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TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEZ RADĘ NAUKOWĄ  

INSTYTUTU PODSTAW INFORMATYKI  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

CZYNNOŚCI w POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 
poz. 1668 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”. 

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zwana dalej „Habilitantem”, składa 
do Rady Doskonałości Naukowej (RDN) wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz 
z dokumentacją określoną w Ustawie, wskazując podmiot habilitujący wybrany do 
przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

2. Rada Naukowa Instytutu Podstaw Informatyki PAN, zwana dalej „Radą”, podejmuje uchwałę 
w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, o które wnioskował Habilitant 
lub gdy IPI PAN został wyznaczony przez RDN. O podjętej decyzji Przewodniczący Rady 
niezwłocznie informuje RDN. Zgodnie z art. 221 ust. 2 Ustawy, w przypadku gdy IPI PAN jest 
wskazany przez Habilitanta jako jednostka prowadząca do przeprowadzenia postępowania, 
w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku z RDN Rada może nie wyrazić zgody na 
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i zwrócić wniosek do RDN. 

3. W przypadku zgody na przeprowadzenie postępowania, Rada: 

a) w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej 
wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną składającą się z 7 osób: 4 członków 
wyznaczonych przez RDN, w tym przewodniczącego komisji i 3 recenzentów oraz 3 członków 
wybieranych przez Radę (2 członków zatrudnionych w IPI PAN, w tym sekretarza komisji oraz 
recenzenta niebędącego pracownikiem IPI PAN) spośród kandydatów zgłoszonych przez 
Komisję Stałą RN IPI PAN ds. Awansów Naukowych oraz członków Rady, w głosowaniu 
tajnym bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy 
ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Członkiem komisji habilitacyjnej może być 
osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek 
naukowy i uznaną renomę, w tym międzynarodową. Ponadto, recenzentem może być osoba 
niespełniająca powyższych warunków, jeśli jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub 
instytucji naukowej i RDN lub Rada uzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie 
zagadnień związanych z osiągnięciami Habilitanta;  

b) zamieszcza w BIP na stronie internetowej IPI PAN sukcesywnie: wniosek Habilitanta, 
informacje o składzie komisji habilitacyjnej, recenzje, uchwałę zawierająca opinię w sprawie 
nadania stopnia wraz z uzasadnieniem oraz decyzję o nadaniu stopnia albo odmowie jego 
nadania; 

c) zamieszcza niezwłocznie w systemie POL-on: wniosek Habilitanta, informacje o składzie 
komisji habilitacyjnej oraz recenzje. 

4. Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje Radzie uchwałę 
zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem 
i dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia. Komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę 
w głosowaniu jawnym, jeżeli habilitant nie wnioskował o głosowanie tajne. Opinia nie może być 
pozytywna, jeżeli co najmniej dwie recenzje są negatywne. 
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5. Zgodnie z art. 221 ust. 12 Ustawy Rada, w terminie miesiąca od daty otrzymania uchwały komisji 
habilitacyjnej i pełnej dokumentacji postępowania habilitacyjnego, podejmuje decyzję w formie 
uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Rada odmawia nadania 
stopnia w przypadku, gdy opinia Komisji habilitacyjnej w tej sprawie jest negatywna. Uchwała 
Rady jest podejmowana w głosowaniu tajnym i zapada bezwzględną większością ważnie oddanych 
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Na 
posiedzenie Rady, na którym ma być podjęta decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia 
doktora habilitowanego, zaprasza się członków komisji habilitacyjnej, bez prawa głosu, o ile nie są 
członkami Rady. Decyzja o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą 
jej podjęcia. Decyzję w formie uchwały zamieszcza się na stronie internetowej IPI PAN. 

6. Rada może, działając na podstawie wniosku komisji habilitacyjnej, podjąć uchwałę, w której 
wysoko ocenia osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego 
i wytypować habilitanta jako kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów. Uchwała zostaje 
przyjęta, gdy liczba głosów „za” stanowi co najmniej 75% ogólnej liczby ważnie oddanych głosów, 
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

7. Habilitant może wnieść odwołanie od odmownej decyzji Rady za jej pośrednictwem w terminie 30 
dni od daty doręczenia decyzji wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie RDN wraz ze 
swoją opinią i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od daty złożenia odwołania. RDN może 
utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję albo ją uchylić i przekazać sprawę Radzie lub innemu 
podmiotowi habilitującemu do ponownego rozpatrzenia. W wypadku utrzymania przez RDN w 
mocy decyzji negatywnej, habilitant może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie 
postępowania habilitacyjnego, jednak nie wcześniej niż po upływie 2 lat. Okres ten może być 
skrócony do 12 miesięcy w przypadku znacznego zwiększenia dorobku naukowego. 

8. Opłata za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest ustalana 
w oparciu o: 
a. wysokość wynagrodzeń recenzentów i członków komisji habilitacyjnej, które określa art. 184 

Ustawy, 
b. koszty wystawienia dyplomu, 
c. koszty delegacji członków komisji habilitacyjnej. 

Z powyższej opłaty zwolnieni są habilitanci będący pracownikami naukowymi IPI PAN.  

9. Kwestie nieomówione w trybie czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego reguluje Ustawa. 

10. Tryb stosuje się do postępowań wszczętych po 30 września 2019 r. 




