
Marek Mariusz Tytko (UJ)

Kustosz dyplomowany jako nauczyciel akademicki. Studium przypadku

Autorytety można podzielić  na  dwa rodzaje:  1)  funkcjonalne i  2)  rzeczywiste.  Do
autorytetów  współcześnie  są  zaliczani  m.in.  naukowcy,  nauczyciele  akademiccy  na
uczelniach. Jednym z typów nauczycieli akademickich jest bibliotekarz dyplomowany, czyli
naukowiec-bibliotekarz  w  bibliotece  naukowej,  np.  uniwersyteckiej.  Wśród  bibliotekarzy
dyplomowanych  należących  do  najwyżej  wykształconej  grupy  uczonych  w  bibliotekach
naukowych znajdują się kustosze dyplomowani i starsi kustosze dyplomowani. Rzecz jasna,
mieć  autorytet  (rzeczywisty)  to  nie  to  samo,  co  być  autorytetem  (funkcjonalnym).  Być
kustoszem  dyplomowanym  to  nie  to  samo  co  mieć  (piastować)  stanowisko  kustosza
dyplomowanego.

Zagadnienie  bibliotekarzy  dyplomowanych  ogólnie  jest  znane  w  literaturze
przedmiotu1. Celem niniejszego tekstu jest pokazanie realnej, współczesnej pozycji kustosza
dyplomowanego jako nauczyciela akademickiego w uniwersytecie na przykładzie wybranego
przypadku  z  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  w  świetle  obowiązujących  przepisów  i
rzeczywistej praktyki. Ten szczegółowy temat jak dotąd nie miał swojej literatury przedmiotu.
Artykuł jest typowym  case study. A jako studium przypadku ma charakter przyczynkarski.
Przy  pisaniu  tekstu  korzystano  z  metody analizy  dokumentu,  starając  się  uzasadnić  tezy
konkretnymi  zapisami  prawnymi  i  regulacjami  wewnątrzuniwersyteckimi  oraz  innymi
dokumentami.  Uwagi  na  temat  pozycji  kustosza  dyplomowanego  jako  nauczyciela
akademickiego w wybranej uczelni mają na celu obiektywne ukazanie tego zagadnienia i jego
ewentualną  dyskusję.  Studium przypadku dotyczy spraw organizacji  i  ustroju szkolnictwa
wyższego, porusza także w pewnym sensie kwestie pedagogiki szkoły wyższej (zagadnienie
organizacji szkoły wyższej w odnośnym zakresie strukturalno-funkcjonalnym).

W myśl obowiązującego w Polsce systemu szkolnictwa wyższego bibliotekarze dzielą
się, w pewnym uproszczeniu rzecz ujmując dla ilustracji, na bibliotekarzy dyplomowanych
(czyli  można  powiedzieć:  ‘naukowych’)  i  pozostałych,  innych  (można  powiedzieć  w
uproszczeniu:  ‘nienaukowych’).  Bibliotekarzem  dyplomowanym  zostaje  się  po  przejściu

1 Np. Bolesław Howorka, Status bibliotekarza w bibliotece naukowej. Librarian’s status in a scientific library, 
[w:] Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji. Działania i codzienność. Materiały konferencyjne, Poznań, 15-
17 czerwca 2005, T. 1, pod red. Haliny Ganińskiej, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, s.
279-290, http://library.put.poznan.pl/2005/pdf/5_2.pdf [dostęp: 23.02.2015 r.]; Wiesława Gmiterek, 
Bibliotekarze dyplomowani – wczoraj, dziś i jutro. Diploma librarians – past, present and future, [w:] Biblioteki 
naukowe w kulturze i cywilizacji. Działania i codzienność. Materiały konferencyjne, Poznań, 15-17 czerwca 
2005, T. 1, pod red. Haliny Ganińskiej, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, s. 291-302, 
http://library.put.poznan.pl/2005/pdf/5_3.pdf [dostęp: 23.02.2015].
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postępowania kwalifikacyjnego i zdaniu specjalnego egzaminu2 przed Komisją Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego3. Zapis w tej kwestii nie pozostawia wątpliwości:

„Kwalifikacje dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej
nabywa się w trybie postępowania kwalifikacyjnego”4.

Natomiast proces ten podzielony jest na dwa etapy:

2 Za portalem dyplomowany.pl  poniżej przytacza się wykaz lektur proponowanych dla kandydatów
na bibliotekarzy i dokumentalistów dyplomowanych, obowiązujący od 2009 r. jako tzw. kanon wiedzy
do  tegoż  specjalistycznego  egzaminu:  1)  Aktualne  tendencje  ochrony  zbiorów  bibliotecznych  i
archiwalnych. Materiały z ogólnopolskich warsztatów konser watorskich. Warszawa 13-14 czerwca
2002  r.,  Warszawa  2002;  2)  Batorowska  Hanna,  Czubała  Barbara,  Wybrane  zagadnienia  nauki  o
informacji  i  technologii  informacyjnej,  Kraków  1996;  3)  Bibliologia.  Problemy  badawcze  nauk
humanistycznych. Praca zbiorowa pod red. Dariusza Kuźminy, Warszawa 2007; 4)  Bibliotekarstwo,
pod  red.  Zbigniewa  Żmigrodzkiego,  wyd.  2,  Warszawa  1998;  5)  Biblioteki  cyfrowe:  projekty,
realizacje,  technologie.  Praca  zbiorowa,  pod  red.  Jadwigi  Woźniak-Kasperek  i  Jerzego  Franke,
Warszawa 2007;  6)  Biblioteki  XXI wieku.  Czy przetrwamy? II  Konferencja Biblioteki  Politechniki
Łódzkiej, Łódź, 19-21 czerwca 2006 r. Materiały konferencyjne, Łódź 2006; 7) Biblioteki jutra: nowa
perspektywa  organizacji  przestrzennej  i  funkcjonalnej,  Warszawa  2001;  8)  Bieńkowska  Barbara,
Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005; 9) Biliński Lucjan,  Biblioteki publiczne końca XX
wieku, Warszawa 2001; 10) Drzewiecki Marcin,  Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej
szkoły,  Warszawa  2001;  11)  Dygitalizacja  zbiorów  bibliotecznych.  Materiały  z  ogólnopolskiej
konferencji  pt.  „Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych”.  Warszawa, 3-4 czerwca 2005 r.,  Warszawa
2006;  12)  Gaca-Dąbrowska  Zofia,  Bibliotekarstwo  II  Rzeczypospolitej:  zarys  problemów
organizacyjnych i badawczych, Warszawa 2007; 13) Głombiowski Karol, Teoria i metodologia nauki
o  książce,  wyd.  2.,  Gdańsk  1985;  14)  Głowacka  Ewa,  Studium  zastosowania  kompleksowego
zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej, Toruń 2000; 15) Goban-
Klas Tomasz,  Media i  komunikowanie masowe: teorie i  analizy prasy,  radia, telewizji  i  Internetu ,
Kraków 1999; 16) Howorka Bolesław,  Prawo autorskie w działalności  bibliotekarskiej,  Warszawa
1997;  17)  Informacja naukowa: rozwój,  metody,  organizacja,  pod red.  Zbigniewa Żmigrodzkiego,
Wiesława  Babika,  Diany  Pietruch-Reizes,  Warszawa  2006;  18)  Informacja  naukowa  w  Polsce.
Tradycja i  współczesność,  pod red.  Eugeniusza Ścibora,  Olsztyn 1998; 19) Kołodziejska Jadwiga,
Drukowany świat, Warszawa 2003; 20) Kołodziejska Jadwiga,  Lokalność i uniwersalność bibliotek,
Warszawa  2000;  21)  Książka  w  działalności  terapeutycznej,  pod  red.  Elżbiety  Barbary  Zybert,
Warszawa 1997; 22) Maj Jerzy, Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu, Warszawa 2007; 23) Materska
Katarzyna,  Informacja  w  organizacjach  społeczeństwa  wiedzy,  Warszawa  2007;  24)  Między
przeszłością  a  przyszłością:  książka,  biblioteka,  informacja  naukowa  –  funkcje  społeczne  na
przestrzeni  wieków.  Praca zbiorowa,  pod red.  Marii  Próchnickiej  i  Agnieszki  Korycińskiej-Huras,
Kraków  2007;  25)  Migoń  Krzysztof,  Nauka  o  książce:  zarys  problematyki,  Wrocław  1984;  26)
Nahotko Marek, Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa 2006; 27) Nauka o książce, bibliotece
i informacji we współczesnym świecie, red. Marianna Banacka, Warszawa 2003; 28) Oblicza kultury
książki:  prace i  studia z  bibliologii  i  informacji  naukowej,  [kom.  red.  Małgorzata  Komza et  al.],
Wrocław 2005 seria: Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2680; 29) Ochrona i konserwacja zbiorów
bibliotecznych:  materiały  z  ogólnopolskiej  konferencji,  Warszawa,  15-17  października  1998  r.  IV
Forum SBP ´98, Warszawa 1998; 30) Organizowanie środowiska informacji i wiedzy. Praca zbiorowa
pod  red.  Katarzyny  Materskiej,  Ewy Chuchro  i  Barbary  Sosińskiej-Kalaty,  Warszawa  2008;  31)
Osięgłowski Janisław, Ochrona książki bibliotecznej, Poznań 2003; 32) Przyszłość bibliotek w Polsce:
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„2.  Postępowanie  kwalifikacyjne  obejmuje:  1)  ocenę  dorobku  naukowego  i  zawodowego  kandydata  na
podstawie  przedstawionej  dokumentacji;  2)  państwowy  egzamin  bibliotekarski  lub  państwowy  egzamin  z
informacji i dokumentacji naukowej”5.

Kustosz  dyplomowany  jest  to  stanowisko  bibliotekarza  naukowego  w  bibliotece
naukowej, który jednocześnie zaliczany jest ustawowo przez  Prawo o szkolnictwie wyższym
do  kategorii  nauczyciela  akademickiego  i  ma  obowiązki  nie  tylko  bibliotekarskie,  ale  i
naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne,  podobnie jak inni  nauczyciele akademiccy,  np.
adiunkci czy asystenci, wykładowcy czy starsi wykładowcy, choć w nieco innym charakterze
(np. nie ma wyznaczonego pensum godzin dydaktycznych, choć powinien, moim zdaniem,
mieć owe godziny dydaktyczne określone).

W hierarchii naukowych stanowisk w bibliotece naukowej ustawodawca w Prawie o
szkolnictwie wyższym wyróżnił kolejno (w porządku rosnącym): 1) asystenta bibliotecznego,

materiały z ogólnopolskiej konferencji. Warszawa, 12-15.10.2007, red. Jadwiga Sadowska, Warszawa
2008; 33) Ratajewski Jerzy, Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli wiedza o bibliotece w różnych
dawkach, do druku przygotował Zbigniew Żmigrodzki przy współpracy Elżbiety Gondek, Warszawa
2002; 34) Robótka Halina,  Wprowadzenie do archiwistyki,  wyd. 2, Toruń 2003; 35) Robótka Halina,
Ryszewski Bohdan, Tomczak Andrzej,  Archiwistyka, Warszawa 1989; 36) Rogucka-Hojsik Elżbieta,
Wybrane aspekty prawnego otoczenia współczesnej biblioteki, Warszawa 2004; 37) Sosińska-Kalata
Barbara,  Klasyfikacja:  struktury  organizacji  wiedzy,  piśmiennictwa  i  zasobów  informacyjnych,
Warszawa 2002; 38) Sowiński  Janusz,  Polskie drukarstwo: historia drukowania typograficznego i
sztuki  typograficznej  w  Polsce  w  latach  1473-1939,  wyd.  2,  Wrocław  1996;  39)  Społeczeństwo
informacyjne  i  jego  technologie.  Praca  zbiorowa,  pod  red.  Barbary Sosińskiej-Kalaty,  Katarzyny
Materskiej i Wiesława Glińskiego, Warszawa 2004; 40) Społeczeństwo informacyjne. Jakość edukacji
i pracy bibliotekarzy, red. nauk. Maria Kocójowa, Kraków 2001; 41) Standardy biblioteczne. Wzorce i
doświadczenia Unii Europejskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji SBP i Biblioteki Narodowej,
Warszawa, 11 grudnia 2003 r., Warszawa 2003; 42) Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych.
Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 13-15.11.2002, Poznań 2002; 43) Strauss
Grażyna, Wolff Katarzyna, Wierny Sebastian, Książka na początku wieku, Warszawa 2004; 44) Ścibor
Eugeniusz,  Klasyfikacja piśmiennictwa, Olsztyn 2001; 45) Świgoń Marzena,  Bariery informacyjne.
Podstawy teoretyczne  i  próba badań w środowisku naukowym,  Warszawa 2006;  46)  Użytkownicy
informacji  elektronicznej,  red.  nauk.  Maria  Kocójowa,  Kraków  2000;  47)  Wojciechowska  Maja,
Zarządzanie zmianami w bibliotece, Warszawa 2006; 48) Wojciechowski  Jacek, Idee i rzeczywistość:
bibliotekarstwo pragmatyczne, Warszawa 2002; 49) Zachowajmy przeszłość dla przyszłości: materiały
z  międzynarodowego  seminarium,  Warszawa,  29-30 marca 2007 r.,  red.  Ewa  Stachowska-Musiał,
Warszawa 2007; 50) Zarządzanie biblioteką; najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim: wybór
tekstów, red. Igor Kemp, Teresa Wildhardt,  Warszawa 1998; 51) Zarządzanie kadrami w bibliotece,
pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król,  Warszawa 2008; 52)  Zawód bibliotekarza
dziś i jutro: materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18- 20 września 2003 r. , red. Janusz
Nowicki,  Warszawa  2003;  53)  Zybert  Elżbieta  Barbara:  Jakość  w  działalności  bibliotek:  oceny-
pomiary-narzędzia,  Warszawa  2007;  54)  Zybert  Elżbieta  Barbara,  Kultura  organizacyjna  w
bibliotekach, Warszawa 2004; 55) Żmigrodzki Zbigniew, Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej,
Katowice  1991;  56)  „Rynek  książki  w  Polsce”,  red.  Łukasz  Gołębiewski,  Warszawa  1998-
[czasopismo]. Ponadto MNiSW proponuje szereg lektur dodatkowych.

