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WSTĘP 
 

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością przedstawiam Państwu wybór 

porad przygotowanych w odpowiedzi  

na zapytania wpływające do Rzecznika Praw 

Doktoranta Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów. Porady zostały przygotowane 

przez członków Zespołu Prawnego Rzecznika 

Praw Doktoranta w 2020 r. i odnoszą się  

do aktualnego stanu prawnego. 

W części I zamieszczono opinie odnoszące się do studiów doktoranckich, zaś 

w części II – przygotowane z myślą o doktorantach ze szkół doktorskich. Tak 

więc w publikowanym zbiorze uwzględniono złożony stan prawny okresu 

przejściowego: normy już formalnie uchylone, do których odwołują się 

jednak regulacje przejściowe ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), a także normy obowiązującej ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 

85 ze zm.). 

W prezentowanym zbiorze znajduje się wybór opinii odnoszących się  

do różnorodnych zagadnień, które najczęściej wywołują wątpliwości  

i są przedmiotem sporów pomiędzy doktorantami a podmiotami 

prowadzącymi studia doktoranckie i szkoły doktorskie. Są to przede 

wszystkim zagadnienia związane z przedłużeniami studiów doktoranckich, 

skreśleniami z listy doktorantów, stypendiami i systemem wsparcia 

doktorantów, przewodami doktorskimi i postępowaniami w sprawie 

nadania stopnia doktora, praktykami w toku studiów itp. Pomimo tego,  

że udzielone zwracającym się do Rzecznika Praw Doktoranta odpowiedzi 

odnoszą się do konkretnych stanów faktycznych i prawnych należy sądzić,  

iż mogą okazać się przydatne także dla innych osób, których sytuacja jest 

analogiczna. Niemniej jednak zastrzegamy, że prezentowane opinie wyrażają 

poglądy ich Autorów oraz Rzecznika Praw Doktoranta i zwykle nie 

pretendują do jedynej lub wiążącej wykładni norm prawnych, na tle których 

zostały wydane.  
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Każda z prezentowanych porad wskazuje na stan prawny i faktyczny,  

na podstawie którego została przygotowana, wylicza podstawy prawne, 

zawiera szczegółową analizę prawną oraz wnioski końcowe. 

Autorami prezentowanych porad i opinii są doktoranci-prawnicy z różnych 

ośrodków akademickich w Polsce, wolontaryjnie pracujący w Zespole 

Prawnym Rzecznika Praw Doktoranta: Katarzyna Arciszewska, Alexander 

Martin Juranek, Jakub Krawczyk, Kamil Majewski, Magdalena Osińska-

Wilińska, Barbara Pietrzyk-Tobiasz, Katarzyna Skalska, Urszula Wójcik, 

Grzegorz Zębik. Wyrażam tu ogromną wdzięczność za znaczny wkład pracy 

włożony w opracowanie odpowiedzi na zapytania wniesione do Rzecznika. 

Wyrażam jednocześnie nadzieję, że trud ten zaprocentuje podniesieniem 

świadomości prawnej Doktorantów w Polsce, do których publikacja ta jest 

przede wszystkim skierowana. Jeśli znajdziecie tu Państwo odpowiedzi  

na pytania, które Was nurtują, to przyniesie to nam dodatkową satysfakcję  

z dobrze wykonanej pracy. 

Zachęcam do lektury z prośbą o życzliwe przyjęcie i ze świadomością, że nic 

nie jest tak doskonałe, by nie mogło być jeszcze lepsze. 

 

Z poważaniem 

 

Rzecznik Praw Doktoranta 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

Grudzień 2020 r. 
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CZĘŚĆ I. 

STUDIA DOKTORANCKIE 
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Zasadność odmowy przyznania stypendium doktoranckiego  
doktorantom z przedłużonym okresem  

odbywania studiów doktoranckich 

I. Stan prawny: 31 marca 2020 r. 
 
II. Stan faktyczny 
Pytający jest doktorantem V roku studiów doktoranckich na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu Warszawskiego. W ubiegłym roku pytający złożył wniosek o przyznanie 
podstawowego stypendium doktoranckiego na rok 2019/2020. Według harmonogramu 
składania wniosków w przedmiotowej jednostce, komplet dokumentów w formie 
elektronicznej oraz papierowej został złożony w USOS oraz w dziekanacie przed  
10 września 2019 r. Przed wydaniem decyzji w sprawie zmianie uległo także zarządzenie 
Rektora w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich  
na Uniwersytecie Warszawskim. W dniu 12 lutego 2020 r. Pytający otrzymał decyzję 
odmowną w uzasadnieniu, której Uczelnia powołała się na brak środków finansowych  
na stypendia dla doktorantów którym przedłużono okres odbywania studiów 
doktoranckich po ostatnim roku studiów doktoranckich określonym w ich programie. 
Wobec powyższej sytuacji pytający skierował następujące pytania: 
1. Czy doręczona decyzja nie powinna być oparta na wcześniejszym zarządzeniu Rektora 

UW nr 75 z dnia 03 listopada 2017 r.? 
2. Czy w odniesieniu do wydanej decyzji, spełnienie wymagań nie implikuje wydania 

pozytywnej rekomendacji do przyznania stypendium? 
3. Czy wydanie decyzji po upływie 5. miesięcy nie stanowiło przekroczenia czasu  

na wydanie decyzji? 
4. Czy uzasadnienie decyzji powinno zawierać informację, ile wynosił odsetek 

doktorantów, którym przyznano stypendia w liczbie doktorantów w jednostce w roku 
2015/2016? 

 
III. Podstawa prawna 
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 85; dalej: PSWN). 
2. Ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (nieobowiązująca – ostatni 

tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.; dalej: PSW).  
3. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.; dalej: PW PSWN). 
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.; dalej: KPA). 
5. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) 
6. Zarządzenie nr 148 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 października  

2019 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich  
na Uniwersytecie Warszawskim. 

 
IV. Analiza prawna 
Ad 1. Zmiana zarządzenia Rektora w sprawie warunków i trybu przyznawania 
stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, która miała miejsce w dniu  
7 października 2019 r. pozostaje bez znaczenia dla wydanej w sprawie decyzji. Przyczyny 
odmownej decyzji znalazły swoje podstawy w sytuacji ekonomicznej uczelni. Niemniej 
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należy wskazać, iż przepisy jasno nie wskazują, z jakim wyprzedzeniem powinny być 
przyjmowane akty wewnętrzne uczelni. Przyjęcie nowego regulaminu w toku procedury 
aplikowania o stypendia uniemożliwiło adresatom norm prawnych – doktorantom – 
przygotowanie się do nowych kryteriów, które będą wyznacznikiem oceny złożonych 
przez nich wniosków. Praktyka taka jest sprzeczna z zasadą pewności prawa, mającą  
na celu ochronę sytuacji prawnej jednostek. Krytycznie należy odnieść się do faktu,  
iż wprowadzone w październiku 2019 r. zarządzenie zostało zastosowane do procedury 
przyznawania stypendiów za rok 2019/2020, a zatem Rektor nie wprowadził stosownego 
vacatio legis dla swojego zarządzenia. Niemniej porównując warunki, które powinien 
spełnić doktorant, który przedłużył okres odbywania studiów są one w tym przypadku 
jednolite, zatem bez znaczenia pozostawał fakt zastosowania nowego zarządzenia. 
 
Ad 2. Zgodnie z art. 285 ust. 1 PW PSWN: „Uczestnicy stacjonarnych studiów 
doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać 
stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 
pkt 3, w wysokości nie mniejszej niż 60 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 
asystenta, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 151 ust. 1 tej 
ustawy”. 
Kwestia stypendiów doktoranckich uregulowana była przede wszystkim w art. 200 PSW. 
Zgodnie z przywołaną normą prawną: 
1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium 

doktoranckie. 
2. Minimalne stypendium, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższe niż 60% 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach  
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

3. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz 
wysokości podejmuje w uczelni rektor, a w jednostce naukowej – jej dyrektor. 

4. (uchylony) 
5. Stypendia, o których mowa w ust. 1, w uczelni publicznej są finansowane  

w szczególności w ramach środków, o których mowa w art. 98 ust. 1, a w jednostkach 
naukowych w szczególności w ramach środków przewidzianych na rozwój kadr 
naukowych w przepisach o finansowaniu nauki. 

Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor na wniosek doktoranta, po dokonaniu jego 
oceny przez komisję doktorancką właściwej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia 
doktoranckie, zwaną dalej „komisją”, powołaną przez Rektora. Komisja po dokonaniu 
oceny wniosków, przekazuje Rektorowi listę doktorantów rekomendowanych  
do przyznania stypendiów doktoranckich wraz ze swoją opinią. Stypendium jest 
przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres 12 miesięcy, za każdy miesiąc  
z góry. Stypendia doktoranckie są przyznawane w drodze decyzji administracyjnej, a co 
za tym idzie podlegają regulacjom prawa administracyjnego. W przypadku stypendium 
doktoranckiego, o którym mowa w art. 200 PSW określenie „może otrzymać” stypendium 
oznacza jedynie uprawnienie doktoranta do otrzymywania stypendiów, nie stwarza 
natomiast obowiązku wypłaty stypendium każdemu doktorantowi w każdym przypadku 
po stronie Uczelni. Jednocześnie taka konstrukcja oznacza, że doktorant może 
kontynuować studia doktoranckie bez otrzymywania stypendium. W tym zakresie 
organem decyzyjnym jest Rektor, który – według własnego uznania (ograniczonego 
regulaminem) – może przyznać stypendium doktoranckie, bądź nie. W przypadku 
doktorantów przedłużających okres odbywania studiów doktoranckich § 2 ust.  
6 zarządzenia nr 148 Rektora UW przewiduje, iż doktorant taki „może otrzymać 
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stypendium”. Zastosowany zwrot „może otrzymać” nie nakłada na organy uczelni 
obowiązku wydania decyzji pozytywnej wobec doktoranta, decyzja w tej sprawie jest 
wydawana w granicach uznania administracyjnego. W tym zakresie to właściwy organ 
decyduje, czy w konkretnym przypadku doktorant będący na przedłużeniu stypendium 
otrzyma. Oznacza to, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym Rektor nie ma obowiązku 
przyznania stypendium doktoranckiego. Oczywiście, przedstawioną w zapytaniu 
praktykę ocenić należy negatywnie, jako naruszającą interesy doktorantów, niemniej  
w świetle obowiązującego prawa jest ona dopuszczalna, bowiem to od decyzji Rektora 
zależy, czy stypendium doktoranckie zostanie przyznane czy też nie. Dotyczy to zarówno 
konkretnego przypadku, jak i kwestii polityki uczelni w zakresie obligatoryjności 
przyznawania stypendiów doktoranckich w uczelni w ogóle. 
Takie stanowisko znajduje również swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie Naczelnego 
Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 23 lipca 2019 r., sygn. akt I OSK 3643/18, LEX  
nr 2715284): „Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać 
stypendium doktoranckie, co oznacza, że decyzja administracyjna w tych sprawach  
ma charakter uznaniowy. Innymi słowy, przepis art. 200 ust. 1 PSW pozostawia organowi 
swobodę wyboru konsekwencji prawnych faktów uznanych za udowodnione. Uprawnia 
to m.in. organ prowadzący postępowania do wydania decyzji niezgodnej z żądaniem 
strony, w sytuacji, gdy przekracza to faktyczne możliwości organu do realizacji 
potencjalnie przyznanego uprawnienia”. 
Odnosząc się zaś do omawianego przypadku należy wskazać, iż zgodnie z orzeczeniem 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2018 r. (sygn. akt  
II SA/Sz 527/18, LEX nr 2547251) względy ekonomiczne, tj. brak środków finansowych 
na konkretne stypendia może stanowić podstawę do wydania decyzji odmownej: 
„Ewidentnie zatem przyczyną odmowy przyznania stypendium doktoranckiego skarżącej 
były względy fiskalne, a nie ocena jej dorobku i osiągnięć naukowych, a skoro tak,  
to należałoby rozważyć czy odmowa przyznania stypendium doktoranckiego może mieć 
podłoże ekonomiczne, innymi słowy, czy może być podyktowana trudną sytuacją 
materialną uczelni bądź wydziału. W ocenie sądu na tak postawione pytanie należy 
udzielić odpowiedzi twierdzącej”. Konsekwencją powyższego – w ocenie WSA – jest 
konieczność, w przypadku powoływania się na brak środków jako przyczynę odmowy 
przyznania stypendium doktoranckiego, szczegółowego wykazania, jakimi środkami  
na studia doktoranckie oraz kto dysponował w chwili złożenia wniosku i na co środki  
te były przeznaczone, jeśli w planach finansowych przyznania stypendiów doktoranckich 
nie przewidziano. Ma to o tyle istotne znaczenie, że są to środki publiczne, a skoro tak,  
to sposób gospodarowania nimi jest jawny. 
 
Ad 3. Odpowiadając na pytanie należy wskazać, iż wydawana przez organ uczelni decyzja 
jest decyzją administracyjną, a zatem podlegającą regulacjom zawartym KPA. Przepisy 
PSWN nie wprowadzają odmiennych terminów załatwiania spraw niż wynikające z KPA. 
Zgodnie z art. 35 § 1 KPA sprawy powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki. 
Sformułowanie to powinno się traktować jako zakaz nieuzasadnionego 
skomplikowaniem sprawy długiego prowadzenia postępowania oraz obowiązek unikania 
przetrzymywania sprawy bez nadawania jej biegu, bądź też prowadzenia jej w sposób 
przewlekły, cechujący się niepotrzebnymi przerwami. W przypadku spraw 
wymagających przeprowadzenia postępowania dowodowego powinien być to termin nie 
dłuższy niż miesiąc, zaś w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych maksymalnie 
2 miesiące. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż wspomniane terminy są terminami 
procesowymi, zaś ich upływ nie pozbawia organu kompetencji do rozstrzygnięcia sprawy 
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i wydania decyzji. Niedochowanie terminów rodzi jedynie skutki przewidziane w art.  
36 (obowiązek powiadomienia strony o niezałatwieniu sprawy) i 38 KPA 
(odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa pracownika winnego niezałatwienia 
sprawy). Tym samym w niniejszym stanie faktycznym wydanie decyzji po upływie  
5. miesięcy nie ma znaczenia dla oceny legalności rozstrzygnięcia w przedmiocie odmowy 
przyznania stypendium doktoranta. 
 
