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Biorąc pod uwagę kontrolę przestrzegania prawa pracy, powierzoną na mocy ustawy z 
dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, w tym art. 23 ustawy, a takŜe mając na 

względzie dobre imię Uczelni, Organizacja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” zwraca się do 

Pana Rektora z prośbą o  spowodowanie usunięcia nieprawidłowości dostrzeŜonych w kwestii 

sytuacji prawnej mianowanych nauczycieli akademickich naszej Uczelni, którzy  
w bieŜącym roku akademickim osiągnęli wiek emerytalny.  

Wymienieni nauczyciele akademiccy zostali pisemnie powiadomieni o wygaśnięciu ich 

stosunków pracy w Uczelni z dniem 30 września 2006 roku, z powodu osiągnięcia 65. lat 

Ŝycia. Jako podstawę prawną wskazano art. 95 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o 
szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z późniejszymi zmianami) - dalej usw, w 
związku z art. 277 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 

164 późn. zm. 1365) - dalej psw.  

Zgodnie z art. 275 ust. 2 psw, przepis art. 95 usw zachowuje moc do 31 sierpnia br. Od 1 
września br. stosunki pracy pracowników szkół wyŜszych, w tym powstałe przed dniem 

wejścia w Ŝycie ustawy regulują przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym z dnia 

27.07.2005 r. (zob. art. 264 ust. 1 psw). Przepisy te nie przewidują wygaśnięcia stosunku pracy 

mianowanego nauczyciela akademickiego w związku z osiągnięciem przez niego wieku 
emerytalnego (zob. art. 127 psw).  

Wobec powyŜszego, zawarte w pismach Pana Rektora stwierdzenia o wygaśnięciu 

stosunków pracy ich adresatów z dniem 30 września br. są bezpodstawne i w konsekwencji 
nieskuteczne. Po dniu 1 września 2006 r. stosunek pracy nauczyciela akademickiego nie wygasa z 
mocy prawa z powodu osiągnięcia przez niego wieku 65 lat.  

Brak tej przesłanki wygaśnięcia przedmiotowych stosunków pracy mianowanych 
nauczycieli akademickich sprawia, iŜ wbrew treści pism Pana Rektora, z upływem dnia 30 
września 2006 r. zachowują oni swe dotychczasowe uprawnienia pracownicze. Fakt ukończenia 

przez nich 65. lat Ŝycia sprawia, iŜ nabyli oni uprawnienia emerytalne i kaŜdy z nich ma prawo 

rozwiązać swój stosunek pracy z Uczelnią w celu skorzystania z tych uprawnień. 

Prosimy Pana Rektora o powiadomienie o tym stanie prawnym zainteresowane osoby.  
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