3 Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na 
dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej 
– powołana na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 
sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego 
pracownika dokumentacji i informacji naukowej (Dz. U. 2006, Nr 155, poz. 1112). Więcej na temat 
bibliotekarzy dyplomowanych napisano na portalu dyplomowany.pl [dostęp: 23.02.2015].
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2)  adiunkta  bibliotecznego,  3)  kustosza  dyplomowanego  i  4)  starszego  kustosza
dyplomowanego.

Prawo to wszak stanowi, że 

„Art.  113.  Dyplomowani  bibliotekarze  (...)  są  zatrudniani  na  stanowiskach:  1)  starszego  kustosza
dyplomowanego,  (...);  2)  kustosza  dyplomowanego,  (...);  3)  adiunkta  bibliotecznego,  (...);  4)  asystenta
bibliotecznego (...)”6. „Na stanowiskach, o których mowa w art. 113, mogą być zatrudnione osoby posiadające
tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny”7. 

Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  oraz  wewnętrzne  uregulowania  uniwersyteckie
pozostawiają  wiele  luk  odnośnie  do  obowiązków  naukowych,  dydaktycznych  i
organizacyjnych  dla  wszystkich  ww.  czterech  kategorii  osób,  w  tym  dla  kustoszy
dyplomowanych i starszych kustoszy dyplomowanych także.

Ich obowiązki jako nauczycieli  akademickich przez to pozostają niedookreślone na
poziomie ustawowym, co umożliwia uznaniowe, dość dowolne traktowanie i w konsekwencji
– ocenianie tej kategorii pracowników naukowych w uniwersytecie. Prawo polskie przez owo
niedookreślenie  działa  tu  na  niekorzyść  tej  kategorii  naukowców,  traktowanych  jako
nauczyciele akademiccy „drugiej kategorii” (niedookreśleni co do obowiązków naukowych,
dydaktycznych i organizacyjnych), stawiając ich na równi z nie-nauczycielami akademickimi,
co należy, moim zdaniem, uznać za niesprawiedliwe i krzywdzące tę kategorię naukowców.

Mowa  przede  wszystkim  o  wyznaczaniu  zadań,  zakresu  obowiązków  i  w
konsekwencji  o  ocenianiu  wykonania  owych  zadań  (zleconych  lub  niezleconych,  lecz
dorozumianych)  kustoszom  dyplomowanym  i  starszym  kustoszom  dyplomowanym.
Ocenianie  to  czynione  jest,  co  pokazano  w omawianym  przypadku,  bez  transparentnych
kryteriów, „po uważaniu”, według subiektywnych osądów zwierzchnika, czyli  de facto bez
jakichkolwiek  obiektywnych  odniesień,  jasno  wyznaczonych,  prostych,  wprost
enumeratywnie wyliczonych w jednym miejscu i publicznie dostępnych do wglądu np. na
stronie internetowej www.

Państwo  oraz  państwowe  uniwersytety  w  Polsce  nie  stworzyły  jak  dotąd  takiego
obiektywnego systemu przydzielania zakresu obowiązków i obiektywnego systemu kryteriów
oceniania  ich  wykonania  w  odniesieniu  m.in.  do  kustoszy  dyplomowanych  i  starszych
kustoszy dyplomowanych. Wspomniane kategorie naukowców są co dwa lata oceniane (pod
względem wypełnienia obowiązków naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych) z urzędu
przez  specjalne  komisje  (w pierwszej  instancji  –  przez  komisję  rektorską  oraz  w drugiej
instancji, czyli odwoławczej – przez komisję senacką). Jednak nigdzie nie napisano, za co
obiektywnie należy się np. ocena „A” (najwyższa, wyróżniająca), a za co – niższa ocena „B”
(pozytywna, zadowalająca) i to zarówno pod względem naukowym, jak i dydaktycznym oraz
organizacyjnym w odniesieniu do wszystkich bibliotekarzy naukowych, w tym i do kustoszy
dyplomowanych oraz starszych kustoszy dyplomowanych. To, moim zdaniem, należy uznać
za  błąd  systemowy  w  uniwersytecie,  w  systemie  szkolnictwa  wyższego  w  Polsce
(niedookreślenie ustawowe, regulaminowe).

Opisana w tym artykule sytuacja  prawna powoduje niesprawiedliwą i  krzywdzącą,
moim  zdaniem,  systemową  degradację  tej  kategorii  nauczycieli  akademickich  jako
autorytetów  w  swoich  dziedzinach,  obniżenie  ich  rangi  jako  naukowców  w  bibliotece

4 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r., dz. cyt., Dz. U. 
2006, Nr 155, poz. 1112, § 3 ust. 1.

5 Tamże, Dz. U. Nr 155, poz. 1112, § 3 ust. 2.

6 Ustawa 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365, art. 113.

7 Tamże, art. 114.
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naukowej. Owa degradacja to zjawisko negatywne i niepożądane samo przez się, wskutek
braku  uregulowań,  które  Senat  uniwersytecki  powinien  naprawić  stosownymi  regulacjami
wewnątrzuczelnianymi,  a  właściwy  minister  –  rozporządzeniem,  jak  uważam.  Wszak
degradacja  pozycji  kustoszy  dyplomowanych  i  starszych  kustoszy  dyplomowanych  w
systemie  szkolnictwa  wyższego  ma  miejsce  od  wielu  lat.  Dotąd  jednak  brakuje  jasnego,
enumeratywnego  wyliczenia  ich  obowiązków  naukowych,  obowiązków  dydaktycznych,
obowiązków organizacyjnych, które obligatoryjnie musiałyby się znaleźć w każdym zakresie
obowiązków służbowych podpisywanym m.in. przez każdego z kustoszy dyplomowanych i
każdego ze starszych kustoszy dyplomowanych. Naukowcy-bibliotekarze, czyli bibliotekarze
naukowi ze stopniem naukowym są tu wyraźnie dyskryminowani.

Systemowe  podniesienie  rangi  kustoszy  dyplomowanych  i  starszych  kustoszy
dyplomowanych jest sprawą Senatu uczelni i właściwego ministra, nadto nie leży ono, jak
myślę,  w  kompetencji  dyrektorów  jednostek  uczelnianych  (czyli  niższych  szczebli
zarządzania),  bo  dotyczy  wyznaczenia  pozycji  tej  kategorii  nauczycieli  akademickich  w
całym systemie uniwersyteckim, a nie tylko wewnątrz danej biblioteki naukowej.  Dlatego
uważam,  że  sytuację  tę  powinien  naprawić  i  uzdrowić  Minister  Nauki  i  Szkolnictwa
Wyższego oraz Senat uczelni w odniesieniu do kustoszy dyplomowanych i starszych kustoszy
dyplomowanych, którzy są traktowani co do obowiązków na równi z („niedyplomowanymi”)
kustoszami  oraz  innymi  pracownikami  (nie-naukowcami,  czyli  tzw.  według  oficjalnego
nazewnictwa prawnego – „pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi”).

Na  dowód,  że  tak  jest  rzeczywiście,  iż  pozycja  kustosza  dyplomowanego  jest
faktycznie  rażąco  zdegradowana  na  uczelni  do  minimum,  cytuję  niżej  trzy  różne  co  do
kategorii  osób,  podpisane  i  rzeczywiście  obowiązujące  zakresy  obowiązków  służbowych
(jednak  identyczne w  brzmieniu),  dotyczące  trzech różnych kategorii pracowniczych,
trzech różnych osób z jednej i tej samej jednostki uczelnianej: 

1)  pierwszy zakres  obowiązków dotyczy doktora  nauk  humanistycznych,  kustosza
dyplomowanego, będącego nauczycielem akademickim, czyli naukowca, 

2)  drugi  zakres  obowiązków  dotyczy  magistra,  kustosza,  jednak  niebędącego
nauczycielem akademickim, czyli nie-naukowca,

3)  trzeci  zakres  obowiązków  dotyczy  bibliotekarza,  niemającego  nawet  tytułu
zawodowego magistra  lub  licencjata,  tj.  osoby nieposiadającej  wyższego  wykształcenia  i,
rzecz jasna, nie będącej w ogóle nauczycielem akademickim, czyli naukowcem.

We wszystkich tych trzech wymienionych, tak różnych przypadkach zapisano jednak
te same, identyczne, wszystkie bez wyjątku tożsame obowiązki – bez jakichkolwiek różnic
(cytuję  in extenso  całość  dotyczącą  tylko  obowiązków pracowniczych  tych  trzech  różnej
kategorii osób w uczelni, pomijam tylko elementy identyfikujące jednostkę oraz osoby). Treść
owych  trzech  Zakresów  czynności  i  odpowiedzialności  pracownika  jest  ta  sama  i  brzmi
jednakowo, cytuję:

„II. Podstawowe obowiązki pracownika. (...). Do zadań pracownika należy:
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie druków (...)
- opracowywanie kwerend i udzielanie informacji
- pełnienie dyżurów i rezerw (...)
- prace przy organizacji wystaw
- pełnienie dyżurów na wystawach
- udział w szkoleniach organizowanych dla pracowników (...)
- prace zlecone przez kierownika (...), niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oddziału (...)
IV. Ponadto pracownik zobowiązany jest do:
- wykonywania innych poleceń przełożonych
- zastępowania nieobecnego pracownika w danej jednostce organizacyjnej.
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V.  Ponadto  pracownik  może  być  powołany  do  prac  zleconych  przez  Dyrekcję  (...),  niezbędnych  do
prawidłowego funkcjonowania biblioteki”8.

Ten  sam  zakres  obowiązków  dotyczy  ww.  trzech  różnej  kategorii  osób.  Zakres
czynności  i  odpowiedzialności  pracownika nie  precyzuje  nic  nadto.  Nie  wyznacza
jakichkolwiek obowiązków naukowych czy dydaktycznych kustoszowi dyplomowanemu. W
ten  sposób  zrównano  tu  nauczyciela  akademickiego  z  nie-nauczycielami  akademickimi.
Dlaczego jednak dokonano takiej  degradacji  pozycji  nauczyciela  akademickiego (kustosza
dyplomowanego)?  Dlaczego faktycznie  zredukowano obowiązki  kustosza  dyplomowanego
(naukowca)  do  rangi  pracowników  niższej  kategorii  (nie-nauczycieli  akademickich,  nie-
naukowców)?  Dlaczego  nie  napisano  ani  słowa o  obowiązkach  (kwestiach)  naukowych  i
dydaktycznych w Zakresie czynności i odpowiedzialności pracownika w przypadku kustosza
dyplomowanego  –  nauczyciela  akademickiego?  Cel  jednak  został  osiągnięty:  nastąpiła
degradacja jego pozycji. Nie jest to jedyny taki przypadek w uczelni, ponieważ inni kustosze
dyplomowani i starsi kustosze dyplomowani zostali potraktowani podobnie, tu podano tylko
przykład dla ilustracji pars pro toto.

Rektorska Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich ocenia co dwa
lata tychże kustoszy dyplomowanych i starszych kustoszy dyplomowanych, lecz jednak to, co
jest  regularnie  przedmiotem oceny tejże komisji  w cyklu dwuletnim,  nie  zostało w ogóle
zapisane  nigdzie  w  zakresie  obowiązków  ww.  kategorii  osób  ocenianych  przez  tę  samą
Komisję, co jest logiczną sprzecznością.

Uważam, że ww. Komisja nie może, racjonalnie rzecz biorąc, oceniać jakiegokolwiek
kustosza dyplomowanego i  starszego kustosza dyplomowanego, nie porównując uprzednio
wpierw (zredukowanego do absurdu)  Zakresu czynności i odpowiedzialności pracownika  z
faktycznymi dokonaniami owej osoby na polu naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym
na rzecz nauki w danym dwuletnim czasie rozliczeniowym w uczelni. 

Każdy naukowiec w uczelni wykazuje w regularnych sprawozdaniach składanych dla
rektora uczelni co dwa lata swój dorobek z minionego czasu. Dopiero po porównaniu Zakresu
czynności i odpowiedzialności pracownika  i rzeczywistego dorobku naukowo-dydaktyczno-
organizacyjnego  danego  naukowca  widać  różnice  i  właściwe  dokonania  konkretnego
nauczyciela  akademickiego,  tu:  kustosza  dyplomowanego,  co  powinno  skutkować
niewątpliwie  wyższą  oceną.  Tak  jednak  nie  jest.  To  tylko  ilustracja  szerszego  zjawiska
degradacji  naukowców  w  bibliotece  naukowej  przy  procesie  okresowej  oceny,  bez
sprawdzenia rzeczywistości i stanu faktycznego przez Komisję.

