
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Krystiana Probierza i Grzegorza Peczkisa 

na 26. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 września 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jaro-

sława Gowina 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z rozbieżnościami w interpretacji treści art. 120 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (DzU z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) w brzmieniu, które obowiązuje od dnia 

1 października 2013 r., prosimy o uściślenie dotyczące interpretacji treści wskazanego przepisu ustawy. 

W szczególności prosimy o odpowiedź na pytanie: czy termin 8 lat na uzyskanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego rozpoczął swój bieg na nowo w dniu 1 października 2013 r., a do okresu tego nie wlicza się 

okresu poprzedniego zatrudnienia na tym stanowisku, przypadającego przed dniem 1 października 2013 r.? 

W dotychczas prezentowanych opiniach oraz na podstawie pojawiających się w ostatnim czasie orzeczeń 

sądów ukształtowały się dwie linie interpretacyjne, co powoduje rozbieżności w stosowaniu prawa i plano-

waniu zatrudnienia w uczelni. Polityka kadrowa jest uwarunkowana treścią rozporządzenia ministra nauki 

i szkolnictwa wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 

jednostkom naukowym (DzU poz. 877 i z 2013 r. poz. 191), w konsekwencji treści którego ilość pieniędzy 

przyznawana na naukę w szkole wyższej uzależniona jest od składu kadry naukowej (im więcej samodziel-

nych pracowników, tym wyższa dotacja finansowa).  

W ustawie nowelizującej z dnia 18 marca 2011 r. nie zamieszczono przewidzianego początkowo w pro-

jekcie rządowym tej ustawy przepisu przewidującego wliczanie do 8-letniego okresu zatrudnienia adiunktów, 

o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, okresu poprzedniego zatrudnienia. 

Nie sposób również pominąć intencji ustawodawcy – z uzasadnienia ustawy nowelizującej wynika, iż zmiana 

w systemie szkolnictwa miała wymusić postęp w pracy naukowej oraz przyspieszyć rozwój kadry naukowej, 

a dotychczasowe rozbieżne stanowiska sądów orzekających w podobnych sprawach wskazują na interpretację 

odmienną od zamierzonej przez ustawodawcę.  

W związku z powyższym zwracamy się o wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych zakresu zastosowa-

nia przepisu art. 120 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, które rozwiewałoby w praktyce przed-

stawione powyższej wątpliwości i wskazywałoby sposób wyliczania okresu zatrudnienia osoby zatrudnionej 

na stanowisku adiunkta. 

Z wyrazami szacunku 

Krystian Probierz 

Grzegorz Peczkis 
 


