
Post ępowanie habilitacyjne dra Mirosława Banasika, adiunkta Katedry i Kliniki Nefrologii 
i Medycyny Transplantacyjnej UMW 
 
Etapy post ępowania habilitacyjnego dra Mirosława Banasika 
 
W dniu 18 listopada 2014 r. do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego Kształcenia 
Podyplomowego UMW wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  
z wnioskiem doktora nauk medycznych Mirosława Banasika, o przeprowadzenie przez 
Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego postępowania habilitacyjnego w dziedzinie 
nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna, wszczętego w Centralnej Komisji w dniu  
4 listopada 2014 r. na podstawie wniosku spełniającego wymogi formalne. W piśmie 
Centralna Komisja zwraca się o wyznaczenie zgodnie z art.18 a ust. 5 pkt 2 ustawy  
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz Dz. U. z 2011 
nr 84, poz. 455) w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu, trzech członków komisji (w tym 
sekretarza komisji i 1 recenzenta) i przekazanie odpowiedniej uchwały Rady do Centralnej 
Komisji, celem powołania pełnego składu przedmiotowej komisji habilitacyjnej. Podstawą 
wniosku jest całokształt dorobku naukowego i osiągnięcie naukowe pt.„ Monitorowanie 
odpowiedzi humoralnej zależnej od przeciwciał anty-HLA oraz nie-HLA u biorców 
przeszczepów narządów unaczynionych”. Rada Wydziału Lekarskiego Kształcenia 
Podyplomowego w uchwale Nr 206/XII/2014 w dniu 10 grudnia 2014 r. wyraziła zgod ę na 
przeprowadzenie post ępowania habilitacyjnego dra Mirosława Banasika, adiunkta 
Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej UMW oraz powołała na recenzenta 
prof. dr hab. Magdalen ę Durlik, kierownika Kliniki Medycyny Transplantacyjnej  
i Nefrologii Warszawskiego UM na członka  komisji habilitacyjnej prof. dr hab . Danut ę 
Zwoli ńska , kierownika Katedry i Kliniki Nefrologii Pediatrycznej UMW oraz na sekretarza 
prof. dr hab. Lidi ę Usnarsk ą-Zubkiewicz z Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi  
i Transplantacji Szpiku UMW. 
 
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. z 2003 nr 65, poz. 595 z poźn. zm.) zwana dalej ustawą powołała w dniu  
19 stycznia 2015 r. komisję habilitacyjną w pełnym składzie: 
 
 
Prof. dr hab. Bolesław Rutkowski     przewodnicz ący  
Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób 
Wewnętrznych UM w Gdańsku 
 
Prof. dr hab. Andrzej Wi ęcek     recenzent 
Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób 
Wewnętrznych Śl. UM w Katowicach 
 
Prof. dr hab. Andrzej Oko      recenzent 
Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób 
Wewnętrznych UM w Poznaniu 
 
Prof. dr hab. Magdalena Durlik     recenzent 
Kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Chorób 
Wewnętrznych UM  
 
Prof. dr hab. Danuta Zwoli ńska     członek komisji 
Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii Pediatrycznej UMW 
 
 



Prof. dr hab. Leszek Doma ński     członek komisji 
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób 
Wewnętrznych PUM w Szczecinie 
 
Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz    sekretar z 
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji  
Szpiku UMW 
 
 
 
 
Zgodnie z Ustawą o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym z dnia 14 marca 2003 r.  
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z póź. zm.)   
 
 
harmonogram przebiegu przewodu habilitacyjnego dra Mirosława Banasika jest następujący: 
 
 
Sporządzenie recenzji dorobku naukowego oraz osiągnięć naukowych 
będących podstawą wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego :        do 6 tygodni 
 
Sporządzenie przez komisję habilitacyjną wniosku do RW w sprawie 
nadania stopnia doktora habilitowanego:     do 21 dni 
  
Podjęcie przez RW uchwały w sprawie nadania lub odmowy stopnia 
naukowego doktora habilitowanego      do 1 miesiąca 
Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