Ww.  cytowane  trzy  różne,  lecz  jednobrzmiące,  identyczne  w  treści  Zakresy...
obowiązują w przypadku omawianego tu kustosza dyplomowanego od dnia 1 października
2011 r.  nadal.  Tenże  sam  Zakres  czynności  i  odpowiedzialności  pracownika obowiązywał
także w okresie od 1.1.2012 do 31.12.2013, czyli w dwuletnim okresie będącym przedmiotem
oceny  kustoszy  dyplomowanych  jako  nauczycieli  akademickich  w  omawianej  uczelni.
Zwracam uwagę na to, jak bardzo rażąco odbiegają od siebie w odniesieniu do jednej i tej
samej osoby kustosza dyplomowanego – zakres obowiązków służbowych w uczelni (od 1 X
2011 r., do dziś, czyli także w latach 2012-2013 r.) od zakresu obecnej oceny tego samego
kustosza  dyplomowanego  jako  nauczyciela  akademickiego  (za  te  same  lata  2012-2013).
Występuje tu sprzeczność logiczna, co niżej pokazano w szczegółach.

W  cytowanym  Zakresie  czynności  i  odpowiedzialności  pracownika dotyczącym
kustosza dyplomowanego nie napisano dosłownie nic o jego obowiązkach naukowych, nadto
nie  ma  dosłownie  nic  o  jego  obowiązkach  dydaktycznych.  Natomiast  o  obowiązkach

8 Zakres czynności i odpowiedzialności pracownika, obowiązujący od 1 października 2011 r., s. 2. 
Kopie trzech różnych Zakresów czynności i odpowiedzialności pracownika sporządzonych dla trzech 
różnych kategorii osób (razem – sześć stron) w posiadaniu autora artykułu (zbiory własne).
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organizacyjnych w zakresie nauki – napisano tylko i wyłącznie w sposób zredukowany do
absurdalnego minimum: „prace przy organizacji wystaw”, co z nauką ma niewiele wspólnego.
Rzeczywiście przez ten okres nie dano w omawianym przypadku faktycznie ani raz realnej
szansy,  aby ów kustosz dyplomowany,  który jest  przedmiotem obecnego  case study,  choć
jeden raz  był  współorganizatorem lub  organizatorem jakiejkolwiek  wystawy,  przez  co  de
facto  nie  wypełnił  on,  według  tego  Zakresu  czynności  i  odpowiedzialności  pracownika
jakiegokolwiek „organizacyjnego” obowiązku w uczelni.

Co  więcej,  ustnie  nakazano  owemu  kustoszowi  dyplomowanemu  (doktorowi)
wypełniać  wszystkie  polecenia  jednego  z  pracowników  niższego  rangą  (nie-naukowca)  i
niższego  stopniem (magistra),  który  nota bene nie  pełnił  nigdy i  nie  pełni  jakiejkolwiek
funkcji kierowniczej w uczelni (nie był i nie jest formalnie niczyim kierownikiem). Osoba ta,
magister,  nie-nauczyciel  akademicki,  nie-kierownik  ma  decydować  o  tym,  co  kustosz
dyplomowany, doktor, nauczyciel akademicki, naukowiec ma robić, a czego nie ma robić.
Osoba ta, oczywiście, nie zleca tu jakichkolwiek zadań z zakresu dydaktycznego, naukowego
oraz organizacyjnego, a wręcz ich zakazuje owemu kustoszowi dyplomowanemu.

Jak  w  takiej  sytuacji  patologicznej,  doktor  nauk  humanistycznych  –  nauczyciel
akademicki ma się rozwijać naukowo, dydaktycznie i organizacyjnie oraz wypełniać kryteria
oceny naukowej  i  dydaktycznej  oraz  organizacyjnej  w ramach stosunku pracy w uczelni,
skoro wypełnienie tych punktów nie tylko nie jest mu nakazywane, ale wręcz jest mu ono
zakazywane?  To  logiczna  sprzeczność.  Zakres  obowiązków kustosza  dyplomowanego  nie
stanowi nic o jego obowiązkach naukowych i dydaktycznych, a jednocześnie obowiązki te są
wymagane ustawowo od tego samego kustosza dyplomowanego i oceniane co dwa lata.

Przypominam to  celowo,  że  jednak  przedmiotem oceny  kustoszy  dyplomowanych
jako  nauczycieli  akademickich  przez  rektorską  komisję  właściwą  ds.  oceny  nauczycieli
akademickich z jednostek pozawydziałowych uczelni są obowiązki naukowe, dydaktyczne i
organizacyjne (w zakresie nauki), których wszak formalnie nie ma  jednak w Zakresie
czynności  i  odpowiedzialności  pracownika  dla  owego  kustosza  dyplomowanego.  Kwestia
została zgłoszona bez skutku do Stałej Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Konkursów
Profesorskich, bez jakichkolwiek dalszych skutków. W piśmie skierowanym do tej Komisji
podkreślono, że tu liczą się zupełnie inne trzy kryteria (naukowe, dydaktyczne, organizacyjne
w  zakresie  nauki),  o  których  nie  ma  mowy  w  Zakresie  czynności  i  odpowiedzialności
pracownika,  ponieważ  kustosz  dyplomowany  jest  oceniany  tylko  i  wyłącznie  w  trzech
aspektach – pod względem 1. naukowym, 2. dydaktycznym i 3. organizacyjnym, a nie ma o
tych trzech ww. aspektach mowy w ogóle w jego zakresie obowiązków. Czyli jest oceniany za
coś,  co  formalnie  nie  należy  do  jego  obowiązków  (logiczna  sprzeczność,  ocenianie  ad
absurdum).

Zachodzi rażąca niewspółmierność:

1.  Zakresu  czynności  i  odpowiedzialności  pracownika  w  bibliotece  naukowej (brak
enumeratywnego wyliczenia w nim czynności naukowych, brak wyliczenia w nim czynności
dydaktycznych,  np.  lekcji  bibliotecznych  dla  studentów  oraz  brak  wyliczenia  czynności
organizacyjnych w zakresie nauki, poza organizacją wystaw, które wszak nie są czynnościami
w zakresie organizacji nauki) 

oraz dla porównania – 
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2.  trzech  aspektów  (kryteriów  z  oficjalnego,  uczelnianego  formularza  oceny  nauczycieli
akademickich  przeznaczonego  dla  kustoszy  dyplomowanych9)  oceniania  pod  względem
naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. 

Ten  niewspółmierny  stan  rzeczy  domaga  się  systemowej  zmiany  na  poziomie
legislacyjnym przez MNiSW oraz dodatkowo uregulowania statutowego i regulaminowego ze
strony Senatu uczelni. Minister powinien zadbać w rozporządzeniu o to, aby władze uczelni
nakazywały  obligatoryjne  wpisywanie  kustoszom  dyplomowanym  i  starszym  kustoszom
dyplomowanym  do  ich  Zakresów  czynności  i  odpowiedzialności  pracownika  punktów  o
konkretnych obowiązkach naukowych,  dydaktycznych i  organizacyjnych w zakresie  nauki
(owe trzy istotne aspekty), aby w konsekwencji zadość uczynić kryteriom oceny, tj. aby móc
racjonalnie później rozliczyć danego nauczyciela akademickiego – kustosza dyplomowanego
z jego obowiązków i móc go rzetelnie ocenić.

Kustosz  dyplomowany,  nauczyciel  akademicki,  doktor  nauk  humanistycznych  ma
identyczne obowiązki służbowe w tym samym dziale jak inna osoba bez magisterium i bez
licencjatu, nie posiadająca wyższego wykształcenia, niebędąca nauczycielem akademickim.
To  oczywista  degradacja  pozycji  kustosza  dyplomowanego  (z  doktoratem)  w  polskim
systemie szkolnictwa wyższego, powodująca w konsekwencji zaniżenie oceny i samooceny,
tj. wywołująca zaniżoną ocenę przydatności zawodowej w wyniku dyskryminacji.

Taki rażąco dysproporcjonalny prawny stan rzeczy jest, wg mojej opinii, jedną z pra-
przyczyn  subiektywizmu  kryteriów  oceniania  pracownika  naukowego  z  doktoratem
(wyznaczenie  mu  takich  samych  zadań  jak  i  osobie  bez  magisterium,  bez  faktycznego
różnicowania  stanowisk,  stopni  naukowych,  mimo  formalnie  użytych  różnych  nazw).  Na
marginesie  warto  wspomnieć,  że  stopień  doktora  w  systemie  np.  anglosaskim  jest
najwyższym stopniem w hierarchii naukowej (np. PhD).

Moim zdaniem, tak nie może być w uczelni, aby doktor miał takie same, identyczne
zadania (zakres obowiązków, Zakres czynności i odpowiedzialności pracownika), jak osoba,
która nie ma studiów wyższych (bez magisterium lub nawet bez licencjatu). To jest, moim
zdaniem, jeden z objawów chorego systemu szkolnictwa wyższego w Polsce wymagającego
całościowego  uzdrowienia.  Rzecz  ta  domaga  się  systemowej  rewizji,  przejrzenia  i
konsekwentnej  sanacji,  naprawy  w  stosunku  do  zakresów  obowiązków  kustoszy
dyplomowanych  i  starszych  kustoszy  dyplomowanych.  Wskazałem  tu  na  nieracjonalność
dotychczasowych  rozwiązań  szczegółowych  w  kontekście  okresowej  oceny  nauczycieli
akademickich.

Kustosze  dyplomowani,  nagminnie  jako osobna  kategoria  naukowców,  nauczycieli
akademickich, są zrównywani z nie-naukowcami, tj. z osobami niebędącymi nauczycielami
akademickimi.  Przykładem  jest  nadal  obowiązujące  zarządzenie  Rektora10.  W  tym
uregulowaniu  wewnętrznym  UJ  zalicza  się  kustoszy  dyplomowanych  (choć  ustawowo
nauczycieli  akademickich11),  nadal,  wg  tegoż  dokumentu  do  kategorii  pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi (sic!), co jest sprzecznością logiczną.

9 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 czerwca 2014 roku w sprawie: 
okresowych ocen nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2014 roku (pismo 
DO/0130/57/2014). Zarządzenie wydane na podstawie art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – 
Prawo o szkolnictwie Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z 2012 r., z późn. zm., 
w związku z przepisami Działu VIII Rozdziału 5 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

10 Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 grudnia 2004 r. w sprawie 
opodatkowania wynagrodzeń pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych za 
działalność twórczą wykonywaną w ramach stosunku pracy (DO-0130/74/2004), § 1. Kopia 
dokumentu w zbiorach autora.
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Można przeczytać (ze zdziwieniem) w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Rektora
UJ następujące passusy: 

„1. Zarządzenie dotyczy nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych (...).
2.  Do  pracowników  tych  zalicza  się:  (...)  B.  w  grupie  pracowników  niebędących  nauczycielami
akademickimi zatrudnionych na stanowiskach: 1) pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na
stanowiskach:  a)  starszego  kustosza  [dyplomowanego] i  starszego  dokumentalisty  dyplomowanego,  b)
kustosza [dyplomowanego] i dokumentalisty dyplomowanego (...)”12.

Sprzeczność tegoż wewnętrznego uregulowania z aktualnie  obowiązującą ustawą o
szkolnictwie wyższym jest oczywista. Kustosze dyplomowani i starsi kustosze dyplomowani
znajdują  się  tu,  wg  tego  uregulowania  wewnętrznego  UJ  „w  grupie  pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi”, jakoby tylko „zatrudnionych na stanowiskach
pracowników  naukowo-dydaktycznych”,  co  nie  jest  prawdą.  Natomiast  prawdą  jest,  że
kustosze  dyplomowani  i  starsi  kustosze  dyplomowani  jako  nauczyciele  akademiccy  są
pracownikami naukowo-dydaktycznymi w bibliotece naukowej na uczelni.

Konsekwencją takiego ‘schizofrenicznego’ traktowania kustoszy dyplomowanych jako
kategorii  pracowników jest  także  ich  cykliczne  ocenianie,  jak  uważam,  dotyczy to  także
oceny każdego kustosza dyplomowanego. Należy przypomnieć, że toż samo Zarządzenie nr
74 Rektora UJ z 23 grudnia 2004 r. stanowi, że 

„1. Obowiązki nauczycieli akademickich wykonywane w ramach stosunku pracy określa ustawa o szkolnictwie
wyższym  (...).  2.  Obowiązki  pracowników  naukowo-dydaktycznych  i  dydaktycznych  niebędących
nauczycielami akademickimi określa Rektor”13. 

Problem w tym, że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie określa (szczegółowo)
obowiązków  nauczycieli  akademickich,  jakimi  są  np.  kustosze  dyplomowani  oraz  starsi
kustosze  dyplomowani,  poza  ogólnikowym  stwierdzeniem  samego  istnienia  obowiązków
naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych tychże nauczycieli akademickich.