Ad 4. Wyjaśnić w tym miejscu należy, że korzystanie z uznania administracyjnego 
oznacza, iż organ ma w sprawie prawo wyboru treści rozstrzygnięcia, jednakże wybór 
taki nie może być dowolny, a więc musi wynikać z zebranego w sprawie materiału 
dowodowego, a w następnej kolejności wyczerpującego uzasadnienia. Powinien także 
uwzględniać regulacje regulaminu stypendialnego. 
Można przyjąć, że skoro decyzja w przedmiocie przyznania stypendium doktoranckiego 
jest decyzją uznaniową, to brak pozytywnego załatwienia wniosku doktoranta, przy 
uzyskaniu przez niego pozytywnej rekomendacji, tj. po spełnieniu pozostałych 
przesłanek niezbędnych do przyznania stypendium, może, jak już wyżej wskazano, 
wiązać się z sytuacją ekonomiczną uczelni, w takim przypadku jednak organ orzekający 
winien wyjaśnić powody odmowy, a stosowna dokumentacja powinna być także 
dołączona do akt sprawy. Odmienna interpretacja przepisów ustawy PSW prowadziłaby 
bowiem do przyjęcia, że rektor, który jest organem przyznającym stypendium – 
stosownie do art. 200 ust. 3 tej ustawy, nie ma żadnego wpływu na przeznaczenie 
środków na stypendia doktoranckie, a powoływanie komisji stypendialnych  
na wydziałach, w których dziekani nie przewidzieli możliwości przyznania stypendiów 
doktoranckich i rozpatrywanie przez te komisje wniosków o przyznanie stypendiów jest 
fikcją. 
Jak zauważył WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 24 lipca 2019 r., sygn. akt II SA/Po 
309/19, LEX nr 2707097: „Uznanie administracyjne definiuje się jako uprawnienie 
organu administracji do rozstrzygnięcia sprawy w różny sposób przy tym samym stanie 
faktycznym. Działanie w ramach uznania administracyjnego nakłada na organ obowiązek 
wyważenia interesu publicznego z indywidualnym interesem stron. Organ musi zatem 
każdorazowo zidentyfikować interes ogólny i wyczerpująco uzasadnić, że jest on na tyle 
doniosły, że w konflikcie z interesem stron uprawnienia indywidualne należy ograniczyć 
lub w ogóle odmówić ich uwzględnienia”. W związku z tym decyzje uznaniowe wymagają 
szerszego i przekonującego uzasadnienia. 
WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 24 lipca 2019 r., sygn. akt II SA/Po 309/19, LEX  
nr 2707097 stwierdził: „Decyzja, o jakiej mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o szkolnictwie 
wyższym jest decyzją uznaniową. Wskazuje na to wyrażenie »może« użyte w tekście 
prawnym. Oznacza ono, że organ orzekający na podstawie takiego przepisu nie jest 
związany sposobem załatwienia sprawy, ma wybór jednej z możliwości prawnych 
(przyznanie, odmowa przyznania). Kontrola sądowa takich decyzji nie może obejmować 
samego uznania; powinna dotyczyć w szczególności tego, czy wybór, o jakim mowa, został 
należycie umotywowany. Tego właśnie brak, zwłaszcza w decyzji z dnia [...] r., ale również 
w zaskarżonej decyzji, która nie przywołuje konkretnych dowodów w tym zakresie. 
Korzystanie z uznania administracyjnego oznacza, iż organ ma w sprawie prawo wyboru 
treści rozstrzygnięcia, jednakże wybór taki nie może być dowolny, a więc musi wynikać  
z zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w następnej kolejności wyczerpującego 
uzasadnienia. Można przyjąć, że skoro decyzja w przedmiocie przyznania stypendium 
doktoranckiego jest decyzją uznaniową, to brak pozytywnego załatwienia wniosku 
doktoranta, przy uzyskaniu przez niego pozytywnej rekomendacji Doktoranckiej Komisji 
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Stypendialnej, może wiązać się z sytuacją ekonomiczną uczelni. Wówczas jednak organ 
orzekający winien wyjaśnić powody odmowy, przedstawiając jakimi środkami oraz kto 
dysponował nimi w chwili złożenia wniosku i na co środki te były przeznaczone, jeśli  
w planach finansowych stypendiów doktoranckich nie przewidziano. Stosowna 
dokumentacja powinna być także dołączona do akt sprawy”. 
Analogiczne rozważania powinny być poczynione w uzasadnieniu kwestionowanej 
decyzji stypendialnej. 
Skoro w stosunku do uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed 
rokiem akademickim 2017/2018 obowiązuje zasada, że procentowy udział doktorantów, 
którym przyznano stypendium doktoranckie, w liczbie uczestników studiów 
doktoranckich nie może być mniejszy niż procentowy udział liczby uczestników studiów 
doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie w roku akademickim 
2015/2016, wynikająca z art. 195a PSW w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia  
23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 
innych ustaw, to stosowne dane powinny zostać zamieszczone w uzasadnieniu decyzji. 
Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 maja 2020 r., sygn. akt  
I OSK 487/19, LEX nr 3047265, niewyjaśnienie przez organ w decyzji stypendialnej, jaka 
była proporcja liczby doktorantów otrzymujących stypendium w liczbie doktorantów 
ogółem w roku akademickim 2015/2016, jest podstawą do jej uchylenia. NSA zaznaczył 
przy tym, że: „Autonomia szkolnictwa wyższego jest określona w ustawie, a jej zakres 
musi uwzględniać standardy postępowania w demokratycznym społeczeństwie.  
Do takich zalicza się też prawidłowe uzasadnienie decyzji, gdyż tylko taka sytuacja 
zapewnia pełną realizację prawa do procesu sądowego”. 
 
V. Wnioski końcowe 
Podsumowując należy wskazać, że w świetle przywołanych przepisów prawa uczelnia nie 
ma bezwzględnego obowiązku zapewnienia stypendium doktoranckiego uczestnikom 
studiów doktoranckich. W przypadku wydania przez organ decyzji odmownej, w której 
powołano się na brak środków finansowych, okoliczności te powinny zostać w sposób 
dokładny udokumentowane tak, aby nie pozostawiały żadnych wątpliwości.  
W szczególności w uzasadnieniu decyzji powinien być wskazany procentowy udziału 
doktorantów, którym przyznano stypendium w danym roku akad. oraz w roku akad. 
2015/2016, aby osoba wnioskująca o przyznanie stypendium mogła dokonać kontroli 
wydanej decyzji. Ewentualna decyzja odmowna wymaga szerokiego uzasadnienia. 

 

Wypłata stypendium doktoranckiego  
w przypadku przedterminowego ukończenia studiów doktoranckich 

 

I. Stan prawny: 13 lipca 2020 r. 
 

II. Stan faktyczny 

Niniejsza opinia została przygotowana w odpowiedzi na pytanie skierowane do Zespołu 

Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów w dniu  

26 czerwca 2020 r.  
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Doktorantka IV roku studiów doktoranckich przygotowuje się do obrony rozprawy 

doktorskiej, która ma nastąpić w lipcu 2020 r. Nadanie stopnia doktora przewidywane 

jest na posiedzeniu rady naukowej w sierpniu 2020 r. Doktorantka posiada ostateczną 

decyzję administracyjną, którą przyznano jej stypendium doktoranckie na okres od dnia 

1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. Czy doktorantka otrzyma stypendium 

doktoranckie za miesiące sierpień i wrzesień 2020 r.? 

 

III. Podstawa prawna 

1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (ostatni tekst jedn.: 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.; dalej: PSW); 

2. ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.; dalej: PW PSWN); 

3. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn,: 

Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.; dalej: PSWN); 

4. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w 

sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1696); 

5. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2020 r. poz. 226); 

6. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256; dalej: KPA). 
 

IV. Analiza prawna 

Art. 279 ust. 1 PW PSWN przewiduje kontynuację prowadzenia studiów doktoranckich 

rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, w tym także zasad przyznawania 

stypendium doktoranckiego. Przepis art. 280 powołanej ustawy wskazuje na sposób 

obliczania proporcji liczby uczestników studiów doktoranckich, którym przyznano 

stypendium doktoranckie do liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 

ogółem. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na podstawie art. 200 ust.  

1 uchylonej już ustawy PSW. Aktem wykonawczym do tej ustawy jest rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów 

doktoranckich i stypendiów doktoranckich, które w § 15 ust. 5 stanowi: „Doktorantowi 

otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie  

w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał 

wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia 

studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki 

finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie 

stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres 
odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy”.  

W przytoczonej normie wątpliwości może budzić pojęcie „ukończenia studiów 

doktoranckich”. Zostało ono wyjaśnione w definicji legalnej studiów trzeciego stopnia, 

zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 10 PSW, gdzie zdefiniowano je jako „studia doktoranckie, 

prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy 
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Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy 

działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych 

przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego 

stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia”. Z kolei kwalifikacje 

trzeciego stopnia, to – w myśl art. 2 ust. 1 pkt 18h wspomnianej ustawy – „uzyskanie,  

w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy 

z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach  

i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki  

w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie 

dyscypliny artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem”. Jak stanowi art. 8 pkt 

11 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dyplom 

doktorski potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Natomiast zgodnie z art. 179 ust. 1 PSWN dyplom doktorski otrzymuje osoba, której 

nadano stopień doktora. Tak więc ukończenie studiów doktoranckich jest tożsame 

z uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia, potwierdzanych dyplomem 
doktorskim, który może otrzymać jedynie osoba, której nadano stopień doktora. 

 

V. Wnioski 

W przedstawionym wyżej stanie faktycznym i prawnym ukończenie studiów 

doktoranckich nastąpi z chwilą uzyskania stopnia doktora, co ziści się 

najprawdopodobniej w sierpniu 2020 r. i do tego miesiąca stypendium doktoranckie 

niewątpliwie będzie przysługiwało. Natomiast kwestia wypłaty stypendium za miesiąc 

wrzesień 2020 r. jest uwarunkowana „uzyskaniem wyróżniającej oceny rozprawy 

doktorskiej”. Kwestia interpretacji owego wyróżnienia jest pozostawiona zwyczajom lub 

regulacjom regulaminowym.  

Niemniej jednak należy zauważyć, że w obrocie prawnym nadal będzie pozostawała 

ostateczna decyzja o przyznaniu doktorantce stypendium. Zgodnie z zasadą trwałości 

decyzji, wyrażoną w art. 16 § 1 KPA uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej może 

nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych.  

W doktrynie podniesiono, że „byt większości decyzji podejmowanych przez organy 

uczelni, a przede wszystkim wykonalność określonych w nich praw i obowiązków, 

uzależnione są – z mocy prawa – od posiadanego przez ich adresatów statusu studenta 

bądź doktoranta. Jego utrata przerywa zatem obowiązywanie decyzji wydanych  

w stosunku do danej osoby bez konieczności sięgania po tryb określony w art. 162 § 1 pkt 

1 k.p.a.” (P. Dańczak, Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów  

i doktorantów, Warszawa 2015, s. 348-349). W myśl przywołanej normy, organ 

administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej 

wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej 

decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie 

strony. W ustawie z 2005 r. nie przewidziano konieczności stwierdzenia wygaśnięcia 

decyzji stypendialnej w stosunku do osoby, która ukończyła studia doktoranckie. Nie 

wydaje się, żeby leżało to w interesie społecznym, a na pewno nie w interesie strony.  

