
Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona 

na 18. posiedzeniu Senatu 
w dniu 4 października 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej 

Szanowna Pani Minister! 
Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku zwróciły moją uwagę na problemy 

związane ze skutkami wprowadzenia rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicz-
nych (projekt z dnia 12 września 2012 r.). 

Zmiany budzące niepokój dotyczą sposobu podziału dotacji dla uczelni publicznych. W składniku kadro-
wym umieszczeni zostali nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, 
zaś nie uwzględnieni zostali nauczyciele akademiccy zatrudnieni w danej uczelni jako dodatkowym miejscu 
pracy. 

Według przepisów art. 96 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym możliwe jest zatrudnianie na-
uczycieli akademickich zarówno w podstawowym, jak również w dodatkowym miejscu pracy. Jeżeli więc 
praca w dodatkowym miejscy pracy jest zgodna z przepisami, to projekt rozporządzenia nie może wyłączać 
zatrudnionych tam nauczycieli ze składnika kadrowego będącego elementem algorytmu finansowania uczelni 
publicznych. Należy również odnieść się do art. 24 wyżej wymienionej ustawy, który gwarantuje prawo na-
uczyciela akademickiego do wykonywania dodatkowego zatrudnienia przez okres trzech lat od dnia wejścia 
w życie ustawy, a po upływie tego terminu za zgodą rektora uczelni macierzystej. Podobne zastrzeżenie do-
tyczy składnika dostępności kadry. Ponadto przepisy art. 92 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 wyżej wymie-
nionej ustawy gwarantują uczelniom publicznym środki finansowe na zapewnienie realizacji zadań określo-
nych w ustawie. 

Wprowadzenie wyżej wymienionego rozporządzenia w życie nie tylko budzi wątpliwości co do jego 
zgodności z ustawą, ale również zagraża sprawnemu funkcjonowaniu wielu uczelni, które w celu podniesie-
nia poziomu kształcenia decydują się na zatrudnianie pracowników, dla których jest to dodatkowe miejsce 
zatrudnienia. Należy również nadmienić, iż wiele uczelni podpisało wiele umów z nauczycielami akademic-
kimi na rok 2012/2013. Wprowadzenie wyżej wymienionego rozporządzenia od 2013 r. uniemożliwi uczel-
niom zarówno wywiązanie się ze swoich zobowiązań, jak również kontynuację współpracy z dotychczaso-
wymi pracownikami naukowymi. 

Wobec powyższego zwracam się do Pani Minister z zapytaniem: czy istnieje możliwość zmiany wyżej 
wymienionego rozwiązania, tak aby nie godziło ono w sprawne funkcjonowanie uczelni wyższych. 

Z poważaniem 
Andrzej Person 