Natomiast  arbitralnie  rektor  sam sobie  przyznał  prawo określania  obowiązków dla
pracowników naukowo-dydaktycznych  (w  domyśle:  także  dla  kustoszy dyplomowanych  i
starszych  kustoszy  dyplomowanych).  W sensie  formalnym  nie  ma  jednak  obecnie  takiej
kategorii  pracowników  wśród  kustoszy  dyplomowanych  i  starszych  kustoszy
dyplomowanych,  którzy  byliby  zarówno  pracownikami  naukowo-dydaktycznymi  jak  i
jednocześnie nie byliby nauczycielami akademickimi, dlatego ów zapis tu skierowany jest w
próżnię, nie dotyczy nikogo z ww. kategorii osób.

W tej sytuacji jedynym racjonalnym rozwiązaniem tej patowej sytuacji jest określenie
twórczych  obowiązków  naukowych,  twórczych  obowiązków  dydaktycznych  i  twórczych
obowiązków  organizacyjnych  dla  kustoszy  dyplomowanych  i  starszych  kustoszy
dyplomowanych przez MNiSW i Senat uczelni, aby następnie mieć racjonalną podstawę do
okresowego rozliczania tych kategorii pracowników naukowo-dydaktycznych (tych kategorii
nauczycieli akademickich rozliczanych wszak nie z czego innego jak z twórczości naukowej,
twórczości dydaktycznej i twórczości organizacyjnej). Nie ma innego, racjonalnego wyjścia
(ratio jako jedyne kryterium działania uniwersytetu). Napisano w tym kontekście wszak: 

11 Wg Ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, §
108 czytany łącznie z § 113, pkt 2.

12 Zarządzenie nr 74..., tamże, § 1.

13 Tamże, § 2. 
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„Uniwersytet  Jagielloński  (...)  kontynuuje  swoje  wielowiekowe  dziedzictwo  w  służbie  nauki  (...)  przez
prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie prawdy i jej głoszenie w poczuciu odpowiedzialności moralnej
wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej. W swojej działalności Uniwersytet kieruje się zasadą »PLUS RATIO
QUAM VIS«”14. 

Poniżej  wyłożono  racje,  rozumowe  argumenty  jako  uzasadnienie  stawianej  tezy  o
zdegradowanej  pozycji  kustoszy dyplomowanych w uczelni,  szukając prawdy (rozumianej
klasycznie  jako  zgodność  poznania  z  rzeczywistością)  w  kontekście  zadań  Uniwersytetu
Jagiellońskiego  wobec  Narodu  Polskiego  i  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Napisano  dalej  w
Statucie UJ:

„Uniwersytet jest powołany do (...) prowadzenia badań naukowych. Przez swoją działalność i osobisty przykład
członków jego społeczności Uniwersytet (...) uczestniczy w rozwoju nauki (...) w duchu szacunku dla prawdy,
(...) poszanowania praw i godności człowieka (...)”15. 

Poprzez działalność (naukowca), prowadzenie badań naukowych, osobisty przykład,
kustosz dyplomowany twórczo uczestniczy w rozwoju nauki, dążąc do obiektywnej prawdy,
nawet  jeśli  ona  byłaby  niewygodna,  niezgodna  z  czyimiś  subiektywnymi  opiniami.
Bibliotekarz-naukowiec prowadzi twórczo naukowe badania w sposób wolny, w myśl Statutu
UJ, w którym zapisano, że 

„Uniwersytet Jagielloński działa w myśl zasady wolności badań naukowych”16. 

Kustosz dyplomowany, tak samo jak inni naukowcy,  służy podstawowemu zadaniu
uczelni,  poprzez  rozwój  wiedzy,  przekazywanie  wiedzy  i  tworzenie  warunków  do  pracy
naukowej – także własnej pracy naukowej, zgodnie ze Statutem UJ, gdzie napisano wprost: 

„Każdy pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego powinien służyć podstawowemu zadaniu uczelni, jakim jest
rozwój i przekazywanie wiedzy oraz tworzenie warunków niezbędnych do nauczania, wychowywania i pracy
naukowej”17. 

Każdy, czyli także i kustosz dyplomowany jest zobligowany do twórczego rozwoju
wiedzy  i  twórczego  przekazywania  wiedzy  w  uniwersytecie.  Nie  może  on  zatem  jako
nauczyciel  akademicki  uchylić  się  podczas  zatrudnienia  w uczelni  od  pracy naukowej  w
ramach swoich obowiązków służbowych, których jednak nie zapisano w cytowanym wyżej
Zakresie czynności i odpowiedzialności pracownika.

Dalej napisano w Statucie UJ: 

„Uniwersytet  wykonuje  swoje  zadania  przez  jednostki  organizacyjne,  które  prowadzą:  1)  działalność
podstawową,  polegającą  na  (...)  prowadzeniu  badań  naukowych,  rozwijaniu  i  upowszechnianiu  kultury
narodowej oraz szerzeniu wiedzy w społeczeństwie (...)”18, „1. Pozawydziałowymi jednostkami Uniwersytetu są
w szczególności: 1) Biblioteka Jagiellońska; (...)”19. 

14 Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 
czerwca 2006 roku, adres internetowy: http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/statut [dostęp: 24.02.2015]. 
Tu: Statut U. J., Preambuła. Dalej cyt.: Statut U.J.

15 Statut U.J., § 1, ust. 2.

16 Statut U.J., § 2, ust. 1.

17 Statut U.J., § 4.

18 Statut U.J., § 44.
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Kustosz  dyplomowany wykonuje  (i  powinien  wykonywać  to  statutowo w  ramach
swoich obowiązków) jako nauczyciel akademicki działalność podstawową, jaką jest twórcze
prowadzenie badań naukowych, to wynika ze  Statutu UJ  i  Prawa o szkolnictwie wyższym
czytanych  łącznie.  Nadto,  jak  wynika  z  owego  kontekstowego  czytania  prawa,  kustosz
dyplomowany rozwija (i powinien rozwijać) oraz upowszechnia (i powinien upowszechniać)
kulturę narodową oraz szerzy (i powinien szerzyć) wiedzę w społeczeństwie jako pracownik
naukowy (naukowo-dydaktyczny) UJ, według możliwości, jakie posiada, choć milczy o tym
cytowany już jego  Zakres czynności i odpowiedzialności pracownika, a co wynika innych,
przytaczanych już regulacji dotyczących Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jego nieodłącznej
części, jaką jest Biblioteka Jagiellońska.

Wszak nie da się zaprzeczyć, że Uniwersytet Jagielloński posiada bibliotekę naukową
i że ta biblioteka pełni funkcje naukowe. Można przecież przeczytać w dokumentach, że: 

„Biblioteka Jagiellońska jest biblioteką naukową (...)”20. 

To samo  sformułowanie  w identycznym brzmieniu  znajduje  się  w  innym miejscu
regulacji uniwersyteckich, co podkreśla ważność tego zadania: 

„Biblioteka Jagiellońska jest biblioteką naukową”21. 

Kustosz  dyplomowany jest  naukowcem w bibliotece  naukowej,  lecz  nie  dano  mu
możliwości  rozwoju  naukowego  w  ramach  obowiązków  służbowych,  jak  wynika  z
przytoczonego Zakresu czynności i odpowiedzialności.

Należy zapytać:  kto,  jeśli  nie  bardzo wąska garstka  kilku zaledwie  naukowców w
Biblioteki Jagiellońskiej (wymieniam tu kategorie: profesor, adiunkt z doktoratem, kustosz
dyplomowany z  doktoratem,  starszy  kustosz  dyplomowany  z  doktoratem)  ma  realizować
statutowe zadania naukowe tejże biblioteki naukowej? Dlaczego w takim razie nie ma o tym
mowy w cytowanym  Zakresie czynności i  odpowiedzialności pracownika, choć tenże sam
kustosz  dyplomowany  jest  z  jego  realizacji  oceniany  pod  względem  „naukowym”  jako
nauczyciel akademicki co dwa lata regularnie? Sytuacja ta jest całkowicie niezrozumiała.

Można przeczytać także, że celem Biblioteki Jagiellońskiej jest m.in. 

„prowadzenie działalności (...) naukowo-badawczej, (...) edukacyjnej”22. 

Owa biblioteka  uniwersytecka  wyznaczone  ma  konkretnie  dwa cele  sformułowane
expressis verbis: badać naukowo i edukować. Edukować – to znaczy z kolei: 1) kształcić, 2)
wychowywać.  Próżno jednak szukać  w regulaminie  BJ czy  Statucie UJ  sformułowania  o
zdaniach wychowawczych oraz kształceniowych (dydaktycznych) Biblioteki Jagiellońskiej.

Omawiany tu kustosz dyplomowany taką działalność naukowo-badawczą faktycznie
prowadzi i powinien ją prowadzić, ale w ramach swoich obowiązków służbowych, a nie poza
godzinami pracy (jak dotąd), choć tego nie zapisano we wspomnianym Zakresie czynności i
odpowiedzialności pracownika. Dlaczego w owym  Zakresie nie ma mowy o obowiązkach

19 Statut U.J., § 67, ust. 1 pkt 1.

20 Statut U.J., § 68, ust. 3.

21 Regulamin Biblioteki Jagiellońskiej. § 1, art. 3. Rzecz dotyczy Regulaminu Biblioteki 
Jagiellońskiej, zaopiniowanego przez Radę Biblioteczną w dniu 29 maja 2014 r., uchwalonego przez 
Senat UJ w dniu 24 września 2014 r., obowiązującego od 1 października 2014 r.

22 Tamże, § 3, art. 3.
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naukowo-badawczych, a jednocześnie rozlicza się tego samego kustosza dyplomowanego z
działalności  naukowej  (naukowo-badawczej)  i  ocenia  co  dwa  lata  –  nie  sposób  pojąć
(sprzeczność logiczna).

Kustosz  dyplomowany  ma  obowiązek  prowadzić  także  działalność  edukacyjną
(dydaktyczną  i  wychowawczą),  a  w  zasadzie  powinien  ją  prowadzić  w  ramach  swoich
obowiązków służbowych w BJ23 jako nauczyciel akademicki, który wszak winien nauczać,
jak sam rdzeń nazwy „nauczyciel” na to wskazuje. Dlaczego ów kustosz dyplomowany nie
może  nauczać  w  bibliotece  naukowej,  np.  prowadzić  lekcje  biblioteczne  (dydaktyka
biblioteczna) – nie wiadomo. 

Inną kwestią jest fakt, że dawniej owe lekcje biblioteczne dla studentów pierwszego
roku były obowiązkowe w Bibliotece Jagiellońskiej, a obecnie nie są już obowiązkowe, lecz
fakultatywne  i  w  związku  z  tym  poszczególne  wydziały,  instytuty  uniwersyteckie  nie
wysyłają  studentów  obligatoryjnie  do  Biblioteki  Jagiellońskiej  celem  odbycia  lekcji
bibliotecznej  zaznajamiającej  ich  z  zasadami  funkcjonowania  biblioteki  naukowej.
Poszczególne jednostki uniwersyteckie czynią to fakultatywnie (dla oszczędności),  dlatego
ilość studentów na lekcjach bibliotecznych znacznie zmalała,  a  poziom przygotowania do
korzystania z zasobów bibliotecznych – także przez to się nie podniósł.

Moim  zdaniem,  należałoby  przywrócić  obowiązek  odbycia  przez  wszystkich
studentów  pierwszego  roku  w  pierwszym  semestrze  studiów  lekcji  bibliotecznej  jako
wprowadzenia  w  arkana  biblioteki  naukowej,  bardzo  przydatne  przy  późniejszym
funkcjonowaniu na studiach wyższych. Początkujący studenci bez podstawowego obycia w
bibliotece  naukowej  nie  potrafią  się  odnaleźć,  nie  potrafią  wyszukiwać  potrzebnych
informacji, a nawet czasem poprawnie zamawiać książek. Po wprowadzeniu obligatoryjnych
zajęć  dla  pierwszorocznych  studentów w bibliotece  naukowej  również  i  (starsi)  kustosze
dyplomowani mieliby kogo nauczać podczas lekcji bibliotecznych.

Kustosz  dyplomowany  jest  zatem  także  naukowcem-dydaktykiem  w  bibliotece
naukowej  (a  przynajmniej  powinien  nim  być,  kształcąc  i  wychowując  początkujących
studentów).  Moim  zdaniem,  wąska  garstka  naukowców-dydaktyków  w  bibliotece
uniwersyteckiej  (wymieniam  tu  kategorie  osób:  profesor,  adiunkt  z  doktoratem,  kustosz
dyplomowany z doktoratem, starszy kustosz dyplomowany z doktoratem) ma realizować jej
statutowe zadania  dydaktyczne i wychowawcze (czyli w sumie – edukacyjne). Jednak o
tym zadaniu dydaktycznym kustosza dyplomowanego nie ma jednak mowy w ww. Zakresie
czynności i odpowiedzialności pracownika, choć tenże sam naukowiec jest z jego realizacji
oceniany pod względem „dydaktycznym” regularnie co dwa lata (sic!).

Można przeczytać dalej w regulaminie na temat Biblioteki Jagiellońskiej: 

„Biblioteka prowadzi działalność naukową poprzez edycję źródeł oraz publikowanie opracowań dotyczących
zbiorów własnych”24. 

