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Pan 

Adam Bodnar 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

w nawiązaniu do pisma XI.420.4.2018.AS z 8 października b.r. pragnę serdecznie podziękować 
za przekazanie wyników badań zawartych w raporcie pt. ,,Doświadczenie molestowania wśród 
studentek i studentów. Analiza i zalecenia." 

Podzielając w pełni przekonanie, że uczelnie wyższe są szczególnie istotne w procesie przeciwdziałania 
i zwalczania molestowania i molestowania seksualnego skierowaliśmy wyniki badań do nadzorowanych 
przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uczelni celem ich analizy i ustosunkowania 
się do zawartych w raporcie rekomendacji. 

Uczelnie wskazały, że akty prawne i dokumenty wewnętrzne zawierają zapisy regulujące poszanowanie 
prawa do równego traktowania i zapobiegania dyskryminacji. Rozwiązania wprowadzone jako 
przeciwdziałanie tym zdarzeniom to m.in.: 

- stosowanie się do Kodeksu etyki pracownika naukowego (w szczególności pkt 4.2) - uchwalonego 
przez PAN, 

- wprowadzenie odpowiednich zapisów w Regulaminie studiów oraz Regulaminie studiów doktoranckich, 

- analiza organizacyjna i prawna wszystkich wewnętrznych aktów normatywnych i ich projektów pod 
kątem wyeliminowania wszelkich przejawów dyskryminacji, 

- przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn, 

- ankiety oceniające dwa razy do roku pracę nauczycieli akademickich i dziekanatów, 

- zamieszczenie wprowadzonego komunikatu Działu Kadr w sprawie podania do wiadomości 
pracowników treści przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, 

- zatrudnianie tłumacza języka migowego dla potrzeb studiujących osób głuchych i niedosłyszących, 

- ponoszenie corocznie nakładów finansowych na dostosowanie obiektów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, w tym studentów i doktorantów, 

- system wsparcia dla pokrzywdzonych studentek i studentów poprzez udostępnienie poradni 
psychologicznej oraz wsparcia medycznego, 



- studenci mają przydzielonych opiel<unów grup, do których mogą zgłaszać się po dodatkowe wsparcie, 

- w razie potrzeby, postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich oraz wobec studentów 
i doktorantów zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisami wykonawczymi 
do ustawy. 

Władze zarówno Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jak i Akademii Morskiej w Szczecinie dostrzegają 
zmieniającą się skalę zjawiska molestowania i dyskryminacji oraz potrzebę wypracowania odpowiednich 
metod identyfikowania i reagowania na omawiane zdarzenia, a wychodząc naprzeciw sformułowanym 
rekomendacjom planują dalsze podejmowanie działań mających na celu: 

- upowszechnienie wiedzy o możliwościach uzyskania wsparcia przez osoby pokrzywdzone, a co za tym 
idzie, podniesienie poziomu świadomości na temat konieczności zgłaszania przypadków wszelkiego 
rodzaju przypadków molestowania i przemocy seksualnej, 

- opracowanie i wdrożenie jednolitej procedury antydyskryminacyjnej, w tym formalnego zgłaszania 
informacji i niepokojących zjawiskach, 

- umożliwienie społeczności akademickiej korzystania z pomocy psychologicznej. 

Wyrażam przekonanie, że aktualnie stosowane procedury oraz propozycje przyszłych działań na rzecz 
realizacji polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji przyniosą społeczności 
akademickiej oczekiwane wsparcie dla rozwoju młodzieży. 
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