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Odpowiadając na pismo Pana Rzecznika o sygnaturze Vli.564.103.2020.MAW z dnia 

22 października 2020 roku, proszę o przyjęcie następującego stanowiska. 

Na wstępie podkreślam, że CMKP jest instytucją, która w swoich działaniach od lat 

kieruje się zasadami wolności nauczania i wolności badań naukowych, te zaś znajdują swój 

wyraz w wolności formułowania opinii w oparciu o rzetelną wiedzę medyczną. Jako Dyrektor 

CMKP, lekarz, nauczyciel akademicki oraz naukowiec bezwzględnie szanuję zasadę wolności 

słowa, wyrażoną w art. 54 Konstytucji RP. Zapewniam, że odkąd pełnię funkcję Dyrektora 

CMKP, nie została ona naruszona przez władze uczelni. 

Stosunek pracy łączący dr. Pawła Grzesiowskiego z Centrum Medycznym Kształcenia 

Podyplomowego był zawarty na czas określony, w wymiarze 0,2 etatu i uległ rozwiązaniu 

z upływem terminu, na który został zawarty, tj. z dniem 30 czerwca 2020 roku, a po tym czasie 

nie zaistniały żadne okoliczności, z których mógłby wynikać jakikolwiek obowiązek stron do 

kontynuowania współpracy w dotychczasowej formule. Ze zdziwieniem odbieram zaistniałą 

sytuację, że tak dużego znaczenia medialnego i publicznego nabrał fakt, iż z początkiem 

kolejnego roku akademickiego z dr. Pawłem Grzesiowskim nie została zawarta kolejna umowa 

o pracę. 

Dr. Paweł Grzesiowski był zatrudniany w CMKP dwukrotnie, każdorazowo na czas 

trwania zajęć dydaktycznych. W 2018 roku w grupie pracowników dydaktyczno-naukowych, 

a następnie w grupie pracowników dydaktycznych, w obu przypadkach w wymiarze 0,2 etatu. 

Umowy o pracę były zawierane na następujące okresy: 15.03.2018-30.05.2019 - adiunkt/0,2 

etatu oraz 01.09.2019-30.06.2020 - starszy wykładowca/0,2 etatu. 

Wyrazem swego rodzaju luźnej relacji dr. Pawła Grzesiowskiego z CMKP, być może 

zrozumiałej z uwagi na ww. wymiar zatrudnienia wynoszący 0,2 etatu oraz krótkie okresy 

współpracy z CMKP, było między innymi nie afiliowanie przez niego CMKP jako uczelni 

macierzystej. Dr Paweł Grzesiowski występował bowiem publicznie niemal zawsze jako 

niezależny ekspert lub założyciel i prezes zarządu Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. 

Jedynie incydentalnie zdarzało się, że występując publicznie, czy w mediach zwracał uwagę na 

łączące go z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego zatrudnienie w charakterze 

nauczyciela akademickiego. 
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Ponadto, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie, Centrum Medyczne 

Kształcenia Podyplomowego już w marcu 2020 r., zdecydowało o przejściu niemal w całości na 

tryb nauczania zdalnego i hybrydowego, co spowodowało ograniczenie zapotrzebowania 

CMKP na etatowych wykładowców. Coroczna ewaluacja dorobku dydaktycznego i naukowego 

nauczycieli akademickich CMKP, również wpływa na decyzje, o zawarciu umów na kolejny rok 

akademicki, które są weryfikowane pod kątem potrzeb i możliwości dydaktycznych oraz 

badawczych i naukowych. Naturalną konsekwencją tych działań jest ograniczenie zatrudnienia 

przez CMKP nauczycieli, w tym w niepełnym wymiarze czasu pracy i tak, o ile w czerwcu 

2020 r., CMKP zatrudniało 439 nauczycieli akademickich, o tyle we wrześniu 2020 r., 

zatrudnienie kontynuowano z 356 nauczycielami. Dla porównania w tym samym okresie 2019 

roku zatrudniano 374 nauczycieli. I 

Zapewniam, że niezależnie od tego czy kwestia dotyczy nawiązania, zmiany, czy 

zakończenia współpracy z jakimkolwiek pracownikiem CMKP, decyzje władz uczelni pozostają 

całkowicie apolityczne i niezależne. CMKP stanowi przestrzeń i stwarza warunki do 

jak najszerszej swobody wyrażania i wymiany poglądów, a Dyrekcja gwarantuje wolność 

ich wyrażania. Ponadto uczelnia ze względu na swój szczególny charakter i wyjątkowe grono 

słuchaczy (lekarze i osoby wykonujące zawody medyczne w trakcie specjalizacji), zwraca 

uwagę, aby w tak wrażliwej społecznie sferze jak medycyna, zdrowie, czy epidemiologia, 

w wyrażaniu poglądów były uwzględniane odpowiednie standardy naukowości. 

Pragnę również podkreślić, że CMKP nie jest instytucją podległą Ministerstwu Zdrowia, 

jak wskazuje Pan w swoim piśmie. Władze CMKP są wybierane przez społeczność akademicką 

całkowicie niezależnie od jakichkolwiek wpływów z zewnątrz. Zgodnie z ustawą z dnia 

13 września 2018 roku o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz.U.2018.2024) 

minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór nad CMKP, co nie jest tożsame 

z podległością. CMKP nie może i nie otrzymuje od organów rządowych żadnych wytycznych 

w zakresie przywołanym w Państwa piśmie. Tym bardziej nie mogę się zgodzić z podniesioną 

w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich tezą o sankcji w postaci nieprzedłużenia kontraktu 

z lekarzem. 

Zapewniam, że w CMKP szanowane są wszystkie konstytucyjne prawa i wolności 

wynikające z zasady demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP), wolność słowa 

oraz prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji wynikające z art. 54 Konstytucji RP, 

oraz prawo obywateli do informacji zagwarantowane w art. 61 Konstytucji RP. CMKP realizuje 

obowiązek wynikający z przywołanej normy art. 61 Konstytucji RP poprzez regularne 

informowanie społeczeństwa o sposobach radzenia sobie z sytuacją epidemiczną i wspieranie 

obywateli w tym zakresie, zawsze w oparciu o wiedzę medyczną popartą dowodami 

naukowymi. 
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