Kustosz dyplomowany publikuje (i powinien publikować, także edycje źródeł) jako
naukowiec  swoje  artykuły  napisane  także  na  podstawie  własnych  zbiorów  Biblioteki
Jagiellońskiej. Choć ów kustosz dyplomowany jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu
Jagiellońskiego w ramach struktur owej biblioteki naukowej, to jednak wszelkie edycje źródeł
i publikacje dotyczące zbiorów własnych może uskuteczniać w praktyce jedynie w swoim
czasie prywatnym, poza godzinami pracy w owej bibliotece, bo paradoksalnie nie zapisano
tego  obowiązku  źródłowo-edytorskiego  i  redaktorskiego  w  jego  Zakresie  czynności  i
odpowiedzialności pracownika.

23 Tamże.

24 Tamże, § 8.
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Jednak jak wynika z powyższego zapisu, rektor uniwersytetu oczekuje od naukowca-
bibliotekarza twórczej pracy naukowej (objętej prawem autorskim) w ramach obowiązków
służbowych,  w  godzinach  pracy  w  bibliotece  uniwersyteckiej.  Tymczasem  w  bibliotece
naukowej, jaką jest  Biblioteka Jagiellońska sugeruje się kustoszowi dyplomowanemu, aby
ową twórczą pracę naukową (opracowania i edycje źródłowe) wykonywał w domu, w czasie
prywatnym, poza godzinami pracy w tejże bibliotece. Jednocześnie te same dzieła naukowe
wykonane  poza  godzinami  pracy  w  BJ  przez  owego  kustosza  dyplomowanego  skrzętnie
włącza się do wszelkich corocznych sprawozdań Biblioteki Jagiellońskiej przeznaczonych dla
Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,  dla  Rektora  UJ,  dla  Głównego  Urzędu
Statystycznego itd. Nadto wykaz owych dzieł naukowych kustosza dyplomowanego publikuje
się wraz z dorobkiem innych autorów BJ w specjalnych wykazach sprawozdawczych jako
osiągnięcia naukowe Biblioteki Jagiellońskiej  (jako dorobek jej  pracowników) w roczniku
naukowym „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”. To należy uznać za sprzeczność logiczną (te
same dzieła naukowe raz są tylko sprawą „domową”, prywatną autora, a innym razem już nie
są tylko jego sprawą ale stają się sprawą uniwersytecką, „państwową”). Następnie, co dwa
lata ocenia się tę „domową” pracę naukową wykonywaną w czasie prywatnym (punktowane
publikacje  naukowe) kustosza dyplomowanego,  tj.  zrealizowaną poza godzinami pracy na
uczelni, jak gdyby nigdy nic, tak samo, jakby to była rzecz wykonana w ramach godzin pracy
w uniwersytecie. 

Dla przypomnienia trzeba powiedzieć, że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym w art.
130 stanowi: 

„1.  Czas  pracy  nauczyciela  akademickiego  jest  określony  zakresem  jego  obowiązków  dydaktycznych,
naukowych i organizacyjnych. (...) 7. Obowiązkowy wymiar czasu pracy pracowników, o których mowa w art.
113 [tj. m.in. 2) kustosza dyplomowanego], (...) wynosi 36 godzin tygodniowo”25. 

Senat  UJ  jednak  nie  określił,  jaką  część  z  tych  36  godzin  tygodniowo  kustosz
dyplomowany ma wypełniać obowiązki naukowe (rozwijanie własnej twórczości naukowej),
a jaką część ma wypełniać obowiązki dydaktyczne (np.  udzielać lekcji  bibliotecznych dla
studentów  z  uczelni),  a  jaką  część  kustosz  dyplomowany  ma  wypełniać  obowiązki
organizacyjne na rzecz nauki? Moim zdaniem, Senat UJ powinien wydać takie uregulowanie
m.in. w zakresie czasowego wymiaru tygodniowego obowiązków naukowych, dydaktycznych
i organizacyjnych kustosza dyplomowanego i starszego kustosza dyplomowanego (określić to
procentowo w stosunku np. do tygodniowego czasu pracy, z którego 50% czasu pracy kustosz
dyplomowany poświęca  na  twórcze  badania  naukowe  itd.).  Brak  takowego  uregulowania
powoduje,  że w ramach czasu pracy nie są mu zlecane jakiekolwiek obowiązki naukowe,
dydaktyczne i organizacyjne, a przez to są one czystą fikcją w uczelni. Fikcja ta następnie jest
oceniana co dwa lata w uczelni jako dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny kustosza
dyplomowanego osiągnięty w ramach czasu pracy, co nie jest prawdą. 

Jeśli  tydzień  pracy  kustosza  dyplomowanego  wynosi  36  godzin  zegarowych,  to
oznacza  z  kolei  np.  przy  dwudziestodniowym  miesiącu  pracy  (20  dni  roboczych,  po
odliczeniu  sobót  i  niedziel)  aż  144  godziny  zegarowe  miesięcznie.  Oznacza  to  (średnio
rocznie przy ok. 215 dniach roboczych, po odliczeniu świąt i należnego 36-dniowego urlopu
wypoczynkowego) w sumie 1548 godzin zegarowych pracy kustosza dyplomowanego rocznie
(dotyczy  to  także  kustoszy  dyplomowanych  z  doktoratem).  Poza  tymi  tysiąc  pięciuset
czterdziestoma  ośmioma  godzinami  rocznie  (uśredniając)  pracy  w  uniwersytecie,  kustosz
dyplomowany musi poświęcić dodatkowo wiele godzin (setki a nawet tysiące godzin rocznie)

25 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 
1365, § 130.
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w swoim czasie  prywatnym dla stworzenia własnego dorobku naukowego,  z  którego jest
następnie rozliczany w uczelni.

Dla porównania pensum dydaktyczne adiunkta wynosi w jednym roku akademickim
250 godzin lekcyjnych, czyli w przeliczeniu – 187,5 godzin zegarowych rocznie (1 godzina
lekcyjna to 45 minut). Czas pracy adiunkta z doktoratem jest tu ponad osiem razy mniejszy
(ośmiokrotność,  precyzyjniej:  8,256-krotność),  niż  czas  pracy kustosza  dyplomowanego z
doktoratem, choć należy wziąć pod uwagę także czas przygotowania wykładów i ćwiczeń
poza godzinami dydaktycznymi przez adiunkta, ale z pewnością nie jest to ośmiokrotność
czasowa. 

Rocznie rzecz ujmując, kustosz dyplomowany z doktoratem, będąc zatrudnionym na
porównywalnym stanowisku jak adiunkt z doktoratem na tej samej uczelni, oficjalnie pracuje
ponad  osiem  razy  więcej  (czasowo).  Adiunkt  z  doktoratem  (nie  mylić  z  adiunktem
bibliotecznym),  mając  250  godzin  dydaktycznych  pensum  rocznie  w  uczelni,  ma  do
dyspozycji  o  wiele  więcej  wolnego czasu  na  stworzenie  swojego dorobku naukowego (z
którego jest także rozliczany), niż kustosz dyplomowany z doktoratem w tym samym okresie,
co jest rażącą dysproporcją (dyskryminacja kustoszy dyplomowanych z doktoratem).

Można  to  porównać  do  oceny  jazdy  po  prostym  torze  bolidu  wyścigowego  bez
obciążenia  z  turbodoładowaniem w silniku  (w  postaci  minimalnego  pensum adiunkta),  z
wielbłądem  dwugarbnym  obciążonym  jednotonowym  ładunkiem,  grzęznącym  w  piachu
pustyni.  Doktor  na  etacie  adiunkta  jest  w  stanie  pomnożyć  swój  dorobek  naukowy bez
problemu i uzyskać stopień doktora habilitowanego w wymaganym terminie, nie będąc przy
tym zanadto obciążonym. Z kolei doktor na etacie kustosza dyplomowanego (lub starszego
kustosza  dyplomowanego)  z  trudem dociąga  do  celu,  tj.  publikując,  nie  mając  przy  tym
większych  szans  na  szybką  habilitację,  o  ile  w  ogóle  jest  to  możliwe.  Droga  kustosza
dyplomowanego  z  doktoratem jest  przez  to  obciążenie  godzinowe  (średnio  1458  godzin
zegarowych rocznie) w pewnym sensie ślepym torem, ślepą uliczką wiodącą donikąd, karierą
naukową z góry jakby zamkniętą, niemożliwą do realizacji, inaczej niż heroicznym wysiłkiem
w czasie prywatnym, dokonywanym poza godzinami pracy w uczelni, tj. w czasie urlopów
wypoczynkowych, w czasie wolnych sobót i niedziel, a w dni powszednie – wieczorami, po
przyjściu z pracy, z uczelni. Praca naukowa kustosza dyplomowanego odbywa się kosztem
jego  czasu  wypoczynku,  czasu  wolnego,  kosztem  rekreacji,  kosztem  rodziny.  Takie
systemowe (pseudo)warunki „rozwoju” stworzyło Państwo Polskie przez luki prawne i brak
dookreślenia  ustawowego  obowiązków  naukowych,  dydaktycznych  i  organizacyjnych
kustoszy dyplomowanych z doktoratem i starszych kustoszy dyplomowanych z doktoratem w
czasie  ich  pracy  na  uczelni.  W  tej  sytuacji  koniecznością  jest  ustawowe  włączenie
obowiązków naukowych do  Zakresu  czynności  i  odpowiedzialności  pracownika  (kustosza
dyplomowanego z doktoratem) w uczelni. 

W aneksie do umowy o pracę przypadku omawianego tu kustosza dyplomowanego z
dnia  1  X  2014  r.  rektor  uczelni  zapisał  kontekstowo,  że  czas  pracy  tegoż  kustosza
dyplomowanego jako „nauczyciela akademickiego określony jest zakresem jego obowiązków
dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych”, jednak w cytowanym Zakresie czynności i
odpowiedzialności pracownika  nie znajduje to jakiegokolwiek odzwierciedlenia (nie ma w
owym  Zakresie...  nic o obowiązkach dydaktycznych oraz naukowych...).  Ale już w ocenie
okresowej tegoż samego nauczyciela akademickiego – owe obowiązki dydaktyczne, naukowe
i  organizacyjne  jednak  znajdują  odzwierciedlenie  i  są  jak  najbardziej  wymagane
(obligatoryjnie). To jest sprzeczność logiczna. 

W  okresie  2012-2013  nie  przydzielono  owemu  pracownikowi  faktycznie
jakichkolwiek obowiązków naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych w Bibliotece
Jagiellońskiej. A jednocześnie oceniono go pod tymi samymi trzema aspektami (ocena pod
względem naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym za pracę) za tenże sam okres 2012-
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2013.  Otrzymał  on  wszak  za  ten  okres  oceny:  1)  za  działalność  naukową  w  BJ  ocenę
wyróżniającą („A”), 2) za działalność dydaktyczną w BJ ocenę zadowalającą („B”), 3) za
działalność organizacyjną w BJ ocenę zadowalającą („B”). To sprzeczność logiczna.

W Statucie UJ zapisano: 

„Na stanowisku nauczyciela akademickiego może być zatrudniona wyłącznie osoba o nienagannej  postawie
etycznej, spełniająca wymogi przewidziane w ustawie”26. 

Kustosz dyplomowany musiał spełnić te wymogi, tj. musiał być osobą o nienagannej
postawie  etycznej,  aby  mógł  zostać  zatrudniony  na  tym  stanowisku.  Napisano  dalej  w
Statucie U.J.:

„Na  stanowiskach  dyplomowanych  bibliotekarzy  (...)  mogą  być  zatrudnione  wyłącznie  osoby  spełniające
warunki określone w odrębnych przepisach”27. 

Kustosz dyplomowany musiał spełnić te wszystkie wysokie wymogi etyczne, prawne i
kwalifikacyjne. Jednak mimo to, kustosza dyplomowanego traktuje się tu nadal tak samo, jak
nie-nauczycieli  akademickich,  którzy  wszak  nie  musieli  spełnić  szeregu  dodatkowych
warunków kwalifikacyjnych, np. w postaci zaliczenia dodatkowego egzaminu28. 

Kustosz dyplomowany jest traktowany w sposób uniemożliwiający mu wykazanie się
w bibliotece naukowej pod względem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. A to z
kolei  jest  wszak  przedmiotem  okresowej  jego  oceny  jako  nauczyciela  akademickiego  w
uczelni. Warto zauważyć, że funkcje dydaktyczne pełnią w Bibliotece Jagiellońskiej często
osoby,  które  nie  są  w  ogóle  nauczycielami  akademickimi,  tj.  nie  są  ani  adiunktami,  ani
kustoszami  dyplomowanymi,  ani  starszymi  kustoszami  dyplomowanymi.  W  tej  sytuacji
brakuje owych zadań (naukowych, dydaktycznych itd.) dla kustoszy dyplomowanych, skoro
np. lekcje biblioteczne w często prowadzą osoby niebędące nauczycielami akademickimi. 

Ocena nauczycieli  akademickich dotyczy w sposób oczywisty także m.in. kategorii
kustoszy dyplomowanych i starszych kustoszy dyplomowanych. W Statucie UJ  dotyczy tej
kwestii Rozdział 5. Okresowe oceny nauczycieli akademickich: 

„Wszyscy  nauczyciele  akademiccy  podlegają  okresowej  ocenie,  w  szczególności  w  zakresie  należytego
wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111 ustawy29 oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw
pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej”30. 

