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Warszawa, 27.10.2010 

Opinia 
Komitetu Nauk Matematycznych  

Polskiej Akademii Nauk 
z dnia  20 października 2010 roku  

w sprawie  rządowego projektu ustawy  o zmianie ustawy  - Prawo o szkolnictwie 
wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw,  w brzmieniu z  dnia 6.X 2010 r. 
 
Komitet  Nauk Matematycznych Polskiej Akademii Nauk , zwany dalej „Komitetem”, popiera 
dążenia do podniesienia poziomu badań naukowych  w Polsce i konieczne z tym związane reformy.  
Komitet pragnie zwrócić uwagę na kilka punktów projektu nowelizacji ustawy o stopniach i tytule 
naukowym, które w jego opinii wymagają poprawek, szczególnie z punktu wid 

zenia doświadczeń w zakresie nauk matematycznych. 

 
1. W art. 2 ust. 8)  w części dotyczącej art.11  proponuje się usunięcie ust.2  
 Uzasadnienie:  Komitet uważa, że wprowadzenie obowiązku posiadania przyjętego do druku 

dorobku naukowego już w momencie otwarcia przewodu doktorskiego stoi w  sprzeczności z 
deklarowaną chęcią skrócenia procedur awansu naukowego. Oczekiwanie na przyjęcie do 
druku pracy w renomowanych czasopismach matematycznych jest bardzo długie – 
wprowadzony przepis będzie więc zachęcał doktorantów do publikowania swoich wyników w 
słabych czasopismach, co z pewnością nie jest intencją ustawodawcy. Ponadto powszechnie 
przyjętym sposobem udostępniania informacji naukowej jest dziś publikowane w archiwach 
internetowych, a pojęcie „przyjęcia do druku” staje się  przestarzałe. 

 

2. W art. 2 ust. 8)  w części dotyczącej art.13 ust.1 oraz art.2 ust.10 lit. b) należy uściślić  
charakter  udziału promotora i promotora pomocniczego  w przewodzie doktorskim  i 
odpowiedzialności.  Szczegółowe postanowienia w tym zakresie mogą być pozostawione do 
uchwały rady jednostki o wszczęciu przewodu doktorskiego .  

 Uzasadnienie: Komitet z zainteresowaniem przyjął instytucję promotora pomocniczego, 
zakładając, że chodzi tu o zinstytucjonalizowanie faktycznej opieki nad doktorantami 
sprawowanej przez osoby posiadające stopień doktora, lecz nie posiadające stopnia doktora 
habilitowanego.  Jednocześnie Komitet zwraca uwagę, że  instytucja promotora pomocniczego,  
jeśli nie będzie dokładniej sprecyzowana,  może być nadużywana. 

 
3. Art. 2 ust. 8)  proponuje się usunąć lub zastąpić wymagania zawiadomienia Centralnej 

Komisji wymaganiem uzyskania jej zgody, bez określania terminu wydania zgody. 
 Uzasadnienie: Zdaniem Komitetu mechanizm wprowadzony w art.21a  stwarza 

niebezpieczeństwo  patologii na skutek bardzo szerokiego zakresu podmiotów uprawnionych do 
nadawania uprawnień (rektorzy wszystkich uczelni, niezależnie od poziomu naukowego danej 
uczelni w rozpatrywanej dyscyplinie naukowej),  przy niedostatecznej kontroli merytorycznej.    
Komitet  uważa, że kontrola CK nadawania przez rektora tych uprawnień poprzez możliwość 
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wyrażenia przez CK sprzeciwu, jest niewystarczająca. Decyzja rektora w tej sprawie powinna 
być prawomocna dopiero po pozytywnej  opinii CK, wydanej na podstawie merytorycznych  
recenzji sporządzonych przez powołanych przez CK recenzentów. 

 
4. W art. 2 ust. 19)  w części dotyczącej art. 26 ust.1.ppkt. 2 ustawy z 2003 roku, Komitet 

proponuje usunięcie podpunktu w obecnym brzemieniu lub co najmniej usunięcie słów od 
„realizującymi” do końca.  

 Uzasadnienie: Komitet nie uważa za właściwe wyróżnienie zagranicznych źródeł finansowania 
projektów. Dotyczą one wybranych dziedzin, dla innych są bardzo trudno dostępne i znikoma 
ilość kandydatów do tytułu naukowego spełniałaby taki wymóg.  Kierowanie zespołem 
badawczym finansowanym ze środków krajowych, na przykład NCN, NCBR,  powinno być 
docenione równie wysoko. Komitet zwraca jednak uwagę, że w wielu dziedzinach badania 
prowadzone są samodzielnie lub w partnerskiej współpracy, w której trudno mówić o formalnym 
kierowaniu zespołem.  

