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Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 19.06.2020 r. znak: VII.7033.46.2020.AMB, w związku 

z pojawiającymi się w ostatnim czasie, doniesieniami o licznych nieprawidłowościach 

występujących m.in. w środowisku uczelni medycznych, proszę o przyjęcie poniższego. 

Minister Zdrowia, sprawujący bezpośredni nadzór nad uczelniami medycznymi, 

otrzymuje coroczne sprawozdania ze skarg, które wpływają od uczelni medycznych. 

W odniesieniu do problematyki z jaką mamy do czynienia w ostatnim czasie tj. zjawiska 

molestowania, przemocy werbalnej i fizycznej oraz zjawiska mobbingu, których to mieli 

się dopuszczać pracownicy jednej z uczelni medycznych, pragnę poinformować, że takie 

sygnały nie dochodziły wcześniej do Ministerstwa Zdrowia. Po otrzymaniu pierwszych 

informacji o możliwości zajścia ww. nieprawidłowości Ministerstwo Zdrowia niezwłocznie 

zobligowało Uczelnię do złożenia właściwych wyjaśnień. Z uzyskanych informacji, 

wynikało iż Uczelnia podjęła stosowne działania w sprawie, w tym skierowała sprawę do 

Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich oraz złożyła zawiadomienia 

do prokuratury. W związku z powyższym, postępowanie w przedmiotowej sprawie 

prowadzone jest przez właściwe organy, natomiast Minister Zdrowia, jako organ 

nadzorujący Śląski Uniwersytet Medyczny, będzie przedmiotową sprawę na bieżąco 

monitorował.
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Nawiązując do powyższej sytuacji, pragnę wyraźnie zaznaczyć, że występowanie tego 

typu zjawisk i zachowań, które miały pojawiać się w środowisku akademickim, jest godne 

potępienia i należy podejmować zdecydowane działania, aby przeciwdziałać ich 

występowaniu w środowisku akademickim. 

Jednocześnie, w związku z pismem Pana Wojciecha Murdzka - Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, kierowanym do wszystkich uczelni, przychylnie odnosimy się 

do wszelkich inicjatyw i przedsięwzięć przeciwdziałających dyskryminacji i mobbingu 

oraz wspólnego wypracowania jednolitych standardów antymobbingowych 

i antydyskryminacyjnych. Wyrażamy pełne poparcie dla działań mających na celu 

opracowanie wytycznych w powyższym zakresie, m.in. opracowywaniu standardów 

postępowania, wdrażaniu systemu prewencji i dobrych praktyk, mających na celu 

wyeliminowanie nagannych zjawisk, takich jak mobbing i molestowanie seksualne, a jeśli 

zaistnieje taka potrzeba jesteśmy gotowi do udziału w rozmowach pomiędzy 

przedstawicielami studentów a władzami uczelni medycznych wraz z przedstawicielem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Wyżej wymienione stanowisko Ministra Zdrowia zostało przekazane odrębnym pismem 

do wszystkich uczelni medycznych.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz Stanu
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