
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO  
 

w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 
 

 
Podstawy prawne 
 
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 619) 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669), zwana dalej „Ustawą wprowadzającą” 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668  
ze zm.), zwana dalej „Ustawą 2.0”; 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów 
doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz.U. z 2018 r. poz. 1837), zwane dalej 
„Rozporządzeniem ws. dyplomów”; 

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN. 

 
Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w IGC PAN 

 
§1 

 
1. Stopień doktora habilitowanego w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk (zwanym 

dalej IGC PAN) nadaje się osobie, która: 
1) posiada stopień doktora 
2) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe, stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauki 

medyczne, w tym co najmniej: 
a) jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania 

monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy 2.0, lub 

b) cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach 
naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które  
w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy 2.0, lub 

c) jedno zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe konstrukcyjne lub technologiczne; 
3) wykazuje się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji 

naukowej, w szczególności zagranicznej. 
2. W Instytucie Genetyki Człowieka PAN obowiązują następujące minima habilitacyjne:  

1) Osiągnięcie naukowe – monografia lub cykl powiązanych tematycznie publikacji  
(4-6 publikacji z wiodącym autorstwem o sumie pkt. IF powyżej 15) w ciągu ostatnich 8 lat 
(do tego okresu nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie  
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy); 

2) Dorobek naukowy poza osiągnięciem z łącznym IF powyżej 35; 
3) Łączny IF powyżej 50;  

3. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie 
wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora 
habilitowanego. 

4. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może stanowić dorobek organizacyjny i dydaktyczny  
w skali wykraczającej poza IGC PAN (np. udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach 
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naukowych lub udział w komitetach naukowych bądź organizacyjnych konferencji, wygłoszenie 
referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych, udział w konsorcjach 
naukowych i sieciach badawczych; kierowanie projektami realizowanymi we współpracy  
z badaczami z innych ośrodków polskich i zagranicznych; udział w komitetach redakcyjnych i radach 
naukowych czasopism; członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach  
i towarzystwach naukowych; popularyzacja nauki; wykonywanie ekspertyz i opracowań 
naukowych; w tym udział w zespołach eksperckich i konkursowych i recenzowanie projektów lub 
publikacji naukowych). 

5. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji 
niejawnych. 
 

§2 
 

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia składa za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej 
(zwanej dalej RDN) do IGC PAN wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.  

2. Wniosek, w formie elektronicznej i papierowej obejmuje: 
1) opis kariery zawodowej; 
2) wykaz osiągnięć, o których mowa w §1, ust. 1, pkt 2); 
3) wskazanie IGC PAN jako podmiotu habilitującego, wybranego do przeprowadzenia 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 
3. RDN dokonuje formalnej oceny wniosku i przekazuje go IGC PAN w terminie 4 tygodni od dnia jego 

otrzymania. 
4. Kandydat na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania 

wniosku przez IGC PAN przedstawia główne tezy swojego osiągnięcia naukowego, o którym mowa 
w §1, ust. 2. (do 30 min.). 

5. Podmiot habilitujący może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego i zwrócić wniosek do RDN. 

6. W przypadku niewyrażenia zgody, RDN niezwłocznie wyznacza inny podmiot habilitujący  
i przekazuje wniosek temu podmiotowi. Przepisu ust. 4 nie stosuje się. 

7. RDN, w terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku, wyznacza 4 członków komisji 
habilitacyjnej: przewodniczącego komisji habilitacyjnej i 3 recenzentów, i przekazuje tę informację 
do IGC PAN. 

8. Rada Naukowa, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji 
habilitacyjnej wskazanych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną, w tym czwartego recenzenta, 
sekretarza i członka komisji.  

9. Skład komisji habilitacyjnej: 
1) Komisja składa się z 7 członków, w tym przewodniczącego, sekretarza i 4 recenzentów. 
2) Wszyscy członkowie Komisji muszą posiadać tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego. 
3) Przewodniczący komisji i recenzenci muszą posiadać aktualny dorobek naukowy i uznaną 

renomę, w tym międzynarodową, z zastrzeżeniem pkt. 4).  
4) Recenzentem może być osoba niespełniająca warunków określonych w pkt. 2), która jest 

pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli RDN lub Rada Naukowa uzna, 
że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień związanych z osiągnięciami osoby 
ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.  

5) Recenzentem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie 
dochowała terminu, o którym mowa w ust. 11.  

