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Sprawa: włączenie niniejszego pisma wraz z załącznikami do dokumentacji postępowania
habilitacyjnego i wniosek o dokonanie oceny podstaw informacji o autoplagiacie w wypowiedzi
Dziekana Mozgawy z 2014 r. i sprostowanie nieprawdziwych informacji na temat dorobku
Habilitantki
Szanowni Państwo,
Podczas spotkania mojej osoby w siedzibie Centralnej Komisji 8 lutego 2018 r.
przedstawiłam rozmówcom mój punkt widzenia problematyki trwającego już czwarty rok
postępowania habilitacyjnego. Wśród poruszanych problemów świadczących o proceduralnych
uchybieniach postępowania wskazałam na rozbieżności w dokumentacji postępowania jaką
WIMiC przedstawił CK i mojej osobie. Rozbieżność w treści dokumentu pt. „Wyciąg z protokołu
posiedzenia RWIMiC z dnia 24 października 2014r.” budzi nie tylko uwagi z jakimi dokumentami
dotyczącymi pracy Komisji Habilitacyjnej zostali zapoznani Członkowie Rady Wydziału, ale
również na jakiej podstawie padają słowa Dziekana Mozgawy o autoplagiacie i przedstawianiu
przez Habilitantkę, jako podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego, publikacji
będących podstawą uzyskania przez nią stopnia doktora (fragment 1)
Fragment 1. Wyciąg z protokołu RWIMiC z 24.10.2014r. przekazany do CK str. 4 w zał. 1

Podczas rozmowy przedstawiciele CK mieli wątpliwości, że bez oceny właściwego
specjalisty nie można w krótkim kontakcie z dokumentem potwierdzić, czy zanegować
zdanie Habilitantki. Przedstawiam zatem z niniejszym wnioskiem jako załącznik 2 kopię
mojej rozprawy doktorskiej, aby została poddana Państwa ocenie. Porównanie treści
rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej, będzie jednoznacznym dowodem, iż słowa Pana
Dziekana Mozgawy nie są poparte żadnymi istniejącymi argumentami.
dr Beata Stasińska
21-040 Świdnik, ul. Magnoliowa 6

tel. 531-08-90-30
beta.stasinska@gmail.com,

Dołączam również dokumentację postępowania prowadzonego
w Prokuraturze
Rejonowej Kraków Krowodrze, w której wyjaśniono bezsprzecznie, iż fakt wypowiedzi
zarzucającej mojej osobie autoplagiat miał miejsce 24.10.2014 roku na posiedzeniu RWIMiC
przed głosowaniem Rady w sprawie oceny mojego dorobku. Fakt ten potwierdził Magnificencja
Rektor AGH pismem kierowanym do prokuratury wraz z załącznikami (zał. 3 str. 1-4)
Protokół z przesłuchań pracownika administracji WIMiC przygotowującego wyciąg p.
Cieślik (fragment 2) wskazuje, iż nie pamięta ona kto dokonał zmian treści protokołu. Mogła być
to ona sama, Prorektor Lis lub Dziekan Mozgawa, ale jej zdaniem mimo różnic merytoryczny
sens został zachowany.
Fragment 2 – protokołu zeznań p. Cieślik z 9.11.2017r. str. 2 w zał. 4

Protokół z
przesłuchań p. Ostrowskiego - pracownika administracji WIMiC
udostępniającego 10.03.2017r. treść pełnego protokołu z Rady Wydziału IMiC z 24.10.2014r.
wskazuje iż w tej jednostce za każdym razem, gdy istnieje konieczność przygotowania wyciągu z
protokołu powstają dokumenty z zachowaniem istoty merytorycznej protokołu, różniące się od
siebie, gdyż omijane są nieistotne informacje lub te których nie można udostępnić. Zdaniem
Pana Ostrowskiego nie jest to „podrabianie dokumentu” tylko „sporządzenie kolejnego
wyciągu”, w którym odmienna treść wynika z „uaktualnienia” danej sprawy.
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Fragment 3 - protokół z przesłuchań p. Ostrowskiego 21.11.2017r. str. 2 w zał. 5

Protokół z przesłuchań Dziekana WIMiC Profesora Mozgawy (fragment 4 zał. 6)
wskazuje, że różnice w wyciągach z protokołów mogą powstawać na etapie ich tworzenia.
Fragment 4 – przesłuchanie Dziekana Mozgawyz 28.11.2017 – str.1 zał.6

Dziekan nie ustosunkował się do różnic w protokołach dotyczących poświadczania
nieprawdy polegającego na umieszczeniu tylko w jednym z wyciągów informacji o
autoplagiacie co również było treścią zgłoszenia zawiadomienia o możliwości popełnienia
przestępstwa z 22.08.2017r. (fragment 5 – str. 1 w zał. 1 i fragment 6- str. 2 )
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Fragment 5 – zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z 22.08.2017r. str. 1 w zał. 1

Fragment 6 – zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z 22.08.2017r. str. 2 w zał. 1