W tej sytuacji należy uznać, że taka decyzja staje się bezprzedmiotowa z mocy prawa – 
bez konieczności stwierdzania tej okoliczności aktem administracyjnym. 
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Dopuszczalność wprowadzenia przez uczelnię wyższą ograniczeń  
w dostępie do stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 
zadań projakościowych w sytuacji kształcenia  
na dwóch kierunkach studiów doktoranckich 

 

I. Stan prawny: 14 czerwca 2020 r. 

 
II. Stan faktyczny 

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

w dniu 10 czerwca 2020 r. wpłynęło zapytanie w przedmiocie planowanych zmian zasad 

przyznawania stypendium doktoranckiego na UMCS w Lublinie (zarządzenie Nr 46/2020 

Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2020 r. 

zmieniające zarządzenie nr 57/ 2017 Rektora UMCS z dnia 2 października 2017 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz 

zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych).  

Przepisami, które budzą kontrowersje i w związku z tym wymagają analizy prawnej,  

są § 4 pkt 3 i 5 Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych. Pierwszy ze wskazanych punktów wprowadza ograniczenie 

możliwości pobierania przez doktoranta stypendium doktoranckiego do maksymalnie 

sześciu lat, drugi zaś wprowadza zasadę, zgodnie z którą doktorant kształcący się 

jednocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów doktoranckich, może pobierać 

stypendium doktoranckie wyłącznie na jednym z nich. 

 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U.  

z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.); dalej: PSWN; 

2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.); dalej:  

PW PSWN; 

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (ostatni t.j.: Dz.U.  

z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.); dalej: PSW. 

 

IV. Analiza prawna 

1. Możliwość ograniczenia czasu pobierania przez doktoranta stypendium 

doktoranckiego do 6 lat. 

Zgodnie z art. 209 PSWN łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego  

w szkołach doktorskich nie może przekroczyć czterech lat. Z literalnego brzmienia 
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przywołanego przepisu wynika, że w sytuacji, gdy doktorant przekroczył wskazany okres 

czasu (np. podejmując po upływie czterech lat kolejne studia doktoranckich, czy 

zmieniając po czterech latach dyscyplinę naukową) to, bez względu na przyczynę, traci 

uprawnienia do otrzymania kolejnych stypendiów doktoranckich. Ponadto w PSWN 

wprost przewidziane są wyjątki od powyższej reguły: okres zawieszenia kształcenia  

w szkole doktorskiej (który nie wlicza się do ww. czterech lat) oraz przypadek, gdy szkołą 

doktorska zaprzestała szkolenia w danej dyscyplinie i brak jest innej szkoły doktorskiej, 

w której doktorant mógłby kontynuować swoje studia (okres nieukończonych studiów 

także nie podlega wliczeniu do ustawowego limitu czasu pobierania stypendium 

doktoranckiego). W obliczu zamkniętego katalogu wyjątków ustawowych należy uznać, 

że niezależnie od tego, czy doktorant podjął wcześniej inne studia doktoranckie bądź jest 

jednocześnie studentem dwóch lub większej liczby szkół doktorskich, może on pobierać 

stypendium doktoranckie jedynie przez cztery lata odbywania studiów doktoranckich  

w szkołach doktorskich. 

Wskazane uregulowanie dotyczące limitu pobierania przez doktorantów stypendiów 

doktoranckich, zgodnie z PW PSWN, weszło w życie dnia 01 października 2019 r. 

Począwszy od wskazanej daty, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa przepisy rangi 

ustawowej mają pierwszeństwo nad przepisami tworzonych regulaminów i innych aktów 

wewnętrznych, które tym samym muszą być z nimi zgodne. Wprowadzenie przez uczelnię 

Pytającego dłuższego niż wynikający z PSWN limitu pobierania stypendium 
doktoranckiego, należy uznać za działanie niezgodne z prawem. 

Dodatkowo odnieść się należy do przypadku doktorantów, którzy rozpoczęli studia III 

stopnia w okresie obowiązywania poprzednich przepisów, tj. doktorantów niebędących 

studentami szkół doktorskich. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie  

w okresie obowiązywania poprzedniej ustawy PSW, zachowają prawo do świadczeń 

finansowanych z budżetu państwa do ukończenia studiów, jednakże nie dłużej niż  
do 2023 r. (art. 279 ust. 1 PW PSWN). 

 

2. Wyłączenie możliwości pobierania przez doktoranta stypendium doktoranckiego  
na więcej niż jednym kierunku studiów doktoranckich 

W odpowiedzi na powyższe pytanie należy wyróżnić dwie sytuacje: 

a) doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed dniem 01 października 2019 r. 

W odniesieniu do wskazanej grupy doktorantów, zgodnie z PW PSWN, znajdują 

zastosowanie przepisy poprzedniej PSW. W tym przedmiocie brak jest ustawowego 

zakazu pobierania stypendium doktoranckiego przez osobę odbywającą studia 

doktoranckie z więcej niż jednej dyscypliny nauki. Praktyka uczelni wyższych w tym 

zakresie jest jednak różna. Zdaniem Krajowej Reprezentacji Doktorantów nie ma jednak 

wyraźnych przeszkód prawnych, aby doktorant pobierał stypendium doktoranckie  

na więcej niż jednych studiach doktoranckich, o ile wykazuje się wystarczającymi 

osiągnięciami i spełnia kryteria stypendialne. Krajowa Reprezentacja Doktorantów zajęła 

w tym przedmiocie oficjalne stanowisko, które dostępne jest pod linkiem: 

https://tinyurl.com/Kilka-stypendiow-KRD  

https://tinyurl.com/Kilka-stypendiow-KRD
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b) doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w szkole doktorskiej od dnia  

01 października 2019 r. 

W odniesieniu do wskazanej grupy doktorantów znajduje zastosowanie PSWN. Zgodnie  

z art. 200 ust. 7 PSWN: „Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole 

doktorskiej”. Przytoczona norma powoduje, że nie może wystąpić sytuacja 

równoczesnego pobierania stypendium w kilku szkołach doktorskich. Natomiast 

ustawodawca nie uregulował kwestii równoczesnego pobierania stypendium na studiach 

doktoranckich i w szkole doktorskiej. Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują 

żadnych ograniczeń w zakresie możliwości pobierania przez doktorantów stypendium 

doktoranckiego na studiach doktoranckich i w szkole doktorskiej. Należy uznać, że nie jest 

to legislacyjne przeoczenie, lecz świadomie przyjęte rozwiązanie. Tego typu ograniczenia 

bowiem zostały przewidziane wprost w odniesieniu do innych stypendiów 

przyznawanych studentom (zob. art. 93 PSWN). Stypendium doktoranckie jest 

szczególnym rodzajem wsparcia materialnego, kompleksowo uregulowanym przepisami 

PSWN. Jedynymi ograniczeniami w zakresie jego przyznawania jest ustawowo określony 

maksymalny okres jego pobierania, tj. cztery lata (art. 209 ust. 2 PSWN) oraz fakt 

nieposiadania przez doktoranta stopnia doktora (art. 209 ust. 1 PSWN). Wprowadzanie 

dalszych ograniczeń może zaś zostać uznane za dyskryminację doktorantów, którzy 

podejmują zwiększony trud rozwijając swą wiedzę w kilku dyscyplinach naukowych –  

w różnych formach kształcenia (studia doktoranckie i szkoła doktorska). 

 

V. Wnioski 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami PSWN łączny okres otrzymywania stypendium 

doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć czterech lat. 

Wprowadzanie w tym przedmiocie innych uregulowań stanowi działanie sprzeczne  

z prawem. 

2. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w okresie obowiązywania 

poprzedniej ustawy PSW, zachowają prawo do świadczeń finansowanych z budżetu 

państwa do ukończenia studiów, jednakże nie dłużej niż do 2023 r. 

3. W opinii Krajowej Reprezentacji Doktorantów doktoranci, którzy rozpoczęli studia 

doktoranckie przed 01 października 2019 r., powinni mieć prawo do pobierania 

stypendium doktoranckiego na więcej niż jednej dyscyplinie studiów doktoranckich. 

4. W opinii Rzecznika Praw Doktoranta indyferentne z punktu widzenia ograniczeń 

ustawowych jest równoczesne otrzymywanie stypendium na studiach doktoranckich 

i w szkole doktorskiej. Ponieważ jest to materia ustawowa, dlatego niedopuszczalne 

jest wprowadzanie takich ograniczeń aktami podustawowymi (regulaminami). 

