
P R O J E K T 

UCHWAŁA NR R.0000.[…].2020 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 

z dnia [……………..…] 2020 r. 

w sprawie 

uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) Senat postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

W Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 

R.0000.60.2019 r. Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dalej: Statut UE), wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W § 67 skreśla się ust. 3, a dotychczasowe ust. 4, 5 i 6 otrzymują numerację 3, 4 i 5. 

2. W § 70 skreśla się ust. 8 i 9. 

3. W § 72 dotychczasowy ustęp 2 otrzymuje numerację 4. 

4. W § 72 dodaje się ust. 2 i 3 o treści: 

2. Na stanowisku kustosza akademickiego może być zatrudniona osoba, która:  

1) co najmniej cztery lata była zatrudniona na stanowisku bibliotekarza akademickiego,  

2) posiada udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny oraz dydaktyczny związany z 

działalnością Biblioteki oraz środowiska zawodowego lub uczelnianego.  

3. Na stanowisku bibliotekarza akademickiego może być zatrudniona osoba, która:  

1) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra,  

2) posiada co najmniej ośmioletni staż pracy w bibliotece naukowej,  

3) posiada udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny związany z działalnością 

Biblioteki oraz środowiska zawodowego lub uczelnianego,  

4) realizuje różne formy dydaktyki bibliotecznej, w tym z zakresu edukacji informacyjnej 

również w formie e-learningu. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, przy czym do pracowników Uczelni, którzy pozostają w tym 

dniu zatrudnieni na stanowiskach kustosza naukowego albo bibliotekarza naukowego stosuje się przepisy § 

67 ust. 3 oraz § 70 ust. 8 i 9 Statutu UE w brzmieniu dotychczasowym. 

 

Rektor  

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
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UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY 

I. Istotne daty. 

 

 

1.10.2018 r.  data wejścia w życie ustawy z dn. 3.7.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, dalej:  

PW PSWiN) – w zakresie objętym przedmiotem projektu uchwały; 

1.10.2018 r.  data wejścia w życie ustawy z dn. 20.7.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85, dalej: PSWiN) – w zakresie objętym przedmiotem 

projektu uchwały; 

1.10.2019 r. wejście w życie nowego Statutu UE (zgodnie z art. 227 PW PSWiN); 

30.9.2020 r. określony przez ustawodawcę (art. 247 ust. 1 pkt 2 PW PSWiN) dzień utraty statusu 

nauczyciela akademickiego przez pracowników należących do grupy „dyplomowanych 

bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji 

naukowej”, którzy byli nauczycielami akademickimi w dn. 1.10.2018 r.  

(tj. w dniu wejścia w życie PSWiN); 

 

II. Istotne przepisy. 

 

 

 

Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183; dalej: PSW): 

 

 

Art. 107 [Pracownicy uczelni] Pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy 

niebędący nauczycielami akademickimi. 

 

Art. 108 [Nauczyciele akademiccy] Nauczycielami akademickimi są: 

1) pracownicy naukowo-dydaktyczni; 

2) pracownicy dydaktyczni; 

3) pracownicy naukowi; 

4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej. 

 

Art. 113 [Stanowiska] Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i 

informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach: 

1) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego; 

2) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego; 

3) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej; 

4) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej. 
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PSWiN: 

 

 

Art. 112 [Pracownicy uczelni] Pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy 

niebędący nauczycielami akademickimi. 

 

Art. 114 [Kategorie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych]  

Nauczycieli akademickich zatrudnia się w grupach pracowników: 

1) dydaktycznych; 

2) badawczych; 

3) badawczo-dydaktycznych. 

 

Art. 116 [Stanowisko profesora uczelni i inne] 

1. Nauczyciela akademickiego zatrudnia się na stanowisku: 

1) profesora; 

2) profesora uczelni; 

3) adiunkta; 

4) asystenta. 

2. Na stanowisku: 

1) profesora - może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora; 

2) profesora uczelni - może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz 

znaczące osiągnięcia: (…) 

3) adiunkta - może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora; 

4) asystenta - może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera 

albo równorzędny. 

