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Oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz oraz do prokuratora generalne-
go Andrzeja Seremeta 

Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Prokuratorze! 
Zarówno Panu Prokuratorowi Generalnemu, jak i Pani Rzecznik znana jest sprawa pana Grzegorza C., 

zam. w Wodzisławiu Śląskim, który odbywał studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim i od którego 
uczelnia ta zażądała opłaty w kwocie 8.400 zł, to jest zwrot kosztów przewodu doktorskiego. W tej sprawie 
zwracałem się do obu wysokich urzędów. Z uzyskanych odpowiedzi wynika jednak, że ani Prokurator Gene-
ralny, ani Rzecznik Praw Obywatelskich nie podejmą w tej sprawie żadnych działań prawnych. Tymczasem 
pan Grzegorz C. prawomocnie przegrał proces cywilny z uczelnią (sprawa IV Ca 188/12 Sądu Okręgowego 
w Katowicach) i nie otrzymał w tym zakresie żadnej pomocy ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich ani 
Prokuratury Generalnej. 

Okoliczności sprawy wskazują, że zapłata kwoty 8.400 zł została na panu Grzegorzu C. wymuszona przez 
uczelnię, która zażądała podpisania umowy cywilnoprawnej pod rygorem niedopuszczenia pana Grzegorza 
C. do obrony już przygotowanej pracy doktorskiej. Tymczasem, jak wynika z jednoznacznej odpowiedzi 
minister nauki i szkolnictwa wyższego (pismo z 14 marca 2012 r., znak: MNiSW-DNS-WRK-681-22218-
1/ZM/12) państwowa uczelnia nie miała żadnych podstaw domagania się opłat za przewód doktorski i nie 
mogła również zawierać umów cywilnoprawnych na takie opłaty. Nie może być tak, że państwowa uczelnia 
finansowana z budżetu państwa w sposób dowolny i bezprawny pobiera od obywateli opłaty i dzieje się tak 
bez właściwej reakcji stosownych władz państwowych. 

Nie jest naszym celem podpowiadanie, jakie działania prawne powinny być w tej sprawie podjęte. Pan 
Prokurator Generalny i Pani Rzecznik Praw Obywatelskich wiedzą lepiej, co można w tej sprawie zrobić. 
Zatem poprzestajemy na zadaniu pytania: czy Pan Prokurator Generalny i Pani Rzecznik Praw Obywatel-
skich zamierzają coś zrobić w tej znanej im sprawie, by ukrócić bezprawne pobieranie opłat przez uczelnię 
państwową, a także by naprawić krzywdę, jaką w wyniku tych bezprawnych działań poniósł pan Grzegorz 
C.? 

Prosimy również, by Pan Prokurator Generalny i Pani Rzecznik nie poprzestali na poinformowaniu nas 
o zakończonych postępowaniach sądowych, gdyż są nam one znane. Nam chodzi raczej o taką reakcję, która 
ukróci samowolne postępowanie instytucji państwowej w stosunku do obywateli. 

 
Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia powyższej kwestii. 
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