
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676

biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

Adam Bodnar

 XI.420.4.2018.AS

 

W nawiązaniu do otrzymanego od Pana Ministra pisma uprzejmie dziękuję za 
podzielenie mojego zaniepokojenia skalą zjawiska molestowania i molestowania 
seksualnego na uczelniach wyższych i wystosowanie do JM Rektorów nadzorowanych 
uczelni apelu o dokonanie analizy funkcjonujących na uczelniach procedur oraz podjęcie 
działań prewencyjnych w obszarze przeciwdziałania zjawisku molestowania i molestowania 
seksualnego1.

Pragnę jednocześnie zapewnić, że jako Rzecznik Praw Obywatelskich i niezależny 
organ ds. równego traktowania, działający na podstawie art. 18 ustawy z dnia z dnia 3 
grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 
traktowania2 w ramach powierzonych mi obowiązków w dalszym ciągu kontynuuję 
działania ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań 
zapewniających wsparcie osobom doświadczającym dyskryminacji w środowisku 
akademickim. Potrzeba podjęcia pilnych działań wynika również z faktu, że obowiązujące 
regulacje prawne nie zapewniają jednostkom skutecznej ochrony w przypadku 
doświadczenia dyskryminacji, w tym w formie molestowania, w obszarze edukacji, 
zwłaszcza w relacjach pozapracowniczych, czyli pomiędzy studentami czy w relacji 
wertykalnej: wykładowca-studentka/student3.

1 Pismo z 20 listopada 2019 r. znak: DSW.WNP.051.45.2019.GS.
2 Dz. U. z 2016 r. poz. 1219.
3 Przepisy ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 
traktowania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1219) przyznają zróżnicowany poziom ochrony w poszczególnych obszarach ze 
względu na wskazane w ustawie przesłanki, tj. płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W  odniesieniu do szkolnictwa wyższego ustawa 
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Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 16 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 
4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 
2179, z późn. zm.), uprzejmie proszę o przekazanie informacji o działaniach podjętych 
przez JM Rektorów po otrzymaniu apelu Pana Ministra i udostępnienie kopii uzyskanych 
odpowiedzi. 

zakazuje nierównego traktowania osób wyłącznie ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość (zob. art. 7 
ustawy). W konsekwencji, wskazać należy, że ww. ustawa nie przyznaje ochrony prawnej przed molestowaniem i 
molestowaniem seksualnym ze względu na płeć, czy orientacja seksualna, jeśli do tego rodzajów czynów doszło w 
związku z realizacją studiów wyższych.
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