3. Osobę posiadającą tytuł profesora zatrudnia się na stanowisku profesora. 

4. Statut uczelni może określać: 

1) również inne stanowiska dla nauczycieli akademickich niż określone w ust. 1 oraz wymagania 

kwalifikacyjne niezbędne do ich zajmowania; 

(…)  

 

 

Art. 247 PW PSWiN: 

 

 

1. Nauczyciele akademiccy będący w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrugaztcltqmfyc4nbuga4tinzvhe
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1) pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi albo naukowymi są od dnia wejścia w 

życie tej ustawy nauczycielami akademickimi zatrudnionymi odpowiednio w grupach pracowników 

badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych albo badawczych, o których mowa w art. 114 tej ustawy; 

2) dyplomowanymi bibliotekarzami oraz dyplomowanymi pracownikami dokumentacji i informacji 

naukowej są od dnia wejścia w życie tej ustawy nauczycielami akademickimi, jednak nie dłużej niż 

do dnia 30 września 2020 r. 

2. W uczelniach, w których w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, dyplomowani 

bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudnieni na 

stanowiskach, o których mowa w art. 113 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, statuty uczelni, o 

których mowa w art. 227 ust. 1, określą te stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne 

do ich zajmowania. 

 

I. Wprowadzenie. Uzasadnienie § 2 projektu uchwały. 

 

 

Według stanu na dzień opracowania projektu niniejszej uchwały Uczelnia zatrudnia siedmiu 

bibliotekarzy naukowych oraz czterech kustoszy naukowych, którym przysługuje status nauczycieli 

akademickich (w grupie pracowników badawczych „zatrudnianych w Bibliotece”, § 67 ust. 3 Statutu 

UE). Kilku nauczycieli akademickich z ww. grupy podlega ochronie z uwagi na pozostawanie w tzw. 

okresie przedemerytalnym. Wszyscy nauczyciele akademiccy z ww. grupy pozostawali zatrudnieni 

przez Uczelnię według stanu na dzień 1.10.2018 r. 

Jak to zostanie wyjaśnione poniżej, status nauczycieli akademickich przysługujący 

pracownikom, którzy według stanu na dzień 1.10.2018 r. (tj. pod rządami PSW) przynależeli do grupy 

„dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji 

naukowej” – został przez ustawodawcę utrzymany jedynie czasowo, tj. do dnia 30.09.2020 r., zaś o 

dalszym (tj. po tej dacie) statusie zatrudnieniowym ww. grupy pracowników miały (mają) zdecydować 

władze uczelni. W okresie przejściowym, tj. od dnia 1.10.2018 r. do dnia 30.09.2020 r. (o czym 

będzie mowa) utrzymanie dotychczasowego statusu ww. grupy pracowników (zatrudnionych 

według stanu na dzień 1.10.2018 r.) pozostawało obowiązkowe także na poziomie regulacji 

statutowych (podobnie jak określenie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych do ich zajmowania, 

por. art. 272 ust. 2 PSWiN), co też uczyniono, uchwalając obecnie obowiązujący Statut UE. Rzecz 

jednak w tym, że aktualnie obowiązujące przepisu Statutu UE obejmują nie tylko kustoszy naukowych 

i bibliotekarzy naukowych (zwanych dalej łącznie: pracownikami Biblioteki) zatrudnionych według 

stanu na dzień 1.10.2018 r., ale także pracowników Biblioteki zatrudnianych na tych stanowiskach w 

przyszłości (którym – wobec obowiązujących aktualnie regulacji statutowych - będzie przysługiwał 

status nauczyciela akademickiego). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrugaytqltqmfyc4nbuga4tcnrzga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrugaztcltqmfyc4nbuga4tinzvhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrvg4ydeltqmfyc4nbqgyzdamzrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrugaztcltqmfyc4nbuga4tknbxge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrugaztcltqmfyc4nbuga4tknzqgu
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Wobec zbliżającej się daty 30.09.2020 r. Senat UE powinien podjąć decyzję, czy komentowane 

tu (aktualnie obowiązujące) rozwiązanie statutowe (§ 67 ust. 3 Statutu UE) utrzymać  

(w wyniku niepodjęcia projektowanej uchwały), czy też za intencją ustawodawcy (art. 247 ust. 1 pkt 

2 PSWiN) wyłączyć pracowników Biblioteki z grupy pracowników będących nauczycielami 

akademickimi (w wyniku podjęcia projektowanej uchwały). 

