RZECZNIK AKADEMICKI WSIU
Na mocy Zarządzenia Rektora WSIU z dnia 22 marca 2021 powołano Rzecznika Akademickiego
(Academic Ombudsman). Jest to osoba, do której można się zgłosić w każdej sprawie dotyczącej
funkcjonowania WSIU w Łodzi. Rzecznik jest jednoosobowym organem WSIU w Łodzi
powołanym do ochrony praw i interesów społeczności akademickiej, a także przestrzegania
standardów etycznych.
-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.
- 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.
- 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”.
-Do bezspornych deliktów dyscyplinarnych zaliczamy m.in. fizyczne napaści, kradzież, oszustwa,
starking, plagiaty, wulgarne odnoszenie się do członków wspólnoty akademickiej etc.
-Do Rzecznika mogą się zgłosić studenci, pracownicy dydaktyczni oraz pracownicy akademiccy.
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