Należy  zwrócić  uwagę  na  fakt,  że  w  przytoczonym tu  punkcie  Statutu  UJ  użyto
wielkiego kwantyfikatora „wszyscy”.  A jeśli „wszyscy”, to bez pominięcia kogokolwiek z
nauczycieli akademickich, a więc także bez pominięcia kustoszy dyplomowanych. Ocena ta
dotycząca „wszystkich” nauczycieli akademickich, bez wyjątku, w szczególności obejmuje
ocenę  należytego  wykonywania  obowiązków  ustawowych,  do  których  odsyła  Statut  UJ.

26 Statut U.J., § 149, ust. 6.

27 Tamże, § 168.

28 Aby objąć stanowisko kustosza dyplomowanego, dana osoba musi zdawać egzamin przed specjalną
naukową Komisją dla bibliotekarzy dyplomowanych, wyznaczoną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego i otrzymać certyfikat naukowy, kwalifikacyjny, wydany przez ministerialną ww. Komisję. 
Była już o tym mowa wyżej.

29 Mowa o Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 r.,  nr 
164, poz. 1365 z późn. zm.

30 Statut U.J., § 173, ust. 1.
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Oznacza to, że  Statut UJ odsyła także w kwestii obowiązków kustoszy dyplomowanych do
owego artykułu 111 tejże  Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. A
oto, co mówi ów artykuł (cytuję in extenso):

„Art. 111. 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani:
1) kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych,
semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym;
2) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną;
3) uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.
2. Pracownicy naukowi mają obowiązki określone w ust. 1 pkt 2 i 3.
3.  Do  obowiązków  nauczycieli  akademickich  posiadających  tytuł  naukowy profesora  lub  stopień  naukowy
doktora habilitowanego należy również kształcenie kadry naukowej.
4. Pracownicy dydaktyczni są obowiązani:
1) kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych,
semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym;
2) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;
3) uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni”31.

Jasno  z  tego  wynika,  że  kustosz  dyplomowany  jest  pracownikiem  naukowo-
dydaktycznym,  który ma obowiązek 1)  kształcić  i  wychowywać studentów,  2)  prowadzić
badania  naukowe  i  prace  rozwojowe,  rozwijać  twórczość  naukową  i  3)  uczestniczyć  w
pracach  organizacyjnych  uczelni,  skoro  jest  oceniany  pod  tymi  trzema  aspektami
(dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym). Zaprzeczyć temu nie sposób. Nie można go
zaliczyć  tylko  do  kategorii  pracowników  dydaktycznych,  bo  ma  wszak  obowiązek
prowadzenia badań naukowych, skoro z tego jest co dwa lata rozliczany przez rektora. Nie
można go zaliczyć  tylko  do kategorii  pracowników naukowych,  bo ma  wszak obowiązki
dydaktyczne, skoro z tego jest co dwa lata rozliczany przez rektora. Nie pozostaje nic innego,
jak  zaliczenie  go  do  kategorii  pracowników  naukowo-dydaktycznych.  Nie  można  temu
zaprzeczyć. Gdyby było inaczej, Statut UJ nie używałby wielkiego kwantyfikatora („wszyscy
nauczyciele  akademiccy”)  i  nie  odsyłałby  w  odniesieniu  do  „wszystkich  nauczycieli
akademickich” do artykułu 111 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
w zakresie oceniania należytego wykonywania obowiązków przez „wszystkich” nauczycieli
akademickich, a więc nie tylko przez niektórych (nie użyto tu wszak małego kwantyfikatora,
ale użyto wielki kwantyfikator, co podkreślam, a jeśli tak jest, to rzecz dotyczy także kustoszy
dyplomowanych  i  starszych  kustoszy  dyplomowanych  jako  nauczycieli  akademickich
ocenianych pod względem stosownych aspektów).

Wszak także kustosz dyplomowany jako nauczyciel  akademicki podlega okresowej
ocenie  w  uniwersytecie.  Rzecz  jednak  w  tym,  aby  to  była  ocena  obiektywna,  a  nie
subiektywna z owego „należytego wykonywania obowiązków” (naukowych, dydaktycznych i
organizacyjnych) i aby te obowiązki zostały odpowiednio określone w Zakresie czynności i
odpowiedzialności  pracownika  nie  tylko  tegoż  bibliotekarza-naukowca,  ale  każdego
bibliotekarza  dyplomowanego,  zgodnie  z  jego  kwalifikacjami,  stopniem  naukowym,
predyspozycjami i zajmowanym stanowiskiem (tu: kustosza dyplomowanego). 

Statutowo  ów  kustosz  dyplomowany  podlega  w  UJ  prawu  autorskiemu,  ale
uniemożliwia  się  mu  jednocześnie  w ramach  jego służbowych  obowiązków w godzinach
pracy  w  bibliotece  naukowej  wykonywania  twórczej,  naukowej  pracy  autorskiej,  jednak
mimo to  się  go  potem z  tych  autorskich  dokonań  skrzętnie  rozlicza  co  roku (wymagane
obligatoryjnie sprawozdania dla Rektora UJ z pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
w zakresie nauki).

31 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. –  Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U., z 2005 r., nr 164 poz. 
1365, § 111.
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Kustosz dyplomowany statutowo w sposób należyty wykonuje swoje obowiązki,  o
których mowa w art. 111 ww. Ustawy, choć nie ma o tym mowy w jego Zakresie czynności i
odpowiedzialności pracownika i jest on zmuszony wykonywać swoje obowiązki autorskie w
domu,  prywatnie,  poza  godzinami  pracy  w  Bibliotece  Jagiellońskiej,  przy  czym  jest  on
jednocześnie właśnie z tychże samych obowiązków autorskich rozliczany w Uniwersytecie
Jagiellońskim (chociażby poprzez okresową ocenę „działalności naukowej”, co ma miejsce w
cyklu dwuletnim. To sprzeczność logiczna, rozwiązanie irracjonalne.

Nikt  nie  zaprzeczy,  że  kustosz  dyplomowany  jest  pracownikiem  naukowym
(nauczycielem akademickim), że jest naukowcem. Skoro zatem obowiązująca ustawa Prawo
o szkolnictwie wyższym tak stanowi, to i kustosz dyplomowany ma obowiązki pracownika
naukowo-dydaktycznego. Oznacza to, że powinien on m.in.:

 „(...) 2) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową (...); 3) uczestniczyć w
pracach organizacyjnych uczelni” 32. 

Wszystko  to  należy  uskuteczniać  w  ramach  obowiązków  służbowych  kustosza
dyplomowanego w Bibliotece Jagiellońskiej, które mogą być oceniane tylko pod warunkiem
ich  zapisu  w  Zakresie  czynności  i  odpowiedzialności  pracownika,  lecz  cytowany  zakres
obowiązków milczy o tych naukowych zadaniach kustosza dyplomowanego. To ewidentna
sprzeczność logiczna (błąd systemowy).

Można  przeczytać  dalej  w  Statucie  UJ na  temat  okresowej  (dwuletniej)  oceny
nauczycieli  akademickich  (w  tym także  –  kustoszy  dyplomowanych  i  starszych  kustoszy
dyplomowanych): 

„Kryteriami oceny, o której  mowa w § 173 [Statutu UJ], są osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, postępy w
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uniwersytetu (...). Kryterium
okresowej oceny jest również przestrzeganie Akademickiego Kodeksu Wartości. 2. Ocena powinna uwzględniać
opinię bezpośredniego przełożonego oraz kierownika jednostki organizacyjnej (...)”33. 

Dlaczego  zatem  tych  m.in.  kryteriów  oceny  nie  zastosowano  do  kustoszy
dyplomowanych? Nie oceniano ich pod względem kryterium „przestrzegania Akademickiego
Kodeksu Wartości”. Nie ma o tym słowa w arkuszu oceny przygotowanym przez Rektora
UJ34. 

Należy zaznaczyć dla jasności,  że faktycznie oceniane są zatem także „osiągnięcia
naukowe” owego kustosza dyplomowanego UJ de facto uzyskane dzięki jego własnej pracy w
domu, w jego czasie prywatnym, a nie na uczelni w godzinach służbowych. Oceniane są także
„postępy  w  podnoszeniu  kwalifikacji  zawodowych”  owego  kustosza  dyplomowanego  de
facto uzyskane  w  czasie  prywatnym,  poza  godzinami  pracy  w  UJ,  a  nie  na  uczelni  w
godzinach służbowych. 

Nie ocenia się natomiast społecznych osiągnięć dydaktycznych ani organizacyjnych.
Choć powinno się to czynić w myśl obowiązujących zasad MNiSW za pracę organizacyjną na
rzecz organizacji  czasopism naukowych, bo np. afiliacja redaktora naczelnego czasopisma
naukowego liczy się do pracy w uniwersytecie niezależnie od tego, kto jest rzeczywistym
wydawcą owego czasopisma.

Statut UJ stanowi w kwestii owej okresowej oceny: 

32 Tamże.

33 Statut U.J., § 174 ust. 1.

34 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 czerwca 2014 roku w sprawie: 
okresowych ocen nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2014 roku (pismo 
DO/0130/57/2014).
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„Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje (...) w odniesieniu do pracowników jednostek pozawydziałowych
lub międzywydziałowych komisja powołana przez Rektora (...). 4. Nauczyciel akademicki jest uprawniony do
zapoznania się  z  dokumentami związanymi z jego oceną oraz do składania wyjaśnień w toku postępowania
oceniającego” 35. 

Brakuje obiektywnego i transparentnego kryterium oceny kustoszy dyplomowanych i
starszych kustoszy dyplomowanych. Owego narzędzia brakuje, bo nie ma go w ustawie, ani w
rozporządzeniach ministerialnych, nie uchwalił go też Senat uczelni. Dlatego, wychodząc w
tej materii naprzeciw temu brakowi, należy zgłosić postulat odnośnie do systemowej zmiany
oceniania  kustoszy  dyplomowanych  (i  starszych  kustoszy  dyplomowanych).  Należy
opracować takie obiektywne narzędzie-kryterium. W sytuacji braku obiektywnego kryterium
oceny potrzeba uchwalenia pozytywnego enumeratywnego, pełnego obiektywnego narzędzia
porównawczego, odniesionego do zakresu obowiązków pracowniczych i społecznych, które
wszak także w formularzu oceny kustoszy dyplomowanych są brane pod uwagę.

W sygnalizowanym formularzu  ich  oceny wpierw pyta  się  pracownika  o pełnione
funkcje społeczne, a następnie nie bierze się tych funkcji społecznych w ogóle pod uwagę w
owej ocenie. Jak tu oceniać, skoro brak obiektywnego instrumentarium typu: jaką ocenę i za
co  konkretnie  ma bezpośredni  przełożony (zwierzchnik)  zasugerować Komisji  oceniającej
pierwszej instancji? Potrzebne jest przygotowanie obiektywnych rozwiązań systemowych na
przyszłość,  pro publico bono, w myśl zasady  plus ratio quam vis, aby w kolejnych latach
sytuacja subiektywizmu ocen już się więcej nie powtórzyła wskutek wady systemowej czy to
na  poziomie  ministerialnym  czy  na  poziomie  ogólnouniwersyteckim.  Brak  uchwalonej
regulacji – to brak obiektywnych kryteriów oceny kustoszy dyplomowanych pod względem
naukowym,  dydaktycznym  i  organizacyjnym.  Nadto  sytuacja  ta  jest  patologiczna  także
wskutek braku stosownych zapisów w Zakresie czynności i odpowiedzialności pracownika ,
co  należy  naprawić  i  zapisać  tam  obowiązki  naukowe,  dydaktyczne  i  organizacyjne  w
zakresie nauki.

Okresowa ocena kustoszy dyplomowanych jest  istotna,  ponieważ nieadekwatna  do
rzeczywistości  ocena  narusza  interes  prawny,  materialny  i  niematerialny  tej  kategorii
pracowników naukowych (właściwie: naukowo-dydaktycznych). W kontekście ustawowym i
statutowym  rzecz  ujmując,  niższa  ocena  pozbawia  pracownika  naukowego  (naukowo-
dydaktycznego) szeregu uprawnień i  szans w uczelni  (takich jak np.  nagrody rektorskie i
ministerialne, odznaczenia państwowe, funkcje kierownicze i awanse etc.).

Można przeczytać wszak w Statucie UJ: 

„Wnioski  wynikające  z  oceny  mają  wpływ  w  szczególności  na:  1)  nagrody  i  wyróżnienia;  2)  wysokość
wynagrodzenia; 3) powierzanie funkcji kierowniczych; 4) dalsze zatrudnienie” 36.

Otrzymując niższą ocenę, zamiast należnej, kustosz dyplomowany jest (teoretycznie
lub/i praktycznie):
1) pozbawiony szans na nagrody i wyróżnienia w uczelni,
2) pozbawiony szans na uzyskanie wyższego wynagrodzenia w uczelni,
3) pozbawiony szans na powierzenie mu funkcji kierowniczych w uczelni,
4) pozbawiony trwałych perspektyw na ewentualne dalsze zatrudnienie w uczelni.

