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Zał cznik nr 5 do Statutu UPP  

uchwalonego w dniu 30.06.2006 r.  

 

Wielka Karta Uniwersytetów Europejskich 

 

 

Preambuła 

 

MY, ni ej podpisani rektorzy uniwersytetów europejskich, zgromadzeni w Bolonii na 

obchodach dziewi ćsetlecia najstarszego uniwersytetu w źuropie, na cztery lata przed 
zniesieniem granic pomi dzy krajami Wspólnoty źuropejskiej, w oczekiwaniu cisłej 
współpracy pomi dzy wszystkimi narodami europejskimi oraz gł boko przekonani, e narody 
i pa stwa powinny lepiej u wiadomić sobie rol , jak  przyjdzie pełnić uniwersytetom 
w zmieniaj cym si  i coraz bardziej mi dzynarodowym społecze stwie, stwierdzamy, co 
nast pujeŚ 

1. u schyłku naszego tysi clecia przyszło ć ludzko ci zale y przede wszystkim od 
rozwoju kulturalnego, naukowego i technicznego i e kształtuje si  on w o rodkach kultury, 
wiedzy i bada  naukowych, jakimi s  prawdziwe uniwersytety, 

2. zadanie uniwersytetów, jakim jest szerzenie wiedzy w ród młodych pokole , 
oznacza, i  w wiecie współczesnym musz  one słu yć równie  całemu społecze stwu, 
a tak e, i  kulturalna, społeczna i ekonomiczna przyszło ć społecze stwa wymaga znacznych 
nakładów na rozwój szkolnictwa wy szego, 

3. uniwersytety musz  dać przyszłym pokoleniom wykształcenie i wychowanie, które 
zapewnia szacunek dla wielkiej współzale no ci pomi dzy rodowiskiem naturalnym 
a naszym yciem. 
 

My, ni ej podpisani rektorzy uniwersytetów europejskich, obwieszczamy wszystkim 
pa stwom i sumieniu wszystkich narodów fundamentalne zasady, które musz , teraz 
i zawsze, wspierać powołanie uniwersytetów. 
 

Fundamentalne zasady 

 
1. Uniwersytet jest autonomiczn  instytucj  w samym centrum społecze stw rozmaicie 

zorganizowanych ze wzgl du na geografi  i dziedzictwo historyczne, tworzy on, bada, ocenia 

i przekazuje kultur  poprzez działalno ć naukow  i dydaktyczn . By sprostać potrzebom 
otaczaj cego nas wiata, jego działalno ć naukowa i dydaktyczna musi być moralnie 
i intelektualnie niezale na od władzy politycznej i ekonomicznej. 

2. Działalno ć naukowa i dydaktyczna w uniwersytetach musi być ze sob  
nierozerwalnie zwi zana, je li nauczanie ma sprostać zmieniaj cym si  warunkom, potrzebom 
społecze stwa oraz post powi wiedzy. 

3. Swoboda prowadzenia bada  naukowych i kształcenia jest najbardziej fundamentaln  
zasad  ycia uniwersyteckiego, a rz dy i uniwersytety, w miar  swoich mo liwo ci, musz  
zapewnić poszanowanie dla tego podstawowego warunku. Odrzucaj c nietolerancj  
i pozostaj c zawsze gotowym do dialogu, uniwersytet stanowi zatem najlepsze miejsce, 

w którym spotykaj  si  nauczyciele, umiej cy przekazać sw  wiedz  oraz dobrze 
przygotowani do rozwijania jej poprzez badania naukowe i nowatorstwo oraz studenci, którzy 
potrafi , chc  i s  gotowi wzbogacać swe umysły t  wiedz .  
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4. Uniwersytet jest powiernikiem europejskiej tradycji humanistycznej, nieustannie d y 
do osi gni cia wiedzy uniwersalnej, wypełniaj c swe powołanie przekracza on granice 
geograficzne i polityczne oraz zaspokaja istotn  potrzeb  wzajemnego poznania 
i oddziaływania ró nych kultur. 
 