Rzecznik Praw Doktoranta zwrócił się do Rektora UMCS z wystąpieniem w sprawie 

zmiany omówionych przepisów. 
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Możliwość ubiegania się o stypendium doktoranckie  
w okresie przedłużenia studiów doktoranckich 

 

I. Stan prawny: 17 października 2020 r. 

Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena dopuszczalności otrzymywania stypendium 

doktoranckiego podczas okresu przedłużenia studiów po uprzednim jego pobieraniu 
w czasie urlopu macierzyńskiego. 

 

II. Stan faktyczny 

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD dnia 21 września 2020 r. 

wpłynęło zapytanie Opiekuna naukowego (pełniącego tę funkcję od grudnia 2014 r.) 

Doktorantki, która realizuje pracę doktorską w zespole w ramach Studium 

Doktoranckiego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk  

w Poznaniu. W czasie trwania studiów Doktorantka dwukrotnie przebywała na rocznym 

urlopie macierzyńskim, podczas którego pobierała stypendium doktoranckie. Jednakże – 

jak podkreśla Opiekun – nawet w tym okresie wykazywała się aktywnością naukową 

pisząc publikacje. Uchwałą Rady Naukowej IGR PAN w Poznaniu przewód doktorski 

Doktorantki został wszczęty w dniu 11 kwietnia 2019 r. 

Jednocześnie Opiekun Doktorantki wskazuje, że do zakończenia badań 

eksperymentalnych i napisania pracy doktorskiej potrzeba jeszcze czasu, co wiąże się  

z koniecznością przedłużenia okresu studiów doktoranckich do końca 2021 r.  

W związku z powyższym, Opiekun zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi  

na pytanie, czy uprzednie pobieranie stypendium doktoranckiego podczas urlopu 

macierzyńskiego, może skutkować niemożliwością ubiegania się o jego przyznanie  

w najbliższym roku, tj. na kolejnym przedłużeniu. 

 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (ostatni t.j. Dz.U.  

z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm. – w skrócie: PSW); 

2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 ze zm.; dalej: PW PSWN); 

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2017 r., poz. 

1696). 
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IV. Analiza prawna 

Na wstępie przypomnieć należy, że w związku z terminem rozpoczęcia przez Doktorantkę 

studiów doktoranckich kontynuuje Ona kształcenie na tzw. zasadach dotychczasowych, 

tj. w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (PSW). Przesądza to art. 

279 ust. 1 PW PSWN: „Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 

2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia  
31 grudnia 2023 r.” 

Zgodnie z art. 200 ust. 1 PSW, uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może 

otrzymywać stypendium doktoranckie. Decyzję o przyznaniu stypendium 

doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni rektor,  

a w jednostce naukowej – jej dyrektor (art. 200 ust. 3 PSW).  

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 201 ust. 1 PSW, przepisy regulujące 

warunki i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich oraz warunki i tryb przedłużania 

studiów doktoranckich zostały określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 
doktoranckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1696).  

Zgodnie z postanowieniami w/w rozporządzenia: 

§ 7. 

1. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może przedłużyć okres 

odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku 

uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych 

badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż  

o 2 lata. 

2. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może ponadto przedłużyć 

okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta  
z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku: 

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 

2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 

3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub 
dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, 

4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

– łącznie nie dłużej niż o rok. 

3. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo 

przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający 

czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz  

z 2017 r. poz. 60 i 962), zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia 

w zajęciach. 
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§ 15. 

3. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor uczelni 

albo dyrektor jednostki naukowej może przyznać doktorantowi stypendium 

doktoranckie w tym okresie. 

W świetle powyższego zwrócić uwagę należy na § 15 ust. 3 w/w rozporządzenia, który 

pozostawił jednostkom prowadzącym kształcenie pewną swobodę w określeniu zasad 

przyznawania stypendiów doktoranckich w okresie przedłużenia studiów III stopnia. 

Pozwala to na kształtowanie warunków przyznawania stypendiów w zakresie 

nieuregulowanym przepisami prawa powszechnie obowiązującego w drodze 

wewnętrznych regulacji podmiotów prowadzących studia doktoranckie. Zarówno 

bowiem przepisy ustawy PSW, jak i w/w rozporządzenia, nie precyzują kwestii 

związanych z przyznawaniem stypendium doktoranckiego w okresie przedłużeń. W tym 

kontekście trzeba zauważyć, że przepisy zawarte w tych aktach normatywnych nie 

pozbawiają doktorantów a limine możliwości ubiegania się o stypendium w okresie 

przedłużenia studiów. Jednakże – z drugiej strony – nie oznacza to pewnego 

„automatyzmu” w ich przyznawaniu. Jak zostało wskazane wyżej, przyznawanie 

stypendiów w okresie przedłużeń to materia, która powinna zostać określona  

i sprecyzowana w drodze regulacji wewnętrznych (regulaminów) podmiotów 

prowadzących kształcenie doktorantów. Regulacje te mogą przewidywać możliwość 

ubiegania się o takie stypendium w okresie przedłużenia studiów doktoranckich, ale 
mogą także wprowadzać określone ograniczenia w tym zakresie. 

W przedstawionym stanie faktycznym możliwość otrzymywania stypendium 

doktoranckiego na przedłużeniu po uprzednim jego pobieraniu w czasie urlopu 

macierzyńskiego będzie zależała więc przede wszystkim od regulacji wewnętrznych 

Instytutu prowadzącego studia doktoranckie. W omawianej sytuacji konieczne jest zatem 

przeanalizowanie odpowiednich regulacji (regulaminów) odnoszących się  

do zasad przyznawania stypendium doktoranckiego w danej jednostce. Dostępny na 

stronie internetowej tekst obowiązującego Regulaminu Środowiskowego Studium 

Doktoranckiego Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 

(https://portal.ichb.pl/rekrutacja-regulamin-sprawy-ogolne; dostęp: 15 października 

2020 r.) nie zawiera szczegółowych regulacji w sprawach stypendialnych (zapewne 

dotyczy tej materii odrębny regulamin, którego nie opublikowano na stronie 

internetowej). 

Jeśli więc możliwość ubiegania się o to stypendium nie została w regulaminach Studium 

wyłączona, to oznacza to, że Doktorantka może starać się o jego przyznanie. Ponadto 

należy podkreślić, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stoją  

na przeszkodzie pobieraniu stypendium w sytuacji przedstawionej przez Pytającą. 

Konkludując, w niniejszym stanie faktycznym doktorantka będzie mogła ubiegać się 

o stypendium doktoranckie, jeżeli w wewnętrznym regulaminie stypendialnym Instytutu 

Chemii Bioorganicznej PAN nie zastrzeżono inaczej. 

 

 

https://portal.ichb.pl/rekrutacja-regulamin-sprawy-ogolne
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V. Wnioski 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich określa m.in. warunki 

przedłużania studiów doktoranckich. W § 15 pkt 3 w/w rozporządzenia ustawodawca 

pozostawił podmiotom prowadzącym studia doktoranckie swobodę w kształtowaniu 

warunków przyznawania stypendium doktoranckiego w okresie przedłużenia studiów. 

Materia ta powinna zatem zostać uregulowana poprzez uchwalenie stosownych aktów 

wewnętrznych. 

W przedstawionym stanie faktycznym uznać należy, że możliwość przyznania 

doktorantce stypendium doktoranckiego na przedłużeniu po uprzednim jego 

pobieraniu w czasie urlopu macierzyńskiego będzie zależała od warunków 

przyznawania tego stypendium określonych w odpowiednich regulacjach instytutu 

PAN, w którym odbywa studia. Należy także pamiętać, że przyznanie stypendium  

w takiej sytuacji nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

 

Dopuszczalność odbywania obowiązkowych praktyk doktoranckich  
w okresie przedłużenia studiów doktoranckich 

 

I. Stan prawny: 10 października 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny 

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD dnia 26 września 2020 r. 

wpłynęło zapytanie Doktoranta Uniwersytetu Szczecińskiego (dalej: Doktorant, 

Pytający), dotyczące obowiązkowych praktyk dydaktycznych. Doktorant rozpoczął studia 

doktoranckie w 2016 r., zgodnie z programem studiów powinien je ukończyć w 2020 r., 

jednak ze względu na stan zdrowia (orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 

znacznym) i duże obciążenia wynikające z obowiązków dydaktycznych, złożył wniosek  

o przedłużenie studiów o rok (do 30 września 2021 r.) i uzyskał na to zgodę. Jednak 

pomimo pozostawania w okresie przedłużenia studiów doktoranckich, Doktorant nadal 

został obarczony obowiązkami dydaktycznymi, związanymi z obowiązkowymi 

praktykami doktoranckimi. Pytający odbywał praktyki dydaktyczne na każdym roku 

studiów. 

