą przeniesiono 
kompetencje przysługujące co do zasady Senatowi w zakresie nadawania uprawnień 
naukowych. W radzie tej bezwzględnie istnieje konieczność zagwarantowania tego 
prawa przedstawicielom związkowym, gdyż otrzymała ona istotne kompetencje 
wpływające na prawa pracowników w zakresie kryteriów oceny okresowej, awansów 
oraz polityki zatrudnieniowej, kształtowanej w nowym modelu opartym na ewaluacji 
dyscyplin.  

Podobny przykład pełnej przychylności ustawodawcy dla związków 
zawodowych można znaleźć także w odniesieniu do organu jednoosobowego, jakim 
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jest rektor. Nieprzypadkowo, przenosząc z senatu na rektora kompetencję dotyczącą 
kryteriów oceny okresowej, wskazaną w art. 128 ust 3. UPSWiN, ustawodawca 
jednoznacznie zaznaczył, że „kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup 
pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej 
określa rektor po zasięgnięciu opinii senatu, związków zawodowych, samorządu 
studenckiego oraz samorządu doktorantów (...)”. Rektor bowiem, przy czynnościach 
za pomocą których kształtuje ramy szeroko rozumianej polityki osobowej, również 
powinien otrzymywać wsparcie merytoryczne w postaci opinii związków 
zawodowych działających w Uniwersytecie. Najprostszym i sprawdzonym w 
wieloletniej praktyce UMK sposobem wypełnienia tego celu jest udział 
przedstawicieli związków zawodowych z głosem doradczym we wszystkich ciałach 
kolegialnych o charakterze opiniodawczo-doradczym, które wspierają „pion 
zarządczy” w nowym Statucie UMK – na poziomie rektorskim, kolegiów oraz 
dziekańskim.  

Podsumowując należy stwierdzić, że wskazane rozwiązania projektu Statutu 
pozbawiające związki zawodowe należnych im uprawnień uznać trzeba za wysoce 
wadliwe, gdyż nie znajdują potwierdzenia w żadnym przepisie prawa powszechnie 
obowiązującego. Ani w poprzednim stanie prawnym (i Statucie UMK z 2013 r.), ani 
w nowej ustawie nie ma żadnych podstaw do tak bezprecedensowego rozwiązania. 
Jednocześnie, w okresie wieloletniego dotychczasowego korzystania przez 
przedstawicieli związkowych z posiadanych uprawnień nie sposób podać 
jakiegokolwiek przykładu nadużywania przez nich prawa do doradzania organom 
kolegialnym UMK w sprawach pracowniczych. Wreszcie, jeszcze raz z pełną mocą 
należy przypomnieć, że w trakcie dyskusji nad projektem nowego Statutu UMK 
związki zawodowe nie domagały się na żadnym etapie tych prac statusu członka 
organu kolegialnego z pełnią praw, a jedynie i wyłącznie prosiły wielokrotnie o 
zachowanie dotychczasowego status quo, to jest prawa uczestniczenia w organie 
kolegialnym jako obserwator z głosem doradczym – dla przedstawiciela każdego 
związku działającego w Uniwersytecie.  
 
Ad. 2. Zmiana podległości służbowej - brak koniecznego okresu przejściowego, 

rozpoczynającego bieg od dnia wejścia w życie nowego Statutu 
Problem dotyczy afiliacji do danej dyscypliny, którą dziś tworzy w UMK 

minimum 12 nauczycieli formalnie pracujących na więcej niż jednym wydziale i/lub 
instytucie. W ustawie z 2018 r. wprowadzono nowy model ewaluacji jakości 
działalności naukowej oparty na ewaluacji w dyscyplinach naukowych. Pracownicy 
będący nauczycielami akademickimi zostali więc zobowiązany (art. 265 ust. 4-5 oraz 
art. 343 ust. 7-9 UPSWiN) do złożenia oświadczeń dla celów zaliczenia do dziedziny 
i dyscypliny w swoim miejscu pracy w ramach tego nowego modelu. W związku z 
tym pracownicy UMK będący nauczycielami akademickimi złożyli po raz pierwszy te 
oświadczenia w terminach wskazanych w art. 219 ust. 10-11 ustawy z dnia 3 lipca 
2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a 
więc odpowiednio do dnia 31 grudnia 2018 r.  oświadczenie, o którym mowa w art. 
265 ust. 5 UPSWiN, zaś do dnia 30 listopada 2018 r. oświadczenie, o którym mowa w 
art. 343 ust. 7 UPSWiN.  

