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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Opinia publiczna w ostatnich dniach żyje wydarzeniami mającymi miejsce na Uniwersytecie Śląskim 

w Katowicach. Po tym, jak studenci złożyli skargę na prof. E. B., a uczelnia wszczęła trwające obecnie po-

stępowanie dyscyplinarne, policja rozpoczęła postępowanie wyjaśniające, tłumacząc przy tym, że zbiera ma-

teriał dowodowy, aby ocenić, czy doszło do zszargania dobrego imienia wykładowczyni. Sprawa, jak infor-

mują, prowadzona jest na mocy art. 235 kodeksu karnego, w którym mowa jest o tworzeniu fałszywych do-

wodów i podstępnych zabiegach. 

Przypomnę, że studenci złożyli skargę na prof. E. B. do władz uniwersytetu, gdyż na zajęciach prowadziła 

dyskusje ideologiczne, uważając, że normalna rodzina składa się z mężczyzny i kobiety, oraz dając do zro-

zumienia, że osoby homoseksualne są gorsze. W ten sposób wykładowczyni w ocenie studentów dopuściła 

się czynów dyskryminujących część społeczeństwa, co nie powinno mieć miejsca, szczególnie w szkole wyż-

szej. 

Według informacji udzielanych przez studentów przesłuchania, w których biorą oni udział, trwają po kilka 

godzin. W czynnościach w aktywny sposób uczestniczy pełnomocnik E. B., przedstawiciel Ordo Iuris, orga-

nizacji mocno chrześcijańskiej, który, zgodnie z docierającymi do mnie opiniami, faktycznie prowadzi prze-

słuchania (zamiast policji). 

Do rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie wpłynął wniosek dotyczący aplikantki 

adwokackiej M. M., pełnomocniczki prof. E. B., z prośbą o zbadanie, czy nie naruszyła ona zasad etyki ad-

wokackiej i godności zawodu adwokata przez bezprawne posługiwanie się tytułem mecenasa zarezerwowa-

nym wyłącznie dla adwokatów i radców prawnych. 

W związku z opisywaną sytuacją proszę o udzielenie informacji w następujących kwestiach. 

Po pierwsze, czy Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło jakiekolwiek działania – jeśli tak, to jakie – w ce-

lu wyjaśnienia opisywanej sytuacji? Jeśli nie, to jaki jest tego powód? Jeśli tak, to do jakich wniosków do-

szedł resort? 

Po drugie, czynności organów ścigania są odbierane przez przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego jako 

ingerujące w autonomię jego funkcjonowania. Prof. T. S., były rektor UŚ, uważa, że „to postępowanie gwałci 

misję uczelni” (źródło: Wyborcza.pl Katowice, 1 czerwca 2020 r., dostęp na dzień 2 czerwca 2020 r.), a pra-

cownicy naukowi podpisali się pod stanowiskiem wyrażającym sprzeciw wobec naruszania autonomii uczel-

ni wyższej i próby zastraszania studentów poprzez instrumentalne wykorzystywanie Policji i prokuratury dla 

celów polityczno-ideologicznych. Na jakim stanowisku stoi w tej sprawie ministerstwo? Proszę o uzasadnie-

nie. 

Po trzecie, czy prawdą jest, że studenci podczas przesłuchań pytani są o sprawy światopoglądowe? Art. 54 

ust. 1 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zmianami) stanowi bowiem: „Każdemu zapewnia się 

wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. Czy ministerstwo 

jest w posiadaniu takich informacji i czy wszczęło w tej sprawie postępowanie wyjaśniające (opierając się 

choćby na wypowiedziach studentów, które są powszechnie dostępne w mediach)? Jeśli nie, to dlaczego? 

Po czwarte, czy resort sprawiedliwości planuje podjąć lub już podjął – jeśli tak, to jakie były to konkretne 

działania – inicjatywę mającą na celu pomoc studentom? Chodzi np. o pomoc w zapewnieniu bezpłatnej po-

mocy prawnej. 

Po piąte, czy zdaniem ministerstwa ujawnienie danych osobowych studentów, którzy podpisali się pod 

skargą na prof. E. B., wykracza poza przepisy kodeksu postępowania karnego? Jak wynika z art. 15 § 3, 

„osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inne niż określone w §2, a także 

osoby fizyczne są obowiązane do udzielenia pomocy na wezwanie organów prowadzących postępowanie 

karne w zakresie i w terminie przez nie wyznaczonym, jeżeli bez tej pomocy przeprowadzenie czynności 

procesowej jest niemożliwe albo znacznie utrudnione”. Przepis wskazuje zatem na konieczność wykazania 

niezbędności pomocy dla prowadzenia czynności przez organy procesowe. Jakie działania mające na celu 

wyjaśnienie tej sytuacji podejmie bądź już podjął resort sprawiedliwości? 



Po szóste, na jakiej podstawie prawnej policja ingerowała w protest społeczny wyrażający solidarność ze 

studentami, mający miejsce w czasie ich przesłuchań? Jakie jest stanowisko ministerstwa w tej sprawie? 
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