
-----Original Message-----
From: 
Sent: Sunday, November 17, 2019 11:04 PM
To: Grodzki Tomasz
Subject: Rozwazenie mozliwosci podjecia inicjatywy legislacyjnej
Importance: High

DO: Marszalek Senatu Pan Tomasz Grodzki
----------------------------------------------------------

Szanowny Panie Marszałku,

Od maja 2019 r. próbuje dotrzeć do wszystkich organów w Polsce, które posiadają prawo inicjatywy 
ustawodawczej w BARDZO WAŻNEJ DLA NAS, TJ. GRUPY SPOŁECZNEJ, KTÓRA REPREZENTUJE -
sprawie opisanej w tym e-mailu i następnych kolejnych trzech (które prześle za chwile) - ale 
BEZSKUTECZNIE. Może teraz uda się zainteresować ta sprawa nowy Senat RP?

Uwaga: Dalsza cześć tego e-maila i pozostałych jest sformułowana w wersji przesłanej swego czasu do Pana 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Nie zmieniałem już tego.

Ponadto: Proszę zauważyć, ze CZAS NAGLI, bo niedługo Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów skończy 
swoja działalność.

Z poważaniem

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Fwd: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data: 2019-05-04 10:19
Od: 
Do: <listy@prezydent.pl>

Pan Prezydent RP
Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie,

Z załączonym piśmie (patrz plik: Pismo MNiSW z dnia 30.04.2019 r.pdf w załączeniu), będącym odpowiedzią 
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(MNiSzW) w sprawie -
która zatytułowałem "Decyzje CK wydane z naruszeniem zasad etycznych i współżycia społecznego"
i która przedstawiłem w moich pismach z dnia 25. i 26 kwietnia br.
skierowanych do MNiSzW -
otrzymałem informacje, że: "... Nie ma również w polskim systemie prawa przepisu szczególnego, który 
wskazywałby organ sprawujący nadzór nad Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów."

Brak takiej kontroli spowodował, że decyzje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (CK) były 
wielokrotnie wydane z naruszeniem podstawowych zasad etycznych i współżycia społecznego.
Decyzje te były powodem załamania się wielu obiecujących karier naukowych, a niektóre zakończyły sie wręcz 
tragicznie.

Jestem jednym ze skrzywdzonych w ten sposób (poszkodowanych) przez CK.

W imieniu poszkodowanych przez CK jw. chciałbym prosić w tym miejscu Pana Prezydenta o podjęcie 
inicjatywy legislacyjnej celem uzupełnienia wadliwej ustawy  z dnia 14 marca 2003 r.

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1789) o element kontrolny nad działalnością CK, który umożliwiłby skrzywdzonym wniesienie 
wniosków o zbadanie zasadności decyzji CK - do wskazanego organu kontrolnego. 
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Można byłoby to zrobić w bardzo prosty sposób: poprzez nowelizacje Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30.08.2018, poz. 
1669). Moja propozycja jest następująca: uzupełnić Art. 189 ww. Ustawy o następne trzy
ustępy o treści jak poniżej:
ust.5 Przed zakończeniem działalności Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów zostaną rozpatrzone 
wszystkie wnioski, w których wskazano decyzje tego organu podjęte z naruszeniem podstawowych zasad 
etycznych i współżycia społecznego. Wnioski te wymagają wykazania powyższego.
ust.6 Wnioski, o których mowa w ust. 5 są rejestrowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 
dnia 31. grudnia 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ocenia również ich zasadność w zakresie 
słuszności wskazanego naruszenia podstawowych zasad etycznych i współżycia społecznego.
ust.7 Wnioski wymienione w ust. 5 i 6 powyżej, które zostały ocenione jako zasadne są kierowane do 
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów celem wdrożenia postępowania naprawczego.

Szanowny Panie Prezydencie, byłbym Panu bardzo wdzięczny - w imieniu nas wszystkich poszkodowanych -
za podjęcie się powyższej inicjatywy legislacyjnej. Czasu jest niewiele, bo - zgodnie z zapisem Art. 189, ust. 4 
Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce       
(Dz. U. z dnia 30.08.2018, poz. 1669) - "Z dniem 31 grudnia 2020 r. znosi się Centralną Komisję do Spraw 
Stopni i Tytułów."

Z wyrazami szacunku