Przedmiotem niniejszej opinii jest ustalenie, czy doktorant jest obowiązany do odbywania 

praktyk doktoranckich w okresie przedłużenia studiów.  

 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1740 (w skrócie: KC); 
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2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, ostatni tekst jedn.  

Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm. (w skrócie: PSW); 

3. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. poz. 1669 z późn. zm. (w skrócie: PW PSWN); 

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tekst jedn.  
Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm. (w skrócie: PSWN);  

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. 

w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach 

naukowych, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 172 (w skrócie: rozporządzenie MNiSW  
z dnia 1 września 2011 r.); 

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich, Dz.U. poz. 1696  
(w skrócie: rozporządzenie MNiSW z dnia 9 sierpnia 2017 r.); 

7. Uchwała Nr 18/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 marca 2017 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich (dalej: Regulamin). 

 

IV. Analiza prawna 

Na wstępie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 279 ust. 1 PW PSWN studia doktoranckie 

rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach 

dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Na tej zasadzie należy 

stwierdzić, iż do przedmiotowej sprawy, ze względu na rozpoczęcie przez doktoranta 

studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 nie znajdą zastosowania 

przepisy PSWN. Właściwą podstawę prawną w takim wypadku będzie natomiast 

stanowić PSW i akty wykonawcze do niej – mimo ich uchylenia. 

Zgodnie z art. 197 ust. 3 PSW uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w uczelni 

mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć 

dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zajęć 

dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów nie może przekraczać 

dziewięćdziesięciu godzin rocznie. Powyższy obowiązek został ponadto dodatkowo 

doprecyzowany w § 6 ust. 1 rozporządzenia MNiSW z dnia 1 września 2011 r., który 

stanowił, iż wymiar praktyk, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub 

uczestniczenia w ich prowadzeniu dla doktorantów kształcących się na studiach 

doktoranckich w uczelni, nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin 

rocznie. Jedynie doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, 

prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest 

zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych (§ 6 ust. 2). 

Na tej podstawie należy stwierdzić, iż – co do zasady – osoby posiadające status 

doktoranta mają obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

Kwestie związane z przedłużeniem studiów doktoranckich nie zostały bezpośrednio 

uregulowane w PSW, jednakże art. 201 ust. 1 tej ustawy poruczał ministrowi właściwemu 
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do spraw szkolnictwa wyższego określenie, w drodze rozporządzenia między innymi 

czasu trwania studiów i możliwości przedłużania go, w tym prawa do dodatkowego 

przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich o czas trwania urlopu 

macierzyńskiego, określonego w odrębnych przepisach, mając na uwadze potrzebę 

prawidłowego przygotowania do przeprowadzenia przewodu doktorskiego. W tym 

kontekście należy więc odnieść się do § 7 rozporządzenia MNiSW z dnia 9 sierpnia 2017 

r., zgodnie z którym kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może 

przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie 

doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności 

prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, 

łącznie nie dłużej niż o 2 lata (ust. 1). Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek 

doktoranta, może ponadto przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, 

zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach,  

w przypadku: 

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 

2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 

3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub 
dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, 

4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

– łącznie nie dłużej niż o rok (ust. 2). 

Z przytoczonej regulacji prawnej wynika, iż o ile przedłużenie okresu odbywania studiów 

automatycznie zwalnia doktoranta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, o tyle nie  

ma jasności, czy również zwalnia go z obowiązku odbycia praktyk zawodowych w formie 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, bowiem brak w tej kwestii jakiejkolwiek wypowiedzi 

prawodawcy. 

Jednakże należy mieć na względzie tę okoliczność, iż wymiar praktyk określa program 

studiów doktoranckich, którego realizacja należy do podstawowych obowiązków 

doktoranta (art. 197 ust. 2 PSW). W myśl art. 195 ust. 4a PSW studia doktoranckie trwają 

nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata. Wobec tego program studiów może 

obejmować maksymalnie cztery lata studiów, na których mogą się odbywać 

praktyki.  

Z treści zapytania wynika, że Pytający odbywa studia czteroletnie i korzysta z pierwszego 

ich przedłużenia. Okres przedłużenia studiów doktoranckich nie jest objęty 

programem studiów, zatem nie mogą być na nim przewidziane żadne praktyki. 

Nadto, skoro Pytający odbył cztery lata studiów i na każdym prowadził zajęcia 

(prawdopodobnie w maksymalnym wymiarze 90 godz. rocznie), to zrealizował już 

dopuszczalny maksymalny wymiar praktyk na studiach doktoranckich, wynoszący –  

w myśl art. 197 ust. 3 w związku z art. 195 ust. 4a PSW – 4 × 90 godz. = 360 godz. zajęć 

dydaktycznych. 

Na marginesie można wspomnieć, że zgodnie z art. 196 ust. 6 PSW organizację i tok 

studiów doktoranckich w zakresie nieuregulowanym w ustawie oraz w odrębnych 
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przepisach określa regulamin studiów doktoranckich. Powyższy przepis daje więc 

podstawę do unormowania pewnych kwestii w odrębny sposób w poszczególnych 

uczelniach.  

W związku z tym należy również odnieść się do uchwały Nr 18/2017 Senatu 

Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

studiów doktoranckich (dalej: Regulamin). Zgodnie z § 43 Regulaminu kierownik studiów 

doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo 

promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając 

jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w tych samych 

przypadkach, które wymieniono w rozporządzeniu MNiSW z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

W tym więc zakresie regulamin jedynie powiela regulacje zawarte w aktach powszechnie 

obowiązujących, nie tworząc żadnej nowości normatywnej. Nie odnosi się również  

do kwestii praktyk dydaktycznych w okresie przedłużenia studiów. 

Doktorant mógłby ewentualnie prowadzić zajęcia w ramach zawartej z uczelnią umowy 

cywilno-prawnej (umowy-zlecenia), za odpłatnością, jednakże doktorant nie musi 

przyjąć zaoferowanej mu propozycji (zasada swobody umów – art. 3531 KC). Ponadto 

należy zauważyć, że przedłużenie studiów doktoranckich ma na celu ich ukończenie. 

Następuje ono – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 PSW – poprzez uzyskanie kwalifikacji 

trzeciego stopnia, czyli poprzez uzyskanie w drodze przewodu doktorskiego stopnia 

naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub 

doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej (art. 2 ust. 

1 pkt 18h PSW). Doktorant znajdujący się na przedłużeniu studiów powinien 

intensyfikować wysiłki w celu ich ukończenia, tj. przygotowywania dysertacji, nie zaś 

zajmować się prowadzeniem zajęć dydaktycznych. Ma to szczególne znaczenie  

w przypadku osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym, która może oczekiwać 

szczególnego wsparcia ze strony uczelni, nie zaś obciążania ponadplanowymi 

obowiązkami. 

 

V. Wnioski 

Odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub 

uczestniczenie w ich prowadzeniu stanowi, co do zasady, obowiązek każdego doktoranta 

studiów doktoranckich. Znajduje to potwierdzenie w treści art. 197 ust. 3 PSW oraz  

§ 6 rozporządzenia MNiSW z dnia 1 września 2011 r. Wymiar praktyk wynika z programu 

studiów doktoranckich. Okres przedłużenia studiów doktoranckich nie jest przewidziany 

w programie studiów. Doktorant znajdujący się na przedłużeniu studiów 

doktoranckich nie ma obowiązku odbywania praktyk dydaktycznych w postaci 

prowadzenia albo współprowadzenia zajęć ze studentami. 
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Przedłużenie studiów doktoranckich a obrona rozprawy doktorskiej 

 

I. Stan prawny: 24 lipca 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny 

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

w dniu 14 lipca 2020 r. wpłynęło zapytanie doktorantki studiów doktoranckich  

w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, dotyczące 

możliwości kontynuacji studiów doktoranckich pomimo wykorzystania dwóch rocznych 

przedłużeń w celu prowadzenia badań oraz ponadto rocznego przedłużenia z uwagi  

na stan zdrowia. Doktorantka nie może sfinalizować rozprawy doktorskiej z uwagi  

na ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni spowodowane pandemią koronawirusa. 

