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DrJaroslaw GOWIN
Wiceprezes Rady Ministrow
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Dotyczy: projektu ustawy o zmlanie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
0 stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niekt6rych Innych ustaw (projekt z dnia 13 pazdziemika
2016 r.)

?u
W odpowiedzi na pismo ozn. DP.ZLS.1201.31.2016.5 z dnia 14 pazdziemika 2016 r, Krajowa
Reprezentacja Doktorantow przedstawia nast^puj^ce uwagi do przedtozonego do zaopiniowania
projektu ustawy:
Celem opiniowanego projektu jest zmiana ustaw: 1) z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naul(0wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882
i 1311; dalej: u:s;n.), 2) z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz.
572, z pozn. zm.; dalej: P.s.w.) oraz 3) z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania naul^i
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1620. z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311), maj^ca na
wzgl^dzie przede wszystkim „uregulowanie sciezki kariery naukowej opartej na prowadzeniu badah
naukowych lub prac rozwojowych, ukierunkowanych na zastosowanie ich wynikow w sferze
gospodarczej iubspotecznej".
Juz tak postawiony eel noweli, w zestawieniu z projektowanymi zmianami, moze budzic
w^tpiiwosci. Dodanie w art. 13 ust. 1 u.s.n., ze rozprawa doktorska moze stanowic nie tyiko oryginalne
rozwi^zanie problemu naukowego albo oryginalne dokonanie artystyczne, lecz takze „oryginalne
rozwi^zanie
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w zakresie zastosowania wynikow badah naukowych w sferze gospodarczej lub spotecznej" mozna
uznac za rozszerzenie dotychczasowych przestenek przewodu doktorskiego. Niemniej warto
odnotowac, ze w dotychczasowym stanie prawnym prace aplikacyjne rowniez mogty bye bronione przy zatozeniu, ze rada jednostki uprawnionej dokonala przychylnej dia dokloranta wykladni
wspomnianego przepisu. Zmian^ l^, wychodz^c^ naprzeciw potrzebom praktyki, nalezy wi^c
zaaprobowac. Natomiast nie mozna uznac, ze omawiana zmiana kreuje. jak^s now^ sciezk§ kariery
naukowej - nieznan^dotychczas.
Jesli chodzi o proponowansi. zmian? w zakresie kompetencji promotora pomocniczego
w przewodzie doktorskim w ramach programu „Doktorat wdroieniowy", KRD sloi na slanowisku, ze
wymogi te mog£isi? odnosic do promotora pomocniczego w kazdym przewodzie doktorskim (nie tyiko
prowadzonym w ramach programu „Doktorat wdrozeniowy". W zwi^zku z tym proponowany art. 20 ust.
7a u.s.n. proponujemy podzielic na dwa ust^py (7a i 7b) i nadat imbrzmienie:
„7a. Promotorem pomocniczym moie bye osoba niespelniajsica wymogow, o ktoryeh mowa w ust. 7,
jezeli posiada:
1) CO najmnlej pi^ioletiiie doswiadczenie w prowadzeniu dzialalnosci badawczo- rozwojowej lub
2) znaez^ce osi^ni^cia w zakresie opracowania:
a) oryginalnego rozwi^zania projektowego, konstrukeyjnego/ technologieznego lub