Środki 
 

Osi gni cie tych celów poprzez przestrzeganie powy szych zasad wymaga skutecznych 
rodków, odpowiadaj cych obecnym warunkom. 

 

1. Dla zachowania wolno ci w działalno ci naukowej i dydaktycznej wszyscy 
członkowie społeczno ci uniwersyteckiej musz  mieć dost p do rodków umo liwiaj cych 
realizacj  tej wolno ci. 

2. Zatrudnianiem nauczycieli oraz regulacj  ich statusu musi rz dzić zasada, i  
działalno ć naukowa jest nierozerwalnie zwi zana z dydaktyczn . 

3. Ka dy uniwersytet musi - uwzgl dniaj c szczególne okoliczno ci - zagwarantować 
zabezpieczenie wolno ci studentów oraz warunki, w których mog  oni przyswajać kultur  
oraz wykształcenie b d ce celem ich studiów. 

4. Uniwersytety - szczególnie w źuropie - uwa aj  wzajemn  wymian  informacji 
i dokumentacji oraz cz ste wspólne działania na rzecz rozwoju nauki za niezb dne dla stałego 
post pu wiedzy. Uniwersytety obecnie, podobnie jak u zarania swych dziejów, popieraj  
swobodne przemieszczanie si  nauczycieli i studentów, stwierdzaj  ponadto, e wspólna 
polityka równowa nego statusu, tytułów naukowych, egzaminów (nie dyskryminuj c przy tym 
dyplomów narodowych) oraz przyznawania stypendiów s  niezb dne dla wypełniania ich 
powołania w obecnych warunkach. 
 

My, ni ej podpisani rektorzy, w imieniu naszych uniwersytetów, zobowi zujemy si  uczynić 
wszystko co w naszej mocy, by nakłonić poszczególne pa stwa oraz odpowiednie organizacje 
ponadnarodowe do kształtowania swej polityki według wskaza  tej Wielkiej Karty, 
wyra aj cej jednomy ln  wol  uniwersytetów, któr  niniejszym deklarujemy i o wiadczamy. 
 

Bolonia, 18 wrze nia 1988 r. 
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Zał cznik nr 6 do Statutu UPP  

uchwalonego w dniu 30.06.2006 r.  

 

 

ZALECENIE KOMISJI Z DNIA 11 MARCA 2005 R. W SPRAWIE EUROPEJSKIEJ 

KARTY NAUKOWCA ORAZ KODEKSU POST POWANIA PRZY REKRUTACJI 

PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH 

 

(Tekst maj cy znaczenie dla EOG) 
(2005/251/WE) 

(Dz.U.UE L z dnia 22 marca 2005 r.) 

KOMISJA WSPÓLNOT źUROPźJSKICH, uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Wspólnot  
źuropejsk , w szczególno ci jego art. ń65,a tak e maj c na uwadze, co nast pujeŚ 

5. (ń) W styczniu 2ŃŃŃ r.(ń) Komisja źuropejska uznała za konieczne stworzenie 
źuropejskiej Przestrzeni Badawczej jako podstawy przyszłych działa  Wspólnoty w tej 
dziedzinie w celu konsolidacji i okre lenia struktury europejskiej polityki w zakresie bada  
naukowych. 

6. (2) Lizbo ska Rada źuropejska postawiła Wspólnocie za cel stworzenie do 2ŃńŃ r. 
najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy. 

7. (3) Rada poruszyła kwestie zwi zane z zawodem i karier  naukowców na terenie 

Europejskiej Przestrzeni Badawczej w swojej rezolucji z dnia 10 listopada 2003 r.(2), 

a w szczególno ci ustosunkowała si  pozytywnie do zamiaru opracowania przez Komisj  
źuropejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu post powania przy rekrutacji pracowników 
naukowych. 

8. (4) Stwierdzony potencjalny brak naukowców(3), w szczególno ci w niektórych 
kluczowych dyscyplinach, b dzie stanowił powa ne zagro enie dla innowacyjnej siły, 
zasobów wiedzy oraz wzrostu wydajno ci w Uź w bliskiej przyszło ci i mo e stać na 
przeszkodzie w osi gni ciu celów lizbo skich i barcelo skich. W zwi zku z powy szym 
źuropa musi znacz co podnie ć swoj  atrakcyjno ć dla pracowników naukowych oraz 
zwi kszyć udział kobiet w nauce poprzez wspieranie tworzenia niezb dnych warunków do 
bardziej stabilnych i atrakcyjnych dla nich zawodów w sektorze bada  i rozwoju(4). 

