
Posiedzenie Senatu RP IX Kadencji 

26 kwietnia 2017 r. 

 

Doktorat wdrożeniowy 

 

 

Senator Kazimierz Wiatr: 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych 
innych ustaw, druk senacki nr 486. 

Bardzo ważnym elementem tej ustawy jest wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką. 
Głównym elementem tego wzmocnienia współpracy jest tzw. doktorat wdrożeniowy. W art. 
13 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki intensywnie wzmocniono zapis w tym zakresie poprzez dodanie po 
stwierdzeniu, że rozprawa doktorska stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, 
sformułowania „lub oryginalne rozwiązanie problemu w oparciu o opracowanie projektowe, 
konstrukcyjne, technologiczne”. Spowoduje to większą współpracę nauki z gospodarką, a 
dzięki temu także wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. 

W art. 13 ust. 3 tej ustawy, określającym, co może stanowić rozprawę doktorską, po słowach 
„praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna” dopisano: „wdrożeniowa”, pod 
warunkiem że odpowiada zapisom ust. 1. Trzeba tutaj zaznaczyć, że procedura 
przeprowadzania przewodów doktorskich zasadniczo pozostaje bez zmian, ale te nowe, 
mocne akcenty związane z działalnością badawczo-wdrożeniową i rozwojową są ważnym 
wskazaniem dla… 

(Rozmowy na sali) 

Nie wiem, czy ja nie przeszkadzam, bo taki straszny szum… 

(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę państwa, bardzo proszę o wyciszenie rozmów, a 
jeśli ktoś chce rozmawiać, to poza salą obrad. Bardzo proszę, Panie Senatorze.) 

Zapisy te są istotnym wskazaniem dla komisji i rad naukowych, które przeprowadzają 
przewody doktorskie. 

Ponadto studia doktoranckie mogą być prowadzone we współpracy z otoczeniem społeczno-
gospodarczym, w tym z przedsiębiorcami. Mówi o tym zmodyfikowany art. 195 ust. 5a 
ustawy o szkolnictwie wyższym. 



Kolejnym elementem wzmocnienia współpracy nauki z gospodarką jest dopuszczenie, jako 
opiekuna pracy doktorskiej, osoby z 5-letnim doświadczeniem w zakresie prac badawczo-
wdrożeniowych. 

Ponadto ustawa dopuszcza ustanowienie programu „Doktorat wdrożeniowy”. Jest to 
modyfikacja art. 5 ustawy o finansowaniu nauki, dodawany jest pkt 10b, który dopuszcza… I 
potem w kolejnych przepisach, w art. 26 obszernie się to opisuje: „Minister ustanawia 
program «Doktorat wdrożeniowy», którego celem jest tworzenie warunków do rozwoju 
współpracy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym 
prowadzonej w ramach studiów doktoranckich, o których mowa w art. 195” – już o tym 
wspominałem. Środki finansowe na ten cel mogą być przyznane, w drodze corocznego 
konkursu ogłaszanego przez ministra, na dofinansowanie kosztów wykorzystania 
infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych w ramach 
stacjonarnych studiów doktoranckich oraz na finansowanie stypendium doktoranckiego w 
okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 
4 lata. Dalsze zapisy nowelizacji ustawy opisują jednostki, które mogą składać te wnioski, 
opisują również wartość tych stypendiów, tak że to na pewno są ważne zapisy. 

Ustawa wprowadza także zmianę w zakresie wyłaniania przewodniczącego centralnej 
komisji, stanowiąc, że prezes Rady Ministrów powołuje przewodniczącego centralnej komisji 
z grona jej członków, w miejsce dotychczasowego przepisu, który stanowił, że prezes Rady 
Ministrów powołuje przewodniczącego spośród 2 kandydatów przedstawionych przez 
centralną komisję. W tym zakresie była w czasie posiedzenia komisji przeprowadzona 
dyskusja. Zgłoszono poprawkę, która nie zyskała poparcia. 

Trzeba też jeszcze powiedzieć, że dyskutowano na temat czasu wejścia w życie tej ustawy. 
Okres ten jest wyjątkowo krótki. Legislator zwracał uwagę, że tego typu postanowienia 
stosuje się w sytuacjach rzeczywiście ważnych. W art. 8 ustawy mówi się: „Ustawa wchodzi 
w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia”. Chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście 
sprawy regulowane tą ustawą wymagają szybkiego rozstrzygnięcia. Jeśli program „Doktorat 
wdrożeniowy” miałby zacząć funkcjonować w roku akademickim 2017/2018, to ustawa musi 
na tyle szybko wejść w życie, aby minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego 
mógł szybko wydać akty wykonawcze, ponieważ rekrutacja na te studia odbywa się w 
krótkim czasie. Także pozostałe sprawy nie potrzebują zwłoki. Dlatego komisja po dyskusji 
poparła wniosek do Wysokiej Izby o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo. 
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