artystyeznego i zastosowania go w sferze gospodarczej lub spolecznej, lub
b) oryginalnego rozwi^zania problemu o istotnym znaczeniu, trwaiym charakterze
i zasi^gu ponadlokalnym, ktore zostato zastosowane w sferze spolecznej.
7b. Na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim doktoranta bior^cego udzial w programie,
0 ktorym mowa w art. 26 ust. 3f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
wyznacza si? osob? zatrudnton^u praeodawcy doktoranta."
Natomiast za dyskusyjne nalezy uznac projektowane w art. 21a ust. 5-7 u.s.n. nadanie
rektorom, dyrektorom instytutbw naukowych PAN oraz dyrektorom instytutow badawezyeh uprawnieh
do jednoosobowego decydowania o tym, ktore osoby zatrudnione w jednostkaeh organizacyjnych
posiadaj^cych uprawnienia do nadawania stopnia doktora habililowanego nabyiy ^uprawnienia
rownowazne uprawnieniom wynikaj^cym z posiadania stopnia doktora habilitowanego". Podkreslic
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nalezy, ze w przyj^tym w Polsce systemie stopni i tytutow obowi^zuje - wynikaj^ca z akademickiej
tradycji - zasada kolegialnosci decydowania w przedmiocie nadania stopnia naukowego, w formie
uchwaty odpowiedniego gremium specjalistow, podejmowanej w gtosowaniu tajnym (por. J. Pmszyhski,
Stopnie naukowe. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 1983, s. 78). Projekt wprowadza
„sciezk9 altematywn^" dia tradycyjnej habilitacji, co moze spowodowac, ze giownymi beneficjentami
nowego rozwi^ania stan^ si? osoby, ktorych przewody habilitacyjne prowadzone w „tradycyjnym"
trybie zakohczyly si? niepowodzeniem. Nalezy zwrdcic uwag?, ie rektor lub dyrektor instytutu mog^
miec niewystarczaj^ce kompetencje do oceny kwalifikacji osoby reprezentuj^cej dyscyplin? odleg^^ od
swojej. Towarzyszy temu brak obowi^zku zasi?gni?cia chocby niewi^z^cej opinii organu kolegialnego,
CO czyni projektowan^ regulacj? dyskusyjns^.
Nalezy takze wskazac na bl?dne okreslenie zakresu organ6w wlasctwych do procedowania
sprawy - w mysl projektowanych regulacji rektor dowolnej szkoly wyzszej b?dzie mogt uznac za
rownowazne z uprawnieniami wynikaj^cymi z posiadania stopnia doktora habilitowanego przez osob?
zatrudnion^ rowniez w innej uczeini (w jednostce posiadaj^cej uprawnienia do nadawanta stopnia
doktora habilitowanego), niz ta, ktor^ kieruje dany rektor.
Wskazac tu takze nalezy na fakt, ze stanowiska kierownicze w instytutacfi badawczych mog^
pelnic osoby ze stopniem doktora (art, 24 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 371, ze zm.), zatem powierzenie im roll decydujqcych
0 uznaniu kwalifikacji wyzszych niz sami posiadaj^ zaprzecza zupelnie istocie stopni naukowych. Nie
mozna nitwniez wykluczyc, z uwagi na sposob obsadzania stanowiska dyrektora instytutu naukowego w drodze powotania przez minlstra nadzoruj^cego, ze o uznaniu przez niego kwalifikacji za rownowazne
z

