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Poznań, 6 marca 2018 r.

SZ. P.
PREZES
RADY MINISTRÓW

MATEUSZ MORAWIECKI
Szanowny Panie Premierze,

piszę do Pana jako do zwierzchnika Centralnej Komisji do Spraw Stopni i
Tytułów w sprawie nieprawidłowości w procedowaniu mojego odwołania
skierowanego w czerwcu 2017 r. do CK i dotyczącego wniosku o uchylenie
uchwały Rady Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2017r.
dotyczącej odmowy nadania mi stopnia doktora habilitowanego.

W

sprawie

naruszeń

prawa

w

procedowaniu

mojego

postępowania

habilitacyjnego pisałam już do Pani Premier Beaty Szydło we wrześniu 2017 r.
Dnia 9 października 2017 r. otrzymałam pismo z Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów (Departamentu Spraw Obywatelskich) od pana naczelnika Cezarego
Maliszewskiego z zapewnieniem, że wszczął on postępowanie wyjaśniające w
mojej sprawie (załączam kserokopię tego pisma) i zwrócił się do CK z prośbą o
ustosunkowanie się do zarzutów przedstawionych w moim piśmie z dnia 26
września 2017 r.

Niestety do dzisiaj nie otrzymałam żadnych konkretnych wyjaśnień, czy
ustosunkowania się CK do moich zarzutów. Co więcej, w lutym br. upłynął termin
rozpatrzenia mojego odwołania przez CK. Gdy 2 marca br. zadzwoniłam do
sekretariatu Sekcji Humanistycznej, to otrzymałam informację, że moja sprawa
przekazana została do „superrecenzenta'’ i nie wiadomo kiedy zakończy on
i

pisanie swojej „superrecenzji”, ponieważ terminy na pisanie recenzji mają cyt.
„charakter informacyjny”.

W związku z powyższym, wysłałam pismo do Przewodniczącego CK Pana
Kazimierza Furtaka (załączam do niniejszego pisma) z prośbą o wyjaśnienie
mojej sprawy i nieprawidłowości w jej procedowaniu.

Bardzo proszę o wyjaśnienie nieprawidłowości w rozpatrywaniu mojego
odwołania

przez

CK

oraz

nieprawidłowości

w

procedowaniu

mojego

postępowania habilitacyjnego. Proszę o poinformowanie mnie o podjętych
czynnościach w przedstawionej sprawie.

Jako obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej cały czas mam jeszcze nadzieję na
„dobrą zmianę” oraz zapanowanie w naszym kraju „praw a1 i „sprawiedliwości”
nie tylko w sensie metaforycznym, ale i faktycznym.

Z wyrazami szacunku

dr Anna Chudzińska-Parkosadze
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