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Lublin, 12 listopada 2012 r.

Oświadczenie w sprawie treści programu „Uwaga! TVN”
wyemitowanego 8 listopada 2012 r.

W związku z emisją przez stację TVN w dniu 8 listopada 2012 r. programu „Uwaga! 
TVN” zatytułowanego „Poniżana pracownica na katolickim uniwersytecie”,  poświęconego 
wypowiedzeniu stosunku pracy dr Sabinie Bober oraz jej wcześniejszemu konfliktowi z prof. 
Janem K. z upoważnienia Władz KUL oświadczam, co następuje:

Redakcja  „Uwaga!  TVN”  zawarła  w  swoim  programie  szereg  informacji,  w  tym  także 
wypowiedzi  niektórych  bohaterów  reportażu,  które  nie  mają  potwierdzenia  w  stanie 
faktycznym.

Wypowiedzenie stosunku pracy dr Sabinie Bober oraz jej wcześniejszy konflikt z prof. Janem 
K. stanowią dwie odrębne sprawy,  które nie  pozostają ze sobą w żadnym związku, a ich 
łączenie i traktowanie jako zagadnień powiązanych jest nieetyczne i bezpodstawne.

1. Omawiany w programie konflikt dr Sabiny Bober i prof. Jana K. jest  przedmiotem 
postępowania  karnego  z  oskarżenia  prywatnego,  toczącego  się  przed  Sądem 
powszechnym  oraz  postępowania  dyscyplinarnego,  obecnie  zawieszonego. 
Postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte w dniu 26 stycznia 2010 r. na polecenie 
ówczesnego Rektora KUL, dzień po wpłynięciu zawiadomienia o zdarzeniu. Rzecznik 
dyscyplinarny, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w dniu 8 kwietnia 
2010 r. złożył wniosek o ukaranie prof. Jana K. W dniu 10 czerwca 2010 r. zapadło 
orzeczenie Komisji  Dyscyplinarnej.  Następnie,  po uchyleniu tego orzeczenia przez 
Komisję  Dyscyplinarną  przy Radzie  Głównej  Szkolnictwa Wyższego,  wyznaczony 
został  w dniu 28 września 2010 r. nowy skład orzekający Komisji  Dyscyplinarnej. 
Wobec przekazanej informacji o wniesieniu aktu oskarżenia przeciwko prof. Janowi 
K. przez oskarżyciela prywatnego dr Sabinę Bober, Komisja Dyscyplinarna w dniu 6 
grudnia  2010  r.  zawiesiła  postępowanie  dyscyplinarne  do  czasu  prawomocnego 
zakończenia postępowania karnego, z uwagi na fakt,  że w postępowaniu sądowym 
zostaną  zebrane  materiały,  które  mogą  okazać  się  pomocne  w  rozstrzygnięciu 
przedmiotowej sprawy dyscyplinarnej. Postępowanie dyscyplinarne zostanie podjęte i 
przeprowadzone po zakończeniu ww. postępowania karnego.

2. Zagadnienie rozwiązania stosunku pracy z dr Sabiną Bober stanowi kwestię odrębną 
od sprawy ww. konfliktu.  Stosunek pracy wygasł  z  dniem 30 września  2012 r.  w 
wyniku jego wypowiedzenia  przez  Pracodawcę.  Dr Bober  otrzymała  przewidzianą 
przez przepisy prawa odprawę pieniężną. Jedynym powodem wypowiedzenia był brak 
godzin  dydaktycznych,  które  mogłyby  zostać  Jej  powierzone.  Dr  Sabina  Bober 
korzystając  z  przysługującego  Jej  uprawnienia  wniosła  odwołanie  do  Sądu  Pracy, 
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który  rozstrzygnie  o  zgodności  rozwiązania  stosunku  pracy  z  obowiązującymi 
przepisami  prawa.  Uniwersytet  jest  stroną tego postępowania.  Informacje na temat 
programów  studiów  prowadzonych  w  Instytucie  Historii  w  roku  akademickim 
2012/13 i wynikającej z nich puli godzin dydaktycznych dla pracowników Instytutu są 
wprowadzone  do  systemu  POL-on  Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego. 
Zasady obsady zajęć  w roku akademickim 2012/13,  przy znacznej  redukcji  liczby 
grup konwersatoryjnych i ćwiczeniowych, zostały ustalone uchwałą Rady Instytutu 
Historii z dnia 16 kwietnia 2012 r. W oparciu o nie dr Sabina Bober, z racji swojej 
specjalizacji naukowej, znalazła się w grupie pracowników prowadzących zajęcia z 
historii XX wieku. W segmencie tym udało się zapewnić pełne pensa dydaktyczne 
tylko  7  pracownikom,  z  których  żaden  nie  posiada  nadgodzin.  Brak  godzin 
dydaktycznych  jest  zatem  udokumentowanym  faktem.  Wszystkie  godziny 
dydaktyczne zostały przydzielone  pracownikom naukowo-dydaktycznym zgodnie  z 
zatwierdzoną przez Radę Instytutu Historii procedurą.

3. Ponadto  wyjaśniam,  że  wbrew  sugestiom,  które  pojawiły  się  w  ww.  programie 
„Uwaga! TVN”, nie ma związku między wypowiedzeniem stosunku pracy dr Sabinie 
Bober  a  jej  postępowaniem habilitacyjnym.  Postępowanie  habilitacyjne  dr  Sabiny 
Bober, w tym wydanie rozprawy habilitacyjnej, zostało sfinansowane z budżetu KUL. 
Ponadto  dr  Bober  otrzymywała  specjalne  półroczne  stypendium  habilitacyjne  (od 
grudnia 2011 do kwietnia 2012) wspierające jej przygotowania do sfinalizowania tego 
postępowania.  Na  wniosek  dr  Sabiny Bober  z  dnia  13  grudnia  2011  r.  Centralna 
Komisja  ds.  Stopni  i  Tytułów wszczęła  w  dniu  16  grudnia  2011  r.  postępowanie 
habilitacyjne. Niezależni eksperci powołani przez Centralną Komisję dokonali oceny 
Jej  dorobku naukowego. Na podstawie tych ocen i  przedstawionych recenzji  Rada 
Wydziału  Nauk  Humanistycznych  KUL w  dniu  17  października  2012  r.  podjęła 
uchwałę  w głosowaniu  tajnym (5 głosów „za”,  35  głosów „przeciw” i  12 głosów 
„wstrzymujących się”), zgodnie z którą nie nadano dr Sabinie Bober stopnia doktora 
habilitowanego.  Dokumentacja  tego  postępowania  jest  dostępna  na  stronie 
internetowej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W dniu 9 listopada 2012 r. dr 
Sabina  Bober  wniosła  odwołanie  od  podjętej  uchwały  do  Centralnej  Komisji  ds. 
Stopni i Tytułów.

Władze KUL zapewniają,  że w powyższych sprawach,  które są przedmiotem postępowań 
sądowych  i  postępowania  administracyjnego,  podejmą  odpowiednie  kroki  prawne  po  ich 
prawomocnym zakończeniu. 
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