9. (5) Wystarczaj ce oraz wysoce wykwalifikowane zasoby ludzkie sektora bada  
i rozwoju s  podstaw  dla rozwoju wiedzy naukowej, post pu technologicznego, poprawy 
jako ci ycia, zapewnienia dobrobytu obywatelom europejskim oraz zwi kszenia 
konkurencyjno ci źuropy. 

10. (6) Nale y wprowadzić i wdro yć nowe narz dzia rozwoju kariery naukowców, aby 
poprawić perspektywy zawodowe pracowników naukowych w źuropie. 

11. (7) Lepsze i wyra niejsze perspektywy zawodowe pomagaj  równie  rozwijać 
w społecze stwie pozytywne nastawienie do zawodu naukowca, a tym samym stanowi  
zach t  dla młodych ludzi do podejmowania pracy naukowej. 

12. (8) Ostatecznym celem politycznym niniejszego zalecenia jest przyczynienie si  do 

stworzenia atrakcyjnego, otwartego i zrównowa onego europejskiego rynku pracy dla 
naukowców, gdzie warunki ramowe umo liwiaj  rekrutacj  i zatrzymanie wysoce 
wykwalifikowanych pracowników naukowych w rodowiskach sprzyjaj cych efektywnym 
działaniom i wydajno ci. 
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13. (9) Pa stwa Członkowskie powinny starać si  zapewnić naukowcom zrównowa one 
systemy rozwoju zawodowego na ka dym etapie kariery, niezale nie od rodzaju umowy 
i wybranej cie ki kariery w dziedzinie bada  i rozwoju, a tak e powinny starać si  zapewnić, 
by pracownicy naukowi postrzegani byli jako profesjonali ci oraz stanowili integraln  cz ć 
instytucji, w których pracuj . 

14. (ńŃ) Mimo i  Pa stwa Członkowskie poczyniły znaczne starania w celu pokonania 
przeszkód natury administracyjnej i prawnej w zakresie mobilno ci geograficznej 
i mi dzysektorowej, wiele z nich w dalszym ci gu nie zostało zlikwidowanych. 

15. (ńń) Nale y zach cać do wszelkiego typu mobilno ci w ramach ogólnej polityki 
kadrowej działu bada  i rozwoju na poziomie krajowym, regionalnym i instytucjonalnym. 

16. (ń2) Istnieje konieczno ć pełnego uznania warto ci wszelkiego typu mobilno ci 
w systemach oceny i rozwoju kariery zawodowej naukowców, gwarantuj c e tego typu 
do wiadczenie sprzyja rozwojowi zawodowemu. 

17. (13) Przy opracowywaniu jednolitej polityki w zakresie kariery i mobilno ci 
naukowców przybywaj cych do(5) Unii źuropejskiej lub z nich pochodz cych nale y 
uwzgl dnić sytuacj  krajów rozwijaj cych si , a tak e regionów europejskich 
i pozaeuropejskich, tak aby tworzenie bazy naukowej w obr bie Unii Europejskiej nie 

odbywało si  kosztem mniej rozwini tych krajów lub regionów. 
18. (ń4) żrantodawcy lub pracodawcy naukowców odpowiadaj , jako osoby rekrutuj ce, 

za zapewnienie pracownikom naukowym otwartych, przejrzystych oraz porównywalnych na 
poziomie mi dzynarodowym procedur doboru kadr i rekrutacji. 

19. (ń5) Społecze stwo powinno w wi kszym stopniu doceniać zakres obowi zków 
i profesjonalizm, jakim naukowcy wykazuj  si  w swojej pracy na ró nych etapach kariery 
zawodowej oraz w ramach ró nych funkcji, jakie pełni , np. jako specjali ci, liderzy, 
koordynatorzy projektów, mened erowie, opiekunowie naukowi, mentorzy, doradcy 
zawodowi lub popularyzatorzy nauki. 

