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Szanowny Panie Rzeczniku,

w nawiązaniu do pisma Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara z dnia 08.10.2019 r. w sprawie 
działań na rzecz równego traktowania w środowisku akademickim, w szczególności wdrożenia standardów 
antydyskryminacyjnych i stworzenia . kompleksowych programów wsparcia studentek i studentów, 
skierowanego do prof. dr hab. inż. Jana Szmidta Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich, a przesłanego do wiadomości JM Rektorowi Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. 
Arkadiuszowi Mężykowi wraz z raportem pt. „Doświadczenie molestowania wśród studentek i studentów. 
Analiza i zalecenia”, uprzejmie informuję, iż po zapoznaniu się z treścią ww. raportu oraz standardami 
przeciwdziałania nierównemu traktowaniu ze względu na płeć w edukacji w federalnej ustawie Education 
Amendments Act z dnia 23.06.1972 r. oraz zaleceniami Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych 
z dnia 04.04.2011 r., jak również po analizie polskiego ustawodawstwa w tym zakresie, a zwłaszcza 
przepisów Kodeksu karnego oraz Kodeksu pracy, Politechnika Śląska przychyla się do stanowiska Rzecznika 
Praw Obywatelskich, iż należy aktywnie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji, w tym ze 
względu na płeć (molestowaniu i molestowaniu seksualnemu).

Politechnika Śląska zamierza podjąć działania na rzecz równego traktowania zarówno w środowisku 
akademickim, jak również w środowisku pracowniczym Uczelni. A mianowicie, dotychczas obowiązującą 
Procedurę przeciwdziałania mobbingowi rozszerzy i uzupełni o procedurę antydyskryminacyjną, zgodnie 
z przepisami Kodeksu Pracy, tj. art. 9 § 4, l l 2, l l 3, 18 § 3, 183a - 183e, 94 pkt 2b.

Ponadto Uczelnia wdroży standardy antydyskryminacyjne w środowisku akademickim poprzez powołanie 
Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, bądź powołanie Pełnomocnika Rektora 
ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, odpowiedzialnego za opracowanie procedur reagowania na 
zdarzenia stanowiące naruszenie wolności seksualnej studentów i doktorantów oraz przeciwdziałania 
wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć.
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