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Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się studenci Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, którzy wskazują na liczne 

nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania tej uczelni w zakresie organizowania 

samorządności studenckiej i kontaktów władz uczelni ze studentami. Skarżący zwracają 

uwagę, że w dniu 24 lutego 2016 roku wystąpili do Pana Ministra z listem otwartym 

informującym o licznych nieprawidłowościach, do których – w opinii przedstawicieli 

samorządu studenckiego – doszło na uczelni. Z treści przedstawionych Rzecznikowi 

informacji wynika ponadto, że w dniu 5 kwietnia 2016 r. Skarżący zwrócili się do Pana 

Ministra z prośbą o wszczęcie postępowania nadzorczego i przeprowadzenie kontroli 

zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.). W załączeniu przesyłam kopie obu pism.

W pismach tych Skarżący podnieśli szereg zarzutów dotyczących działania PWSZ 

w Oświęcimiu. Część tych zarzutów, w opinii Rzecznika, może świadczyć o naruszeniu 

przez władze uczelni prawa do samorządności studentów. Moje szczególne wątpliwości 

budzi opisana przez studentów praktyka nieuzasadnionego przejmowania kompetencji 
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organów samorządu studenckiego, czy nienależytego informowania studentów 

o przedmiocie obrad Senatu, do uczestnictwa w których, byli oni uprawnieni. Skarżący 

wskazują m.in., że Rektor zwoływał posiedzenia Senatu w tym samym terminie, w którym 

odbywały się posiedzenia Rady Studentów, a także samodzielnie zwoływał Radę Studentów 

pomimo, że uprawniony do takiego zwołania był Przewodniczący Samorządu Studentów. 

Obawy budzi też nieterminowe przydzielanie samorządowi studenckiemu środków na 

działalność, brak powołania Komisji Dyscyplinarnej dla studentów oraz opisana praktyka 

wywierania nacisków na członków samorządu. Rzecznik został również poinformowany, że 

studenci zgłaszali swe zastrzeżenia do procedury wyborów władz uczelni 

przeprowadzonych w roku 2016, w tym wyboru Rektora.

W piśmie skierowanym do Pana Ministra studenci zwrócili również uwagę na 

niepokojące zjawisko utrudniania pracownikom przez władze uczelni działalności 

związkowej. Zagadnienie to było już przedmiotem badania Prokuratury Rejonowej 

w Oświęcimiu. Szczególnie duże wątpliwości budzi odmowa podpisania porozumienia 

z zakładową organizacją związkową NSZZ „Solidarność”. Jak wskazali studenci, przed 

sądem pracy toczą się sprawy przeciwko uczelni z powództwa pracowników, którzy 

ponosili negatywne konsekwencje z tytułu działalności związkowej. 

Z przedstawionych Rzecznikowi informacji wynika, że istnieje poważny konflikt 

pomiędzy studentami PWSZ w Oświęcimiu oraz częścią jej pracowników a władzami 

uczelni. Objawia się on brakiem należytej współpracy między samorządem studenckim 

a władzami uczelni oraz dużą fluktuacją zatrudnionych pracowników, co wpływa 

negatywnie na funkcjonowanie uczelni i może również rzutować na jakość prowadzonych 

zajęć. Sytuacja ta budzi poważne wątpliwości co do należytego realizowania zadań uczelni 

i może mieć w ocenie Rzecznika negatywny wpływ na zagwarantowanie prawa do nauki 

wyrażonego w art. 70 Konstytucji. Należy tu podkreślić znaczenie samorządności 

studenckiej, która ma na celu reprezentowanie interesów młodych ludzi zdobywających 

wykształcenie i kształtowanie ich odpowiednich postaw obywatelskich.
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Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.) 

zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie i poinformowanie 

Rzecznika o sposobie rozpatrzenia wniosków skarżących skierowanych do Pana Ministra.

Zał.2 


		2016-08-17T13:52:00+0000
	Not specified




