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Szanowny Panie Rzeczniku,

odpowiadając na pismo znak: VII.7033.46.2020.AMB doręczone 

w dniu 19 czerwca 2020 r. uprzejmie informuję, że Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach rozpatruje skargi w oparciu o obowiązujące przepisy 

i zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 259 § 1 KPA przekazuje corocznie 

sprawozdanie w tym przedmiocie do Departamentu Nadzoru i Kontroli 

Ministerstwa Zdrowia.

Odnosząc się do treści anonimowych wpisów na fanpage'u „Śumemes" 

informuję, iż niezwłocznie po ich publikacji wdrożone zostały działania 

o charakterze zapobiegawczym i wyjaśniającym. Poszczególne sprawy 

przekazane zostały zgodnie z właściwością tak do Rzecznika Dyscyplinarnego 

ds. Nauczycieli Akademickich jak i Prokuratury. Ponadto od dnia 15 czerwca br. 

uruchomiony został internetowy formularz, za pośrednictwem którego 

Członkowie Wspólnoty Uczelni mogą zgłosić, każde zjawisko niepożądane czy 

też nieprawidłowość, która w ich ocenie wymaga wyjaśnienia oraz powołany 

został Zespół (Dziekani, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, Studenci 

oraz Kierownik Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych) do analizy tych zgłoszeń.

W konsekwencji w Uczelni podjęto następujące działania:

-  złożono zawiadomienia do prokuratury w 5 sprawach,

-  polecono Rzecznikowi Dyscyplinarnemu ds. Nauczycieli 

Akademickich wszczęcie postępowań wyjaśniających, wobec 7 

nauczycieli akademickich, w trybie art. 275 i nast. ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.), 

oraz 6 kolejnych spraw zostanie przekazanych Rzecznikowi 

Dyscyplinarnemu ds. Nauczycieli Akademickich. Mając na uwadze 

liczbę spraw powołano dodatkowo nowych Rzeczników,

-  dokonano zmian w zakresie kierowania jednostkami organizacyjnymi, 

związanych z przekazaniem powierzenia obowiązków innej osobie niż
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dotychczas sprawującej funkcję lub powierzenia nadzoru Dziekana 

nad jednostkami -  powyższe dotyczy 6 jednostek organizacyjnych,

-  unieważniono 5 konkursów na funkcję kierownika jednostek 

organizacyjnych.

Wyjaśniając kwestie związane z treścią anonimowych ankiet informuję, że 

do dnia 30 września 2019 r. Organami Uczelni odpowiedzialnymi 

za właściwe funkcjonowanie Wydziałów -  podstawowych jednostek 

organizacyjnych, w tym w obszarze kształcenia byli Dziekani. Z tychże 

względów, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Senatu Uczelni Nr 100/2006 

z poźn. zm. w sprawie zasad dokonywania oceny okresowej nauczycieli 

akademickich, wyniki ankiet poddawane były analizie przez Dziekanów 

Wydziałów. Organom tym przypisane były kompetencje wnioskowania 

do Rektora -  jako pracodawcy -  o podjęcie określonych działań, 

przewidzianych ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).

Nadmieniam, że w latach poprzednich, w związku z indywidualnymi 

skargami studentów oraz negatywnymi opiniami w anonimowych ankietach, 

na wniosek Dziekana prowadzone były postępowania dyscyplinarne, 

z wykorzystaniem treści ankiet z podjętą decyzją o rozwiązaniu stosunku pracy 

włącznie. Wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce {t.j. Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) przywołany 

zakres znajduje się w kompetencjach Rektora. Jednocześnie, w porozumieniu 

z samorządem, Rektor będzie ustalał doprecyzowanie zasad prowadzonej 

oceny nauczycieli tak, aby proces ten był bardziej efektywny. Niemniej jednak 

już Zarządzeniem nr 112/2020 z dnia 30.06.2020 Rektora SUM w Katowicach 

wprowadzone zostały zmiany polegające na dokonaniu oceny okresowej 

nauczycieli akademickich bez względu na procentowy udział studentów, 

którzy wypełnili ankietę.

Ponadto mając na uwadze, że wszczęte postępowania wyjaśniające przy

uwzględnieniu wpisów na fanpage'u „Śumemes" wymagają przeprowadzenia

szczegółowego postępowania dowodowego niezbędnego do ustalenia

odpowiedzialności, jej zakresu, a w konsekwencji zastosowania sankcji

pizewidzianych prawem, uprzejmie proszę o przekazanie treści skarg

doręczonych bezpośrednio Panu Rzecznikowi, celem włączenia ich do akt

prowadzonych spraw. Skargi natomiast obejmujące poważne zarzuty
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np. stosowania „przemocy werbalnej i fizycznej” przekazane zostaną zgodnie 

z właściwością do Prokuratury jako uzupełnienie złożonych już przez Uczelnię 

zawiadomień.

Z  wyrazami szacunku
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