
Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora 
 

I. Informacje wstępne 
 

1) Podstawa prawna: Dz. U. 2020 poz. 85; Art.227 – Art.231 
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000008501.pdf 

2) Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora prowadzone jest wyłącznie 
przez Radę Doskonałości Naukowej (RDN).  

3) Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek RDN.  
4) Tytuł profesora nadaje się w dziedzinie nauki lub w dziedzinie i w dyscyplinie 

naukowej, lub w dziedzinie i dyscyplinach naukowych. 
 

II. Wymagania stawiane kandydatom do tytułu profesora (Art.227. Ust.1.): 

1) posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego;  
2) posiadanie wybitnych osiągnięć naukowych krajowych lub zagranicznych (do 

osiągnięć stanowiących podstawę do nadania tytułu profesora można także 
zaliczyć oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne); 

3) uczestnictwo w pracach zespołów badawczych realizujących projekty 
finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyte staże 
naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadzenie 
badań naukowych lub prac rozwojowych w uczelniach lub instytucjach 
naukowych, w tym zagranicznych. 

Tytuł profesora może być nadany wyłącznie osobie, która w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 
1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa, nie pełniła w nich służby ani nie 
współpracowała z tymi organami. W przeciwnym przypadku, nawet pomimo spełniania wyżej 
wymienionych przesłanek merytorycznych, tytuł ten nie zostanie nadany. 

III. Wszczęcie postępowania 
 

1) Zaleca się poinformowanie dyrektora instytucji zatrudniającej kandydata o 
zamiarze złożenia wniosku o tytuł profesora.  

2) Opłatę za przeprowadzenia postępowania wnosi na rzecz RDN instytucja 
zatrudniająca kandydata. 

3) Kandydat ubiegający się o tytuł profesora składa pisemny wniosek bezpośrednio 
do RDN.  

4) Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie spełnienia wymagań 
określonych w punkcie II. 
Szczegółowe informacje o formie i zawartości dokumentacji wniosku są na 

stronie RDN: 
 https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wymagania-dokumentacyjne-
wnioskow-w-sprawie-nadanai-tytulu-profesora.html 

 
 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000008501.pdf
https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadanai-tytulu-profesora.html
https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadanai-tytulu-profesora.html


 
 

IV. Etap wstępny (ocena wniosku, powołanie recenzentów, Art.228)  
 

1) RDN przeprowadza wstępną weryfikację wniosku i może odmówić wszczęcia 
postępowania, jeżeli uzna, że w sposób oczywisty nie są spełnione wymagania 
ustawowe, Art.227 Ust.1. 

i. W przypadku negatywnej decyzji RDN w sprawie wszczęcia postępowania kandydat 
może wnieść zażalenie do RDN.  

ii. Jeżeli w wyniku zażalenia, RDN utrzyma w mocy postanowienie o odmowie wszczęcia 

postępowania, kandydat do tytułu profesora będzie mógł wystąpić z ponownym wnioskiem o 

wszczęcie postępowania w sprawie jego nadania po upływie co najmniej 5 lat.  

2) W przypadku pozytywnej wstępnej weryfikacji wniosku RDN wybiera, w drodze 
losowania, 5 recenzentów.  

 
V. Przebieg postępowania  

 
1) Recenzenci, w terminie 3 miesięcy od dnia zlecenia, przygotowują opinie czy 

osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o tytuł profesora spełniają 
wymagania ustawowe określone w punkcie II. Opinie powinny się kończyć 
jednoznaczną konkluzją, negatywną lub pozytywną. 

2) RDN, w terminie 3 miesięcy od otrzymania wszystkich opinii recenzentów oraz 
zapoznaniu się z pełną dokumentacją wniosku, w drodze decyzji 
administracyjnej: 

i. występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie 
kandydatowi tytułu profesora albo 

ii. odmawia wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie 
kandydatowi tytułu profesora.   

3) W terminie 21 dni od wydania decyzji pozytywnej, RDN składa wniosek do 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie tytułu profesora. Dalsze 
postępowanie o nadanie tytułu profesora jest kontynuowane w Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

4) W przypadku zaistnienia przesłanek o możliwości naruszenia praw autorskich 
przez kandydata, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może zwrócić się do RDN o 
dołączenie do wniosku opinii komisji do spraw etyki w nauce PAN. 

i. jeżeli w/w opinia potwierdzi możliwość naruszenia praw autorskich, RDN 
wznawia postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora. 

 
VI. Postępowanie odwoławcze 

 
1) W terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji (zarówno, gdy była to decyzja 

pozytywna czy negatywna), kandydat może wystąpić z wnioskiem do RDN o 
ponowne rozpatrzenie sprawy. 

2) Postępowanie w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie wystąpienia o 
nadanie tytułu profesora jest prowadzone przez RDN w terminie 6 miesięcy od 



doręczenia wniosku. W trakcie tego postępowania RDN może zasięgać opinii 
recenzentów, także tych, którzy sporządzali opinie w ramach zasadniczego 
postępowania. 

3) W przypadku wydania przez RDN ostatecznej decyzji o odmowie wystąpienia do 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie kandydatowi tytułu profesora, 
kandydat może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania o 
tytuł profesora dopiero po upływie 5 lat od otrzymania negatywnej decyzji.  

 
 

Opracowała Barbara Wosiek, barbara.wosiek@ifj.edu.pl 

 


