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Stanowisko w sprawie UCHWAŁY NR 252 

RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwiec 2022 r. 
 

 

 

 Dotarła do mnie uchwała nr 252 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne 

Uniwersytetu Warszawskiego dotycząca mojego odwołania od decyzji o odmowie nadania mi 

stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki fizyczne. 

 

 Uchwałą nr 252 Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu 

Warszawskiego po raz kolejny potwierdziła, że NIE rozumie przepisów, na podstawie 

których podejmuje decyzje. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 W uzasadnieniu uchwały nr 252 napisano, że: 

 

 
 

 Wynika z tego, że Rada Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu 

Warszawskiego (RND UW) uważa, że decyzja Rady Doskonałości Naukowej (RDN) z dnia 

29.11.2021 o uchyleniu decyzji o odmowie nadania mi stopnia doktora habilitowanego jest 

bezprawna. Decyzja RDN została podjęta na podstawie art. 18a, ust. 11, Ustawy z dnia 14 

marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 z późn. zm.), z powodu niedotrzymania przez RND UW 

wskazanego w tym artykule terminu. Tymczasem RND UW twierdzi, że wskazane tam 

terminy nie obowiązują jej, ponieważ obowiązuje ją Ustawa z dnia 20 lipca 2018 Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). 
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 Wynika z tego, że RND UW nie ma świadomości, że moje postępowanie habilitacyjne 

powinna prowadzić na podstawie przepisów obowiązujących w dniu 30 kwietnia 2019, czyli 

na podstawie przepisów regulujących zasady działania Centralnej Komisji do Spraw Stopni 

i Tytułów (CK), czyli na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 

z późn. zm.). Wynika to bezpośrednio z art. 179, ust. 2 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 

1669) o brzmieniu: 

 

Art. 179, ust. 2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do 

dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne 

i  postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się na podstawie przepisów 

dotychczasowych. 

 

 Ustawa, na którą powołuje się RND UW, czyli Ustawa z dnia 20 lipca 2018 Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce reguluje zasady działania RDN, a nie CK. Reguluje ona 

postępowania habilitacyjne, o które wystąpiono po 30 kwietnia 2019. Ustawa, na którą 

powołuje się RND UW, nie stanowi podstawy prawnej w moim postępowaniu habilitacyjnym. 

 

 Taką interpretację prawa przedstawiła także sama Rada Doskonałości Naukowej 

w opracowaniu Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego, które 

powinno być znane RND UW. Na stornie 59 tego dokumentu napisano bowiem: 

 

Z przepisów tych wynika, że postępowania habilitacyjne wszczęte najpóźniej do dnia 

30 kwietnia 2019 r. są procedowane na podstawie przepisów u.s.n.t.n. (Ustawa: 

O  stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki), w tym aktów wykonawczych do tej ustawy, z pewnymi wyjątkami 

wynikającymi z przepisów p.w.p.s.w.n. (Ustawa: Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). 

 

 Należy przypomnieć, że mój wniosek o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego był złożony w dniu 30 kwietnia 2019. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne Uniwersytetu Warszawskiego 

podjęte w moim postępowaniu habilitacyjnym (uchwały: 105, 18, 198 oraz 252) pokazują, że 

RND UW ma lekceważący stosunek do naukowych faktów oraz przepisów, na podstawie 

których podejmuje decyzje. W związku z dowodami rażącej niekompetencji RND UW 

w  zakresie fizyki oraz rażącymi błędami formalnymi popełnionymi przez RND UW 

podtrzymuję swój wniosek o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz przekazanie sprawy do 

innego podmiotu habilitującego. 
 

Z poważaniem 

 

 

………………………………………………. 

 