W chwili więc, gdy pracownicy UMK składali swoje pierwsze oświadczenia 
o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentują (art. 343 ust. 7 UPSWiN) – czyli 
najpóźniej do końca listopada ubiegłego roku – nie znali jeszcze nawet pierwszej 
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wersji projektu nowego Statutu UMK. Nie mieli zatem żadnej obiektywnie 
weryfikowalnej i pisemnej informacji na temat dodatkowych i nagłych (bo mających 
nastąpić jeszcze w tym roku akademickim) służbowych skutków bezpośrednio 
związanych z tymi oświadczeniami. Po raz pierwszy bowiem ujawniono te skutki – 
tylko członkom Senatu UMK – w dniu 20 grudnia 2018 r. w pierwszej niepełnej (bez 
przepisów przejściowych) wersji projektu. Natomiast wszystkim pracownikom 
udostępniono dopiero drugą (pełną) wersję projektu przesyłając na mailowe adresy 
służbowe w dniu 1 lutego 2019 r. Dopiero w tym zatem czasie okazało się, że w 
nowych rozwiązaniach obowiązywać będą następujące zasady dotyczące skutków 
przyporządkowania danej dyscypliny naukowej do danej jednostki organizacyjnej 
Uniwersytetu (wydziału, a na wydziale do danego instytutu): 
- §23 ust. 4 projektu – „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”;  

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

W ocenie Komisji Uczelnianej niedopuszczalne jest przyjęcie w projekcie 
Statutu rozwiązań szczegółowych, które w swoich konsekwencjach dla praw 
pracowników naruszają zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa 
(art. 2 Konstytucji RP z 1997 r.), nie znajdując w nowej ustawie żadnego 
potwierdzenia co do rzekomej „niezbędności” dla wdrażania reformy. Należy w 
związku z tym odroczyć wejście w życie obu paragrafów przynajmniej do końca 
trwającego już okresu parametryzacji/ewaluacji (2017-2020), dając tym samym 
niezbędny czas (kilkanaście miesięcy) na ich przemyślenie, przedyskutowanie i na 
konkretne rozwiązania bezpieczne dla dalszej pespektywy zatrudnienia dotkniętej ich 
skutkami grupy pracowników UMK. Paragrafy te powinny wejść w życie z dniem 1 
stycznia 2021 r., a więc po tym, gdy pracownicy będę mieli okazję do kolejnego 
złożenia oświadczeń o afiliacji w dyscyplinach naukowych, tym razem mając pełną 
wiedzę na temat wskazanych skutków służbowych.  

Projekt Statutu w części dotyczącej tego zagadnienia narusza konstytucyjne 
gwarancje wynikające z zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. 
Elementem służącym realizacji tej wartości jest zasada prawidłowej techniki 
legislacyjnej, która jest również wiążąca dla projektodawców aktów 
wewnątrzzakładowych, w tym tak podstawowego aktu jak statut uczelni publicznej. 
Rażącym naruszeniem obu tych wartości jest stawianie nauczycieli akademickich w 
sprawach tak ważnych dla ich zatrudnienia wobec faktów dokonanych, bez 
należytego okresu przejściowego, którego bieg winien rozpocząć się dopiero po dniu 
wejścia w życie nowego Statutu UMK i obejmować następczo rozsądny czas 
umożliwiający przeprowadzenie niezbędnych dla przyszłości tych pracowników 
ustaleń do co ich pracy w Uniwersytecie.  

 
Ad. 3. Brak należytej precyzji przy kształtowaniu treści paragrafu dotyczącego 

umów o pracę nauczycieli akademickich oraz związanych z nimi 
konkursów 

W trakcie obowiązywania ustawy 2005 r. – w tym zwłaszcza w okresie po 
nowelizacji w latach 2011-2013 (poprzednia reforma) – wśród problemów 
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szczególnie negatywnie wpływających na warunki zatrudnienia nauczycieli 
akademickich na plan pierwszy wysuwała się błędna, lecz niestety powszechna i 
niekorzystna, interpretacja przepisów dotyczących: 1) ochrony trwałości stosunku 
pracy tej grupy pracowników uczelni polskich, 2) przesłanek przeprowadzania 
konkursów na pozornie „wolne” stanowiska pracy (etaty naukowe, naukowo-
dydaktyczne, dydaktyczne dotychczasowych pracowników, przewidzianych do 
kontynuowania zatrudnienia). Wśród powstałych na tym tle patologii można 
wymienić tylko skrótowo m.in.: 
-  masowe zmienianie podstawy zatrudnienia z mianowania na umowę o pracę na czas 

określony osobom zatrudnionym na uczelniach w okresie przed „reformą” (mimo 
przepisów przejściowych chroniących te osoby przed takim ryzykiem);  