Przedkładany projekt uchwały stanowi przy tym rozwiązanie kompromisowe. 

Proponowana zmiana Statutu UE nie dotyczy nauczycieli akademickich (z ww. grupy pracowników 

Uczelni), którzy byli zatrudnieni przez Uczelnię według stanu na dzień 1.10.2018 r. (i są zatrudnieni 

nadal - na stanowiskach kustoszy naukowych oraz bibliotekarzy naukowych). Przysługujący im (z woli 

ustawodawcy - wyłącznie do dnia 30.9.2020 r.) status nauczycieli akademickich proponuje się bowiem 

utrzymać (§ 2 projektu uchwały), podobnie jak rodzaje zajmowanych przez nich stanowisk. Niezależnie 

od generalnych wątpliwości co do przyznanej im (na poziomie statutowym) kwalifikacji, tj. jako 

pracowników badawczych (nauczycieli akademickich) „zatrudnianych w Bibliotece” - uwzględniono 

przede wszystkim przysługującą niektórym z ww. pracowników ochronę (przedemerytalną), 

uniemożliwiającą (po dniu 1.10.2020 r.) wypowiedzenie warunków pracy (pozbawienie statusu 

nauczyciela akademickiego). Skutkowałoby to koniecznością dywersyfikacji ww. pracowników 

Uczelni (zatrudnionych według stanu na dzień 1.10.2018 r. i zatrudnianych nadal), tj. pozostawienie 

statusu nauczycieli akademickich wyłącznie niektórym z nich (korzystającym z ww. ochrony) i 

odebranie tego statusu pozostałym. Do podobnego rodzaju konsekwencji postanowiono nie dopuścić, 

stąd projektowana uchwała ogranicza się wyłącznie do pracowników Biblioteki zatrudnianych w 

przyszłości (którym – na skutek podjęcia projektowanej uchwały - nie będzie przysługiwał status 

nauczyciela akademickiego). Uchwała wejdzie bowiem w życie już w dniu jej podjęcia, niemniej – 

„do pracowników Uczelni, którzy pozostają w tym dniu zatrudnieni na stanowiskach kustosza 

naukowego albo bibliotekarza naukowego stosuje się przepisy § 67 ust. 3 oraz § 70 ust. 8 i 9 Statutu UE 

w brzmieniu dotychczasowym”.  

Z przyczyn, o których mowa poniżej, nie dostrzega się natomiast powodów, aby pracownikom 

Biblioteki zatrudnianym w przyszłości przysługiwał status nauczycieli akademickich (co znajduje 

odzwierciedlenie w § 1 projektowanej uchwały). 

 

II. Uzasadnienie § 1 pkt 1 do 3 projektu uchwały. 

 

 

Nie ulega wątpliwości dostrzegana i wyartykułowana wprost przez ustawodawcę (w art. 247 

ust. 1 pkt 2 PW PSWiN) wola pozbawienia „dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych 

pracowników dokumentacji i informacji naukowej” (zatrudnianych według stanu na dzień  

1.10.2018 r na stanowiskach, o których była mowa w art. 113 PSW) statusu nauczycieli akademickich 

(o czym dalej).  
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Zwraca uwagę, że o ile pod rządami PSW ustawodawca przewidział katalog pracowników 

będących nauczycielami akademickimi (art. 108 PSW: „Nauczycielami akademickimi są: (…)”), 

wymieniając oddzielnie „dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników 

dokumentacji i informacji naukowej” (odróżniając ich wprost od pracowników naukowo – 

dydaktycznych, pracowników dydaktycznych oraz pracowników naukowych), o tyle pod rządami 

PSWiN nie przewiduje się podobnego rodzaju katalogu. Ustawodawca posłużył się natomiast pojęciem 

„grup”, w których zatrudnia się nauczycieli akademickich (art. 114 PSWiN). Grupy te korespondują 

tymczasem z dawnym podziałem nauczycieli akademickich na pracowników naukowo – dydaktycznych 

