
Załącznik nr 1 do Uchwały  

Rady Naukowej IChF PAN nr 4/310/2022 

z dnia 13 czerwca 2022 r. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA  

 W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO  

PRZEZ RADĘ NAUKOWĄ  INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ PAN 

 

W oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., nazywaną 

dalej „Ustawą” wprowadza się opisany poniżej tryb nadawania stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk chemicznych 

przez Radę Naukową Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.  

 

§ 1. 

1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na 

wniosek składany do Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) za pośrednictwem 

Rady Doskonałości Naukowej (RDN).  

2. Wniosek obejmuje:  

1) opis kariery zawodowej;  

2) wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy; 

3) w przypadku osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 2 Ustawy, do wniosku 

należy dołączyć oświadczenia współautorów opisujące wkłady poszczególnych 

współautorów;  

4) wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

3. W przypadku wycofania wniosku przez osobę ubiegającą się o stopień doktora 

habilitowanego po powołaniu komisji habilitacyjnej: 

1) ten sam wniosek nie może być podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego w innym podmiocie habilitującym; 

2) wnioskodawca nie może ubiegać się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

przez okres 2 lat. 

 

§ 2. 

 

Przewodniczący Rady Naukowej IChF PAN kieruje wniosek do zaopiniowania przez 

Komisję ds. Wyróżnień i Awansów. Przewodniczący Komisji przedstawia pisemną opinię 

Komisji na posiedzeniu Rady Naukowej, w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku 

przez ICHF PAN. 

 

 

§ 3. 

 

W terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku przez ICHF PAN, Rada Naukowa może 

nie wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego i zwrócić wniosek do RDN. Uchwałę w tej sprawie Rada Naukowa 

podejmuje w głosowaniu tajnym.  

 

 

§ 4. 



 

1. Rada Naukowa IChF PAN, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o 

członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN: 

a) wyznacza 2 członków komisji habilitacyjnej posiadających stopień doktora 

habilitowanego lub tytuł profesora, zatrudnionych w ICHF PAN (w tym sekretarza) 

w głosowaniu tajnym;  

b) wyznacza recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł 

profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę, w tym 

międzynarodową, niebędącego pracownikiem IChF PAN w głosowaniu tajnym.  

c) uchwałą powołuje komisję habilitacyjną;  

2. Dyrektor IChF PAN informuje członków Komisji Habilitacyjnej o powołaniu ich w 

skład przedmiotowej komisji, podpisuje z nimi umowy i przekazuje im wniosek do 

zaopiniowania. Umowy z członkami komisji winny być zawarte przez Dyrektora 

Instytutu przed przekazaniem materiałów do zaopiniowania. 

3. Recenzenci, w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku, oceniają, czy 

osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego 

odpowiadają wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy i przygotowują 

recenzje. 

4. Posiedzenia i głosowania Komisji Habilitacyjnej mogą odbywać się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, w obecności co najmniej połowy członków 

Komisji Habilitacyjnej. Protokoły i uchwały komisji habilitacyjnej podpisuje 

Przewodniczący oraz Sekretarz Komisji Habilitacyjnej. 

5. Komisja Habilitacyjna może przeprowadzić kolokwium habilitacyjne w zakresie 

osiągnięć naukowych osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. 

6. Komisja Habilitacyjna po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady Naukowej 

ICHF PAN i osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego określa termin 

kolokwium habilitacyjnego, uwzględniając zapis § 5 ust. 2 niniejszej procedury. 

Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej informuje osobę ubiegającą się o stopień 

doktora habilitowanego o dacie, godzinie i miejscu kolokwium habilitacyjnego na co 

najmniej 14 dni przed jego terminem oraz zamieszcza te informacje w BIP.  

7. Kolokwium habilitacyjne przeprowadza się w siedzibie ICHF PAN w obecności co 

najmniej połowy członków Komisji Habilitacyjnej, w tym co najmniej dwóch 

recenzentów. Kolokwium habilitacyjne może być przeprowadzone poza siedzibą 

ICHF PAN przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w 

szczególności:  

a. transmisję kolokwium w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,  

b. wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

kolokwium mogą wypowiadać się w jego toku 

z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.  

8. Kolokwium habilitacyjne składa się z dwóch części:  

a. przedstawienia przez osobę ubiegającą się o stopień doktora habilitowanego 

swoich osiągnięć naukowych Komisji Habilitacyjnej;  

b. rozmowy członków Komisji Habilitacyjnej z osobą ubiegającą się o stopień 

doktora habilitowanego na temat jej osiągnięć naukowych.  