- powszechne obchodzenie gwarancji wynikających z art. 251 Kodeksu pracy, 
ograniczającego dopuszczalność zatrudniania pracownika u danego pracodawcy 
na kolejne umowy na czas określony (np. gdy pracownikowi naukowemu 
kończyła się ostatnia dopuszczalna umowa na czas określony z dniem 30 
września, wysyłano go na miesięczny „bezpłatny urlop” pomimo trwającego już 
okresu dydaktycznego danego roku akademickiego, a następnie zatrudniano od 
nowa na umowę na czas określony od dnia 1 listopada); 

- wielokrotne „konkursowanie” danego pracownika – w związku z przyjęciem, że 
dalsze zatrudnienie tej osoby na kolejną umową na czas określony (w tym 
również w przypadkach obchodzenia gwarancji art. 251 Kodeksu pracy) wymaga 
za każdym razem przeprowadzania konkursu na jego dotychczasowe (i nadal 
zajmowane) miejsce pracy. 

Te naganne praktyki mające miejsce w polskich uczelniach publicznych, 
wielokrotnie nagłaśniane przez związki zawodowe działające w tych zakładach pracy, 
spotykające się też jednocześnie coraz częściej z negatywną oceną sądów pracy w 
sprawach indywidualnych, zostały dostrzeżone przez ustawodawcę polskiego i 
potraktowane jako sprawa do pilnej naprawy. W rezultacie w art. 117 i art. 119 
UPSWiN ustawodawca uregulował te zagadnienia w sposób zgodny ze standardami 
ochrony wynikającymi z prawa pracy, w tym zwłaszcza z zasadą ochrony trwałości 
istnienia stosunku pracy. Zasada ta jest również jednoznacznie podkreślona w 
zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty 
Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. 
Wskazano w tym zakresie, że „grantodawcy i/lub pracodawcy powinni zapewnić, by 
niestabilność warunków zatrudnienia nie miała negatywnego wpływu na osiągnięcia 
naukowców i z tego względu powinni zobowiązać się, w miarę możliwości, do 
poprawy stabilności warunków zatrudnienia pracowników naukowych, tym samym 
wykonując i przestrzegając zasad i warunków określonych w dyrektywie UE w 
sprawie zatrudnienia na czas określony”.  

Nawiązując do tych ważnych artykułów ustawy w projekcie Statutu (w jego 
§100) dokonano specyficznego zabiegu legislacyjnego. Po pierwsze, wybrano metodę 
powtórzenia („przepisania”) treści tych artykułów z ustawy do Statutu, po drugie – 
dokonano tego jednak wybiórczo, pomijając istotne z powyższych względów 
fragmenty art. 117 UPSWiN. Komisja Uczelniana nie uważa się za uprawnioną do 
krytyki §100 projektu z uwagi na wybraną metodę ukształtowania treści tego 
paragrafu, czyli powtórzenie („przepisanie”) art. 117 i art. 119 UPSWiN. Skoro 
jednak taki zabieg legislacyjny został dokonany przez autora projektu, to w ocenie 
Komisji Uczelnianej należy zadbać w tym przypadku o bezwzględną precyzję przy 
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„przepisywaniu” ustawy, która zapobiegnie ryzyku błędnej interpretacji Statutu w 
przyszłości. Niestety, o ile w §100 przytoczono dosłownie postanowienia na temat 
ogólnej podstawy zatrudnienia nauczycieli akademickich i konkursów, o tyle 
pominięto z niewiadomego powodu następujące ważne postanowienia: 

 

art. 117 ust. 2 

Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim w Uniwersytecie jest 
zawierana na czas:  
1) nieokreślony albo  
2) określony na okres do 4 lat. 

art. 117 ust. 3 

W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, po uzyskaniu przez nauczyciela 
akademickiego pozytywnej oceny, o której mowa w art. 128, może być zawarta 
umowa o pracę na czas nieokreślony bez przeprowadzenia konkursu, o którym 
mowa w art. 119. 

