15.01.2019

Fwd: Uchylenie decyzji RWIMiC wyrokiem WSA - info.nauka.polska@gmail.com - Gmail

Prof. .................................................................
Członek Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Szanowna Pani Profesor,
W moim przekonaniu środowisko naukowe to środowisko inteligentnych ludzi, którzy potrafią poprawiać swoje błędy.
Aby je dostrzec trzeba jednak dysponować pełnymi faktami, stąd mój mail do Pani Profesor, gdyż nie istnieje żadna inna
droga przedstawienia mojego stanowiska.
W moim przekonaniu osobiście zostałam niedoceniona i bardzo skrzywdzona oceną moich osiągnięć naukowych na WIMiC
w 2014 r.
W procesie postępowania Komisja Habilitacyjna popełniła błąd na który wskazuje wyrok WSA (załącznik), a na Radzie
Wydziału przekazano mijające się z prawdą informacje, pomawiające moją osobę, które chcę zdementować.

Z pracownikami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od 2007 roku po dziś dzień łączy mnie ścisła i owocna
współpraca.
Prowadząc prace badawcze w latach 2001-2009 i później również w ramach projektu POIG 2009-2013, realizowałam mój
rozwój naukowy w tematyce badań katalizatorów utleniania metanu, podjętej po uzyskaniu stopnia doktora, aplikując je do
rozwiązywania problemów emisji metanu.
W ramach współpracy z zespołem prof. dr hab. inż. Stanisława Nawrata z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, podjęłam
starania utworzenia konsorcjum naukowego i opracowania wniosku oraz realizacji projektu POIG pt. ”Proekologiczna
technologia utylizacji metanu”. Wysiłek opracowania technologii pozwalającej na obniżenie środowiskowego oddziaływania
kopalń węglowych, poprzez energetyczne wykorzystanie metanu emitowanego z powietrzem wentylacyjnym uwieńczony
został sukcesem zakończonego w 2013 r. projektu.

Tu podano pełne dane teleadresowe prof. Stanisława Nawrata - pracownika AGH
Efekty mojej pracy w ramach projektu (może potwierdzić – prof. Stanisław Nawrat - pracownik AGH) dokumentowałam
tworząc i prowadząc stronę internetową
ptumk.umcs.lublin.pl. W ramach tych działań opracowałam katalityczne serce instalacji, dziś już chronione patentami:
sposób preparatyki katalizatora palladowego reakcji utleniania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węglowych
(mono-autorski patent B. Stasińska) oraz reaktor katalitycznego utleniania (40% udziału B. Stasińska).
Listem na ręce Magnificencji Rektora Tadeusza Słomki Wiceprezes Rady Ministrów gratulował zespołowi w 2013 roku
opracowania tej unikalnej w świecie technologii.
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Opracowując technologię dla górnictwa bazującą na zagadnieniach z dziedziny nauk technicznych technologii chemicznej
trafiłam z pytaniem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na RWIMiC AGH.
Dnia 31 stycznia 2014r. na zaproszenie Dziekana Włodzimierza Mozgawy byłam po raz pierwszy gościem Wydziału
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki prezentując tezy mojej monografii „Katalityczne utlenianie metanu z powietrza
wentylacyjnego kopalń”. Spotkanie zakończyło się jednomyślną zgody obecnych członków Rady WIMiC i wobec
powyższego wskazałam we wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych niniejszą jednostkę. W
spotkaniu czynny udział wzięli także prof. dr hab. inż. Stanisław Nawrat (kierownik projektu na AGH), prof. dr hab. inż.
Wiesław Piekarski (Kierownik Katedry Energetyki i Środków Transportu na UP w której pracuję) oraz prof. dr hab.
Dobiesław Nazimek (UP).
29 listopada 2016 roku wyrokiem WSA (załącznik) została zakwestionowana odmowna decyzja Rady Wydziału Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki w sprawie nadania tytułu doktora habilitowanego mojej osobie i sprawa wróci do RWIMiC do
ponownego opiniowania w roku 2017. Jak wskazuje wyrok:
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Szanowna Pani dysponując kopią dokumentacji postępowania udostępnioną przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i
Tytułów Naukowych z przykrością stwierdzam, że wielokrotnie została Pani wprowadzona w błąd, stąd moje osobiste
zaangażowanie w dostarczenie informacji stanowiącej podstawę oceny dorobku mojej osoby, która powinna ponownie
nastąpić w najbliższym czasie na RWIMiC.
Reasumując najistotniejsze argumenty:
1. Komisja Habilitacyjna 22 października 2014 r. zgodnie z ustawą powinna podpisać wniosek pozytywnie
rekomendujący ocenę mojego dorobku naukowego, zgodnie z wynikiem głosowania 3 TAK : 1 NIE;
Fakt ten nie został zauważony lub/i pominięty podczas przedstawienia Radzie Wydziału oceny mojego dorobku
naukowego 24 października 2014 r.
•
moja monografia habilitacyjna jest zamieszczona w pełnej wersji na stronie internetowej:
https://www.researchgate.net/publication/267544218_Katalityczne_utlenianie_metanu_z_powietrza_wentylacyjnego_kopaln
•
recenzje zamieszcza strona:
http://www.ck.gov.pl/promotion/id/12192/type/l.html
•
dokumentację pracy Komisji Habilitacyjnej: uchwała, protokół i uzasadnienie posiadam w oryginalnej wersji przesłanej
w 2014 r. na moje ręce i w każdej chwili służę kopią lub skanem.
2. Istnieją dwa znacząco różnej treści dokumenty o tym samym tytule Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki z 24 października 2014 r. w odmienny sposób opisujące zaistniałe fakty i
podane informacje podczas obrad RWIMiC w dniu 24 października 2014 r. :
a.
jeden z nich podpisany przez dziekana J. Lisa wysłany mojej osobie w 2014 r.,
b. drugi podpisany przez dziekana W. Mozgawę wysłany do CK w 2015 r.
Fragment 1 - Wyciąg protokołu autoryzowany przez Dziekana J. Lisa