Tymczasem otrzymała z ASP zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie 
skreślenia z listy doktorantów. Doktorantka oczekuje odpowiedzi na pytania: 

1. Jak została uregulowana kwestia kosztów obrony rozprawy doktorskiej osoby, która 
zakończyła studia doktoranckie, tj. wyczerpała ich tok łącznie z przedłużeniami – bez 
obrony rozprawy doktorskiej? 

2. Co należy zrobić po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie 
skreślenia z listy doktorantów? 

3. Co z poniesionymi kosztami kształcenia na niestacjonarnych studiach doktoranckich? 
4. Czy rada może zamknąć przewód doktorski z powodu skreślenia z listy doktorantów? 
 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U.  
z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.); dalej: PSWN; 

2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.); dalej: PW 
PSWN; 

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (ostatni t.j.: Dz.U.  
z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.); dalej: PSW; 

4. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r.  
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1696). 

 
IV. Analiza prawna 

Ad 1. Kwestia kosztów obrony osoby, która zakończyła studia doktoranckie,  

tj. zrealizowała program studiów i wykorzystała możliwe przedłużenia ich trwania, nie 

jest prawnie uregulowana w sposób generalny. W niektórych uczelniach stosowne 

regulacje są zawarte w regulaminach studiów doktoranckich, np.: 

a) § 19 ust. 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim 

(Załącznik do obwieszczenia nr 10 Rektora UW z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 494 Senatu UW z dnia 18 kwietnia 2012 r.  
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w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie 

Warszawskim) stanowi:  

„Doktorant, który ukończył ostatni rok studiów i w czasie trwania studiów otworzył 

przewód doktorski, ale nie obronił rozprawy doktorskiej, nie ponosi opłat z tytułu 

kosztów przewodu doktorskiego, jeżeli przyjęcie pracy przez promotora nastąpiło  

w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów”. 

b) § 17 ust. 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim (załącznik  

do uchwały nr 93 Senatu UŚ z dnia 25 kwietnia 2017 r.) stanowi: „W sytuacji kiedy 

doktorant złoży rozprawę doktorską zatwierdzoną przez promotora i rada jednostki 

organizacyjnej przeprowadzająca przewód doktorski podjęła uchwałę o wyznaczeniu 

recenzentów, kierownik studiów doktoranckich może reaktywować doktoranta na jego 
wniosek, po przerwie nie dłuższej niż 3 lata od dnia skreślenia”. 

Widać więc, że sprawa nie jest uregulowana w sposób jednolity. Większość 

regulaminów nie zawiera żadnych regulacji w tym zakresie. Co do zasady przyjmuje 

się, że obrona rozprawy doktorskiej powinna nastąpić w toku studiów doktoranckich  
i powoduje ona ukończenie tych studiów i uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia. 

Regulamin Doktoranckich Studiów Środowiskowych w Akademii Sztuk Pięknych  

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (załącznik do uchwały nr 73/14/k12-16 Senatu 

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 

2014 r. z późn. zm.) zawiera bardzo kazuistyczne i niespotykane w innych uczelniach 
regulacje.  

Zgodnie z § 17 ust. 1. lit. e) tego Regulaminu, obowiązkiem doktoranta jest m.in. złożenie 

pracy doktorskiej „w terminie określonym niniejszym Regulaminem”. Jak się wydaje, 

chodzi o termin określony w § 11 ust. 2 Regulaminu, który brzmi: „Wyjątkiem jest 

zaliczenie III roku studiów. Doktorant zalicza ostatni rok studiów na podstawie wpisów 

potwierdzających zdanie wszystkich egzaminów i zaliczeń wymaganych tokiem studiów, 

złożenia opisu dzieła wraz ze złożoną dokumentacją fotograficzną, nie później niż na trzy 

miesiące przed terminem obrony, uzyskania stopnia doktora”. 

Niezłożenie pracy w tym terminie (dość dziwacznie określonym) skutkuje – jak się 

wydaje – spełnieniem przesłanki z § 13 ust. 1 lit. a) Regulaminu, tj. niewypełnienia 

obowiązków wynikających z treści ślubowania i Regulaminu Doktoranckich Studiów 
Środowiskowych, co uprawnia Kierownika Studiów do skreślenia z listy doktorantów. 

Trzeba zwrócić uwagę na § 14 ust. 5 Regulaminu w brzmieniu: „Na Doktoranckich 

Studiów (sic!) Środowiskowych nie dopuszcza się reaktywacji, wznowienia studiów, 

jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzję w sprawie kontynuacji 

studiów podejmuje Rektor”. Tak więc Rektor ASP jest uprawniony do reaktywacji  

i wznowienia studiów osoby skreślonej, a jego uprawnienie ma charakter dyskrecjonalny, 

bowiem Regulamin nie wskazuje żadnych przesłanek poza zaliczeniem danej sytuacji  

do „szczególnie uzasadnionych przypadków”. 

Ad 2. Od zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy 

doktorantów nie przysługuje żaden środek prawny. Dopuszczalne jest złożenie wyjaśnień 
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organowi prowadzącemu to postępowanie i wskazanie np. okoliczności 

usprawiedliwiających niezłożenie rozprawy doktorskiej. Wydaje się, że okoliczności, 

które zostały wskazane w pytaniu (choroba, pandemia) usprawiedliwiają opóźnienie  

w złożeniu rozprawy. Jednakże prawdą jest, że nie istnieje możliwość przedłużenia 

studiów doktoranckich o więcej niż 2+1=3 lata – zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich 

i stypendiów doktoranckich, które ma zastosowanie do wygaszanych studiów 
doktoranckich. 

Po otrzymaniu decyzji o skreśleniu z listy doktorantów należy postąpić zgodnie z § 13 ust. 

2 Regulaminu, który brzmi: „Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników Doktoranckich 

Studiów Środowiskowych służy doktorantowi odwołanie do Rektora za pośrednictwem 

Kierownika Doktoranckich Studiów Środowiskowych w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna”. 

W odwołaniu należy podnieść wszystkie zaistniałe okoliczności i wskazać, że skoro 

zgodnie z § 14 ust. 5 Rektor może podjąć uznaniowe rozstrzygnięcie „w sprawie 

kontynuacji studiów", to wychodząc z rozumowania a maiori ad minus – tym bardziej 

może uchylić decyzję o skreśleniu z listy doktorantów i skierować ponownie na rok III, 

który jest ostatnim rokiem studiów doktoranckich w ASP. 

Ad 3. Odrębną kwestią jest odpłatność za studia niestacjonarne, którą w myśl § 4 ust. 4  

i 5 określają zarządzenie Rektora oraz zawarta umowa. Należy zatem zweryfikować treść 

umowy o studia niestacjonarne oraz sprawdzić, czy kwestia jest w jakiś sposób 

uregulowana w zarządzeniu Rektora odnoszącym się do niestacjonarnych studiów 

doktoranckich. 

Ad 4. W kwestii zamknięcia przewodu doktorskiego zastosowanie znajdą następujące 

ustępy z § 11 Regulaminu: 

„7. W przypadku, kiedy doktorant nie przystąpi do obrony pracy doktorskiej w ciągu roku 

od wszczęcia przewodu, rada jednostki organizacyjnej może podjąć́ uchwałę  

o zamknięciu przewodu doktorskiego na wniosek promotora lub Kierownika studiów. 

8. Uchwałę o otwarciu i zamknięciu przewodu doktorskiego podejmuje właściwa rada 

jednostki organizacyjnej”. 

Powyższe uprawnienie również ma charakter dyskrecjonalny i podlega ocenie rady.  

W sytuacji, gdy Pytająca ma wsparcie promotora i jest on autorytetem dla rady, to jest 

mało prawdopodobne, gdy przewód, w którym jest już gotowa praca, został na etapie 

wyznaczania recenzentów zamknięty. Ale ewentualności takiej nie można wykluczyć. 
Należy nie dopuścić do postawienia takiego wniosku na posiedzeniu rady. 

Uchwała o zamknięciu przewodu doktorskiego jest zaskarżalna odwołaniem  

do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (Rady Doskonałości Naukowej),  
a na decyzję tego organu służy skarga do sądu administracyjnego. 
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V. Wnioski 

1. Kwestia odpłatności (kosztów przeprowadzenia obrony) osoby, która zakończyła 

studia doktoranckie, tj. zrealizowała program studiów i wykorzystała możliwe 

przedłużenia ich trwania, nie jest prawnie uregulowana w sposób generalny. Niekiedy 

stosowne regulacje znajdują się w regulaminach studiów doktoranckich. Zasadniczo 

przyjmuje się zwyczajowo, że obrona rozprawy doktorskiej powinna się odbyć przed 

zakończeniem studiów doktoranckich, choć wymagana jest tu pewna elastyczność. 

