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Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 486) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Podstawowym celem ustawy jest zwiększenie zainteresowania młodych naukowców 

i osób planujących taką działalność, rozwojem kariery w oparciu o działalność wdrożeniową 

oraz intensyfikacja współpracy jednostek naukowych z podmiotami funkcjonującymi w ich 

otoczeniu społeczno-gospodarczym, a w rezultacie wzrost innowacyjności polskiej 

gospodarki i poprawa jakości życia społeczeństwa. 

Ustawa nowelizuje: ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym oraz ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki. 

W następstwie nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki przedmiotem rozprawy doktorskiej będzie mogło być 

oryginalne rozwiązanie problemu w oparciu o opracowanie projektowe, konstrukcyjne lub 

technologiczne. Rozprawę doktorską będzie mogła stanowić również praca wdrożeniowa, 

o ile będzie ona spełniała warunki rozprawy doktorskiej, wskazane w art. 13 ust. 1 ustawy 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

Rozwiązania te, w myśl uzasadnienia projektu ustawy, będą stanowiły zachętę dla osób 

planujących karierę akademicką do ukierunkowania jej na wdrażanie wyników badań 

naukowych.  
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Zmiany w ustawie o zasadach finansowania nauki wiążą się przede wszystkim 

z wprowadzeniem programu „Doktorat wdrożeniowy”. Przewiduje się, że środki finansowe 

na naukę będą mogły być również przeznaczane na tworzenie warunków do rozwoju 

współpracy między środowiskiem naukowym, a środowiskiem społeczno-gospodarczym, 

w tym ustanowienie programu „Doktorat wdrożeniowy”. Program ten będzie ustanawiał 

minister właściwy do spraw nauki (dodawany art. 26 ust. 3f). Środki finansowe w ramach 

programu będą przyznawane w drodze corocznego konkursu ogłaszanego przez ministra 

właściwego do spraw nauki. Będą one przeznaczone na dofinansowanie kosztów 

wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych na 

stacjonarnych studiach doktoranckich oraz na finansowanie stypendium doktoranckiego 

w okresie odbywania studiów doktoranckich (dodawany art. 26 ust. 3g). W dodawanych 

art. 26 ust. 3h–3o określono: 

1) podmioty, które będą mogły wystąpić z wnioskiem o przyznanie środków finansowych 

w ramach programu; 

2) warunki, jakie musi spełnić osoba zgłoszona do udziału w programie, i limit osób, które 

mogą być objęte programem; 

3) obowiązki informacyjne podmiotu, któremu przyznano środki w ramach programu, 

względem ministra właściwego do spraw nauki; 

4) zasady zmiany przez ministra właściwego do spraw nauki decyzji o przyznaniu środków 

w ramach programu; 

5) zasady kształcenia uczestników studiów doktoranckich, biorących udział w programie; 

6) obowiązek wskazania przez pracodawcę kandydata na opiekuna pomocniczego, zadanie 

opiekuna pomocniczego i wymogi w odniesieniu do osoby, która ma pełnić tę funkcję; 

7) uprawnienia pracowników, którzy są uczestnikami studiów doktoranckich, biorącymi 

udział w programie. 

Uczestnik studiów doktoranckich, biorący udział w programie, będzie obowiązany do 

przedstawienia rozprawy doktorskiej nie później niż w ostatnim roku studiów doktoranckich. 

Szczegółowe kwestie związane z programem uregulowane zostaną w rozporządzeniu ministra 

właściwego do spraw nauki. 

Zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest konsekwencją 

umożliwienia przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat 

wdrożeniowy”. 
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Zmiany w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym mają na celu zapewnienie 

spójności systemu prawnego. Polegają one w szczególności na: 

1) umożliwieniu kształcenia na studiach doktoranckich we współpracy z podmiotami 

otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności we współpracy z pracodawcą 

doktoranta; 

2) określeniu wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestnika studiów, biorącego 

udział w programie „Doktorat wdrożeniowy” oraz wyłączeniu możliwości 

otrzymywania przez uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich zarówno 

„zwykłego” stypendium doktoranckiego, jak i stypendium doktoranckiego w ramach 

programu „Doktorat wdrożeniowy”; 

3) umożliwieniu sprawowania opieki naukowej lub prowadzenia zajęć dydaktycznych na 

studiach doktoranckich przez osoby posiadające co najmniej pięcioletnie doświadczenie 

w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej. 