(aktualnie: nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczo – 

dydaktycznych), pracowników dydaktycznych (aktualnie: nauczycieli akademickich zatrudnionych w 

grupie pracowników dydaktycznych), oraz pracowników naukowych (aktualnie: nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych). Nie bez powodu zresztą nauczyciele 

akademiccy będący w dniu 1.10.2018 r. (tj. w dniu wejścia w życie PSWiN) pracownikami naukowo-

dydaktycznymi, dydaktycznymi albo naukowymi mieli być (są) od tego dnia nauczycielami 

akademickimi zatrudnionymi odpowiednio w grupach pracowników badawczo-dydaktycznych, 

dydaktycznych albo badawczych (art. 247 ust. 1 pkt 1 PW PSWiN). Bez wątpienia zatem pod rządami 

PSWiN nie wyróżniono odrębnej grupy nauczycieli akademickich, tj. grupy „dyplomowanych 

bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej”.  

Z powyższymi regulacjami korespondują dwie kolejne, tj. po pierwsze – przepis art. 116 ust. 4 

pkt 1 PSWiN, zgodnie z którym statut uczelni może określać „inne stanowiska dla nauczycieli 

akademickich”. Przepis ten (odczytywany łącznie z art. 114 PSWiN) nie pozostawia wątpliwości, że 

ustawodawca nie daje uczelniom możliwości tworzenia (na poziomie statutu) nowych grup nauczycieli 

akademickich, a jedynie pozostawia swobodę tworzenia stanowisk i zatrudniania na tych stanowiskach 

w ramach grup przez niego przewidzianych (tj. w ramach grupy pracowników badawczo – 

dydaktycznych, badawczych lub dydaktycznych, do których to grup historycznie, tj. pod rządami 

PSW - nie należeli nigdy „dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy 

dokumentacji i informacji naukowej”. 

Po drugie, ustawowym dowodem (wspominanej we wprowadzeniu) intencji ustawodawcy 

pozostaje przepis art. 247 ust. 1 pkt 2 PW PSWiN, zgodnie z którym nauczyciele akademiccy będący w 

dniu 1.10.2018 r. dyplomowanymi bibliotekarzami oraz dyplomowanymi pracownikami dokumentacji 

i informacji naukowej „są od dnia wejścia w życie tej ustawy nauczycielami akademickimi, jednak nie 

dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.”. 

 

Nie ulega wątpliwości, że „dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy 

dokumentacji i informacji naukowej” w dniu 1.10.2018 r. (tj. w dniu wejścia w życie PSWiN, w tym 

także pod rządami obowiązującego wówczas statutu UE i aż do dnia 1.10.2019 r., tj. do dnia wejścia w 

życie aktualnie obowiązującego Statutu UE) zachowywali status nauczycieli akademickich. 
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Ustawodawca dał jednocześnie uczelniom możliwość samodzielnego zadecydowania o tym statusie 

w treści uchwalanych statutów (tj. ze skutkiem od dnia 1.10.2019 r.), zastrzegając jednocześnie, 

że z mocy ustawy status ten będzie przysługiwał ww. pracownikom jedynie czasowo, tj. do dnia 

30.9.2020 r. W literaturze przedmiotu podkreślono, że  „obecna ustawa (PW PSWiN, przyp. aut.) 

stwarza do 30.09.2020 r. stan przejściowy, w którym bibliotekarze dyplomowani zachowują 

uprawnienia nauczycieli akademickich, natomiast o dalszym statusie zatrudnieniowym tej grupy 

pracowników zadecydują władze poszczególnych uczelni.” (tak: M. T. Nycz, [w:] Komentarz do 

wybranych przepisów ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz, opubl. LEX). 

W projekcie nowego (aktualnie obowiązującego) Statutu UE nie dostrzegano powodów, 

aby pozbawiać „dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji 

i informacji naukowej” statusu nauczycieli akademickich szybciej niż to przewidział sam 

ustawodawca (czyniąc to już z dniem 1.10.2019 r., a w konsekwencji - na rok przed dniem 

30.9.2020 r. wskazanym w przepisie art. 247 ust. 1 pkt 2 PW PSWiN). Możliwość taką (niezależnie 

od literalnego brzmienia art. 247 ust. 1 pkt 2 PW PSWiN) wykluczano zresztą wprost w literaturze 

przedmiotu, podkreślając przy tej okazji, że mimo użycia w art. 247 ust. 1 pkt 2 PW PSWiN zwrotu „nie 

dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.” - „poprawnie statut uczelni niezaliczający bibliotekarzy 

dyplomowanych do grona nauczycieli akademickich powinien przewidywać, że te uprawnienia 

zachowują oni do dnia 30 września 2020 r.” (M. T. Nycz, op.cit.). Wspomniany komentator (M. T. 

