
ZARZĄDZENIE NR 6/2022 
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ  

im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 
z dnia 28 marca 2022 r. 

 
 
 

w sprawie utworzenia funkcji Uczelnianego Rzecznika Zaufania  
w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 

 
 
 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządzam,  
co następuje:  
 

§ 1 
1. W Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie powołuje się Uczelnianego 

Rzecznika Zaufania, który jest osobą pierwszego kontaktu w sprawach dotyczących mobbingu, 
dyskryminacji i molestowania oraz innych niewłaściwych zachowań mogących naruszyć 
godność osobistą członka społeczności Akademii. 

2. Uczelnianego Rzecznika Zaufania AMKP powołuje i odwołuje rektor.  
3. Do zadań Uczelnianego Rzecznika Zaufania AMKP należy: 

1) pośredniczenie pomiędzy osobą zgłaszającą wystąpienie zjawiska mobbingu, dyskryminacji  
lub molestowania, a rektorem, w tym przyjmowanie i przekazywanie rektorowi zgłoszenia  
oraz skarg dotyczących wystąpienia zjawiska mobbingu, dyskryminacji lub molestowania, 
zgodnie z § 3 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 26/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. 
Rektora Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, 

2) zapobieganie niepożądanym zjawiskom i zachowaniom międzyludzkim wewnątrz wspólnoty 
Akademii, w szczególności reagowanie na możliwe zagrożenia dla poczucia bezpieczeństwa  
i godności osobistej studentów, doktorantów i pracowników AMKP,  

3) przedkładanie rektorowi wniosków oraz propozycji rozwiązań mających na celu zapobieganie 
zdarzeniom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w Akademii, 

4) informowanie zgłaszających się osób, które doświadczyły zjawiska mobbingu, dyskryminacji 
lub molestowania o możliwych formach wsparcia, 

5) prowadzenie spotkań informacyjnych z grupami społeczności Akademii, w szczególności 
studentami pierwszego roku, pomagających w zrozumieniu procedury oficjalnego zgłaszania 
przypadków mobbingu, dyskryminacji i molestowania. 

 
§ 2 

1. Kontakt z Uczelnianym Rzecznikiem Zaufania odbywa się za pomocą adresu służbowego 
poczty elektronicznej: rzecznik.zaufania@amuz.krakow.pl. 

2. Uczelniany Rzecznik Zaufania wykonuje swoje obowiązki, w tym prowadzi indywidualne 
rozmowy i konsultacje, w atmosferze zaufania, poufności, niezależności i bezstronności.  

 
§ 3 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Treść niniejszego zarządzenia została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej 

Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w zakładce Prawo 
uczelniane/Zarządzenia/2022.  

 
 

R e k t o r 

 

prof. dr hab. Wojciech Widłak 
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