20. (ń6) Niniejsze zalecenie opiera si  na zało eniu, e pracodawcy lub grantodawcy 
naukowców maj  nadrz dne zobowi zanie zagwarantować spełnienie odpowiednich 
wymogów przepisów krajowych, regionalnych lub sektorowych. 

21. (ń7) Niniejsze zalecenie dostarcza Pa stwom Członkowskim, pracodawcom, 
grantodawcom oraz naukowcom cennego narz dzia do podejmowania, na zasadzie 

dobrowolnej, dalszych inicjatyw w zakresie poprawy i umocnienia perspektyw rozwoju 

zawodowego pracowników naukowych w obr bie Unii źuropejskiej oraz do stworzenia 
otwartego rynku pracy dla naukowców. 

22. (ń8) Ogólne zasady i wymagania okre lone w niniejszym zaleceniu s  efektem 
procesu konsultacji społecznych, w których uczestniczyli członkowie żrupy Steruj cej ds. 
Zasobów Ludzkich i Mobilno ci, 

 

NINIEJSZYM ZALECA: 

23. 1) Aby Pa stwa Członkowskie starały si  podejmować niezb dne kroki w celu 
zapewnienia, by grantodawcy lub pracodawcy naukowców stwarzali i utrzymywali sprzyjaj ce 

rodowisko naukowe oraz kultur  pracy, w których ceni si , motywuje i wspomaga 
poszczególne osoby oraz grupy badawcze, a tak e zapewnia im si  niezb dne materiały oraz 
wsparcie niematerialne pozwalaj ce im osi gn ć wyznaczone cele i wykonać swoje zadania. 
W tym kontek cie priorytet nale y nadać organizacji warunków pracy i szkolenia na 
wczesnym etapie kariery zawodowej naukowców, poniewa  ma ona wpływ na przyszłe 
wybory pracowników naukowych i atrakcyjno ć kariery w sektorze bada  i rozwoju. 
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24. 2) Aby Pa stwa Członkowskie starały si , w razie konieczno ci, podejmować 
istotne kroki maj ce na celu zapewnienie, by grantodawcy lub pracodawcy naukowców 
ulepszali metody rekrutacji oraz systemy oceny pracowników w celu stworzenia bardziej 
przejrzystego, otwartego, równego i uznanego na wiecie systemu rekrutacji oraz rozwoju 
kariery zawodowej, który stanowi warunek wst pny powstania rzeczywistego europejskiego 
rynku pracy dla pracowników naukowych. 

25. 3) Aby Pa stwa Członkowskie, przy formułowaniu i przyjmowaniu strategii 
i systemów rozwoju stabilnych karier zawodowych naukowców, brały pod uwag  i kierowały 
si  ogólnymi zasadami i wymaganiami okre lonymi w źuropejskiej Karcie Naukowca oraz 
Kodeksie post powania przy rekrutacji pracowników naukowych, które znajduj  si  
w Zał czniku. 

26. 4) Aby Pa stwa Członkowskie, w zakresie swoich kompetencji, podejmowały 
starania w celu transpozycji tych ogólnych zasad i wymaga  do krajowych ram prawnych lub 
sektorowych i/lub instytucjonalnych norm i wytycznych (karty i/lub kodeksy naukowców). 
W swoich działaniach powinny one uwzgl dnić ró norodno ć praw, przepisów oraz praktyk, 
które w poszczególnych krajach oraz sektorach okre laj  cie k , organizacj  oraz warunki 
kariery zawodowej w sektorze bada  i rozwoju. 