wynikajcjcymi

z

posiadania

stopnia

doktora

habilitowanego

mog^ decydowac

wzgl^dy

pozamerytoryczne. Sprzyjac temu b?dzie wyl^czenie nadzoru Centralnej Komisji do Spraw Stopni
1 Tytutow, klora ma bye jedynie o uznaniu kwalifikacji przez rektora czy dyrektora. Nie wiadomo tez, jaki
charakter ma „decyzja" rektora (dyrektora) - czy jest to decyzja administracyjna (je^li tak, to jaki jest tok
instancji i kto jest strong post?powania), czy tez decyzja w znaczeniu organizacyjnym.
Narzuca si? tu pewna analogia z art. 21a u.s.n., dodanym w wyniku nowelizacji z 2011 r.,
przewiduj^cym mozliwosc uznania za rownowazne uprawnieniom wynikaj^cym z posiadania stopnia
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doktora habilitowanego osoby, ktora posiada stopien doktora oraz ..podczas pracy w innym panstwie
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przez CO najmniej pi?c lat kierowata samodzietnie zespdami badawczymi oraz posiada znacz^cy
dorobek i osi^ni^cia naukowe, zatmdniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora
wizytuj^cego". 0 uznaniu decyduj^te same organy, co w opiniowanym projekcie, jednakze wspomniana
decyzja „wchodzi w zycie po uptywie czterech miesi^cy od dnia jej otrzymania przez Centraln^ Komisj?,
jezeli w tym okresie Centralna Komisja, w drodze decyzji administracyjnej, nie wyrazita sprzeciwu i nie
uchylila tej decyzji". Problemy praklyczne, wynikaj^ce z powyzszej regulacji, omawia M. Sieniuc, Skarga
na decyzjq Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytutow wyrazaj^c^ sprzeciw od decyzji w sprawie
nabycia uprawnien rownowaznych z posiadaniem stopnia doktora habilitowanego. „Zeszyty Naukowe
S^downictwa Administracyjnego" 2016, nr 4, s. 60-72, wskazuj^c na szereg w^lpliwo6ci i konlrowersji
w lileraturze i orzeczniclwie. Wydaje si^, ze projektowane rozwiqzanie nie przyczyni si$ do rozwiqzania
dotychczasowych problemow.
Jesli chodzt o projektowane zmiany w P.s.w., dostosowuj^ce

ustaw^ do zmian w u.z.f.n., to

nalezy je ocenic pozytywnie. W^tpliwosci wzbudza jedynie fakt, ze odeslanie w projeklowanym art. 200
ust. 6 P.s.w. do przepisow u.z.f.n. w zakresie srodkow na stypendia dia uczestnikow programu
„Doktorat wdrozeniowy" -

merytorycznie uzasadnione -

spowoduje negatywne konsekwencje

podatkowe dIa beneficjentow programu, bowiem stypendia te nie mieszcz^ si? w hipotezie przepisu art.
21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z pozn. zm,; dalej: u.p.d.o.f.), zgodnie z klorym wolne od podatku
dochodowego s^ „stypendia otrzymywane na podstawie przepisow o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otfzymywane na
podstawie przepisow - Prawo o szkolnictwie wyzszym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki
w nauce, ktorych zasady przyznawania zostaly zatwierdzone przez ministra wtaiciwego do spraw
szkolnictwa wyzszego po zasi?gni?ciu opinii Rady Glownej Nauki i Szkolnictwa Wyzszego albo przez
ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania". Stypendia z programu „Doktorat wdrozeniowy"
nie mieszcz^ si? w hipotezie powyzszego przepisu, bowiem: 1) nie s^ przyznawane na podstawie
przepisow u.s.n. i P^s.w.; 2) nie nalezyrowniez do „innych stypendiow naukowych t za wyniki w.nauce",
0 ktorych mowa w powofanym przepisie, gdyz zasady ich przyznawania nie. s ^ zatwierdzane przez
ministra wlasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego ani przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty
1 wychowania. Wynika to z faktu, iz zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o dzialach
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administracji rz^dowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 543, z pozn. zm.) odr^bnymi dzialami
administracji rz^dowej SE^dziaiy „szkolnictwo wyzsze", „oswiata i wychowanie" oraz „nauka". Stypendia
ustanawiane na podstawie pragram6w wynikaj^cych z u.z.f.n. nalez^ do kompetencji ministra
wlasciwego do spraw nauki (kiemj^cego dziatem „nauka"), a w zwi^zku z tym nie korzystaj^ ze
zwolnienia podatkowego, o ktorym mowa wyzej. W zwi^zku z tym KRD uwaza za pozqdane obj^cie
nowelizacj^ rowniez przepisu art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f. poprzez dodanie, iz zwolnieniem obj?te sq,
rowniez stypendia, ktorych zasady przyznawania ustala minister wlasciwy do spraw nauki.
JednoczeSnie Krajowa Reprezentacja Doktorantow pragnie przypomniei o postulowanej od
pewnego czasu (wraz z Pariamentem Studentow Rzeczypospolitej Polskiej) zmianie u.p.d.o.f.,
polegaj^cej na zniesieniu opodatkowania wszelkich optat za ustugi edukacyjne, w tym m.in. opiat
konferencyjnych, ktore podlegaj^opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os6b fizycznych jako tzw.
przychody innych zrodel (wykazywane w informacji PIT-8C).
Projektowany art. 195 ust. St P.s.w. w brzmieniu przedlozonego projektu wyklucza mozliwosc
udziahj w ksztatceniu

