
RPW/18618/2020 P 
Data:2020-03-10 

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 

JACEK SASIN 

DGA.I.096.3.2.2019 
IK: 447015 Warszawa, OG . 0'b. 00 20^-

BIURO RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH 

WPŁ. 2020 -03- 1 0 

ZAŁ.... 

Pan 
Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa 

/ 
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 stycznia 2020 roku, o sygnaturze VII.713.1.2020.AMB, w spawie 
skargi Pana Wojciecha Tretera dotyczącej podejrzenia naruszenia zasad etyki w nauce przez 
pracowników Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (zwanego dalej Instytutem) Ministerstwo 
Aktywów Państwowych przedstawia stanowisko w niniejszej sprawie. 

W dniu 19 grudnia 2018 roku do ówczesnego Ministerstwa Energii (obecnie Ministerstwa Aktywów 
Państwowych) wpłynęło pismo od Przewodniczącego Komisji ds. Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk 
zawiadamiające o ewentualnym naruszeniu zasad w nauce, które następnie wraz z prośbą o podjęcie 
stosownych czynności mających na celu wyjaśnienie przedmiotowej sprawy zostało przekazane do 
Instytutu. Niezwłocznie po otrzymaniu przez jednostkę badawczą niniejszego zawiadomienia 
uruchomiona została procedura wyjaśniająca w myśl zapisów rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego 
i dyscyplinarnego dotyczącego pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych 
w instytutach badawczych (Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1312). 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 rpoz.1350, 
z późn. zm.) sprawa została przekazana statutowym organom podmiotu. W toku postępowania 
wyjaśniającego podjęto liczne czynności, które pozwoliły na szczegółową analizę i ocenę materiałów 
zebranych w niniejszej sprawie. Skutkiem tych działań było wydanie przez Rzecznika Dyscyplinarnego 
Instytutu postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego z uwagi na brak argumentów 
potwierdzających wskazywane przez zawiadamiającego naruszenie zasad etyki naukowej. Ministerstwo 
Energii poinformowane zostało o zakończeniu czynności wyjaśniających oraz otrzymało postanowienie, 
o którym mowa powyżej. 

W wyniku zażalenia Pana Wojciecha Tretera na postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego Instytutu, 
które wpłynęło do Komisji Dyscyplinarnej Instytutu w dniu 13 sierpnia 2019 roku, ponownie 
przeprowadzono postępowanie wyjaśniające. W tymże przypadku, po zrealizowaniu procedury. 
Rzecznik Dyscyplinarny Instytutu powtórnie oddalił stawiane zarzuty wydając postanowienie 
0 umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Ministerstwo Energii otrzymało pismo dotyczące przebiegu 
1 efektów podjętych działań. 
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Mając na uwadze powyższe podkreślić należy, że Ministerstwo Energii posiadało informacje 
dotyczącego przebiegu procedury, zaś po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą i analizie 
otrzymanej dokumentacji możliwa była ocena podjętych przez Instytut działań wyjaśniającycłi. 

Dodać należy, że Ministerstwo Energii pismem z dnia 25 lipca 2019 r. o sygnaturze DGA.I.096.2.2019 
poinformowało Przewodniczącego Komisji do spraw Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk o efektacfi 
prowadzonych! prac wyjaśniających!. Ponadto pismem z dnia 22 października 2019 r., o numerze 
DKA.IV.0510.3.2019, Panu Wojciecłiowi Treterowi przekazane zostały szczegółowe wyjaśniania wraz 
z opisem toku działań w przedmiotowej materii, które przekazuje w załączeniu do wiadomości Pana 
Rzecznika. 

Pragnę podkreślić, że Ministerstwo Aktywów Państwowychi podziela troskę o poziom jasności 
i przejrzystości prowadzonych przez instytuty działań, dlatego też wyjaśnienie ewentualnych kwestii 
spornych i wątpliwych związanych z pracą nadzorowanych podmiotów traktuje jako kwestię 
priorytetową. 

M I N I S T E R 
\VÓWI'AŃS™OWYCH' 

Jacek Sasin 

Załącznik: Kopia pisma z dnia 22 października 2019 r. skierowanego do Pana Wojciecha Tretera, 

sygnatura DKA.IV.0510.3.2019. 
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MINISTER ENERGII 
Warszawa, 22 października 2019 

DKA.IV.0510.3.2019 
IK: 406031 

Pan 
Wojciech Treter 
(za pośrednictwem e-puap) 

Szanowny Panie, 

odpowiadając na złożoną przez Pana skargę z dnia 24 września 2019 r., przekazaną 

do Ministerstwa Energii przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na przewlekłość 

postępowania Ministra Energii w związku z nieudzieleniem, działającej przy Polskiej 

Akademii Nauk Komisji do spraw etyki w nauce (zwanej dalej: Komisją), odpowiedzi 

na zawiadomienie o ewentualnym naruszeniu zasad etyki naukowej przez wskazanych 

pracowników Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (zwanego dalej: Instytutem), 

proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 

W dniu 19 grudnia 2018 r. Komisja przekazała do Ministra Energii pismo zawiadamiające 

o ewentualnym naruszeniu zasad etyki naukowej przez wskazanych pracowników Instytutu 

wraz z prośbą o podjęcie stosownych czynności w celu wyjaśnienia podniesionych 

w zawiadomieniu zarzutów i poinformowanie Komisji o ustaleniach dokonanych w sprawie. 

