
Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego w ostatnich tygodniach spłynęły bardzo niepokojące doniesienia

potwierdzone częściowo materiałami medialnymi i mówiące, o represjach, jakim są poddawani

sygnaliści oraz otwarci krytycy aktualnej polityki prowadzonej przez Uniwersytet Pedagogiczny im.

KEN w Krakowie. Taka sytuacja miała miejsce w zeszłym roku w przypadku Pana Profesora Kazimierza

Karolczaka. Zwolniona dyscyplinarnie została także Pani Prof. Nina Pluta-Podleszańska, i to pomimo

szczególnej ochrony przysługującej jej na gruncie Kodeksu Pracy w związku ze statusem

członka-założyciela związku zawodowego.

Najgorsze konotacje ze słusznie minionym okresem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przywodzi także

szykanowanie autorów anonimowych listów przeciw zwolnieniom, na których to Władze Uczelni

złożyły zawiadomienie do prokuratury w związku z rzekomym zniesławieniem Uniwersytetu.

Na wszystkie te bulwersujące procedery zwróciła moją uwagę jedna z pracownic naukowych Uczelni,

która jednak w obawie przed potencjalnymi reperkusjami, takimi jak te, o których mnie

poinformowała. Zdecydowała się ona pozostać anonimowa nawet względem mnie, co zdaje się dużo

mówić o atmosferze strachu panującej na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Anonimowość sygnału o tych problemach nie odbiera im jednak wiarygodności – wszystko to da się
bowiem zweryfikować w mediach:

· Angelika Pitoń, Były rektor UP, prof. Kazimierz Karolczak, zwolniony z pracy. "Ktoś zakpił z całego

mojego życia" Gazeta Wyborcza)

· Adam Leszczyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Profesorka zwolniona dyscyplinarnie za

działalność związkową (oko.press)

· Adam Leszczyński, Uniwersytet Pedagogiczny nasyła prokuraturę na autorów anonimowych

listów przeciw zwolnieniom (oko.press)

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu RP oraz art. 14 ust.

1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora zwracam się z prośbą o podjęcie

interwencji w wyżej przytoczonych sprawach oraz o odpowiedź na następujące pytania:



1. Ilu pracowników, w jakim trybie i na jakiej podstawie zostało zwolnionych z Uniwersytetu

Pedagogicznego od początku pełnienia funkcji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Krakowie przez Prof. Dr Hab. Piotra Borka?

2. Kto podjął decyzję o zwolnieniu osób objętych szczególną ochroną na gruncie wymienionej

ustawy w związku ze statusem członków-założycieli związku zawodowego?

3. Czy w związku z powyżej opisanymi zwolnieniami przeprowadzono lub zamierza się
przeprowadzić w tej uczelni jakąkolwiek kontrolę, a jeśli już ją przeprowadzono, to jakie są jej

rezultaty tj. wnioski oraz ewentualne konsekwencje wobec osób, które mogły dopuścić się
działań sprzecznych z prawem?

4. Jakie zmiany proceduralne podjął Uniwersytet Pedagogiczny w związku z implementacją przez

Państwo Polskie do krajowego porządku prawnego dyrektywy o sygnalistach?

5. Jakie uzasadnienie stało za dokonaniem zgłoszenia do prokuratury z powodu rzekomego

zniesławienia dokonanego przez autorów listu sprzeciwiającego się zwolnieniu pracowników na

Uniwersytecie Pedagogicznym?

6. Czy znane są już personalia sygnatariuszy rzeczonego listu?

7. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 6, czy wobec osób, które okazały się
sygnatariuszami tego listu zostały wyciągnięte jakieś konsekwencje służbowe?

8. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 7, jakie były to konsekwencje?

Z wyrazami szacunku

Aleksander Miszalski

Poseł na Sejm RP

Kraków, 28.11.2022



Jego Magnificencja

Prof. Dr Hab. Piotr Borek

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN

Wasza Magnificencjo,

do mojego biura poselskiego w ostatnich tygodniach spłynęły bardzo niepokojące doniesienia

potwierdzone częściowo materiałami medialnymi i mówiące, o represjach, jakim są poddawani

sygnaliści oraz otwarci krytycy aktualnej polityki prowadzonej przez Uniwersytet Pedagogiczny im.

KEN w Krakowie. Taka sytuacja miała miejsce w zeszłym roku w przypadku Pana Profesora Kazimierza

Karolczaka. Zwolniona dyscyplinarnie została także Pani Prof. Nina Pluta-Podleszańska, i to pomimo

szczególnej ochrony przysługującej jej na gruncie Kodeksu Pracy w związku ze statusem

członka-założyciela związku zawodowego.

Najgorsze konotacje ze słusznie minionym okresem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przywodzi także

szykanowanie autorów anonimowych listów przeciw zwolnieniom, na których to Władze Uczelni

złożyły zawiadomienie do prokuratury w związku z rzekomym zniesławieniem Uniwersytetu.

Na wszystkie te bulwersujące procedery zwróciła moją uwagę jedna z pracownic naukowych Uczelni,

która jednak w obawie przed potencjalnymi reperkusjami, takimi jak te, o których mnie

poinformowała, zdecydowała się pozostać anonimowa nawet względem mnie, co zdaje się dużo

mówić o atmosferze strachu panującej na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Anonimowość sygnału o tych problemach nie odbiera im jednak wiarygodności – wszystko to da się
bowiem zweryfikować w mediach:

· Angelika Pitoń, Były rektor UP, prof. Kazimierz Karolczak, zwolniony z pracy. "Ktoś zakpił z całego

mojego życia" Gazeta Wyborcza)

· Adam Leszczyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Profesorka zwolniona dyscyplinarnie za

działalność związkową (oko.press)

· Adam Leszczyński, Uniwersytet Pedagogiczny nasyła prokuraturę na autorów anonimowych

listów przeciw zwolnieniom (oko.press)

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i

senatora, zwracam się do Waszej Magnificencji z prośbą o podjęcie działań w przytoczonych

sprawach oraz o odpowiedź na następujące pytania:



1. Ilu pracowników, w jakim trybie i na jakiej podstawie zostało zwolnionych z Uniwersytetu

Pedagogicznego od początku pełnienia przez Pana funkcji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego

im. KEN w Krakowie?

2. Kto podjął decyzję o pozostającym w sprzeczności z Kodeksem Pracy zwolnieniu osób objętych

szczególną ochroną na gruncie wymienionej ustawy w związku ze statusem członków-założycieli

związku zawodowego?

3. Jakie konsekwencje poniosła, a w przypadku, gdyby jeszcze to nie nastąpiło, poniesie osoba,

która zdecydowała o zwolnieniu wymienionych pracowników w niezgodnym z prawem trybie?

4. Jakie zmiany proceduralne podjął Uniwersytet Pedagogiczny w związku z implementacją przez

Państwo Polskie do krajowego porządku prawnego dyrektywy o sygnalistach?

5. Jakie uzasadnienie stało za dokonaniem zgłoszenia do prokuratury z powodu rzekomego

zniesławienia dokonanego przez autorów listu sprzeciwiającego się zwolnieniu pracowników na

Uniwersytecie Pedagogicznym?

6. Czy znane są już personalia sygnatariuszy rzeczonego listu?

7. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 6, czy wobec osób, które okazały się
sygnatariuszami tego listu zostały wyciągnięte jakieś konsekwencje służbowe?

8. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 7, jakie były to konsekwencje?

Z wyrazami szacunku

Aleksander Miszalski

Poseł na Sejm RP

Niniejsza korespondencja została przekazana do wiadomości:

-Minister Edukacji i Nauki

-a/a




