
KRAJOWA SEKCJA NAUKI 

 
 
 

 

ul. Waryńskiego 12, lok. A 221 

00-631 WARSZAWA 

 

/ (+48 22) 825 73 63 

 (+48 22) 234 98 78 

 
e-mail: ksn@solidarnosc.org.pl 

http://www.solidarnosc.org.pl/ksn  

L.p. 06 /W/18 Warszawa, 05 lutego 2018 roku. 

 
 

Szanowny Pan 

Jarosław Gowin 

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

Szanowny Panie Premierze, 
W ostatnich kilkunastu miesiącach pojawiają się przypadki hamowania postępowań 

o nadanie tytułu naukowego profesora, spowodowane literalnym odrębnych traktowaniem 

wymogów osiągnięć w zakresie kształcenia kadry zapisanych w przepisach art. 26 ust. 1 pkt 3 

lit. a-c znowelizowanej w dniu 14 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198) 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 r., Nr 65, poz. 595; z późn. zm.). 

W związku z powyższym, jako Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 

„Solidarność” zwracam się do Pana Ministra o możliwie pilne spowodowanie zmiany tych 

przepisów, dyskryminujących – zapewne niezamierzenie – część kandydatów do uzyskania 

tytułu naukowego profesora. Są one zapewne wynikiem niedbałego procesu legislacyjnego ze 

strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzedniej formacji rządzącej PO-PSL, 

kierowanego przez Minister Barbarę Kudrycką. 

Sprawa ta nie powinna czekać na zapowiedziane wprowadzanie kompleksów nowych 

przepisów dotyczących sfery nauki i szkolnictwa, ponieważ pod rządami dotychczasowych 

przepisów kandydatom do tytułu naukowego profesora dzieje się krzywda.   

 

U z a s a d n i e n i e 

    

Bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy jest nowelizacja powyższych przepisów 

ustawy z dnia 14 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198), w których złagodzono 

dotychczasowy wymóg uczestniczenia co najmniej trzy razy w charakterze promotora 

w przewodzie doktorskim lub co najmniej raz w charakterze promotora, a wówczas też co 

najmniej dwa razy w charakterze promotora pomocniczego (lub co najmniej dwa razy 
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w charakterze promotora, a wówczas też co najmniej raz w charakterze promotora 

pomocniczego. 

Zmiana tych przepisów dokonana w 2014 r. rzeczywiście złagodziła dotychczasowe 

wymogi: odtąd wystarczy: a) uczestniczenie co najmniej raz w charakterze promotora 

w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia i b) co najmniej raz w charakterze 

promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub 

uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim. Nieszczęście 

nowego ujęcia i brzmienia tych przepisów polegało na ich zapisie jako odrębnych wymogów, 

które należy osobno spełnić, czego Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych 

ostatnio zaczęła się zdecydowanie domagać. Tak więc nowelizacja z 2014 r., która miała 

łagodzić wymogi osiągnięć w zakresie kształcenia kadry, stała się restrykcyjną barierą wobec 

kandydatów do tytułu profesora, którzy mając nawet osiem promotorstw zakończonych 

nadaniem stopnia (nawet jeśli ostanie z nich zakończyło się tuż przed wystąpieniem 

z wnioskiem o tytuł profesora), jeżeli nie mieli ponadto co najmniej jednego promotorstwa 

pomocniczego (a wymóg ten zazwyczaj był dla kandydata do tytułu profesora nie do 

spełnienia, ponieważ przepisy o promotorstwie pomocniczym zostały wprowadzone, gdy 

większość z tych kandydatów od lat posiadała już stopień naukowy doktora habilitowanego 

wykluczający promotorstwo pomocnicze) lub promotorstwa w aktualnie otwartym przewodzie 

doktorskim - zaczęła hamować i blokować postępowania o nadanie tytułu profesora. 

Na niedorzeczność tych zapisów zawartych w nowelizacji z 2014 r. zwracał uwagę nawet 

sam Przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych VIII kadencji 

1.01.2013-31.12.2016 - Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś - na stronie 18 sprawozdania za tę 

kadencję, stwierdzając, że takie rozłączne zapisanie wymogów dotyczących kształcenia kadry 

jest "ewidentnym błędem legislacyjnym", który należy wyeliminować (zał.2). Pozwalamy 

sobie przedstawić propozycję roboczej wersji takiej zmiany (zał.1).  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 
 

Przewodniczący  
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

 
 

Bogusław Dołęga 
 

Zał.1. Propozycja zmian w ustawie 

Zał.2. Strona 18 z prezentacji sprawozdania Przew. CKdsSiTN VIII kadencji prof. dr hab. inż. 

A. Tajdusia 



 

 
 

 

Załącznik nr 1 

 

Propozycja zmiany przepisów art. 26 ust. 2 pkt 3 lit a-c 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 r., Nr 65, poz. 595; z późn. zmian.) 

 

„ a) dwa razy w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem 

stopnia, albo raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym 

nadaniem stopnia a także raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie 

doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w 

otwartym przewodzie doktorskim, 

oraz 

b) dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie 

habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym 

 - z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

 lit. c skreśla się.”    

 



 

 
 

Załącznik nr 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy opracować i uchwalić w ciągu najbliższych 2-3 lat całkowicie nową ustawę o 

stopniach i tytułach naukowych, uwzględniającą różne stanowiska przedstawiane przez 

zainteresowane podmioty.   

Dla poprawnej działalności CK tego czasu należy jak najszybciej uchwalić 

ósmą!!! nowelizację. W 8-mej nowelizacji należy: 

 przywrócić bezpośredni kontakt habilitanta z radą jednostki,  

 wyeliminować niejednoznaczne rozstrzygnięcia np. sposób podejmowania decyzji 

inny przy profesurach i doktoratach (w sprawie) a inny przy habilitacjach 

(podwójne głosowania za lub przeciw),  

 należy zdefiniować używane pojęcia i wyeliminować ewidentne błędy legislacyjne 

(np. wypromowanie 8 doktorów przy braku otwartego przewodu 

dyskwalifikuje wniosek o nadanie tytułu profesora),   

 wyeliminować możliwość korzystania z uprawnień wynikających z artykułu 21a.   

  

  


