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Pan
Michał Seweryński
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ul. Hoża 20
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Szanowny Panie Ministrze,

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje liczne skargi od organizacji zrzeszających

bibliotekarzy polskich, bibliotek wyższych uczelni oraz od osób prywatnych na regulacje

zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164,

poz.1365) pozbawiające pracowników zatrudnionych na stanowiskach kustosza

bibliotecznego, st. bibliotekarza i st. dokumentalisty uprawnienia do zwiększonego

wymiaru urlopu wypoczynkowego, z jakiego uprzednio korzystali z mocy ustawy z dnia 12

września 1990r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 65, poz.385 ze zm.).

Rzecznik podejmując sprawę chciałby poznać argumentację, jaka była podstawą

wprowadzenia powyższej regulacji, dlatego też zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą

prośbą o wyjaśnienie, jakie przesłanki faktyczne i prawne przesądziły o wyłączeniu

pracowników bibliotecznych zatrudnionych na wyżej wymienionych stanowiskach z grupy

nauczycieli akademickich (także tych, których stosunek pracy powstał przed wejściem

ustawy w życie), a przez to pozbawienie ich uprawnień do urlopu wypoczynkowego w

zwiększonym, w stosunku do powszechnie obowiązującego na podstawie Kodeksu pracy,

wymiarze tj. 36 dni roboczych.

Korespondenci podkreślają też swoje wątpliwości, co do znaczenia szczególnej

regulacji z art. 264 ust. 7 Prawa o szkolnictwie wyższym, a szczególnie zapisu

stanowiącego, że osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie

mianowania, na wymienionych w przepisie stanowiskach, w tym m.in. kustosza



bibliotecznego, st. bibliotekarza, st. dokumentalisty pozostają mianowane na tym samym

stanowisku i na tych samych zasadach. Wiele osób i komentatorów problemu prezentuje

pogląd, iż przez określenie „na tych samych zasadach" należy rozumieć uprawnienie do

korzystania z dotychczasowych praw pracowniczych, w tym prawa do zwiększonego

wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Będę wdzięczny Panu Ministrowi za odniesienie się do przedstawionych wyżej

wątpliwości i problemów wynikających z korespondencji kierowanej do Rzecznika.
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