Protokół z przesłuchań Pana Prorektora Lisa z 30.11.2017 r. wskazuje, iż rozbieżności
wyciągów z protokołów wynikają z faktu że protokoły nie są kserowane tylko przepisywane i nie
wszystkie punkty są przepisywane (chociaż jak Habilitantka przekonała się podczas spotkania
10.03.2017r. istnieje wersja elektroniczna).
Prorektor Lis w wypowiedzi nie odniósł się jednak do kwestii braku informacji o
autoplagiacie w pierwszym wyciągu podpisanym przez niego osobiście i przesłanym
habilitantce.
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Fragment 7 - protokół z przesłuchań Prorektora Jerzego Lisa z 30.11.2017r. str. 1 z zał. 7

Prowadzone postępowanie nie wyjaśniło kwestii nieprawdziwego zarzutu
autoplagiatu i zatajenia faktu zarzutu przed Habilitantką.
Habilitantka na spotkaniu z Dziekanem Mozgawą 10 marca 2017r. osobiści zapytała Pana
Dziekan o autorstwo informacji o autoplagiacie. Dziekan Mozgawa wskazał Przewodniczącego
Komisji Habilitacyjnej jako źródło niniejszej informacji.
Wobec powyższego osobiście zwróciłam się pisemnie do Komisji Habilitacyjnej, składając
pismo 22.05.2017r. w wersji papierowej w Dziekanacie WIMiC (zał. 8) oraz wysyłając drogą
elektroniczną do wszystkich jej członków jako prośbę o wyjaśnienie informacji o auto-plagiacie
(zał. 9). Z dyskusji mailowej jaka wywiązała się po moim zapytaniu, można stwierdzić iż ten
temat nie był poruszany na spotkaniu KH 22.10.2014r. (zał. 10)
Fragment 8 – mail prof. Kamińskiego z 22.05.2017r. – zał. 10

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego w części postępowania prowadzonego w
roku 2017 (zał. 11.) zarówno podczas spotkania Komisji Habilitacyjnej 23.05.2017r. jak i
posiedzenia Rady Wydziału IMiC z 2.06.2017r. również nie wskazuje aby temat ten był
poruszany, a nieprawdziwa informacja była przedmiotem sprostowania.
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Ponieważ do wyjaśnienia nieprawdziwej informacji o autoplagiacie nie poczuwała się
Komisja Habilitacyjna (nie dostałam w tej sprawie żadnej oficjalnej odpowiedzi), ani Dziekan
Mozgawa, zwróciłam się 29.05.2017r. do Magnificencji Rektora AGH (zał. 12) z jasnym
zgłoszeniem nieetycznych działań pomówienia o autoplagiat oraz braku woli sprostowania
oszczerstwa wypowiedzianego publicznie na WIMiC przez podległego Magnificencji
pracownika. Tu także po dziś dzień nie doczekałam się ani reakcji, ani wyjaśnień (załącznik13 ).
Brak wyjaśnienia zarzutu autoplagiatu sprawia, że po raz kolejny środowisko naukowe
opiera merytoryczną ocenę dorobku Habilitantki o nieprawdziwe informacje.
Bez aktualizacji informacji o dorobku (po 4 latach procedowania), bez wyjaśnienia
pomówień o autoplagiat wypowiedzianych przez Dziekana Mozgawę i nieprawdziwych
informacji zawartych w Opinii RWIMiC do odwołania z 2014r. (które punktuje Odwołanie
z 30.10.2017r.), eksperci dokonujący oceny dorobku Habilitantki, nie mogą dokonać
rzetelnej oceny postępowania i merytorycznej wartości dorobku Habilitantki.
W związku z powyższym zgłaszam wniosek o
• włączenie niniejszego pisma wraz z załącznikami do dokumentacji postępowania
habilitacyjnego
• dokonanie oceny podstaw informacji o autoplagiacie w wypowiedzi Dziekana
Mozgawy z 2014 r. przez właściwego eksperta,
• sprostowanie nieprawdziwych informacji na temat dorobku Habilitantki w
środowisku naukowym do którego trafiły błędne informacje.
Działania o które wnoszę są kluczowe dla rzetelnego uporządkowania opinii o dorobku
naukowym Habilitantki i przeprowadzenia rzetelnej oceny merytorycznej wartości mojego
dorobku naukowego.
Z poważaniem
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Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z 22.08.2017
Rozprawa doktorska B. Stasińskiej z 2000r.
Pismo Rektora AGH z 6.11.2017
Protokół przesłuchania p. Cieślik z 9.11.2017
Protokół przesłuchania p. Ostrowskiego z 21.11.2017
Protokół przesłuchania p. Mozgawy 28.11.2017
Protokół przesłuchania p. Lisa z 30.11.2017
Pismo B. Stasińskiej do KH złożone w dziekanacie WIMiC 22.05.2017
Korespondencja mailowa do KH z 22.05.2017r.
Mail prof. Kamińskiego z 22.05.2017 r.
Dokumentacja spotkania KH z 23.05.2017 i RWIMiC z 2.06.2017
Pismo B. Stasińskiej do Rektora AGH z 29.05.2017r.
Dokumenty korespondencji B. Stasińskiej do Rektora AGH z 15.09.2017 i 27.09.2017r. wskazujące
brak reakcji na pismo z 29.05.2017r. i utrudnianie przez pracowników AGH udostępnienia informacji
publicznej z postepowania prowadzonego w roku 2017.
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