Fragment 1 - Wyciąg protokołu autoryzowany przez Dziekana W. Mozgawę

Fragment 2 - Wyciąg protokołu autoryzowany przez Dziekana J. Lisa
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Fragment 2 - Wyciąg protokołu autoryzowany przez Dziekana W. Mozgawę

Fragment 3 - Wyciąg protokołu autoryzowany przez Dziekana J. Lisa

Fragment 3 - Wyciąg protokołu autoryzowany przez Dziekana W. Mozgawę

Mój doktorat z 2000 r. pt. „Badania zawęglania katalizatorów niklowych promotowanych molibdenem w reakcji reformingu
parowego węglowodorów” i dorobek naukowy do czasu uzyskania tytułu doktora chemii dotyczył tematyki badawczej tj.
procesu reformingu parowego gazu ziemnego dla celów produkcji nawozów sztucznych.
Ponadto:
• monografia habilitacyjna nie zawiera treści publikacji z okresu przed doktoratem, więc nie ma podstaw zarzut
„autoplagiatu w myśl definicji Prof. Mozgawy” z fragmentu 3,
• monografia habilitacyjna dotyczy tematyki badawczej w której badania rozpoczęłam po doktoracie oraz monografia
habilitacyjna i rozprawa doktorska dotyczą dwu odmiennych tematycznie zagadnień badawczych, wobec powyższego nie
ma podstaw zarzutu przedstawiania do habilitacji dorobku który byłby pokłosiem doktoratu.
Wydane w 2012 roku przez MNiSW opracowanie pt.: Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności
intelektualnej
(http://www.uwm.edu.pl/wnz/sitefiles/file/badania/20120806_rzetelnosc_broszura_fin.pdf)
definiuje:
„Używane w etyce akademickiej słowo „autoplagiat” odnosi się do nieuczciwego dysponowania własnym dorobkiem, to jest
niesygnalizowanego włączania przez autora do upublicznionego (w formie druku lub publikacji elektronicznej, względnie
wygłaszanego) utworu całości lub fragmentów wcześniej już opublikowanych drukiem (albo w innej postaci) innego
własnego utworu.
„Autoplagiatem” jest również powtórne i każde kolejne opublikowanie własnego utworu, bez zamieszczenia czytelnej
informacji o poprzednich jego wydaniach”.
W myśl powyżej przedstawionej w publikacji MNiSW definicji autoplagiatu nie istnieją przesłanki do uznania mojej
monografii w całości lub fragmentach jako autoplagiat.