 

5. Procedura habilitacji przewidywana w art. 2 ust. 15)  budzi wątpliwości Komitetu z 
następujących powodów:  
• brak ustalenia co do trybu i terminarza kontaktu CK z radą wskazaną przez habilitanta  w 

fazie powoływania komisji habilitacyjnej; 
• terminarz czynności nie uwzględnia rytmu pracy rad wydziału i rad naukowych; częstsze 

zwoływanie rad spowoduje znaczące podwyższenie kosztów, a czasem nie jest technicznie 
możliwe; 

• głosowanie jawne, przewidywane w ust.8 jest sprzeczne z ogólnie przyjętą  zasadą tajności 
głosowania w sprawach personalnych; 

• katalog okoliczności uprawniających CK do cofania uprawnień do nadawania stopni (ust. 
12) powinien być zamieszczony w art.5 ustawy o stopniach i tytule naukowym i nie 
odwoływać się do incydentalnego braku zgody między komisją powołaną przez CK a radą 
nadającą stopień naukowy. 

 
6. W art. 2 ust. 19) dotyczącym art. 26 ust.1. ppkt. 3 ustawy z 2003 r. o stopniach i tytule 

naukowym proponuje się zrezygnować z wymogu  uczestniczenia przez kandydata do 
tytułu co najmniej trzy razy w charakterze promotora lub promotora pomocniczego w 
przewodzie doktorskim.  

 
 Uzasadnienie: Z badań przewodów o nadanie tytułu naukowego w zakresie nauk 

matematycznych wynika, iż wymaganie wypromowania trzech doktorów, lub nawet wymaganie 
aktywnego udziału w trzech przewodach doktorskich,  istotnie opóźniłoby awans naukowy 
matematyków o niekwestionowanej międzynarodowej renomie.  W konsekwencji może to 
prowadzić do decyzji o emigracji, bowiem w zagranicznych ośrodkach akademickich 
osiągnięcie najwyższego stanowiska profesorskiego nie jest z reguły  uwarunkowane 
promowaniem doktorów.  Wymagania dotyczące kształcenia doktorów utrudniają awans dobrym 
badaczom, którzy zdecydują się na podjęcie zatrudnienia w słabszych ośrodkach, nie 
prowadzących studiów doktoranckich.  Zniechęca aktywnych profesorów tytularnych do 
prowadzenia doktoratów, bo byłoby to kosztem opóźniania kariery ich młodszych kolegów.  
Zdaniem Komitetu proponowane uregulowanie jest zbyt szczegółowe jak na poziom ustawy; nie 
uwzględnia wielu innych ważnych form udziału w rozwoju kadry naukowej takich jak np. 
opracowanie monografii naukowych, czy też prowadzenie seminariów i wykładów 
monograficznych. Proponujemy powrót do dotychczasowego sformułowania:  „posiada 
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poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej ...”  i delegowanie 
bardziej szczegółowych wymogów do wytycznych do rozporządzenia Ministra wydanego po 
zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, które powinny 
uwzględnić specyfikę różnych dziedzin nauki i sztuki. 

 
 
7. Zapis art. 2 ust. 19) dotyczącym art. 27 ust.3. powinien brzmieć „..spośród osób 

niezatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej, której pracownikiem jest 
osoba ubiegająca się o nadanie tytułu...”  Proponuje się usunięcie słów „i niebędących 
członkami rady jednostki..”. Ponadto wskazanie 10 kompetentnych kandydatów na 
recenzentów spełniających wymagania art.20 ust. 6 może być bardzo trudne w wielu 
dziedzinach, w szczególności w matematyce. 

 
 Uzasadnienie:  Obecny zapis oznacza, że osoba zatrudniona w jednostce przeprowadzającej 

postępowanie i jednocześnie poza nią może być kandydatem na recenzenta, podczas gdy  osoba 
niezatrudniona gdzie indziej już recenzentem być nie  może.  Należy dodać, że przy utrzymaniu 
projektowanego rozwiązania w szczególnie trudnej sytuacji znajdą  się instytuty PAN, bowiem  
eliminuje ono z grona kandydatów na recenzentów w postępowaniach dot. pracowników tych 
instytutów wszystkich członków krajowych PAN, gdyż są oni ex-officio członkami ich  rad 
naukowych, a także  osoby spoza tych instytutów wybrane na  członków Rady Naukowej, które 
na mocy ustawy o PAN stanowią istotną część składu rad instytutów. Dotyczy to szczególnie 
Instytutu Matematycznego PAN, który jest jedyną placówką PAN w zakresie matematyki. 