 
Obaw Komisji Uczelnianej co do treści §100 projektu nie zmniejsza 

posiadana wiedza, iż ustawa jako akt prawa powszechnie obowiązującego ma 
pierwszeństwo w razie konfliktu norm z aktem jakim jest Statut. Posiadane 
doświadczenie (opisane powyżej przykłady) w pełni uzasadnia bowiem domaganie się 
bezwzględnej konsekwencji i precyzji we wszystkich przypadkach regulacji 
dotyczących umów o pracę i konkursów. Obecna treść §100 projektu z tych 
względów jest bardzo ryzykowna. Wymagane jest więc albo całkowite odstąpienie od 
„przepisywania” ustawy do Statutu (opcja optymalna) albo utrzymanie §100 w 
projekcie, ale z koniecznymi uzupełnieniami jego treści, wiernie oddającymi art. 117 
ust. 2-3 UPSWiN (opcja praktyczna).  
 
Ad. 4. „Wewnętrzne systemy zapewniania jakości” (rozdział 11 projektu) i 

uprawnienia związków zawodowych  
W rozdziale 11 (§127-128) ujęte zostały podstawy prawne nieznanych bliżej 

(w świetle ustawy z 2018 r.) instrumentów, określonych enigmatycznie jako 
„wewnętrzne systemy zapewniania jakości” w Uniwersytecie. Doskonalenie jakości 
ma objąć trzy obszary: 1) kształcenia, 2) organizacji pracy oraz 3) działalności 
naukowej w dyscyplinach naukowych. Analiza treści obu paragrafów prowadzi do 
wniosku, pomimo braku szczegółów, iż przynajmniej częściowo nowe instrumenty 
będą odnosiły się do i wpływały na – procedurę  przeprowadzania oceny okresowej – 
zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników administracji Uniwersytetu.  

Komisja Uczelniana pozytywnie odnotowała więc fakt, że w obu paragrafach 
(ust. 2), ujęto upoważnienie dla organu jakim jest Senat UMK do wydawania uchwał, 
określających strukturę tych systemów, formy realizacji zadań oraz podmioty 
odpowiedzialne za ich realizację. Niestety, nie dokonano jednocześnie w tym zakresie 
refleksji nad koniecznością zapewnienia spójności tych paragrafów z forsowaną przez 
ustawodawcę logiką rozwiązań odnoszących się do ocen okresowych pracowników 
naukowych. Jeśli bowiem w art. 128 ust 3 UPSWiN ustawodawca wprowadza 
obowiązek uzyskania przez rektora przy określaniu kryteriów oceny okresowej opinii 
związków zawodowych, to w pełni zasadnym jest wprowadzenie takiej samej zasady 
w treści §127-128 projektu Statutu. Uchwały Senatu w tych sprawach będą miały 
wpływ na prawa pracownicze (wynik ocen okresowych określa dalsze perspektywy 
zatrudnienia), w związku z tym niezbędne jest, by organ ten dysponował wsparciem 
merytorycznym ze strony uprawnionych związków zawodowych w postaci 
przedłożonych w trybie statutowym opinii. Z tego względu treść §127-128 (ust. 2) 
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projektu należy uzupełnić przez wprowadzenie uprawnienia związków zawodowych 
do opiniowania uchwał Senatu w tym zakresie.  

 
Maj ąc więc na uwadze powyższe stwierdzone braki projektu Statutu 

UMK, Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” uznała, że działając na 
podstawie art. 34 ust. 2 UPSWiN należy projekt ten zaopiniować negatywnie.  

Opinia KU przeznaczona jest dla Senatu UMK, który jest organem 
uprawnionym do samodzielnej analizy projektu przedłożonego przez JM 
Rektora UMK. Senat UMK jest tym samym władny wprowadzić konieczne 
poprawki mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych wad tego aktu w wersji, 
która była przedmiotem opinii KU. Niniejszym więc Komisja Uczelniana zwraca 
się do Szanownych Członków Wysokiego Senatu z wielką prośbą o przyjęcie pod 
obrady propozycji czterech poprawek naprawiających omówione w 
uzasadnieniu tej uchwały wady projektu Statutu UMK.  

 
Załącznik – 4 poprawki KU do projektu Statutu UMK 

 
 
 


