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Szanowny Panie Rektorze,

uprzejmie informuję, że do Rzecznika Praw Obywatelskich dotarły niepokojące 
sygnały o planowanych na uczelni zwolnieniach, obejmujących w szczególności 
pracowników naukowych zatrudnionych na umowach o pracę na czas określony oraz ze 
względu na osiągnięcie  wieku emerytalnego i nabycie praw emerytalnych. Uzasadnieniem 
dla takich działań ma być trudna sytuacja finansowa uczelni. Zwolnienia dotkną między 
innymi ośmioro profesorów Instytutu Filozofii i Socjologii. Pracę w Instytucje mają stracić 
m.in. dyrektor Instytutu prof. dr hab. Janusz Majcherek, filozof nauki i naukoznawca, prof. 
dr hab. Wojciech Sady, prof. Janusz Krupiński czy też profesor Akademii Sztuk Pięknych i 
tłumacz S. Kierkegaarda dr hab. Antoni Szwed.

Pragnę zauważyć, że w świetle utrwalonego orzecznictwa, w tym Sądu Najwyższego, 
osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej 
przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (por. uchwała SN w składzie 
7 sędziów z dnia 21 stycznia 2009 r., II PZP 13/08, OSNP 2009/19-20/248). 

W ocenie Rzecznika decyzje podejmowane w tym obszarze, mające przecież 
bezpośredni związek z jakością działalności badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez 
uczelnię, powinny zostać wypracowane w atmosferze wszechstronnego dialogu władz uczeni 
ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami oraz mieć merytoryczny oraz przejrzysty 
charakter w szczególności wobec podnoszonych zarzutów, że naruszają one zasady równego 

Warszawa, 24-05-2021 r.

Pan
prof. dr hab. Piotr Borek
Rektor 
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie
rektor@up.krakow.pl
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traktowania i dotyczą tylko osób krytycznie nastawionych wobec władz uczelni 
i uczelnianego związku zawodowego „Solidarność”.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku 
Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.) zwracam się do Pana Rektora 
z uprzejmą prośbą o przedstawienia stanowiska w przedstawionej sprawie.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/
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