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Lublin, 13 listopada 2012 r. 

 

 

Oświadczenie w sprawie treści programu „Uwaga! TVN” 

wyemitowanego 8 listopada 2012 r. 

 

 

W związku z umieszczeniem przez Redakcję programu „Uwaga! TVN” w reportażu 

„Poniżana pracownica na katolickim uniwersytecie” szeregu informacji, które nie mają 

potwierdzenia w stanie faktycznym, informujemy, że na podstawie wskazanych poniżej treści 

zostało przygotowane i przekazane stacji TVN stosowne sprostowanie: 

 

 

1. „To jest nieprawda, to kłamstwo. Mówienie, że nie ma godzin dydaktycznych to jest 

cyniczne kłamstwo”. 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 udokumentowane i 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 te ustalenia 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 w omawianym segmencie. 

Wszystkie godziny dydaktyczne zostały przydzielone pracownikom naukowo-

dydaktycznym zgodnie z zatwierdzoną przez Radę Instytutu Historii procedurą. 

Wyczerpujące informacje na ten temat Autor programu otrzymał w czasie wywiadu 

przeprowadzonego z Dyrektorem Instytutu. Zostały one, z naruszeniem wymogów 

rzetelności dziennikarskiej, pominięte w reportażu. 

 

2. „36-letnia doktor historii Sabina Bober kończy habilitację. Od początku błyskotliwej, 

naukowej kariery związana jest z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Kilka lat temu 

trafiła do katedry „Ruchów Społeczno Politycznych XIX i XX wieku" i wtedy 

rozpoczęły się jej problemy z przełożonym - profesorem Janem K.” Przytoczony 

komentarz odredakcyjny wprowadza widzów w błąd. Dr Bober w dniu emisji 

programu nie „kończy habilitacji”, a ją ukończyła. Postępowanie habilitacyjne zostało 

zakończone z wynikiem negatywnym. Niezależni eksperci powołani przez Centralną 

Komisję ds. Stopni i Tytułów dokonali oceny dorobku naukowego dr Sabiny Bober. 

Na podstawie tych ocen oraz przedstawionych recenzji Rada Wydziału Nauk 

Humanistycznych KUL w dniu 17 października 2012 r. podjęła uchwałę, 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 (http://www.ck.gov.pl/). Fakt ten był znany Redakcji i został pominięty w 

reportażu. Do Katedry Ruchów Społeczno Politycznych XIX i XX wieku dr Sabina 

Bober nie „trafiła”, jak sugeruje to redaktor komentujący, a została przyjęta  na 
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wniosek prof. Jana K., decyzją Rektora KUL w 2007 roku. Nieprawdą jest, że 

omawiany w reportażu konflikt, rozpoczął się w chwili przyjęcia dr Bober do katedry. 

 

3. „Stała się rzecz niesłychana: młoda naukowiec w trakcie pisania pracy habilitacyjnej 

przez dwa lata pracowała w warunkach urągających godności naukowca i człowieka 

(…) ze studentami? (pracowałam) na korytarzu (…) nikt nic nie zrobił”. Twierdzenie 

to jest nieprawdziwe. Dr Bober prowadziła zajęcia dydaktyczne w salach określonych 

w planie zajęć, co potwierdza dokumentacja zgromadzona w sekretariacie Instytutu 

Historii. 

 

4. „Przed wakacjami ziściły się groźby kierownictwa uczelni”. Mówienie o 

jakichkolwiek groźbach kierownictwa uczelni w stosunku do dr Sabiny Bober, bądź 

jakichkolwiek innych osób, jest bezpodstawne i bezprawne. Jedynym źródłem 

twierdzeń o rzekomych groźbach jest relacja dr Bober, która na potwierdzenie tych 

informacji nie przedstawiła żadnych dowodów. 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, co podkreślaliśmy 

wielokrotnie. 

 

5. „Dlaczego ją zwolniono? Bo ona ma 36 lat i robi habilitację. Na ogół ludzie w 

instytucie robią habilitację około pięćdziesiątki albo jej nie robią. To wywołuje 

zawiść”. Twierdzenie to i sugestie zawarte w wypowiedzi są nieprawdziwe. 