Nycz) podnosił (i podnosi) przy tej okazji, że ustawodawca nie przyznał uczelniom możliwości 

skrócenia ww. okresu, a statuty wszystkich uczelni (wchodzące w życie w dn. 1.10.2019 r.) powinny 

gwarantować zachowanie komentowanych tu uprawnień do dnia 30.9.2020 r., albowiem  „taki zapis 

wynika z obowiązku zapisanego w art. 112 Kodeksu pracy - jednakowego traktowania w zatrudnieniu 

tej grupy zatrudnionych we wszystkich uczelniach, w których ten rodzaj pracowniczy występuje”, tak: 

M. T. Nycz, op. cit.).   

 

Komentowane powyżej okoliczności musiały znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści samego 

Statutu UE. Skoro bowiem (jak wspomniano), ustawodawca nie dał uczelniom możliwości swobodnego 

tworzenia „grup” nauczycieli akademickich (a jedynie stanowisk w ramach przewidzianych przez niego 

grup), konieczne okazało się „zaszeregowanie” dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych 

pracowników dokumentacji i informacji naukowej do jednej z grup określonych w art. 114 PSWiN (na 

okres od dnia 1.10.2019 r. do dn. 30.10.2020 r.) - co też uczyniono, wyróżniając grupę pracowników 

badawczych „zatrudnianych w Bibliotece” (§ 67 ust. 3 Statutu UE) i odróżniając ją tym samym od grupy 

pracowników badawczych w ogóle (§ 67 ust. 2 Statutu UE). Statut UE wchodzący w życie z dniem 

1.10.2019 r. musiał bez wątpienia pozostawać zgodny z przepisem art. 114 PSWiN. 
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Wobec zbliżającej się daty 30 września 2020 r. Senat UE powinien natomiast podjąć decyzję, 

czy komentowane tu (aktualnie obowiązujące) rozwiązanie statutowe (§ 67 ust. 3 Statutu UE) 

utrzymać, czy też za intencją ustawodawcy (art. 247 ust. 1 pkt 2 PSWiN) wyłączyć pracowników 

Biblioteki z grupy pracowników będących nauczycielami akademickimi zatrudnianymi w grupie 

pracowników badawczych, a w przypadku drugiego z rozwiązań – rozstrzygnąć o stanowiskach 

„kustosza naukowego” oraz „bibliotekarza naukowego” (obecnych i przyszłych). Kończy się 

bowiem „stan przejściowy” przewidziany przez ustawodawcę w ww. przepisie prawa, a 

jednocześnie także zmienia się podstawa prawna ewentualnego przyznania ww. pracownikom statusu 

nauczyciela akademickiego (przestaje nią być bowiem przepis art. 247 ust. 1 pkt 2 PSWiN, a 

może się nią stać co najwyżej przepis art. 116 ust. 4 PSWiN).  

 

 

Jak to zostało wyjaśnione we wprowadzeniu – niezależnie od woli ustawodawcy (i w 

dopuszczonych przez niego granicach) - status pracowników Biblioteki zatrudnionych według stanu na 

dzień 1.10.2018 r. i zatrudnianych nadal (jako nauczycieli akademickich) proponuje się utrzymać (§ 2 

projektu uchwały).  

Istniejące obecnie rozwiązania statutowe mogą natomiast budzić poważne wątpliwości na 

przyszłość. Ponad wyodrębnienie grupy pracowników badawczych „zatrudnianych w Bibliotece” (tj. 

dokonanie podziału grupy pracowników badawczych Uczelni na „podgrupy”, mimo braku 

wyraźnej podstawy prawnej dla tego rodzaju zabiegu w przepisach PSWiN) – dość w tym miejscu 

przypomnieć, że pod rządami poprzednio obowiązującego statutu UE oraz PSW - „dyplomowani 

bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej” nie bez powodu nie 

należeli do grupy pracowników (wówczas) naukowych (aktualnie: badawczych), ale do odrębnej grupy 

nauczycieli akademickich. Powyższe wynikało już choćby z uregulowania na poziomie przepisów 

ustawy (PSW) obowiązków pracowników naukowych (art. 111 ust. 2 w zw. z art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3 

PSW), tj. obowiązku prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozwijania twórczości 

naukowej albo artystycznej (art. 111 ust. 1 pkt 2), jak również obowiązku uczestniczenia w pracach 

organizacyjnych uczelni (art. 111 ust. 1 pkt 3 PSW), których to obowiązków nie nałożono ustawą na 

„dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji 

naukowej”. 

