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 W związku ze wszczętym dnia 9 września 2019 postępowaniem wyjaśniającym w sprawie 

dra hab. Jacka Kochanowskiego, prof. UW, zwracam się do Pana w imieniu uczelnianej organizacji 

studenckiej Queer UW z wezwaniem do natychmiastowego umorzenia postępowania. 

 Podstawą wszczęcia postępowania stał się art. 275 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo 

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, który nakłada odpowiedzialność dyscyplinarną na nauczycieli 

akademickich za przewinienie dyscyplinarne stanowiące czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela 

akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego. Nie ulega wątpliwości, 

że odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich, uregulowana w ustawie, jest ważnym 

instrumentem wyznaczania i egzekwowania etosu postaw i zachowań pracowników naukowych 

i dydaktycznych wyższych uczelni w Polsce. 

 Zaskakującym dla nas wydaje się fakt, że zewnętrzna wobec Uczelni organizacja – a taką jest 

Instytut Ordo Iuris – może być impulsem do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec 

pracownika Uniwersytetu Warszawskiego. Postępowanie dyscyplinarne, jako szczególna forma 
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przewidziana jedynie dla określonej grupy zawodowej, winno zachować swój wewnętrzny charakter 

i powinno być zarezerwowane jedynie dla osób, które w skład danej społeczności wchodzą. 

Informacja przekazana przez niewielką, zewnętrzną wobec UW Fundację Instytut Ordo Iuris nie 

powinna być podstawą wszczynania postępowania dyscyplinarnego na naszej Uczelni. 

 Powodem wszczęcia postępowania wyjaśniającego w trybie postępowania dyscyplinarnego 

mają być wypowiedzi dra hab. Jacka Kochanowskiego na portalu społecznościowym Twitter.com. 

Dr hab. Jacek Kochanowski znany jest od dawna ze swoich wyrazistych poglądów. Niejednokrotnie 

wyrażał je w mediach tradycyjnych, mediach społecznościowych, ale i podczas szeregu wydarzeń 

na  Uniwersytecie Warszawskim i nie tylko. W tym konkretnym przypadku zaś chodzi nie tyle 

o same poglądy naukowca, co formę ich wyrażenia. Zawiadamiający zwracają uwagę na użycie 

przez niego wulgaryzmów. Słowa, których użył dr hab. Jacek Kochanowski można zaliczyć do tej 

kategorii. Naszym zdaniem jednak, ich użycie w tej konkretnej sytuacji było nie tylko celowe 

i zasadne ale dodatkowo nie naruszyło w żaden sposób godności zawodu nauczyciela 

akademickiego. 

 W swojej pracy dr Paweł Skuczyński podkreśla, że „na pierwszym etapie tej oceny należy 

odpowiedzieć na pytanie, czy została naruszona konkretna reguła postępowania, ponieważ samo 

powołanie się na klauzule generalne jest przy wymierzaniu kar daleko niewystarczające.” 

(P. Skuczyński, Granice odpowiedzialności dyscyplinarnej [w:] Odpowiedzialność dyscyplinarna. 

Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-

2005, Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji, Warszawa 2008, s. 24) Nie istnieją 

żadne przepisy, które penalizowałyby takie postępowanie w sposób bezpośredni. Wydaje się, że jest 
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to istotna przesłanka, mogąca uzasadnić umorzenie postępowania wobec dra hab. Jacka 

Kochanowskiego. 

Cytując dra Pawła Skuczyńskiego, warto wskazać „na istotne słabości stanowiska, iż pojęcia 

niedookreślone czy klauzule generalne [takie jak „godność zawodu nauczyciela akademickiego”] 

odsyłają do obiektywnych i ogólnych wartości. Osłabiają one ostrość rozróżnienia między pojęciami 

niedookreślonymi a swobodnym uznaniem, przynajmniej w zakresie ich stosowania w przypadkach 

takich regulacji, jak odpowiedzialność dyscyplinarna (…). To z kolei ma znaczenie w ustalaniu 

dyrektyw orzekania o odpowiedzialności dyscyplinarnej i prowadzi do upodobnienia metodyki 

stosowania pojęć niedookreślonych i swobodnego uznania w ramach jednej decyzji orzeczniczej. 

Podstawowym zarzutem wobec tezy o obiektywności i ogólności wartości, do których odsyłają 

pojęcia niedookreślone, jest jej milczące założenie, które scharakteryzowałbym jako optymistyczny 

kognitywizm. (…) Tymczasem coraz częściej formułuje się pogląd, iż nie tylko w przypadku 

wykładni pojęć niedooreślonych, ale wykładni prawa w ogóle jej prawidłowość nie jest sprawą 

relacji hipotezy wykładni do rzeczywistości, ale kwestią relacji pomiędzy interpretatorem a jego 

interlokutorami.” (P. Skuczyński, op. cit., s. 20) Wydaje się więc, że należy mocno podkreślić, że 

coraz częściej zakłada się w wykładni prawa, iż dane zachowanie w różnych okolicznościach, przy 

różnych warunkach zewnętrznych i w odniesieniu do konkretnego sprawcy powinno być oceniane 

odmiennie i z uwzględnieniem tych czynników. 

