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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 11 kwietnia 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(druk nr 687) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Pswin”, mają na celu rozwiązanie 

najpilniejszych problemów wynikających ze stosowania niektórych jej przepisów. Natomiast 

zmiany w zakresie ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „PwPswin”, mają na celu złagodzenie skutków 

pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 

2022 r. oraz wydłużenie o rok terminu ostatecznego zakończenia przewodów doktorskich 

wszczętych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.  

Projektodawca uznał za konieczne określenie: 

1) konsekwencji braku zgody doktoranta na przeniesienie do innej szkoły doktorskiej 

w przypadku zaprzestania kształcenia w szkole doktorskiej w danej dyscyplinie 

naukowej albo artystycznej; modyfikacja w tym zakresie będzie polegała na wskazaniu 

expressis verbis zgody doktoranta jako warunku przeniesienia doktoranta do innej 

szkoły doktorskiej oraz określeniu konsekwencji niewyrażenia takiej zgody; 

w przypadku braku zgody podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której zaprzestano 

kształcenia będzie obowiązany pokryć temu doktorantowi koszty postępowania 
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w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym – zob. art. 206 ust. 1a i 2 

Pswin po nowelizacji; 

2) sposobu kontynuowania postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

w przypadku utraty przez podmiot habilitujący uprawnień do nadawania tego stopnia; 

modyfikacja w tym zakresie uzupełnia lukę prawną i polega na określeniu sposobu 

kontynuowania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w 

przypadku utraty przez podmiot habilitujący uprawnienia do nadawania tego stopnia; 

przyjęty sposób postępowania będzie zależał od momentu, w którym nastąpi utrata 

uprawnienia; jeżeli utrata nastąpi przed powołaniem komisji habilitacyjnej to 

postępowanie zostanie przekazane do prowadzenia podmiotowi wskazanemu przez 

Radę Doskonałości Naukowej; jeżeli utrata nastąpi po powołaniu komisji habilitacyjnej 

– komisja ta będzie kontynuowała swoje prace, a podjęta przez nią uchwała wraz 

z pozostałą dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego zostanie przekazana podmiotowi wyznaczonemu przez Radę 

Doskonałości Naukowej w celu podjęcia decyzji o nadaniu albo o odmowie nadania 

stopnia doktora habilitowanego. 

W art. 206 ust. 2 Pswin po nowelizacji uwzględniono sytuację, w której istnieje inna 

szkoła doktorska kształcąca w danej dyscyplinie, ale nie ma możliwości przeniesienia do niej 

doktoranta. W tym przypadku podmiot prowadzący likwidowaną szkołę doktorską będzie 

również obowiązany pokryć koszty uzyskania przez doktoranta stopnia doktora w trybie 

eksternistycznym. 

W przypadku naruszenia przez uczelnię albo podmiot prowadzący szkołę doktorską 

obowiązków wynikających z art. 206 ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki będzie mógł nałożyć na prowadzącego szkołę doktorską administracyjną 

karę pieniężną. 

W następstwie wydłużenia do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu ostatecznego zakończenia 

przewodów doktorskich wszczętych na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki równocześnie doprecyzowano art. 179 

ust. 4 PwPswin. Wskazano w nim, że umorzenie albo zamknięcie postępowania wszczętego 

na podstawie przepisów dotychczasowych nastąpi jedynie w odniesieniu do postępowań, 

które we wskazanych w nim terminach (tj. w dniu 31 grudnia 2022 r. – w przypadku 



– 3 – 

postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora oraz w dniu 31 grudnia 

2023 r. – w przypadku przewodów doktorskich) będą niezakończone w pierwszej instancji. 

Celem dodawanego do PwPswin art. 179a jest złagodzenie konsekwencji uzyskania 

przez podmiot posiadający uprawnienie do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie 

kategorii naukowej B w tej dyscyplinie. Ustawodawca przewidział, że w takim przypadku  

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte przed dniem przyznania tej 

kategorii naukowej będą mogły być kontynuowane, jednak nie dłużej niż do dnia uzyskania 

przez ten podmiot nowej kategorii naukowej, natomiast przewody doktorskie wszczęte przed 

dniem uzyskania tej kategorii naukowej będą mogły być kontynuowane, jednak nie dłużej niż 

do dnia 31 grudnia 2023 r. Jednocześnie w podmiocie, który uzyska kategorię naukową B 

w danej dyscyplinie, nie będą mogły być wszczynane w tej dyscyplinie nowe 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Podmiot, który w wyniku drugiej ewaluacji 

uzyska w danej dyscyplinie kategorię naukową B albo C, utraci uprawnienie do nadawania 

stopnia doktora w tej dyscyplinie. 

Ponadto ustawodawca wprowadza regulację, w myśl której, w przypadku gdy podmiot 

posiadający uprawnienie do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie uzyska w tej 

dyscyplinie kategorię naukową C, przewody doktorskie wszczęte w tym podmiocie będą 

mogły być kontynuowane przez podmiot wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej. 

W następstwie dodawanego do PwPswin art. 290a w okresie przejściowym (od dnia 

uzyskania wyników pierwszej ewaluacji do dnia przyznania kategorii naukowych w wyniku 

kolejnej ewaluacji) podmioty, które uzyskają w poszczególnych dyscyplinach kategorię 

naukową B, będą mogły nadal kształcić doktorantów w tych dyscyplinach w prowadzonych 

przez nie szkołach doktorskich. W dodawanym artykule określono szczegółowe warunki, na 

jakich podmiot prowadzący szkołę doktorską w takim przypadku będzie mógł kontynuować 

kształcenie doktorantów. Określono także jakie skutki, z punktu widzenia prowadzonego 

kształcenia, będzie miało uzyskanie przez podmiot prowadzący szkołę doktorską w wyniku 

drugiej ewaluacji kategorii naukowej nie niższej niż B+.  

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy celem powyższych zmian jest 

„zabezpieczenie interesów doktorantów, jak również podmiotów prowadzących szkoły 

doktorskie, które podejmowały decyzje o tworzeniu pierwszych takich szkół w warunkach 

niepewności związanej z istotną zmianą zasad”. 

Ustawa nie zawiera przepisów epizodycznych, przejściowych i dostosowujących. 
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Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 2109). Marszałek Sejmu skierowała w dniu 

23 marca 2022 r. projekt ustawy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisja po 

przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu przedłożenia na posiedzeniu w dniu 

5 kwietnia 2022 r. rekomendowała jego przyjęcie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu 

(druk sejmowy nr 2141). 

Drugie czytanie odbyło się w dniu 6 kwietnia 2022 r. Podczas debaty zgłoszono jedną 

poprawkę (propozycja skreślenia zmian dotyczących art. 431 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce). Poprawka ostatecznie nie znalazła uznania Sejmu. 

W trzecim czytaniu projekt poparło 454  posłów, żaden z posłów nie był przeciw, zaś 

2 posłów wstrzymało się od głosu. 

W trakcie prac nad projektem w Sejmie nie dokonano w odniesieniu do niego zmian 

merytorycznych. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zaproponowała jedynie drobne 

korekty techniczno-legislacyjne. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