Ponadto ustawodawca dokonuje w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki zmiany w zakresie procedury powoływania 

przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Modyfikacja polega na 

rezygnacji z konieczności wskazywania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów 

kandydatów do pełnienia funkcji jej przewodniczącego. Skutkiem zmiany będzie przyznanie 

Prezesowi Rady Ministrów wyłącznej prerogatywy do powoływania przewodniczącego 

Centralnej Komisji. W związku z tym, że Centralna Komisja działa przy Prezesie Rady 

Ministrów, nie znajduje uzasadnienia – w ocenie Rządu – ograniczenie uprawnienia Prezesa 

Rady Ministrów w zakresie powoływania przewodniczącego, polegające na możliwości jego 

wyboru jedynie spośród dwóch wskazanych kandydatów. Obecnie na stanowisku 

przewodniczącego Centralnej Komisji jest wakat. Wpływ nowelizacji na procedurę wyboru 

przewodniczącego, będącą w toku w dniu wejścia w życie noweli, określa art. 5. 

Ustawodawca czasowo (do dnia wejścia w życie nowego aktu wykonawczego, ale nie 

dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie noweli) utrzymuje w mocy 

rozporządzenie wydane na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

W art. 7 sformułowano tzw. klauzulę wydatkową, określającą maksymalny limit 

wydatków z budżetu państwa, będących skutkiem finansowym wejścia w życie noweli, przez 

najbliższe 10 lat budżetowych, oraz stosowny mechanizm korygujący w przypadku 

przekroczenia tego limitu. 
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Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 1287). Sejm w dniu 22 lutego 2017 r. skierował 

projekt do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w celu rozpatrzenia. Komisja zajęła się 

projektem na posiedzeniach w dniach 7 i 8 marca oraz 7 kwietnia 2017 r. Wniosła ona 

o uchwalenie projektu w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1472). 

Drugie czytanie projektu odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017 r. W jego trakcie nie zgłoszono 

wniosków legislacyjnych. 

Podczas prac nad projektem w Sejmie dokonano w odniesieniu do pierwotnego 

przedłożenia kilkunastu zmian. Uwagę zwraca w szczególności: 

1) rezygnacja z uznania za spełniające wymogi rozprawy doktorskiej oryginalnego 

rozwiązania w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze 

gospodarczej lub społecznej, na rzecz uznania za takie oryginalnego rozwiązania 

problemu w oparciu o opracowanie projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne; 

2) wskazanie, iż rozprawę doktorską będzie mogła stanowić również praca wdrożeniowa, 

o ile będzie ona spełniała warunki rozprawy doktorskiej, wskazane w art. 13 ust. 1 

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

sztuki; 

3) rezygnacja z rozszerzenia zakresu podmiotowego pojęcia „promotor pomocniczy” 

w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki, z jednoczesną  modyfikacją pojęcia „opiekun pomocniczy”, którym 

posłużono się w przepisach dodawanych do ustawy o zasadach finansowania nauki; 

projekt przewidywał, że promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim 

doktoranta, którego kształcenie na studiach doktoranckich odbywa się we współpracy 

z otoczeniem społeczno-gospodarczym, będzie mogła być osoba niespełniająca 

wymogów, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. osoba posiadająca stopień 

doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej), jeżeli 

będzie ona posiadała co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu 

działalności badawczo-rozwojowej lub znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania 
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i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania 

projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym 

zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze; 

4) rezygnacja z przyznania uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora 

habilitowanego osobie, która uzyskała stopień doktora i posiada co najmniej pięcioletnie 

doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz znaczące 

osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej 

oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub 

artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze; 

5) zmiana przepisu o wejściu w życie ustawy; projekt przewidywał, że ustawa wejdzie 

w życie z dniem 31 marca 2017 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zasadniczych wątpliwości legislacyjnych. Niemniej należy mieć na 

uwadze, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie 

obowiązujące (tj. m.in. ustawy), ogłaszane w dziennikach urzędowych, powinny wchodzić 

w życie po upływie co najmniej czternastu dni od dnia ich ogłoszenia. Zasada te nie ma 

charakteru absolutnego, niemniej trzeba pamiętać, że akty normatywne mogą wchodzić 

w życie w terminie krótszym niż czternaście dni wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 

Rezygnacja z okresu dostosowawczego, z czym mamy w zasadzie do czynienie w przypadku 

opiniowanej ustawy, możliwa jest wyłącznie wówczas, gdy ważny interes państwa wymaga 

natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa 

prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Reguły te są rozwinięciem wynikającej z art. 2 

Konstytucji zasady odpowiedniej vacatio legis. Mając powyższe na względzie oraz biorąc 

pod uwagę, że termin wejścia w życie opiniowanej ustawy określony został w trakcie prac 

nad projektem w Sejmie, należałoby ocenić, czy rezygnacja z vacatio legis jest dopuszczalna 

i uzasadniona. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 
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