Również pod rządami PSWiN określono na poziomie ustawy obowiązki pracowników 

badawczych (art. 115 ust. 1 pkt 2 PSWiN), a to: obowiązek  prowadzenia działalności naukowej 

(definiowanej w art. 4 ust. 1 PSWiN jako obejmującej badania naukowe, prace rozwojowe oraz 

twórczość artystyczną – które to pojęcia także zdefiniował ustawodawca w ust. 2 do 4 ww. przepisu) 

lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów. Wypada wyrazić (i poddać dyskusji) generalną 

wątpliwość, co do możliwości realizacji przez pracowników Biblioteki obowiązku badań 
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naukowych i prac rozwojowych (a w konsekwencji: zatrudniania w grupie pracowników 

badawczych), skoro prowadzi się je w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych (art. 5 ust. 1 

PSWiN), a pośród tych z kolei nie uwzględniono takich dziedzin i dyscyplin, jak choćby bibliologia, 

bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, nauka o książce i bibliotece, czy informatologia (vide: 

Rozporządzenie MNiSW z dn. 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 

oraz dyscyplin artystycznych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1818). Jest też rzeczą dyskusji i refleksji, czy 

status pracowników badawczych (przewidziany obecnie Statutem UE dla stanowisk: kustosza 

naukowego oraz bibliotekarza naukowego) pozostaje adekwatny do potrzeb, rozmiaru, zasobów 

oraz stopnia rozwoju Biblioteki UE. 

Wypada wreszcie zauważyć, że zestawienie wymagań stawianych pracownikom badawczym 

ubiegającym się o zatrudnienie na stanowiskach profesora, profesora Uczelni, profesora wizytującego, 

adiunkta oraz asystenta (§ 70 ust. 1 do 7 w zw. z § 67 ust. 2 pkt 1 do 5 Statutu UE) oraz wymagań 

stawianych aktualnie pracownikom badawczym ubiegającym się o zatrudnienie na stanowiskach 

kustosza naukowego i bibliotekarza naukowego (§ 67 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu UE) – budzi pewne  

wątpliwości natury słusznościowej. Pozostaje zatem rolą Senatu (decydującego o treści Statutu UE) 

zajęcie stanowiska, czy status nauczyciela akademickiego (w kontekście przywilejów, wiążących się 

z tym statusem i z zachowaniem w pamięci, że powinien on wykazywać związek z rodzajem, zakresem 

i sposobem realizacji obowiązków nałożonych ustawą) przystaje do wymagań kwalifikacyjnych 

określonych aktualnie w § 70 ust. 8 i 9 Statutu UE - warunkujących zatrudnienie na stanowisku 

kustosza naukowego oraz bibliotekarza naukowego (oraz do związanych z tymi stanowiskami 

obowiązków).  

Niepodjęcie uchwały (w zaprojektowanym brzmieniu) pozostanie równoznaczne z 

utrzymaniem status quo, tj. status nauczyciela akademickiego będzie przysługiwał pracownikom 

Biblioteki zatrudnianym także w przyszłości (w grupie pracowników badawczych „zatrudnianych w 

Bibliotece”). 

 

III. Przepisy Statutu UE dotyczące stanowisk kustosza naukowego i bibliotekarza naukowego 

(oraz wymagań kwalifikacyjnych dla zatrudniania na tych stanowiskach) -  uzasadnienie § 

1 pkt 4projektu uchwały. 

