Uchwała Nr 60/2016
Rady Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie postępowania habilitacyjnego dr hab. Małgorzaty Jóźwiak i
przedsądowego wezwania prof. dr hab. Dariusza Rakusa do usunięcia skutków
naruszenia dóbr osobistych oraz do zapłaty

Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża głębokie
zaniepokojenie przebiegiem procedury odwoławczej w postępowaniu habilitacyjnym dr
hab. Małgorzaty Jóźwiak i następstwami o charakterze prawnym, które dotknęły jednego
z członków Rady.
Decyzja Centralnej Komisji nr BCK-lll-O-81/2015 datowana na 22 czerwca 2015 r.
dotarła do dziekanatu Wydziału Nauk Biologicznych dopiero 14 lipca 2015 r.! Z uwagi na
okres urlopowy niemożliwe było zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału w
terminie 30 dni i podjęcie uchwały o zaskarżeniu decyzji. W decyzji Centralnej Komisji
wskazano uchybienia proceduralne jako decydujące o uchyleniu uchwały Rady Wydziału.
Z dostarczonych do Centralnej Komisji protokołów jasno jednak wynika, że członkowie
Rady Wydziału otrzymali pełną informację na temat ocen podanych w uzasadnieniu
Komisji habilitacyjnej do swojej uchwały, a także na temat dorobku Habilitantki.
Dyskusja podczas posiedzenia w dniu 22 stycznia 2015 r. była merytoryczna i rzetelna,
wyjąwszy zarzut sformułowany przez prof. dr. hab. Dariusza Rakusa, a dotyczący
dorobku Habilitantki. Nieobecność dr. hab. Zygmunta Kąckiego, prof. dr. hab. Wiesława
Fałtynowicza, prof. dr. hab. Dariusz Rakusa i dr. hab. Piotra Banaszuka na posiedzeniu
Rady Wydziału w dniu 26 marca 2015 r., kiedy opiniowano odwołanie Habilitantki, była
usprawiedliwiona

pełnieniem

innych

obowiązków

służbowych.

Odwołanie

dr

hab.

Małgorzaty Jóźwiak zostało zaopiniowane przez 37 członków Rady Wydziału obecnych w
tym dniu na posiedzeniu, a zaznajomionych z całokształtem spraw.
Stanowisko Centralnej Komisji wyrażone w decyzji nr BCK-lll-O-81/2015 zostało
odebrane jako przejaw przedmiotowego traktowania Rady Wydziału i zbulwersowało
wielu jej członków.

Jeszcze większą konsternację wywołało przedsądowe wezwanie z dnia 8 lutego
2016 r. (w załączeniu) do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych oraz do zapłaty,
które otrzymał prof. dr hab. Dariusz Rakus z powództwa Habilitantki. Warunkiem ugody
było odczytanie oświadczenia podczas posiedzenia Rady Wydziału i wpłacenie kwoty 2000
zł na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Prof. Rakus ugodę przyjął i wypełnił jej
warunki. O ile przeprosiny za podanie nieprawdziwych danych dotyczących dorobku
Habilitantki spotkały się z aprobatą członków Rady Wydziału, to ostry protest wzbudził
sposób dochodzenia swoich racji zaprezentowany przez dr hab. Małgorzatę Jóźwiak.
Sposób, z wielu powodów, trudny do zaakceptowania w środowisku akademickim.
Rada Wydziału wyraża oburzenie takim obrotem spraw i prosi Centralną Komisję o
zajęcie stanowiska w tej sprawie. Brak reakcji na podobne praktyki może przynieść zanik
merytorycznych dyskusji podczas oceny dorobku kandydatów do stopni i tytułów.
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