W załączeniu do ww. pisma Komisja przesłała otrzymane w tej sprawie pismo z dnia 

23 października 2018 r. zatytułowane: „Zgłoszenie podejrzenia naruszenia zasad etyki 

naukowej". Przedmiotowe zgłoszenie przed przekazaniem do Ministra Energii zostało 

zanonimizowane. 

W związku z otrzymanym zawiadomieniem Minister Energii pismem z dnia 5 lutego 

2019 r. wystąpił do Dyrektora Instytutu o podjęcie stosownych czynności w celu wyjaśnienia 

zarzutów podniesionych wobec wskazanych pracowników Instytutu oraz o poinformowanie 

o ustaleniach dokonanych w sprawie. 

W toku prowadzonego już przez Instytut postępowania wyjaśniającego do Ministerstwa 

Energii w dniu 15 marca 2019 r. wpłynęło pismo Przewodniczącego Komisji z dnia 11 marca 

2019 r., przy którym poproszono Ministra Energii o przekazanie ustaleń dokonanych 

w sprawie ewentualnego naruszenia zasad etyki naukowej przez wskazanych pracowników 

Instytutu. Minister Energii przy piśmie z dnia 20 marca 2019 r. poinformował 
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Przewodniczącego Komisji o wystąpieniu do Dyrektora Instytutu o podjęcie czynności 

wyjaśniających w sprawie zarzutów podniesionych wobec czterech pracowników Instytutu, 

a także że na posiedzeniu w dniu 5 marca 2019 r. Rada Naukowa Instytutu, zgodnie 

z obowiązującymi procedurami, przekazała sprawę do Rzecznika Dyscyplinarnego Instytutu, 

celem jej wyjaśnienia. Ponadto, Przewodniczący Komisji został poinformowany, 

że o ustaleniach dokonanych w sprawie, zostanie niezwłocznie powiadomiony 

po ich ostatecznym wyjaśnieniu. 

W dniu 18 lipca 2019 r. do Ministerstwa Energii wpłynęło pismo Dyrektora Instytutu, 

w którym poinformował o zakończeniu przez Rzecznika Dyscyplinarnego Instytutu 

prowadzonego postępowania wyjaśniającego, dotyczącego ewentualnego naruszenia zasad 

etyki naukowej przez wskazanych pracowników Instytutu. W załączeniu do pisma przekazano 

dokumentację sprawy. Minister Energii po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą oraz 

po analizie dokumentów, pismem z dnia 25 lipca 2019 r. przekazał Przewodniczącemu 

Komisji ustalenia dokonane w sprawie ewentualnego naruszenia zasad etyki naukowej przez 

wskazanych pracowników Instytutu. Pismo to zostało wysłane za pośrednictwem publicznego 

operatora pocztowego w dniu 26 lipca 2019 r. listem poleconym ekonomicznym. 

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego w związku ze złożoną przez Pana 

skargą, ustalono że ww. pism.o Ministra Energii z dnia 25 lipca 2019 r. adresowane 

do Przewodniczącego Komisji zostało zagubione w transporcie przez publicznego operatora 

pocztowego. Z uwagi na zaistniałą sytuację Ministerstwo Energii przy piśmie z dnia 

15 października 2019 r. przekazało do Przewodniczącego Komisji kopię ww. pisma z dnia 

25 lipca 2019 r. wraz z wyjaśnieniami oraz złożono reklamację do Poczty Polskiej S.A. 

w związku z zagubieniem ww. przesyłki. 

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że Minister Energii dołożył staranności 

w wyjaśnieniu przekazanej przez Komisję sprawy oraz niezwłocznie po zakończeniu 

przez Rzecznika Dyscyplinarnego Instytutu prowadzonego postępowania wyjaśniającego 

wobec pracowników Instytutu przekazał do Przewodniczącego Komisji informacje 

o ustaleniach dokonanych w przedmiotowej sprawie. 

Z poważaniem 

Krzysztof Tchórzewski 
minister 

dokument podpisany elektronicznie 

406031.1141023.915043 

Do wiadomości: 
Departament Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dot sprawy znak: DSO.SWA 571.5414.2019 MKr. 
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MINISTERSTWO 
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 

Departament Górnietwa 
ul. Krucza 36/Wspólna 6 

00-522 Warszawa 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
65591 2020-03-09 03 POLECONA ZPO 

Rzecznik Praw Obywatelskich 
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Termin trwałości kleju 2 lata. 
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