Powyższe może mieć miejsce, skoro kryteria są subiektywne, zmienne, po uważaniu,
bo nie jest to obiektywnie, w sposób stały, systemowo uregulowane, gdy brak obiektywnych,

35 Statut U.J., § 175 ust. 1.

36 Statut U.J., § 176.
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transparentnych  kryteriów-narzędzi  oceny  kustoszy  dyplomowanych.  Stan  ten  może
skutkować niższą oceną pozytywną lub nawet negatywną.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi: 

„1. Nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za
całokształt dorobku nagrody rektora oraz nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego”37. 

Jednak w omawianym przypadku kustosz dyplomowany, mimo osiągnięć naukowych i
organizacyjnych, ani za całokształt dorobku jakiejkolwiek nagrody w UJ nie otrzymał, nawet
symbolicznej. Nie jest to odosobniony przypadek blokowania osób naukowo wyróżniających
się na tle innych pracowników – ze względów pozamerytorycznych. Kustosz ów jest więc
pomijany od lat  pod względem wyróżnień (np.  medali)  i  nagród za osiągnięcia  naukowe,
które wszak wzmacniają rangę uczelni.

O owym kustoszu dyplomowanym napisał jego bezpośredni zwierzchnik: „Obecnie
(...) nie prowadzi zajęć dydaktycznych dla studentów”. Ten sam zwierzchnik u tego samego
kustosza  dyplomowanego  za  ten  sam  okres  ocenił  działalność  dydaktyczną  jako
„zadawalającą”  na  tym  samym  arkuszu  ocen.  Można  zatem,  nie  prowadząc  zajęć
dydaktycznych  na  uczelni,  otrzymać  ocenę  zadowalającą  za  zajęcia,  których  się  nie
prowadziło. To jest sprzeczność logiczna.

Nie ma sprawiedliwych, obiektywnych kryteriów oceny nauczycieli akademickich w
uczelni. Nie można publicznie zobaczyć owych kryteriów na stronie internetowej w postaci
enumeratywnej (ocena „A” należy się za to i to, za tamto i za coś jeszcze, ocena „B” za to i za
tamto inne itd.). Nie ma obiektywnych kryteriów oceny, stąd subiektywizm, nielogiczności,
sprzeczności w opiniach, co widać jasno, analizując przedstawioną sytuację w trosce o dobro
wspólne.

Mimo  upływu  wielu  lat,  nie  opracowano  dotąd  w  uczelni  takich  obiektywnych,
jasnych,  logicznych i  prostych kryteriów oceny nauczycieli  akademickich (także kustoszy
dyplomowanych), choć sprawa ta była sygnalizowana wielokrotnie. Według jakich kryteriów
ocenia się kustoszy dyplomowanych – nie wiadomo. Co decyduje o przyznaniu takiej a nie
innej oceny – nie wiadomo.

Senat uczelni dotąd nie wymógł opracowania przejrzystych, publicznie dostępnych,
transparentnych  kryteriów  oceny nauczycieli  akademickich  w  uczelni,  np.  w  jednostkach
pozawydziałowych. Na jakiej podstawie obiektywno-kryterialnej zatem mogą się odwoływać
od  oceny,  kustosze  dyplomowani,  skoro  nie  ma  obiektywnych,  publicznie  dostępnych,
enumeratywnych  kryteriów  oceny  kustosza  dyplomowanego  jako  nauczyciela
akademickiego? Ani Rektorska komisja właściwa dla oceny nauczycieli akademickich, ani
Stała  Senacka  Komisja  ds.  Kadry  Naukowej  i  Konkursów  Profesorskich  nie  posiada
takowych kryteriów obiektywnych, transparentnych, publicznie dostępnych (nic o nich nie
wiadomo). A jeśli nie ma obiektywnych kryteriów, to znaczy, że działa subiektywizm, wbrew
zasadzie Plus ratio quam vis [Raczej rozumem, niż siłą].

Pracownicy – nauczyciele akademiccy UJ w grupie bibliotekarzy dyplomowanych (w
tym – kustoszy dyplomowanych, tu omawianych) są oceniani za całokształt swego dorobku
(naukowego,  dydaktycznego  i  organizacyjnego)  w  okresie  dwuletnim,  a  nie  –  za
wykonywanie tzw. innych czynności służbowych38.

37 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U., z 2005 r., Nr 164 poz. 
1365, § 155.

38 Nie ma wszak w rubryce pt. „ocena komisji” ani w rubryce „opinii bezpośredniego przełożonego” (opinii 
zwierzchnika biblioteki naukowej) skali dla oceny „działalności służbowej” (punkt D. formularza pt. „Realizacja
zadań służbowych”), tj. dla oceny wszelkiej innej działalności pozanaukowej, pozadydaktycznej i 
pozaorganizacyjnej w tejże bibliotece naukowej. Tymczasem taka rubryka ad hoc pojawia się w zatwierdzonej 
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Zwierzchnik  przy ocenie owego kustosza dyplomowanego napisał:  „Działalność w
zakresie organizacyjnym na poziomie pracowniczym (...) jest zadowalająca”. Jednak w ocenie
nauczycieli akademickich nie ma takiego kryterium, jak „poziom pracowniczy”, to jest  ad
hoc wprowadzone dodatkowe kryterium, bez uzasadnienia.  W myśl  prawa,  istnieją  wszak
tylko  trzy  aspekty  oceny  nauczyciela  akademickiego:  1.  naukowe,  2,  dydaktyczne,  3.
organizacyjne,  nie  ma jakichkolwiek „poziomów pracowniczych” lub innych „poziomów”
(np. poziomów niepracowniczych, skoro wyłącznie ocenia się pracowników uczelni,  a nie
osoby  nie  będące  pracownikami  uniwersyteckimi).  Ocenia  się  całokształt  działalności
nauczyciela akademickiego pośrednio i  bezpośrednio,  wynika to z obowiązującego prawa.
Argument kryterialny o „poziomie pracowniczym” jest niekonsekwentny, logicznie sprzeczny
sam  ze  sobą  i  racjonalnie  błędny  w  procesie  oceniania  nauczyciela  akademickiego.
Zwierzchnik  odnosił  ten  sam  argument  ad hoc –  kryterium  działalności  „na  poziomie
pracowniczym”  wyłącznie  i  tylko  do  działalności  organizacyjnej  owego  kustosza
dyplomowanego,  a  nie  odnosił  tego  argumentu  „poziomowego”  do  pozostałych  dwóch
obszarów  oceny  owego  nauczyciela  akademickiego.  Wszak  ani  działalność  naukowa  „na
poziomie  pracowniczym”,  ani  działalność  dydaktyczna  „na  poziomie  pracowniczym”  nie
pojawiły się przy okazji ww. opinii i oceny.

Można przeczytać w Statucie UJ: 

„Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu są obowiązani do przestrzegania Uczelnianego Systemu Doskonalenia
Jakości Kształcenia i ustalonych programów kształcenia” 39.

Kustosz  dyplomowany  jako  nauczyciel  akademicki  przestrzega  (powinien
przestrzegać)  Uczelnianego  Systemu  Doskonalenia  Jakości  Kształcenia,  szczególnie  w
zakresie statutowego kształtowania postaw projakościowych w środowisku uczelnianym oraz
budowania kultury jakości, nadto jest zmotywowany jako pracownik do doskonalenia jakości
uczenia się poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach wewnątrzuniwersyteckich.
Będąc  regularnie  co  dwa  lata  ocenianym  pod  względem  dydaktycznym,  to  nawet  w
przypadku nieprowadzenia w ogóle jakiejkolwiek dydaktyki (nieprowadzenia jakichkolwiek
zajęć dydaktycznych), zobligowany jest w tym czasie do doskonalenia swoich umiejętności
zawodowych w zakresie kształcenia innych (studentów).

W Statucie UJ napisano: 

„1.  Czas  pracy  nauczyciela  akademickiego  jest  określony  zakresem  jego  obowiązków  dydaktycznych,
naukowych i organizacyjnych. 2. Senat określa zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich,
rodzaje zajęć dydaktycznych, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk (...)”40.

przez Rektora UJ ankiecie pt. „Formularz dla Bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników 
dokumentacji i informacji naukowej. Formularz oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia 2012
– 31 grudnia 2013)” (załącznik nr 4 do zarządzenia nr 57 Rektora UJ z 25 czerwca 2014 r.). W tymże punkcie D 
czytamy: „Realizacja zadań służbowych” - tamże podpunkt 1. Funkcje kierownicze (charakterystyka 
działalności wg struktury organizacyjnej), 2. Udział w pracach koncepcyjno-organizacyjnych; jakie inne aspekty
pracy koncepcyjno-organizacyjnej chciałby Pan(i) uwzględnić? (proszę podać liczbę godzin), powiela się 
bezcelowo to, co powinna być zawarte w punkcie „C. Działalność organizacyjna”. Skutkiem takiego sztucznego,
formalnego „rozdzielenia” (odłączenia, separacji, przesunięcia) treści merytorycznych – informacje dotyczące w 
rzeczywistości punktu „C. Działalność organizacyjna” a zawarte faktycznie w punkcie „D” (który nie ma 
swego odpowiednika na skali ocen nauczyciela akademickiego) nie zostały formalnie uwzględnione (skoro D to 
jest inny punkt jakoby, niż punkt „C”). Przez to, moim zdaniem, wskutek formalnego zabiegu przesunięcia treści
„C” do treści „D” nie oceniany kustosz dyplomowany nie uzyskuje za działalność organizacyjną ocenę niższą.

39 Statut U.J., § 180 b.

40 Statut U.J., § 183, ust. 1 i ust. 2.
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W uchwałach Senatu UJ nie ma jednak zasad ustalenia obowiązków dydaktycznych,
naukowych i organizacyjnych w odniesieniu do kustoszy dyplomowanych jako nauczycieli
akademickich.  Senat  UJ  nie  uchwalił  np.  wzorcowego  zakresu  obowiązków  kustoszy
dyplomowanych i starszych kustoszy dyplomowanych zwłaszcza w zakresie dydaktyki, nauki
(prowadzenia badań) i  organizacji nauki.  Należy ten stan rzeczy zmienić i  uzupełnić lukę
prawną w zakresie uregulowań uczelnianych.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi wprost: 

„Nauczycielami  akademickimi  są:  1)  pracownicy  naukowo-dydaktyczni;  2)  pracownicy  dydaktyczni;  3)
pracownicy naukowi; 4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji
naukowej”41. 

Uważam,  że  kustosz  dyplomowany jako  dyplomowany bibliotekarz  jest,  logicznie
rzecz  biorąc,  pracownikiem  naukowym  (ściślej:  naukowo-dydaktycznym),  bo  inaczej  nie
byłby zaliczony w poczet  nauczycieli  akademickich,  lecz  do  pracowników nie  będących
nauczycielami akademickimi i nie byłby oceniany pod względem naukowym, dydaktycznym i
organizacyjnym  (to  jest  jasne,  tertium non datur).  W kontrargumentacji  podnosi  się,  że
przecież  ustawa  powyższa  wymienia  enumeratywnie  cztery  osobne  kategorie  nauczycieli
akademickich,  zatem  dyplomowani  bibliotekarze  (do  których  zaliczani  są  –  dla
przypomnienia: asystenci biblioteczni, adiunkci biblioteczni, kustosze dyplomowani i starsi
kustosze dyplomowani) są wymienieni osobno, obok pracowników naukowo-dydaktycznych,
zatem nie  są  pracownikami  naukowo-dydaktycznymi.  Owa kontrargumentacja  jest  jednak
całkowicie fałszywa. Gdyby było to prawdą, to np. kustosze dyplomowani nie byliby w takim
przypadku  oceniani  co  dwa  lata  na  uczelni  w trzech  aspektach:  pod  względem zarówno
dorobku naukowego, jak i dokonań dydaktycznych, nadto pod względem organizacyjnym w
ramach  uczelni.  A  jednak  wszyscy  bibliotekarze  dyplomowani,  w  tym  –  kustosze
dyplomowani i starsi kustosze dyplomowani są przez Rektorską komisję regularnie oceniani
za dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, co potwierdzają stosowne cytowane tu
zarządzenia  rektorskie  oraz  formularze  (załączniki  do  owych  zarządzeń  rektorskich,  na
których owa rektorska komisja ocenia tę kategorię pracowników naukowo-dydaktycznych.
Pokrętne  wyjaśnienia,  że  kustosz  dyplomowany  nie  jest  pracownikiem  naukowo-
dydaktycznym, bo nie ma owej dydaktyki i owej nauki wpisanych do  Zakresu czynności i
odpowiedzialności  pracownika,  urąga  zdrowemu  rozsądkowi.  Zakres  czynności  i
odpowiedzialności pracownika jest dokumentem niższej rangi niż cytowana ustawa Prawo o
szkolnictwie wyższym, zatem nie może ów Zakres... wchodzić ponad uregulowania ustawowe.
Zakres czynności i odpowiedzialności pracownika  jest także dokumentem niższej rangi niż
cytowany  Statut  U.J.,  zatem nie  może  zatem ów  Zakres... wchodzić  ponad uregulowania
statutowe uczelni. Dokument niższej rangi nie może być traktowany jako nadrzędny wobec
dokumentu wyższej rangi. To tak samo, jak rozporządzenie ministra nie może rościć sobie
pretensji do bycia ponad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatem, skoro  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. –  Prawo o szkolnictwie wyższym w
cytowanym wyżej artykule 111 stanowi42 o określonych obowiązkach wszystkich nauczycieli
akademickich  i  skoro  zostało  udowodnione  niezbicie,  że  kustosze  dyplomowani  (i  starsi
kustosze  dyplomowani)  są  pracownikami  naukowo-dydaktycznymi,  bo   mają  obowiązki
naukowe,  dydaktyczne  i  organizacyjne,  skoro  są  z  tychże  trzech  aspektów  swojej  pracy
rozliczani, to Senat UJ powinien  expressis verbis zapisać to w  Statucie U.J.,  aby nie było

41 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. –  Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U., z 2005 r., nr 164, poz. 
1365, § 108.