Dr P. Skuczyński zaznacza także, że „należy szeroko uwzględniać integralność moralną 

samego obwinionego i jego stosunek do owych wartości. Istotne z tego punktu widzenia będą więc 

motywy i pobudki jego działania, ewentualna wielokrotność i uporczywość w naruszaniu reguł oraz 



 

UCZELNIANA ORGANIZACJA STUDENCKA 

QUEER UW 

 

 

 
 

 

 

 
 

Queer UW 

Ośrodek Studiów Amerykańskich UW 

al. Niepodległości 22 

02-653 Warszawa 

kontakt@queer.uw.edu.pl 

 

 

 

 

www.Queer.UW.edu.pl 

 

rękojmia należytego postępowania w przyszłości” (P. Skuczyński, op.cit., s. 26) Dr hab. Jacek 

Kochanowski jest aktywnym członkiem społeczności akademickiej naszej Uczelni, doświadczonym 

naukowcem i osobą promującą badania naukowe na zewnątrz uczelni, co wpisuje się doskonale 

w Strategię Uniwersytetu Warszawskiego (punkt 6.4. Poprawa komunikacji z podmiotami 

zewnętrznymi oraz aktywizacja działań promocyjnych Uniwersytetu), przyjętej Uchwałą nr 34 

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie Strategii Uniwersytetu 

Warszawskiego. Nadto, dr hab. Jacek Kochanowski pełnił funkcję opiekuna naukowego kół 

naukowych, działających na Uczelni oraz współorganizował szereg konferencji naukowych 

i wydarzeń edukacyjno-naukowych. Także w wieloletniej działalności Queer UW, dr hab. Jacek 

Kochanowski wielokrotnie gościł na organizowanych przez nas debatach, panelach, pokazach 

filmowych i konferencjach naukowych. Jako studentki i studenci UW możemy zawsze liczyć 

na jego wsparcie, pomoc i naukową opiekę nad naszymi projektami, nawet jeśli wykracza to poza 

ramy standardowo wymaganego zaangażowania nauczycieli akademickich. I za to jesteśmy mu 

ogromnie wdzięczne i wdzięczni. 

 Warto zauważyć, że zgodnie z doktryną, postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się 

a wszczęte umarza się, gdy m.in.: czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie 

uzasadniających podejrzenie jego popełnienia oraz czyn nie zawiera znamion przewinienia 

dyscyplinarnego, społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. W naszym odczuciu społeczna 

szkodliwość czynu jest znikoma – nie powoduje utraty zaufania do zawodu nauczyciela 

akademickiego, nie wywołuje trwałych negatywnych skutków i nie powinna być podstawą 

postępowania dyscyplinarnego. 
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 Jako że przywołany na początku przepis mówi także o uchybianiu obowiązkom nauczyciela, 

chcemy zauważyć, że zgodnie z Zarządzeniem nr 143 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 

1 października 2019 r. w sprawie Regulaminu pracy na Uniwersytecie Warszawskim, należą m.in.: 

obowiązki dydaktyczne, takie jak realizacja obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć 

dydaktycznych ale także realizacja zadań związanych z dydaktyką (do których w szczególności 

zalicza się: przeprowadzanie egzaminów, kolokwiów, sprawdzianów i testów, kierowanie 

przygotowaniem prac dyplomowych); obowiązki naukowe, takie jak: prowadzenie badań 

naukowych i prac rozwojowych w zakresie tematów realizowanych w Uniwersytecie oraz 

związanych z własnym rozwojem naukowym i publikowanie ich wyników, kształcenie kadry 

naukowej – opieka naukowa nad doktorantem, aktywny udział w życiu naukowym Uniwersytetu, 

współpraca z przedstawicielami innych ośrodków naukowych w kraju i za granicą; obowiązki 

organizacyjne, takie jak: udział w pracach komisji egzaminacyjnych, prowadzenie dokumentacji 

dydaktycznej i naukowej, udział w posiedzeniach organów kolegialnych w Uniwersytecie, udział 

w pracach zespołów i w programach związanych z rozwojem Uniwersytetu, podejmowanie starań 

o uzyskanie środków finansowych na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych ze źródeł 

zewnętrznych oraz inne prace zlecone przez Rektora, dziekana lub kierownika jednostki 

ogólnouniwersyteckiej. Oczywistym wydaje się, że w rzeczonej sprawie nie doszło do uchybienia 

obowiązkom nauczyciela akademickiego. 

 Choć niniejsze pismo nie stanowi formalnie głosu w sprawie – z racji specyfiki postępowania 

dyscyplinarnego i ustalenia tego, kto jest stroną takiego postępowania – pragniemy podkreślić, że 

dr Paweł Skuczyński zwraca uwagę także, że „organy dyscyplinarne powinny, obok własnego 
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doświadczenia zawodowego i znajomości środowiska, jak najszerzej uwzględniać różne, 

pozaśrodowiskowe punkty widzenia, w szczególności postawę ewentualnego pokrzywdzonego 

i poziom zaufania społecznego, a najlepiej w rzeczywistości ich wysłuchiwać” (P. Skuczyński, 

op.cit.) Dlatego też wyrażamy nadzieję, że niniejszy głos studentek i studentów Uczelni zostanie 

przez Szanownego Pana Rzecznika wysłuchany i uwzględniony. 

 

Łączę wyrazy szacunku, 

 

Miłosz Majewski 

Prezes Queer UW 
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1. Adresat 

2. Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz. 

3. Opiekun Queer UW dr hab. Tomasz Basiuk, prof. ucz. 

4. J.M. Rektor UW dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz. 

5. a/a 