9. W trakcie części kolokwium habilitacyjnego, o której mowa w ust. 8 pkt a, w 

charakterze obserwatorów, obecni mogą być dodatkowo członkowie Rady Naukowej 



oraz, za zgodą Przewodniczącego Komisji Habilitacyjnej i osoby ubiegającej się o 

stopień doktora habilitowanego, inne osoby.  

10. W trakcie części kolokwium habilitacyjnego, o której mowa w ust. 8 pkt b, obecni 

mogą być wyłącznie członkowie Komisji Habilitacyjnej i osoba ubiegająca się o 

stopień doktora habilitowanego.  

11. Po przeprowadzeniu rozmowy Komisja Habilitacyjna odbywa naradę wyłącznie z 

udziałem jej członków.  

12. Z przebiegu kolokwium habilitacyjnego Sekretarz Komisji Habilitacyjnej sporządza 

protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej oraz Sekretarz 

Komisji Habilitacyjnej. Po sporządzeniu protokołu członkowie Komisji Habilitacyjnej 

lub osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego mogą zgłosić do niego 

pisemne zastrzeżenia.  

13. Przebieg kolokwium rejestrowany jest przy użyciu odpowiednich urządzeń 

technicznych i zapisywany jest na nośniku cyfrowym pozostającym w aktach 

postepowania habilitacyjnego.  

 

§ 5. 

 

1. Komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego. Opinia nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej 2 

recenzje są negatywne. Uchwała jest podejmowana w głosowaniu jawnym, a na 

wniosek osoby ubiegającej się o stopień komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę w 

głosowaniu tajnym. 

2. Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje 

Radzie Naukowej IChF PAN uchwałę, o której mowa w  § 5 ust. 1, wraz z 

uzasadnieniem i dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego.  

3. Na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1, Rada 

Naukowa IChF PAN, w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania w drodze decyzji 

administracyjnej, wydanej na podstawie uchwały podjętej przez Radę Naukową ICHF 

PAN w wyniku tajnego głosowania, nadaje stopień doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych albo 

odmawia jego nadania. Decyzję podpisuje przewodniczący Rady Naukowej. 

4. Rada Naukowa odmawia nadania stopnia, w przypadku gdy opinia komisji 

habilitacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1, jest negatywna. 

5. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje odwołanie 

do RDN za pośrednictwem Rady Naukowej. Termin na wniesienie odwołania wynosi 

30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

6. Rada Naukowa przekazuje odwołanie do RDN wraz ze swoją opinią i aktami sprawy 

w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. 

7. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w zakresie 

nieuregulowanym w Ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego. 

 

§ 6. 

 

1. Uchwały i decyzje, o których mowa w § 3, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 oraz ust. 3 zapadają 

bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.  



2. Do głosowania, o którym mowa w ust. 1, są uprawnieni członkowie Rady Naukowej 

IChF PAN posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego oraz osoby, 

które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego. 

 

 

§ 7. 

 

1. IChF PAN udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej wniosek osoby 

ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o składzie komisji 

habilitacyjnej, recenzje, uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia wraz 

z uzasadnieniem oraz decyzję o nadaniu stopnia albo odmowie jego nadania.  

2. Wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o 

składzie komisji habilitacyjnej oraz recenzje niezwłocznie po ich udostępnieniu IChF 

PAN zamieszcza w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1 Ustawy. 

 

§ 8. 

 

1. Osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego uiszcza opłatę za postępowanie 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, której wysokość wynosi trzy i 

półkrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w 

uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 

Ustawy, zaokrągloną w dół do pełnych złotych.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor ICHF PAN na pisemny wniosek 

może zwolnić osobę ubiegającą się o stopień doktora habilitowanego z obowiązku 

wniesienia całości lub części opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego. Podstawą zwolnienia z całości lub części opłat mogą być 

jedynie udokumentowane trudne warunki materialne osoby starającej się o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego. 

 

3. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się od osoby ubiegającej się o stopień 

doktora habilitowanego zatrudnionego w ICHF PAN.  

 

§ 9. 

Powyższe zasady zostały uchwalone przez Radę Naukową Instytutu Chemii Fizycznej 

PAN w dniu 13 czerwca 2022 r. i wchodzą w życie z dniem uchwalenia. 

 


