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Wykaz skrótów

Akty prawne

dyrektywa Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca
1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw

dyrektywa
98/59/WE

Członkowskich odnoszących się do zwolnień
grupowych (Dz. Urz. UE L 225 z 12.08.1998, s. 16
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 5, t. 3, s. 327)
dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca

dyrektywa
2002/14/WE

ogólne ramowe warunki informowania i przepro-
wadzania konsultacji z pracownikami we Wspól-
nocie Europejskiej (Dz. Urz. WE L 80
z 23.03.2002, s. 29)
dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wpro-

dyrektywa
2006/54/WE

wadzenia w życie zasady równości szans oraz
równego traktowania kobiet i mężczyzn w dzie-
dzinie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. UE L 204
z 26.07.2006, s. 23)
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191
z późn. zm.)

Karta
Nauczyciela

ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. – Karta praw
i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16, poz. 114
z późn. zm.)

Karta z 1972 r.
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ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywil-
ny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121
z późn. zm.)

k.c.

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

k.k.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.)

Konstytucja RP

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502
z późn. zm.)

k.p.

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę-
powania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

k.p.a.

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postę-
powania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 101 z późn. zm.)

k.p.c.

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postę-
powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555
z późn. zm.)

k.p.k.

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnic-
twie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 572 z późn. zm.)

p.sz.w.

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju
sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 133)

p.u.s.p.

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywil-
nej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1111
z późn. zm.)

u.s.c.

ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach nauko-
wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule

u.s.n.

w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 1852)
ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.)

ustawa z 1990 r.
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Czasopisma, publikatory

Acta Universitatis WratislaviensisAUWr

Europejski Przegląd SądowyEPS

Finanse KomunalneFK

Gdańskie Studia PrawniczeGSP

Monitor Prawa PracyMPP

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Admini-
stracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

OSNAPiUS

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba CywilnaOSNC

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej,
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

OSNCP

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

OSNP

Orzecznictwo Sądów PolskichOSP

Orzecznictwo Trybunału KonstytucyjnegoOTK

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór
urzędowy, Seria A

OTK-A

Państwo i PrawoPiP

Praca i Zabezpieczenie SpołecznePiZS

Prokuratura i PrawoProk. i Pr.

Radca PrawnyR. Pr.

Studia Prawno-EkonomiczneSPE

Studia PrawniczeSt. Praw.

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki SpołecznejSt. Pr. PiPSp.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagiellońskiegoZNUJ

Zbiór Orzeczeń Trybunału SprawiedliwościZOTSiS

Instytucje i urzędy

Komitet Ewaluacji Jednostek NaukowychKEJN

Minister Nauki i Szkolnictwa WyższegoMNiSW
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Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub-
licznego

MWRiOP

Naczelny Sąd AdministracyjnyNSA

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa WyższegoRGNiSW

Sąd ApelacyjnySA

Sąd NajwyższySN

Trybunał KonstytucyjnyTK

Trybunał Sprawiedliwości Unii EuropejskiejTSUE

Wojewódzki Sąd AdministracyjnyWSA

Zakład Ubezpieczeń SpołecznychZUS
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Wprowadzenie. Status pracowniczy nauczycieli

akademickich – wczoraj, dziś i jutro

Początki polskiego nowożytnego szkolnictwa wyższego, w tym
także regulacje kształtujące status prawny nauczycieli akademickich,
przypadają na czas odrodzenia się naszej państwowości po I wojnie
światowej. Oznacza to, że historia nowożytnego statusu pracowniczego
nauczycieli akademickich w naszych warunkach obejmuje bez mała
sto lat. Nic więc dziwnego, że na przestrzeni tak długiego czasu status
ten podlegał różnego rodzaju modyfikacjom, choć jednocześnie jest
widoczna pewna ciągłość w jego kształtowaniu przez ustawodawcę. Na
przestrzeni tych lat był to status odrębny zarówno w relacji do rozwiązań
prawa pracy (tzw. powszechnego ustawodawstwa pracy), jak i w stosun-
ku do prawa służby publicznej, czy – używając obecnej terminologii –
prawa urzędniczego. Stopień i zakres odrębności tego statusu w całym
wskazanym okresie był różny i w dużej mierze stanowił następstwo
uwarunkowań i oddziaływania głównie czynników o charakterze poli-
tycznym. Niezależnie przy tym od ustanowionych i obowiązujących
w danym czasie unormowań prawnych tego statusu, w jego ocenie
uwzględnić należy także praktykę stosowania odpowiednich przepisów,
która zmieniała się zwłaszcza wraz ze zmianami uwarunkowań i oto-
czenia politycznego. Dotyczyło to głównie tzw. okresu stalinowskiego
(lata 1950–1956), ale nie tylko. Periodyzacja tak pojmowanego statusu
prawnego nauczycieli akademickich (tj. uwzględniającego nie tylko
obowiązujące przepisy, ale także praktykę ich stosowania) może być
mniej lub bardziej szczegółowa i oparta na różnych założeniach. W jej
ramach wyróżnić warto okres międzywojenny (lata 1918–1939), okres
realnego socjalizmu czy PRL (lata 1944–1989) i okres powrotu do de-

13

Walerian Sanetra



mokracji i pluralizmu oraz gospodarki rynkowej (lata przypadające po
1989 r.).

