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RZECZNIK AKADEMICKI?
Rzecznik Akademicki (Academic Ombudsman) to osoba, do której 
można się zgłosić w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Rzecznik jest 
jednoosobowym organem AHE w Łodzi powołanym do ochrony praw            
i interesów społeczności akademickiej, a także przestrzegania 
standardów etycznych.

Przygotowaliśmy krótką ulotkę informacyjną, która stanowi odpowiedź 
na najczęściej pojawiające się pytania. 
Zachęcamy do lektury naszej rozmowy z Panią Rzecznik!
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Jakie zadania stoją przed Rzecznikiem Akademickim? 

Rzecznik stoi na straży przestrzegania zasad wolności akademickiej oraz 
standardów etycznych w pracy naukowej oraz dydaktycznej. W swojej pracy 
dążę do polubownego rozwiązywania konfliktów i sporów pomiędzy 
pracownikami uczelni, a także pomiędzy pracownikami a organami                                 
i administracją Akademii. Z własnej inicjatywy lub na wniosek pracownika 
włączam się w sprawy, gdy wymaga tego interes wspólnoty akademickiej lub 
gdy pracownik lub grupa pracowników czuje się krzywdzona, mobbingowana, 
molestowana, dyskryminowana bądź w inny sposób niewłaściwie traktowana. 

Jakie akty stanowią drogowskaz dla studentów? 

Takim podstawowym drogowskazem jest Kodeks Etyki Studenta Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Rozdział I określa prawa i obowiązki 
studenta, rozdział II normuje kwestie dotyczące nauki i studiowania. Rozdział III 
zwraca uwagę na stosunek do pracowników Akademii, a rozdział IV na relacje                  
i stosunki między studentami. Rozdział V normuje stosunek do Akademii i uczula 
na właściwe postawy, które studenci powinni prezentować także poza murami 
AHE. Do tego dochodzą oczywiście przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

Co obejmuje przemoc wobec studenta? 

Przemoc obejmuje akty agresji fizycznej, werbalnej, psychicznej i seksualnej,               
a także cyberprzemocy (przemocy w Internecie), nękania, szantażu i innych form 
przemocy. Musimy mieć świadomość, że odpowiadamy za nasze czyny i słowa, 
które wyrządzają krzywdę innym osobom. Zdarza się, że dochodzi do 
nieporozumień i sporów w grupie studentów. 

Czy dręczyciel może odpowiedzieć przed sądem? 

Jak najbardziej tak! Wiele czynów wyczerpuje znamiona przestępstwa. Przemoc 
psychiczna – w zależności od konkretnego przypadku – może być 
kwalifikowana zarówno jako: 
• przestępstwo wypełniające znamiona czynu zabronionego z art. 212 k.k. 
(zniesławienie) czy z art. 216 k.k. (znieważa), 
• art. 207 k.k. (znęcanie się), 
• art. 190 k.k. (groźby karalne), 
• art. 191 § 1 k.k. (groźba bezprawna w celu zmuszenia), 
• czy wreszcie przestępstwa uporczywego nękania z art. 190a k.k. (stalking). 
Istotne jest, że nie ma znaczenia, w jakiej przestrzeni dopuściliśmy się przemocy:  
czy w murach Akademii, czy w przestrzeni publicznej, czy też wirtualnej. 

Czy nękanie w przestrzenie wirtualnej może być ukarane? 

Zgodnie z polskim prawem nękanie za pośrednictwem elektronicznych 

nośników przesyłania informacji jest przestępstwem.  Zgodnie z przepisem               

art. 190a § 1 kodeksu karnego: „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub 

osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie 

zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Czy jeśli naruszymy przepisy Kodeksu Etyki Studentów Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi lub dokonamy jakiegoś deliktu 
będą groziły nam jakieś sankcje? 

W myśl ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studenci i doktoranci 

ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie przepisów 

obowiązujących na uczelni oraz za czyny uchybiające godności 

studenta/doktoranta. Litera prawa nie zawiera jednak katalogu przewinień 

podlegających sankcjom dyscyplinarnym. Przyjęło się uważać, że należą do 

nich czyny dające się zakwalifikować jako przestępstwa z winy umyślnej 

(popełnione nie tylko na terenie uczelni), a także zachowania znacząco 

wykraczające poza akceptowane normy społeczne. Studenci i doktoranci 

powinni mieć świadomość, że swoją uczelnię reprezentują również w czasie 

wolnym od zajęć i poza kampusem uniwersyteckim. 

Do bezspornych deliktów dyscyplinarnych zaliczamy m.in. fizyczne napaści, 

kradzież, oszustwa, starking, plagiaty, wulgarne odnoszenie się do członków 

wspólnoty akademickiej etc.

W jaki sposób można się skontaktować z Rzecznikiem Akademickim? 

Zachęcam wszystkich Państwa do kontaktu drogą elektroniczną: 

obraniewicz@ahe.lodz.pl lub spotkania w siedzibie uczelni. 

Oczywiście z uwagi na Państwa bezpieczeństwo i zdrowie, spotkanie należy 

wcześniej umówić. Do Rzecznika mogą się zgłosić studenci, pracownicy 

dydaktyczni oraz pracownicy akademiccy. Innymi słowy, wszystkie osoby, które 

współtworzą społeczność Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

Zostałam powołana po to, by rozwiązać wszystkie Państwa problemy!
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