6) Przewodniczący komisji i recenzenci nie mogą być pracownikami IGC PAN. 
7) Sekretarz i siódmy członek komisji są pracownikami IGC PAN. 
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10. W przypadku wycofania wniosku 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. 
11. Recenzenci w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku oceniają, czy osiągnięcia 

habilitanta spełniają wymagania określone w Ustawie 2.0 i sporządzają recenzje. 
12. Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje Radzie 

Naukowej uchwałę zawierającą opinię komisji wraz z uzasadnieniem i dokumentacją 
postępowania habilitacyjnego. Uchwała komisji jest podejmowana w głosowaniu jawnym lub – na 
wniosek osoby  ubiegającej się o stopień – tajnym. Opinia nie może być pozytywna, jeśli co 
najmniej 2 recenzje były negatywne. 

13. Rada Naukowa, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej, w terminie miesiąca od dnia jej 
otrzymania, nadaje stopień doktora habilitowanego lub odmawia jego nadania. Odmowa 
następuje w przypadku, gdy opinia zawarta w uchwale komisji jest negatywna. Decyzja Rady 
Naukowej  podejmowana jest w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Rady. Na posiedzenie Rady, na którym ma 
być podjęta uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, zaprasza 
się członków komisji habilitacyjnej niebędących członkami Rady, bez prawa głosu. 

14. Sekretariat IGC PAN zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej IGC PAN wniosek osoby 
ubiegającej się o stopień, 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. 

15. Sekretariat IGC PAN zamieszcza w systemie POL-ON wniosek osoby ubiegającej się o stopień 
doktora habilitowanego, informację o składzie komisji habilitacyjnej oraz recenzje niezwłocznie 
po ich udostępnieniu. 

16. W przypadku decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, osoba ubiegająca się  
o stopień może wnieść za pośrednictwem Rady Naukowej odwołanie od tej decyzji do RDN w ciągu 
30 dni od jej otrzymania. 

17. W przypadku utrzymania w mocy decyzji odmownej, osoba ubiegająca się o stopień doktora 
habilitowanego może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania po upływie co 
najmniej 2 lat. Okres ten może zostać skrócony do 12 miesięcy w przypadku znacznego 
zwiększenia dorobku naukowego. 

18. Osoba, która uzyskała stopień doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, może nabyć 
uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora 
habilitowanego w danej dyscyplinie, jeżeli podczas pracy w innym państwie przez co najmniej  
5 lat kierowała samodzielnie zespołami badawczymi, posiada znaczące osiągnięcia naukowe oraz 
jest zatrudniona w  IGC PAN na stanowisku profesora instytutu. 

19. Dyrektor instytutu podejmuje decyzję w sprawie nabycia uprawnień, którą następnie przekazuje 
RDN wraz z opisem kariery zawodowej i wykazem osiągnięć danej osoby. 

20. Nabycie uprawnień następuje po upływie 4 miesięcy od dnia otrzymania przez RDN decyzji 
dyrektora instytutu, o ile w tym okresie RDN w drodze decyzji administracyjnej nie wyrazi 
sprzeciwu i nie uchyli tej decyzji. 

21. Na decyzję RDN przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 
22. Osobie, która nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia 

doktora habilitowanego, przysługują uprawnienia doktora habilitowanego wynikające z Ustawy 
2.0. 
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§3 
 

1. Postępowania habilitacyjne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie Ustawy 2.0, są 
przeprowadzane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym, o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 
ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 stycznia 2018 r.  
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, 
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 261), z tym że stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy 2.0. 

2. Postępowania habilitacyjne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy 2.0 lub 
w okresie od dnia wejścia w życie Ustawy 2.0  do 30 kwietnia 2019 r., niezakończone do dnia  
31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się. 

3. W przypadku postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczętych po dniu 
30 września 2019r. stosuje się przepisy art. 179 ust. 6 Ustawy wprowadzającej.  

 
§4 

 
1. Wysokość opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego ustala 

Dyrektor IGC PAN.  

2. W przypadku wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Kandydat wnosi 

na konto IGC PAN opłatę za przeprowadzenie postępowania.  

3. Wysokość opłaty nie może przekraczać kosztów postępowania, uwzględniających  

w szczególności koszty wynagrodzeń promotora lub promotorów, promotora pomocniczego  

i recenzentów. 

4. Zwolnienia z opłat: 

1) Z opłaty wskazanej w ust. 1. zwolnieni są pracownicy IGC PAN. 
2) Z opłaty wskazanej w ust. 1. mogą być zwolnione w całości lub w części inne osoby na 

podstawie uzasadnionego wniosku skierowanego do Dyrektora IGC PAN. 
5. Dokumentację postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz ewidencję 

nadawanych stopni prowadzi Sekretariat IGC PAN. 
6. Osoba, której Rada Naukowa IGC PAN nadała stopień doktora habilitowanego otrzymuje dyplom 

oraz jego odpis, w formie zgodnej z odpowiednim rozporządzeniem MNiSW obowiązującym w dniu 
wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Na wniosek tej osoby 
wydaje się odpisy dyplomu w języku obcym. Wzór dyplomu zgodny z Rozporządzeniem  
ws. dyplomów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 16 października 2019 r. 