Pracownicy Instytutu Historii tworzą młode i dynamicznie rozwijające się środowisko 

naukowe. W chwili obecnej połowę pracowników Instytutu stanowią pracownicy 

samodzielni, których większość uzyskała stopień doktora habilitowanego przed 

ukończeniem 45 roku życia (13 z 22), a czterech przed 40 rokiem życia; tylko jeden z 

pracowników Instytutu uzyskał stopień doktora habilitowanego po ukończeniu 50 lat. 

Uzyskiwanie stopnia doktora habilitowanego w wieku 30-40 lat jest tendencją 

ogólnouniwersytecką. Dr Bober była  poważnie wspierana finansowo w 

przygotowaniach do postępowania habilitacyjnego, które zostało w całości 

sfinansowane z budżetu KUL, w tym wydanie jej rozprawy habilitacyjnej. Ponadto dr 

Bober otrzymywała specjalne stypendium habilitacyjne (od grudnia 2011 do kwietnia 

2012). Na temat dorobku naukowego dr Sabiny Bober, w sposób kompetentny 

wypowiedzieli się autorzy recenzji uczestniczący w postępowaniu habilitacyjnym. 

Omówienia tego dorobku są dostępne  na stronie internetowej Centralnej Komisji do 

Spraw Stopni i Tytułów (http://www.ck.gov.pl/).  

 

6. „Napisaliśmy pismo… w zasadzie to był taki apel, który przekazaliśmy do Dyrektora 

Instytutu… Podpisało się pod tym… no… dość dużo studentów i nikt z tym nic nie 

zrobił”. Z przytoczonej wypowiedzi p. Karoliny Pieczykolan nie wynika, o jakim 

piśmie-apelu mówi i czego dotyczyła jego treść. Z kontekstu zmontowanych 

wypowiedzi można jedynie wnioskować, że apel dotyczył wypowiedzenia stosunku 

pracy dr Bober. Należy zatem wyjaśnić, że do Dyrektora Instytutu nie wpłynął żaden 

apel w tej sprawie. W dokumentacji, którą posiada Dział Spraw Pracowniczych 

znajduje się jeden apel podpisany przez grupę 54 studentów, skierowany do Rektora 

KUL. Podpisy niektórych studentów powtarzają się na liście. Część  podpisanych osób 
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nie miała zajęć z dr Bober, 22 podpisane osoby nie były studentami historii. Przesłane 

pismo opatrzone jest datą 6 czerwca 2012 r. Pani Pieczykolan ukończyła studia na 

KUL w roku 2011, a więc rok przed przesłaniem pisma. 

 

7. „Mimo apelu, a także protestów wielu polskich naukowców, KUL pozbył się dr 

Bober”. Wyjaśniamy, że KUL nie „pozbył się” dr Bober, natomiast pracodawca 

wypowiedział Jej stosunek pracy zgodnie z mającymi zastosowanie w takiej sytuacji 

przepisami prawa. Wypowiedzenie zostało uzasadnione. Dr Bober otrzymała 

przewidzianą przez przepisy prawa odprawę pieniężną. Korzystając z przysługującego 

Jej uprawnienia dr Bober wniosła odwołanie do Sądu Pracy, który rozstrzygnie o 

zgodności rozwiązania stosunku pracy z obowiązującymi przepisami prawa. 

Uniwersytet jest stroną tego postępowania. W sprawie przedmiotowego 

wypowiedzenia stosunku pracy do Sekretariatu Rektora wpłynęło pięć listów, w tym 

trzy o identycznej treści (kserokopie), podpisanych w sumie przez dziewięciu 

naukowców z 4 miast Polski – 6 z Lublina, 1 z Warszawy, 1 z Rzeszowa i 1 z 

Radomia. Pisma te nie stanowiły protestu, a prośbę o rozważenie możliwości dalszego 

zatrudniania dr Bober. 

 

8. Ponadto informujemy, że Prorektor KUL, Paweł Smoleń posiada stopień naukowy 

doktora habilitowanego. Dyrektor Instytutu Historii, Paweł Kras posiada stopień 

naukowy doktora habilitowanego. 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

 


