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XI.420.4.2018.ASZ

Szanowny Panie Ministrze!

Rzecznik Praw Obywatelskich od lat monitoruje kwestię zapewnienia na uczelniach 
wyższych odpowiednich procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Rzecznik 
niejednokrotnie przedstawiał rekomendacje w tym zakresie, a także sygnalizował 
nieprawidłowości, do jakich dochodziło w uczelniach objętych nadzorem poszczególnych 
ministrów.

W ostatnim czasie Rzecznik podejmował działania w związku z doniesieniami 
o mobbingu i molestowaniu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Państwowej Wyższej 
Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, a także Uniwersytecie 
Warszawskim. Analiza tych spraw, a także kolejne doniesienia medialne dotyczące 
przypadków zachowań przemocowych na uczelniach wyższych1 oraz wyniki badań 
zleconych przez Rzecznika2 wskazują, że wciąż brakuje systemowych rozwiązań 
zapobiegających mobbingowi i molestowaniu na uczelniach wyższych oraz skutecznych 
mechanizmów reakcji. 

Mając powyższe na uwadze, a także uwzględniając dotychczasową korespondencję3, 
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), zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie, 
czy Pan Minister dokonał analizy funkcjonowania w uczelniach podległych Panu 

1 A. Pitoń, Trzech wykładowców Politechniki Krakowskiej oskarżonych przez studentki o molestowanie. "Badamy 
sprawę", dostęp pod adresem: kraków.wyborcza.pl.
2 Raport „Doświadczenie molestowania wśród studentek i studentów. Analiza i zalecenia”, dostęp pod adresem: 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/molestowanie-wsrod-studentek-i-studentow-analiza-i-zalecenia-rpo.
3 Pismo z dnia 14 listopada 2019 r., znak: DEK-WSW.840.201.2019.WL.
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Ministrowi procedur mających przeciwdziałać występowaniu zjawiska dyskryminacji, skali 
tego zjawiska czy sposobów jego monitorowania wraz z wynikami ewaluacji. Jeśli 
powyższe dane znajdują się w dyspozycji Pana Ministra, proszę o wskazanie, jakie działania 
Pan Minister podjął lub planuje podjąć na ich podstawie.

Z poważaniem,

Hanna Machińska

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
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