na studiach doktoranckich

przedstawicieli

instytucji

niezatoidniaj^cych

doktorant6w. Wprowadzenie tej regulacji w projektowanym brzmieniu ograniczy mozliwosc wspolpracy
uczelhi i doktorantow z instytucjami ich niezatrudniaj^cymi, a np. przyznaj^cymi doktorantom.stypendia,
wsp6ifinansujqcymi badania doktorantow lub realizuj^cymi inne formy wsp6ipracy z jednostk^
prowadz^c^ studia doktoranckie. W zwiqzku z tym proponuje si§ nadanie projektowanemu przepisowi
nast^puj^cego brzmienia:
„5a. Ksztalcenie na studiach doktoranckich moze odbywa6 si? we wspblpracy z instytucjami otoczenia
spoleczno-gospodarczego uczeini albo jednostki naukowej, a w szczegolno^ci z przedsi^biorcami lub
innymi podmiotami, zatnjdniaj^cymi uczestnikow tych studiow."
Z tych samych powodow delegacji do wydania rozporzqdzenia, o ktorej mowa w art. 201 ust. 1
pkt 3 P.s.w. proponujemy nadac brzmienie:
„3) wymog sprawowania opieki naukowej i prowadzenia zaj^c dydaktycznych w zakresie dyscyptin,
w ktorych prowadzone s^ studia doktoranckie, przez pracownikow posiadaj^cych aktualny dorobek
naukowy, opublikowany w okresie ostatntch pi^ciu lat lub co najmniej pt^cioletnie doswiadczenie
w prowadzeniu dziatalnosci badawczo-rozwojowej lub znacz^ce osi^ni^cia w zakresie opracowania:
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a)

oryginalnego

rozwi^zania

•A:..

projektowego,

konstrukeyjnego,

technologieznego

lub

artystyeznego i zastosowania go w sferze gospodarczej lub spolecznej, lub
b) oryginalnego rozwi^zania problemu o istotnym znaczeniu, trwaiym charakterze i zasi^gu
ponadlokalnym, ktore zostalo zastosowane w sferze spolecznej;"
W zakresie projektowanych zmian w u.z.f.n. proponujemy obj^cie regulacjami przewidzianymi
w art. 26 ust. 31 nie tyIko beneficjentow programu „Doktorat wdrozeniowy", lecz takze pozostalych
doktorantow przygotowuj^jcych

rozpraw? doktorsk^ we wspolpracy z otoczeniem spoleczno-

gospodarczym, ktorzy nie zostan£[ obj^ei programem. Nalezy zauwazyc, ze przyj^cie wersji
proponowanej w projekcie spowoduje, iz np. doktoranci realizuj^cy program studiow doktoranckieh
0 charakterze aplikacyjnym, finansowany w ramach dzialania 3.2 Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwoj (PO WER 2014-2020), nie b^d^ mogli skorzystac z uprawnieh, o kt6rych mowa w art.
26 ust. 31 u.z.f.n., eo tnjdno racjonalnie uzasadnic. Moze to prowadzic do nanjszenia zasady rownosci.
W zwi^zku z tym KRD uwaza za konieczn^ zmian? hipotezy tej normy na: „Pracownikowi b?d^cemu
uczestnikiem

studiow

doktoranckieh,

przygotowujqcemu

rozpraw?

doktorsk^ we wspolpracy

z otoczeniem spdeczno-gospodarczym, przysluguje: (..,)",
W pozostalym zakresie Krajowa Reprezentacja Doktorantow pozytywnie opiniuje przedlozony
projekt rozporz^dzenia.
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