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Szanowny Panie Rektorze,

do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich zostało przekazane pismo Pana

                     absolwenta Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

w którym informuje on o przypadkach znęcania się psychicznego i poniżania studentów

i doktorantów tego Instytutu przez niektórych jego pracowników, a także o seksistowskich,

ksenofobicznych i homofobicznych wypowiedziach pracowników Instytutu. Wnioskodawca

poinformowała także o anonimowo ujawnianych na platformie Instagram         

                  przez byłych studentów IHS informacjach na temat nieprawidłowości,

do jakich na przestrzeni ostatnich lat miało dochodzić w Instytucie.

Sformułowane przez Skarżącego zarzuty podnoszone są również w doniesieniach

medialnych1, z których wynika, że studenci IHS UJ spotykali i spotykają się m. in.

z przemocą słowną, w tym publicznym wyzywaniem i wyśmiewaniem, niesprawiedliwym

traktowaniem czy ignorowaniem ze strony niektórych pracowników IHS UJ. Opisane

zachowania miały mieć negatywny wpływ na stan zdrowia, w tym zdrowia psychicznego,

studentów. Część z nich zmuszona była do skorzystania z pomocy lekarskiej.

Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej IHS UJ wynika, że

w odpowiedzi na krytykę działań Instytutu jego władze zaproponowały organizację spotkań

1 A. Pitoń, S. Bekier, Studenci UJ o koszmarze w murach uczelni. "Po obronie kupiłam żyletki",
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,28667927,uj.html#commentsAnchor, dostęp: 25.07.2022 r.
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wszystkich zainteresowanych Studentów z Panią Dziekan Judytą Rodzińską-Nowak

i przedstawicielami Samorządu Studenckiego w obecności „mediatorów” w postaci

pracowników Instytutu cieszących się zaufaniem studentów2.

W sprawie działania miał podjąć także Samorząd Studentów Wydziału

Historycznego UJ, który przekazał władzom rektorskim zebrane od studentów IHS UJ

informacje na temat nieakceptowalnych zachowań, jakich dopuszczać się mieli niektórzy

pracownicy IHS UJ.

Z informacji prasowych wynika także, że działania w sprawie – w odpowiedzi na

skargę absolwenta IHS UJ – podjął również także Pan Rektor.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.),

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyjaśnień w sprawie, w szczególności zaś

o wskazanie, jakie działania zostały podjęte przez Pana Rektora w odpowiedzi na skargę

absolwenta IHS UJ, a także wskazane wyżej doniesienia dotyczące nieprawidłowości, do

jakich miało dochodzić w IHS UJ.

Z wyrazami poważania

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
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2 https://ihs.uj.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_OrUXybseBj4q/12925174/150719682,
dostęp: 25.07.2022 r.
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