42 Tamże, § 111.
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nieporozumień na przyszłość odnośnie m.in. do zadań kustoszy dyplomowanych i starszych
kustoszy dyplomowanych. 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. –  Prawo o szkolnictwie wyższym  w cytowanym art.
113 stanowi, że 

„Dyplomowani bibliotekarze (...) są zatrudniani na stanowiskach: 1) starszego kustosza dyplomowanego, (...); 2)
kustosza dyplomowanego, (...); 3) adiunkta bibliotecznego, (...); 4) asystenta bibliotecznego (...). Art. 114. ust. 9.
Na stanowiskach, o których mowa w art. 113, mogą być zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra
lub tytuł równorzędny”43. 

Kustosz  dyplomowany,  mający stopień  naukowy doktora,  spełnia  z  naddatkiem te
warunki ustawowe, co jednak nie zostaje w pełni wykorzystane w uczelni. Uniwersytet nie
wykorzystuje  w  ten  sposób  pełnego  potencjału  naukowego  (starszych)  kustoszy
dyplomowanych z doktoratem (ukryte zasoby intelektualne). Stan ten być może bierze się z
faktu,  że  oceniane  (punktowane)  są  poszczególne  wydziały  uczelni  (obecnie  –  piętnaście
wydziałów prowadzące rozmaite kierunki studiów), a nie – jednostki międzywydziałowe, do
jakich zaliczana jest np. Biblioteka Jagiellońska, która wszak nie prowadzi jakiegokolwiek
kierunku studiów w uczelni. W tej sytuacji naukowcy z biblioteki naukowej są traktowani
jako nauczyciele akademiccy „drugiej kategorii”, co jest jedną z przyczyn do degradacji ich
pozycji w środowisku akademickim.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi, że 

„1.  Wszyscy  nauczyciele  akademiccy  podlegają  okresowej  ocenie,  w  szczególności  w  zakresie  należytego
wykonywania  obowiązków,  o  których  mowa  w  art.  111,  oraz  przestrzegania  prawa  autorskiego  i  praw
pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej”44. 

Moim zdaniem,  kustoszy  dyplomowanych  w uczelni  jednak  nikt  z  przestrzegania
prawa autorskiego i praw pokrewnych itd. okresowo nigdy nie rozliczał, choć mówi o tym
ustawa.  Systemowe  rozwiązanie  kryteriów  oceny  kustoszy  dyplomowanych  i  starszych
kustoszy  dyplomowanych  w  uczelni  na  przyszłość  jest  więc  niezbędne  pod  każdym
względem.

Statut  UJ  stanowi  także  o  procedurze  odwoławczej  od  oceny  nauczyciela
akademickiego  dokonanej  przez  uniwersytecką  komisję  rektorską.  Drugą  instancją
(odwoławczą) jest uniwersytecka komisja senacka: 

„5. Od oceny przysługuje odwołanie w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za
pośrednictwem (...) rady jednostki pozawydziałowej lub międzywydziałowej. Odwołanie rozpatruje właściwa
komisja senacka” 45.

Procedura  odwoławcza  nie  gwarantuje,  że  wynik  oceny  zostaje  zmieniony.  W
przypadku  omawianego  tu  kustosza  dyplomowanego,  ocena  (i  jej  składniki)  została
podtrzymana.  M.in.  efektem  odwołania  było  jednak  przeniesienie  owego  pracownika  do
innego działu biblioteki  naukowej oraz wiążąca się z tym „kosmetyczna” zmiana zakresu
obowiązków. Jednak systemowo niczego, póki co, nie zmieniono.

Moim  zdaniem,  potrzebna  jest  rychła,  racjonalna,  systemowa  zmiana  uregulowań
przez Senat w skali uczelni dotycząca jednolitego, precyzyjnego, enumeratywnego ustalenia
obiektywnych,  jasnych,  przejrzystych,  transparentnych  i  publicznie  dostępnych  kryteriów

43 Tamże, § 113.

44 Tamże, § 132 ust. 1.

45 Statut U.J., § 175, ust. 5.
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oceny dyplomowanych bibliotekarzy,  w tym kustoszy dyplomowanych, starszych kustoszy
dyplomowanych   (jako  nauczycieli  akademickich)  w  powiązaniu  z  jasnym  ustaleniem
zakresów obowiązków przewidzianych  dla  tej  kategorii  pracowników.  Mowa przy tym o
obowiązkach trojakiego rodzaju: 1.  naukowych, 2.  dydaktycznych, 3.  organizacyjnych, bo
tylko według jasnego zakresu ich obowiązków i jasnego kryterium oceny – przez obiektywne,
rzeczowe  porównanie  mogą  owi  pracownicy  naukowo-dydaktyczni  być  obiektywnie
rozliczani  i  oceniani  w kolejnych okresach dwuletnich,  bez czynnika subiektywnego,  „po
uważaniu”, według „widzi mi się”, dowolnie, jak się podoba.

Pozycja  kustoszy  dyplomowanych  i  starszych  kustoszy  dyplomowanych  w
uniwersytecie  wśród  innych  kategorii  nauczycieli  akademickich  jest  relatywnie  niska,
podrzędna, co jest konsekwencją braku stosownych uregulowań i luk w prawie (Ustawie z
dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i w aktach wykonawczych do niej oraz
w  Statucie  UJ),  które  nie  dookreślają  obowiązków  naukowych,  dydaktycznych  i
organizacyjnych tej kategorii naukowców, choć jednocześnie z tychże samych obowiązków
naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych – te kategorie osób są regularnie rozliczane w
okresach dwuletnich.

Obecnie, w związku z „liberalnymi” tendencjami do deregulacji „rynku” zmienia się
status  bycia  bibliotekarzem  dyplomowanym.  Co  prawda,  ministerialna  Komisja
Egzaminacyjna  do  przeprowadzania  postępowania  kwalifikacyjnego  dla  kandydatów  na
dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji  i  informacji
naukowej  nie  została  zlikwidowana,  ale  od  dłuższego czasu  w praktyce  nie  działa.  W to
miejsce MNiSW zaproponowało de facto, aby ‘bibliotekarz dyplomowany’ był stanowiskiem,
a  nie  wiązał  się  z  rodzajem  kwalifikacji  zawodowych  uzyskiwanych  przed  komisją
ministerialną w wyniku osobnego postępowania (kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego). 

Natomiast prawa nabyte pozostają i ci bibliotekarze dyplomowani, którzy uprzednio
uzyskali (‘nabyli’) swoje kwalifikacje przed ww. komisją, zachowują je nadal. Nie zmienia to
faktu, że należy dookreślić prawo oraz uregulowania i podać precyzyjne zakresy działania,
tudzież  kryteria  oceny  bibliotekarzy  dyplomowanych  (m.in.  kustoszy  dyplomowanych  i
starszych  kustoszy  dyplomowanych)  pod  względem  naukowym,  dydaktycznym  i
organizacyjnym. Poza tym należy podnieść rangę naukową tej kategorii uczonych przez ścisłą
selekcję osób o rzeczywiście istotnych walorach badawczych i dydaktycznych, mających coś
ważnego  i  nowego  do  powiedzenia  w  nauce,  jaką  niewątpliwie  reprezentują.  Należy
natomiast  unikać  sytuacji,  w  których  bycie  bibliotekarzem  dyplomowanym  jest  czysto
funkcjonalne i  wynika li  tylko z chęci  poprawienia sobie nieco statusu materialnego,  bez
rzeczywistego, poważnego, własnego dorobku naukowego.

[Stan prawny na dzień 24.02.2014 r.]
Abstrakt / Streszczenie po polsku:

1.  Celem  artykułu jest  pokazanie  pozycji  kustosza  dyplomowanego   jako  nauczyciela
akademickiego  w  uniwersytecie  w  XXI  wieku  na  wybranym  przykładzie  pracownika
naukowo-dydaktycznego  Biblioteki  Jagiellońskiej.  2.  Metodologia.  Autor  posłużył  się
historiograficzną  metodą  analizy  dokumentu.  3.  Główne  wyniki  analizy.  Tekst  ukazuje
argumenty  świadczące  o  degradacji  kustosza  dyplomowanego  jako  nauczyciela
akademickiego  we  współczesnym  uniwersytecie.  Sytuacja  tej  faktycznej  degradacji
spowodowana jest brakiem odpowiedniego prawa (lukami prawnymi). Obecne polskie prawo
o szkolnictwie  wyższym nie  dookreśla  szczegółowo funkcji  naukowej,  dydaktycznej  oraz
organizacyjnej bibliotekarza dyplomowanego. Prawo to  jest pełne sprzeczności, co powoduje
negatywne  konsekwencje  dla  kustoszy  dyplomowanych  i  blokuje  ich  rozwój  naukowy i
dydaktyczny. Autor omawia racjonalne argumenty na rzecz zmiany prawa w Polsce w tym
zakresie.  4.  Ograniczenia  wyników  analizy.  Artykuł  jest  typowym  studium  przypadku,
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przyczynkiem  do  dyskusji  nad  miejscem  kustosza  dyplomowanego  w  uniwersyteckiej
bibliotece  naukowej.  Ograniczenia  dotyczą  odniesienia  do  uniwersytetu  i  biblioteki
uniwersyteckiej. 5. Implikacje praktyczne. Wyniki analiz można zastosować w dyskusji jako
racjonalne argumenty na rzecz zmiany prawa w Polsce.  6.  Implikacje społeczne.  Wyniki
analiz mogą odnosić  się do grupy bibliotekarzy dyplomowanych w Polsce. 7. Oryginalność
artykułu (nowa wartość, nowość). Artykuł pokazuje źródłowo i krytycznie (jako pierwszy w
Polsce)  nie  tylko prawne i  faktyczne uwarunkowania bycia kustoszem dyplomowanym w
uniwersyteckiej  bibliotece  naukowej.  W  wyniku  krytycznej  analizy  przypadku  (studium
przypadku) – tekst jako pierwszy pokazuje sprzeczności prawne i faktyczne w organizacji i
ustroju szkolnictwa wyższego w Polsce w odniesieniu do bibliotekarzy dyplomowanych jako
nauczycieli akademickich. 

Słowa-klucze:

bibliotekarz  dyplomowany,  kustosz  dyplomowany,  nauczyciel  akademicki,  pracownik
naukowo-dydaktyczny,  ocena  nauczycieli  akademickich,  biblioteka  naukowa,  Biblioteka
Jagiellońska,  Uniwersytet  Jagielloński,  szkolnictwo  wyższe  w  Polsce,  pedagogika  szkoły
wyższej, ustrój i organizacja szkolnictwa wyższego, nauka, dydaktyka, organizacja, kultura
organizacyjna szkoły, prawo oświatowe, historia współczesnego szkolnictwa wyższego,

The title in English:

Diploma Custodian as a Scholar. Case Study

Abstract / Summary in English:

1.  The goal of this article is presentation some position of diploma librarian as a
scholar  at  the  university  in  21st  century  on  selected  example  of  a  scientific-and-didactic
fellow in Jagiellonian Library. 2. Methodology. An author used historiographical method for
analysis of document. 3. The main results of analysis. This text shows arguments (right)
witness  in  demotion  of  diploma  custodian  as  a  scholar  at  contemporary  university.  The
situation of real demotion  is due to the fact of  lack proper law (law loopholes). Polish law
(universities lex) does not precise especially scientific, didactic and concerning organization
functions of  diploma librarians. The law is full of contradiction (disagreement, clash), that is
why negative consequences for diploma custodians. The author talks rational arguments for
change law in this range over. 4. Limitations of results of analysis. This article is a typical
case  study..  It  is  a  contribution  to  the  discussion  of  place  of  diploma  custodian  in  the
university scholar library. Limitations concern realtion to the university and university library.
5. Practical implications. Results of analysis may be used in the discussion as argument for
the change law in Poland. 6. Social implications. The results of analysis may be related to the
group of diploma librarians in Poland. 7. The originality of the article (new value, novelty).
The paper shows source-based and critically (as the first in Poland) not only legally but also
in fact conditions of diploma custodian being in the university library. The text as first shows
in results of critical analysis of the case (case study) – contradiction (disagreement) in law and
in reality in organization and system of the universities in relation to the diploma librarians as
scholars.

Key words:
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diploma  librarian,  diploma  custodian,  board-certified  librarian,  diploma  curator,  scholar,
academic, scholarly and didactic fellow, evaluation of scholars, scientific library, Jagiellonian
Library, Jagiellonian University, universities in Poland, pedagogy of university, system and
organization of the universities, history of the contemporary universities,
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