Historia regulacji prawnych i praktyki funkcjonowania statusu
prawnego nauczycieli akademickich, w tym także kwestia jej periody-
zacji, czekają wszakże na gruntowne i wszechstronne opracowanie na-
ukowe. W okresie ostatnich bez mała stu lat ukazało się wprawdzie
wiele różnych opracowań na ten temat, ale na ogół nie mają charakteru
kompleksowego i wszechstronnego, a raczej dominują wśród nich
przyczynki i komentarze, co z jednej strony – uwzględniając okolicz-
ność, że chodzi o materie dotykające bezpośrednio interesów nauczy-
cieli akademickich, a więc osób powołanych do badania w sposób na-
ukowy wspomnianej problematyki – może dziwić, a jednocześnie –
z drugiej strony – jest niepokojące, bo może świadczyć o zaniedbywaniu
określonych powinności badawczych przez środowiska uczelniane.
Sytuacji istniejącej w tym zakresie w sposób radykalny nie zmienia
także niniejsza publikacja, choć z uwagi na jej zakres tematyczny
i różnorodność ujęć i analiz o charakterze teoretycznoprawnym i do-
gmatycznoprawnym, a także uczestniczenia w niej specjalistów spoza
prawa pracy, bez wątpienia stanowi pozycję czyniącą ważny postęp
w rozważaniach o roli i pozycji kadry uczelnianej oraz prawnych i fak-
tycznych uwarunkowaniach jej funkcjonowania.

Niniejsza monografia składa się z opracowań przygotowanych na
kolejne Podlaskie Seminarium Prawa Pracy, które stanowiły przedmiot
dyskusji w ramach naukowego spotkania pod hasłem „Status prawny
nauczycieli akademickich”, zorganizowanego przez Katedrę Prawa
Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w dniach
11–13 maja 2014 r. w Supraślu.

W rozwoju i przemianach regulacji prawnych oraz praktyki statusu
prawnego nauczycieli akademickich znamienne jest zwłaszcza począt-
kowe oparcie go na założeniach właściwych dla służby publicznej
i stosunku służbowego jako relacji o charakterze publicznoprawnym
(administracyjnoprawnym). Oznaczało to jaskrawe oddzielenie tego
statusu od statusu pracowniczego i podkreślenie odrębności tej formy
zatrudnienia osób w szkołach wyższych. Jednocześnie w relacji do za-
trudnienia w innych działach służby publicznej (zwłaszcza w admini-
stracji rządowej) odrębności te związane były – a nawet więcej – wyni-
kały z przyjęcia założenia dominującej pozycji profesury w szkołach
wyższych oraz oparcia ich funkcjonowania na zasadzie mistrz – uczeń,
z czym nie mamy do czynienia w innych działach edukacji, nie mówiąc
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już o administracji publicznej. W okresie po II wojnie światowej naj-
pierw doszło do rezygnacji z uformowania zatrudnienia nauczycieli
akademickich w ramach stosunku prawnego o charakterze publiczno-
prawnym (stosunku służbowego) i zatrudnienia ich jako stron stosunku
pracy, a następnie – po 1989 r. – do rezygnacji także z zasady mistrz –
uczeń i konsekwencji, jakie ta zasada miała dla ukształtowania statusu
prawnego ogółu nauczycieli akademickich oraz jego dyferencjacji.
Doprowadziło to do zasadniczego ograniczenia zakresu i wagi odręb-
ności istniejących w stosunkach pracy tych nauczycieli, a przewidzia-
nych w Prawie o szkolnictwie wyższym z 2005 r. Między innymi –
i zwłaszcza – znajduje to wyraz w rezygnacji, w gruncie rzeczy, z mia-
nowania jako podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielami
akademickimi.

Całe szkolnictwo wyższe, a wraz z nim także status prawny nauczy-
cieli akademickich, uległy gruntownej przebudowie po 1989 r.,
a zwłaszcza w następstwie uchwalenia w 2005 r. Prawa o szkolnictwie
wyższym i kolejnych jego nowelizacji. Zadecydowało o tym szereg
różnych czynników, takich zwłaszcza jak gwałtowny wzrost liczby stu-
dentów, rozwój wyższego szkolnictwa niepublicznego, komercjalizacja
kształcenia studentów, której towarzyszył rozwój bazy naukowej i dy-
daktycznej uczelni oraz wyraźny wzrost liczby zatrudnionych na nich
nauczycieli akademickich, a także pełniejsze umiędzynarodowienie
(europeizacja) dydaktyki i do pewnego stopnia także nauki uczelnianej.
Po 1989 r. uczelnie znalazły się w nowej rzeczywistości, co zrodziło
potrzebę także nowego ukształtowania stosunku pracowniczego zatrud-
nianych na nich nauczycieli akademickich. Tym nowym procesom
i zjawiskom towarzyszyło i towarzyszy szereg negatywnych następstw,
w tym takich, które dotyczą stosunku prawnego nauczycieli akademic-
kich, ale także sposobu realizowania przez nich obowiązków pracowni-
czych i tym samym celów, dla których uczelnie powoływane są do życia.
Z opracowań zamieszczonych w niniejszej książce dość wyraźnie wyni-
ka, że w ogólności sposobu ukształtowania stosunku prawnego nauczy-
cieli akademickich nie można uznać za prawidłowy, co oznacza, że
ogólna diagnoza istniejącego w tym zakresie stanu rzeczy jest krytyczna
i tym samym krytyczna jest także ogólna ocena stanu i funkcjonowania
naszego szkolnictwa wyższego. Obok jednak tej generalnej krytycznej
diagnozy, w większości tekstów składających się na niniejszą publikację
wskazuje się dodatkowo na różnego rodzaju konkretne nieprawidłowo-
ści lub wątpliwości unormowań obowiązującego Prawa o szkolnictwie
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