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Szanowny Panie Ministrze,

Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację o szeregu patologicznych 

zachowań, do jakich miało dochodzić na przestrzeni ostatnich lat na Śląskim Uniwersytecie 

Medycznym w Katowicach. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na portalu Facebook1 

oraz w skargach wpływających do RPO, niektórzy pracownicy tej uczelni mieli dopuszczać 

się przemocy werbalnej i fizycznej względem studentów oraz swoich podwładnych, 

zachowywać się w sposób seksistowski, a także molestować studentki i studentów. Z uwagi 

na to, że opisane sytuacje budzą moje poważne zaniepokojenie, skierowałem w tej sprawie 

wystąpienie do Rektora ŚUM z prośbą o przedstawienie wyjaśnień. Kopię tego wystąpienia 

zawierającego szczegółowy opis zgłoszonych przez studentów nieprawidłowości pozwalam 

sobie przesłać w załączeniu. Ponadto, z uwagi na to, że w mojej ocenie sprawa ta stanowi 

jaskrawą ilustrację konsekwencji braku jednolitych i powszechnie przyjętych na uczelniach 

wyższych standardów antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, skierowałem 

wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627; dalej jako: 

1 https://www.facebook.com/pg/sumemowany, data dostępu: 17.06.2020 r.

Warszawa, 19-06-2020 r.

Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
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ustawa o RPO), zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne podjęcie działań nadzorczych 

względem ŚUM oraz poinformowanie mnie o ich rezultatach.

Jednocześnie zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wskazanie, czy 

Ministerstwo Zdrowia planuje podjąć działania służące wdrożeniu na medycznych uczelniach 

wyższych standardów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych bądź wsparciu uczelni 

w samodzielnym przyjęciu tego rodzaju rozwiązań.

Z wyrazami szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

Zał. 2 :

1. Wystąpienie do MNiSW;
2. Wystąpienie do Rektora ŚUM.
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