 

 

Zgodnie z art. 247 ust. 2 PW PSWiN w uczelniach, w których w dniu 1.10.2018 r., 

„dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są 

zatrudnieni na stanowiskach, o których mowa w art. 113 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, statuty 

uczelni, o których mowa w art. 227 ust. 1, określą te stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne 

niezbędne do ich zajmowania”.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrvg4ydeltqmfyc4nbqgyzdamzrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrugaztcltqmfyc4nbuga4tknbxge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrugaztcltqmfyc4nbuga4tknzqgu
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Statut UE sprostał ww. wymogowi, a dotychczasowe stanowiska (przewidziane w poprzednim 

statucie Uczelni wprost za art. 113 PSW) zostały zastąpione przez stanowiska kustosza naukowego i 

bibliotekarza naukowego (§ 67 ust. 3 Statutu UE), za równoległym określeniem wymagań 

kwalifikacyjnych dla tych stanowisk (§ 70 ust. 8 i 9 Statutu UE). Uchwalono jednocześnie, że z dniem 

wejścia w życie Statutu UE (1.10.2019 r.) stanowisko starszego kustosza dyplomowanego stało się 

stanowiskiem kustosza naukowego (§ 138 ust. 1 pkt 8 Statutu UE), zaś stanowiska asystenta 

bibliotecznego, adiunkta bibliotecznego oraz kustosza dyplomowanego stały się stanowiskiem 

bibliotekarza naukowego (§ 138 ust. 1 pkt 9 Statutu UE).  

Jak to się podkreśla w literaturze przedmiotu, „ustawodawca traktuje bibliotekarzy 

dyplomowanych jako odrębną grupę pracowników uczelni, dla których bez względu na to, czy zostaną 

zaliczeni do grona nauczycieli akademickich, czy też zostaną zaliczeni do grona pracowników 

niebędących nauczycielami akademickim, statut uczelni musi określić wymagania kwalifikacyjne 

niezbędne do zajmowania stanowiska wchodzącego w skład grupy bibliotekarzy dyplomowanych” (tak: 

M. T. Nycz, op.cit.). 

Innymi słowy, „zapisy dotyczące kwalifikacji bibliotekarzy dyplomowanych nie mają 

charakteru przejściowego, co sugerowałaby data 30.09.2020 r. zamieszczona w art. 247 ust. 1 pkt 2 

PW PSWiN, lecz są zapisem w sferze wymagań kwalifikacyjnych wprowadzanych przez statut na stałe i 

to bez względu na to, czy podstawą prawną ich tworzenia będzie art. 247 ust. 2 PW PSWiN czy też art. 

116 ust. 4 PSWiN, w tym ostatnim przypadku w razie zaliczenia bibliotekarzy dyplomowanych przez 

statut uczelni do grona nauczycieli akademickich” (Ibidem). 

Z zachowaniem w pamięci powyższych uwag – nie jest do końca jasne (nie doczekało się 

wyjaśnienia w literaturze przedmiotu), czy komentowana „stałość” rozwiązań statutowych wykazuje 

związek z momentem zatrudnienia pracownika Biblioteki, tj. czy dotyczy (jak by się mogło wydawać) 

wyłącznie tych pracowników uczelni, którzy (pod rządami PSW i w dniu 1.10.2018 r.) należeli do grupy 

„dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji 

naukowej” (pozostawali zatrudnieni w dniu 1.10.2018 r.).  

Niezależnie od brzmienia proponowanego przepisu przejściowego (§ 2 projektowanej uchwały) 

oraz wykreślenia § 70 ust. 8 i 9 Statutu UE (z jednostki redakcyjnej poświęconej kwalifikacjom 

nauczycieli akademickich na stanowiskach badawczych i badawczo – dydaktycznych) – przewidziane 

nimi treści postanowiono utrzymać w Statucie UE (przenieść do § 72 Statutu UE, określającego grupy 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w tym grupę pracowników bibliotecznych; 

por. § 72 ust. 1 pkt 2 Statutu UE). Sugeruje się przy tej okazji zmianę nomenklatury na „kustosz 

akademicki” oraz „bibliotekarz akademicki” (za jednoczesnym wskazaniem, że również ustawodawca 

nie posługuje się obecnie pojęciem „naukowy” dla określania którejkolwiek z grup pracowników 

uczelni).  
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Wszystkie proponowane w tym projekcie Uchwały zmiany Statutu UE mają charakter 

łączny, tj. wykazują ze sobą ścisły związek i z tej przyczyny muszą być rozpoznawane wspólnie. 

Objęto je zatem jednym projektem uchwały. 

 

 

 


