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Czy habilitant ma prawo do nagrania z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej?

Postępowanie habilitacyjne posiada swoją normatywną regulację w dwóch różnych
aktach. Z jednej strony są to przepisy Ustawy o stopniach naukowych oraz wydane na
podstawie art. 31 tej ustawy rozporządzenie wykonawcze, tj. Rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania
czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu
o nadanie tytułu profesora. Z drugiej zaś strony - zgodnie z art. 29 ust. 1 zd. pierwsze ustawy
o stopniach naukowych - w postępowaniach dotyczących nadania stopnia doktora i doktora
habilitowanego albo tytułu profesora oraz nadania, ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia
uprawnienia do nadawania tych stopni w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Ze względu na fakt, iż kwestia sporządzania, przechowywania oraz udostępniania
nagrania z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej

nie jest regulowana w Ustawie,

koniecznym staje się sięgnięcie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
w zakresie dostępu do akt sprawy. Art. 73 § 1 tej ustawy stanowi, że strona ma prawo wglądu
w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.
W wyroku z dnia 7 sierpnia 2012 roku (II GSK 1054/11, ONSAiWSA 2014, Nr 6, poz. 97)
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał że Kodeks postępowania administracyjnego nie
definiuje pojęcia "akt sprawy" mimo wielokrotnego posługiwania się nim w przepisach oraz,
że jedynie w oparciu o analizę poszczególnych unormowań można odtworzyć, co składa się na
akta sprawy. Niewątpliwie są to protokoły (art. 67 i 117 § 2 k.p.a.), adnotacje sporządzone przez
pracownika (art. 72 k.p.a.) jak i inne materiały zgromadzone w toku prowadzenia
konkretnej sprawy (zarówno wytworzone w tym postępowaniu jak i - przy uwzględnieniu
treści art. 75 § 1 k.p.a. - materiały czy dowody z innych postępowań).
Wobec powyższego nagranie z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej stanowi część akt
postępowania i strona ma do niego dostęp, a samo nagranie powinno zostać przedłożone wraz
z pozostałą dokumentacją dotyczącą i wytworzoną w toku postępowania habilitacyjnego. Jak
podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 marca 2006 roku (I FSK 703/05,
System Informacji Prawnej LEX nr 250351) prawo wglądu do akt obejmuje prawo
zapoznania się z całością zgromadzonej w nich dokumentacji, a zatem również z tymi

dokumentami, które nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia, choć zostały zgromadzone
w toku postępowania albo nie zostały dołączone do akt sprawy, choć były wykorzystywane
w postępowaniu. Podkreślić należy iż nagranie z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej i jego
rola w postępowania habilitacyjnym wypełnia ww. przesłanki dokumentu, gdyż to na podstawie
nagrania sporządzony zostaje protokół z posiedzenia Komisji stanowiący załącznik do uchwały
Komisji w zakresie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
Odrębnie należy wskazać, iż w kwestii uznania nagrania za element akt istotne
znaczenie ma wyrok Sądu z dnia 8 maja 2013 roku (III SA/Łd 293/13, System Informacji
Prawnej LEX nr 1317285), w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
wypowiedział się, że elementem akt postępowanie jest nagranie przebiegu egzaminu na prawo
jazdy, co do którego uprawniony miał prawo - w ramach art. 73 § 1 k.p.a. - wnioskować
o wyrażenie zgody na wykonanie kopii. Strona ma bowiem prawo sporządzania z akt sprawy
notatek, kopii lub odpisów i może swoje prawo realizować poprzez sporządzenie kopii
za pomocą wszystkich nowoczesnych urządzeń służących do powielania i utrwalania
materiałów oraz informacji.
Z przeprowadzonej analizy prawnej wynika bezsprzecznie, iż nagranie z posiedzenia
Komisji Habilitacyjnej jest elementem akt postępowania habilitacyjnego, które powinno
znajdować się w aktach sprawy, a habilitantowi przysługuje prawo zapoznania się z jego
zapisem, jak również uzyskania jego kopii. Szczególnie, iż w Ustawie znajduje się jeszcze jeden
zapis, który reguluje zasadność włączenia nagrania do akt postępowań. Otóż art. 18a ust. 11
stanowi iż Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada
radzie jednostki organizacyjnej uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy
nadania stopnia doktora habilitowanego, o której mowa w ust. 8, wraz z uzasadnieniem i pełną
dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych. Na
podstawie tej opinii rada jednostki organizacyjnej, w terminie miesiąca, podejmuje uchwałę o
nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Z powyższego i przywołanych
poglądów orzecznictwa wywieść należy, iż „pełna dokumentacja” obejmować powinna
wszystko co jest związane z postępowaniem habilitacyjnym, w tym nagranie z posiedzenia
Komisji Habilitacyjnej, do którego to nagrania ma prawo habilitant.
Na szczególną uwagę, zasługuje fakt, że tak akta postępowania administracyjnego jak
i cały zebrany w toku postępowania administracyjnego przez organ materiał (w tym zapis
elektroniczny, nagranie z przebiegu obrad komisji czy rady wydziału) przechowywany jest
wieczyście jako dokumentacja w kategorii A w postępowaniu administracyjnym w jednostce
prowadzącej dane postępowanie administracyjne. Wobec tego niezależnie od czasu, który

upłynął od dnia zakończenia postępowania habilitacyjnego przez Organ tak I jak i Organ II
instancji wytworzone w toku sprawy materiały i dokumenty dostępne są w każdym czasie na
wniosek strony postępowania. Nie ma więc fizycznie możliwości ukrycia, zniszczenia czy
usunięcia owego zapisu/ nagrania przez organ prowadzący postępowanie, albowiem w takim
przypadku dochodziłoby do czynów prawnie niedozwolonych podlegających ocenie w
rozumieniu kodeksu karnego z art. 276kk. przez uprawnione do tego organy ścigania.