4. Nigdy nie było umowy gentlemen agreement, ani nie przedstawiono mi pisemnej Umowy o płatność za
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na AGH, w wyniku czego koszt postępowania pozostaje kosztem
wydziału na którym postępowanie miało miejsce;
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5. Opinia Rady Wydziału IMiC z 27 lutego 2015 r. zawiera również szereg reinterpretacji faktów zauważanych nie
tylko przez moją osobę - w tym reinterpretację oceny spotkania 31 stycznia 2014 r. na podstawie którego Rada Wydziału
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki przyjęła moje postępowanie habilitacyjne.
Dokument pt.:

Fragment 1 ze str. 4

Uchwała Komisji Habilitacyjnej i uzasadnienie wskazane we fragmencie powyżej nie zawierają żadnych fragmentów
recenzji mojego dorobku. Przedstawiony tu opis sytuacji 24 października 2014 r. wskazuje na jeszcze inną wersję
przedstawionych informacji niż oba powyżej przytaczane dokumenty pt. Wyciąg z posiedzenia RWIMiC z 24.10.2014 r..
Fakt ten budzi pytanie: co właściwie Członkom Rady Wydziału przedstawiono w procesie habilitacyjnym?
Ponadto pozostaje do wyjaśnienia fakt:
jak w czasie zaledwie ok. 40 godzin od zakończenia prac Komisji Habilitacyjnej tj. godz. 16.00 dn. 22.10.2014 r. do
rozpoczęcia prac Rady Wydziału 24.10.2014 r. wszyscy członkowie RWIMiC mieli sposobność i „możliwość wglądu do
dokumentacji postępowania habilitacyjnego, znajdującej się w Biurze Dziekana”, w ten sposób „mieli dostęp do pełnych
treści wszystkich recenzji” (3 i 2 linijka od dołu fragmentu 1 powyżej)?
Fragment 2 ze str. 4

Opis spotkania 31.01.2014 r. mija się w relacjach RWIMiC i pozostałych uczestników.
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Wierzę, że środowisko naukowe to środowisko inteligentnych ludzi, którzy dbają o wysokie standardy etyczne w
polskiej nauce i potrafią naprawiać błędy.
Jednakże, muszą być stworzone warunki aby uchybienia dostrzec, stąd mój mail do Pani Profesor z propozycją
udostępnienia dokumentów dla rzetelnej oceny mojego dorobku. Jestem w stanie dostarczyć Pani wersje elektroniczne
dokumentów posiadanych przez moją osobę z postępowania habilitacyjnego, pozwalające Pani ocenić zaistniałą sytuację
oraz osobiście wyjaśnić nieścisłości, jeśli Pani Profesor tylko wyrazi taka wolę.
W moim przekonaniu pośpiech w ocenie mojego dorobku w dniach 22-24 października 2014 r. , niezauważona błędna
interpretacja wyniku głosowania Komisji Habilitacyjnej wykazana przez sąd, nie pozwoliły Pani na poznanie mojego
dorobku, a w wyniku splotu wydarzeń zaistniała ocena moich osiągnięć naukowych była tak dla mnie krzywdząca.
Uprzejmie proszę Panią Profesor podczas ponownego głosowania Uchwały RWIMiC w sprawie nadania dr Beacie
Stasińskiej tytułu doktora habilitowanego o wyrażenie Pani zdania w oparciu o znajomość dokumentacji dorobku, zgodnej z
Pani sumieniem.
Z poważaniem,

dr Beata Stasińska
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