27. 5) Aby Pa stwa Członkowskie postrzegały te ogólne zasady i wymagania jako 
integraln  cz ć instytucjonalnych mechanizmów zapewnienia jako ci, traktuj c je jako 
sposób okre lenia kryteriów finansowania programów krajowych/regionalnych oraz 

przyjmuj c je w procesach kontroli, monitoringu oraz oceny organów publicznych. 
28. 6) Aby Pa stwa Członkowskie kontynuowały działania na rzecz pokonania 

istniej cych przeszkód natury prawnej i administracyjnej utrudniaj cych mobilno ć, w tym 
przeszkód zwi zanych z mobilno ci  mi dzysektorow  oraz pomi dzy i w obr bie danych 
stanowisk, uwzgl dniaj c rozszerzon  Uni  źuropejsk . 

29. 7) Aby Pa stwa Członkowskie czyniły starania maj ce na celu zapewnienie, by 
naukowcy posiadali odpowiednie ubezpieczenie społeczne w zale no ci od swojego statusu 
prawnego. W tym kontek cie nale y zwrócić szczególn  uwag  na mo liwo ć przenoszenia 
ustawowych lub uzupełniaj cych praw emerytalnych w odniesieniu do naukowców 
przemieszczaj cych si  w obr bie sektora pa stwowego i prywatnego w danym kraju oraz 
w odniesieniu do naukowców przemieszczaj cych si  mi dzy pa stwami na terytorium Unii 
źuropejskiej. Tego typu system powinien zagwarantować naukowcom, którzy w ci gu 
swojego ycia zmieniaj  prac  lub przerywaj  karier  naukow , e nie strac  niesłusznie 
prawa do ubezpieczenia społecznego. 

30. 8) Aby Pa stwa Członkowskie stworzyły niezb dne struktury monitorowania 
w celu regularnej oceny wykonania niniejszego zalecenia oraz okre lenia stopnia, w jakim 
pracownicy, grantodawcy oraz naukowcy stosuj  si  do postanowie  źuropejskiej Karty 
Naukowca oraz Kodeksu post powania przy rekrutacji pracowników naukowych. 

31. 9) Aby kryteria okre lenia tego stopnia zostały ustalone i uzgodnione 
z Pa stwami Członkowskimi w kontek cie prac podj tych przez żrup  Steruj c  ds. Zasobów 
Ludzkich i Mobilno ci. 

32. 10) Aby Pa stwa Członkowskie, jako przedstawiciele organizacji 
mi dzynarodowych ustanowionych na szczeblu mi dzyrz dowym, uwzgl dniały w nale ytym 
stopniu niniejsze zalecenie przy proponowaniu strategii oraz podejmowaniu decyzji 

dotycz cych działa  tych organizacji. 
33. 11) Niniejsze zalecenie skierowane jest do Pa stw Członkowskich, jednak ma 

ono słu yć równie  jako narz dzie promowania dialogu społecznego, a tak e dialogu 
pomi dzy naukowcami, u ytkownikami oraz szeroko poj tym społecze stwem. 
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34. 12) Pa stwa Członkowskie zach ca si , w miar  mo liwo ci, do 
poinformowania Komisji Europejskiej do dnia 15 grudnia 2005 r. i co roku po tej dacie 

o wszelkich dodatkowych rodkach podj tych w odniesieniu do niniejszego zalecenia oraz do 

powiadomienia Komisji o wst pnych rezultatach jego zastosowania, a tak e dostarczenia 
przykładów dobrej praktyki. 

35. 13) Niniejsze zalecenie b dzie okresowo poddawane ocenie przez Komisj  
w kontek cie Otwartej Metody Koordynacji. 

 

Sporz dzono w Brukseli, dnia ńń marca 2ŃŃ5 r. 
 

 

 

 W imieniu Komisji  

 
 

 

 Janez POTOČNIK 

 
 

 

 Członek Komisji  
 

 

______ 

(1) KOM(2000) 6 wersja ostateczna z 18.1.2000. 
(2) Dz.U. C 282 z 25.11.2003, str. 1. Rezolucja Rady z dnia 10 listopada 2003 r. (2003/C 282/01 

w sprawie zawodu i kariery naukowców na terenie źuropejskiej Przestrzeni Badawczej). 
(3) KOM(2003) 226 wersja ostateczna oraz SEC(2003) 489 z 30.4.2003. 
(4) SEC(2005) 260. 
(5) KOM(2004) 178 wersja ostateczna z 16.3.2004. 