2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy doktorantów 

nie wymaga żadnej reakcji, choć wskazane jest złożenie wyjaśnień organowi 

prowadzącemu, tj. kierownikowi studiów i wskazanie na okoliczności 

usprawiedliwiające niedokonanie określonych czynności w regulaminowym terminie. 

3. Kwestia odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie oraz możliwości ubiegania 

się o częściowy zwrot opłat wymaga analizy umowy o studia oraz zarządzeń rektora 

uczelni, odnoszących się do tej materii. 

4. Okoliczności usprawiedliwiające zamknięcie przewodu doktorskiego z urzędu nie  

są uregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących. Należy ich szukać  

w regulacjach wewnętrznych. Jednakże od decyzji służy odwołanie do Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (Rady Doskonałości Naukowej), a na decyzję tego 

organu – skarga do sądu administracyjnego. 

 

 

Możliwość przedłużenia studiów doktoranckich oraz kwestia kosztów  
przewodu doktorskiego uczestnika studiów doktoranckich,  

który nie otworzył przewodu doktorskiego  
przed dniem 30 kwietnia 2019 r. 

 

I. Stan prawny: 2 września 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny 

Dnia 29 lipca 2020 r. Doktorant Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zwrócił się do Rzecznika Praw Doktoranta 

o wydanie opinii prawnej przedstawiając następujący stan faktyczny. Doktorant 

rozpoczął studia doktoranckie (III stopnia) w 2014 r. Dwukrotnie skorzystał z możliwości 

przedłużenia studiów (rok akademicki 2019/2020 jest II rokiem przedłużenia), jednakże 

nie zdecydował się na wszczęcie przewodu doktorskiego. Doktorant wskazał, że obecny 

stan przygotowywanej przez niego rozprawy doktorskiej to koncepcja uzgodniona  

i zaakceptowana przez opiekuna naukowego (tj. bez odbycia zebrania naukowego czy 

wszczęcia przewodu doktorskiego). 

Jak przedstawił Doktorant, z interpretacji prawnych przedstawionych przez Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie wynika, że dodatkowe 2 lata na złożenie i obronę pracy 

doktorskiej przysługują wyłącznie tym doktorantom (na studiach III stopnia), którzy 

otworzyli przewód doktorski do 30 września 2019 r. Pozostali doktoranci, którzy nie 

otworzyli przewodu we wskazanym terminie, kontynuują kształcenie według nowego 

trybu, powstałego wskutek nowych założeń uczelnianych, jakie ukazały się w styczniu b.r. 
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bez wcześniejszej wiedzy doktorantów. Doktorant podkreśla, że w listopadzie 2019 r. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nie wypracował jeszcze oficjalnego stanowiska 

wobec nowo uchwalonych przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), odnoszących się 

do osób kontynuujących kształcenie w ramach studiów doktoranckich (na tzw. „starych” 

zasadach). W korespondencji mailowej Doktorantowi zostały przekazane odesłania  

do odpowiednich regulacji prawnych przyjętych przez Uczelnię w tej materii (w postaci 

linków). Wskazanymi regulacjami są: Regulamin uzyskiwania stopnia naukowego 

doktora w trybie eksternistycznym w UEK (załącznik do Uchwały Senatu UEK nr 46/2019 

z dnia 8 lipca 2019 r.) oraz Zasady postępowania dotyczących określonych grup 

doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

Ponadto Doktorant podnosi, iż na podstawie przekazanej mu ustnie informacji, uzyskanej 

w siedzibie w/w Uczelni dowiedział się, że jego dotychczasowy wkład naukowy 

(począwszy od 2014 r.) nie zostanie uwzględniony z uwagi na brak ukończenia pracy 

doktorskiej w terminie. Dlatego też Doktorant obawia się, że jedynym rozwiązaniem 

zaistniałej sytuacji jest złożenie wniosku o indywidualny tok studiów, co miałoby polegać 

na realizacji planu badań, napisaniu pracy doktorskiej oraz jej obronie w 2021 roku lub  

w terminie późniejszym, jednakże za stosowną opłatą. Zgodnie z przewidywaniami 

Doktoranta jest to kwota przewyższająca 10 tys. zł, co wykracza poza jego możliwości 

finansowe. 

W związku z powyższym, Doktorant zwrócił się do Rzecznika Praw Doktoranta 

z następującymi pytaniami: 

1. Czy w przedstawionej wyżej sytuacji Uczelnia może stosować odrębny tryb 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora względem doktorantów na studiach 

doktoranckich bez otwartego przewodu doktorskiego? 

2. W jakim trybie może przedmiotowa sprawa może zostać „przekazana” do Rady 

Doskonałości Naukowej? 

 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. – w skrócie: KPA); 

2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (ostatni tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1789  

z późn. zm. – w skrócie: USN); 

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (ostatni tekst jedn.: 

Dz.U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm. – w skrócie: PSW); 

4. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm. – w skrócie:  

PW PSWN); 

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm. – w skrócie: PSWN); 

6. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U.  

z 2020 r., poz. 875 – tzw. Tarcza 3.0); 
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7. Załącznik do Uchwały Senatu UEK nr 46/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. – Regulamin 

uzyskiwania stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym w UEK  

(w skrócie: Regulamin); 

8. Zasady postępowania dotyczące określonych grup doktorantów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w skrócie: „Zasady …”) 

 

IV. Analiza prawna 

Ad. 1. Na wstępie podkreślić należy, że na mocy art. 279 ust. 1 PW PSWN nauka  

na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 

prowadzona jest na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 

grudnia 2023 r. Z uwagi na wyznaczony termin, doktoranci nie będą mogli wykorzystać 

wszystkich możliwych przedłużeń studiów doktoranckich przewidzianych  

w regulaminach studiów doktoranckich. 

Jednakże najistotniejsze zmiany, które zostały wprowadzone nową ustawą – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (PSWN) dotyczą przede wszystkim postępowania  

w sprawie nadania stopnia doktora. Z tego względu, kluczową dla oceny przedstawionego 

stanu faktycznego regulacją prawną jest przepis art. 179 PW PSWN. W myśl art. 179 ust. 

2 PW PSWN, w okresie od dnia wejścia w życie wskazanej ustawy (tj. od dnia  

1 października 2018 r.) do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie wszczyna się 

na podstawie przepisów dotychczasowych (tj. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule  

w zakresie sztuki, USN). W związku z powyższym, otwarcie przewodu doktorskiego  

na tzw. „starych” zasadach było możliwe do dnia 30 kwietnia 2019 r. Datą graniczną 

zamknięcia przewodu wszczętego w tym trybie jest zaś 31 grudnia 2022 r. (pierwotnie: 

31 grudnia 2021 r. – zmiana dokonana przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz. U. z 2020 r., poz. 875, tzw. Tarcza 3.0). 

Natomiast w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie na „starych” 

zasadach i nie wszczęły przewodu doktorskiego do 30 kwietnia 2019 r., możliwe jest 

ubieganie się o nadanie stopnia doktora także na zasadach „nowych”. W konsekwencji, 

wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora od 1 października 

2019 r. przebiega już tylko według „nowych” zasad, tj. określonych w ustawie – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (PSWN). 

W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 

2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na „nowych” zasadach postępowanie 

w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie 

promotora lub promotorów (art. 179 ust. 7 PW PSWN). Na tym etapie nie jest konieczne 

przedłożenie rozprawy doktorskiej. Finalnie jednak uczestnicy studiów doktoranckich 

muszą spełnić wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania stopnia doktora, określone 

w art. 186 ust. 1 PSWN. Wyjątkiem od tejże reguły jest potwierdzenie efektów uczenia się 

w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego, które odbywa się na zasadach 

dotychczasowych. 

Należy także zauważyć, że ustawodawca w nowej ustawie PSWN przyznał podmiotom 

doktoryzującym większy zakres swobody w kształtowaniu przebiegu postępowania 

w sprawie nadania stopnia doktora. Zgodnie z art. 192 ust. 2 PSWN, to na senacie bądź 
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radzie naukowej ciąży obowiązek określenia sposobu przedmiotowego postępowania. 

Ponadto senatowi (albo radzie naukowej) została także powierzona – na mocy art. 186 

ust. 1 pkt 5 PSWN – możliwość ustalenia innych wymagań koniecznych do nadania 

stopnia doktora (poza wymienionymi w art. 186 ust. 1-4 PSWN) lub określenia 

dodatkowych warunków dopuszczenia do obrony (art. 192 ust. 3 PSWN). W świetle 

wskazanych przepisów prawa, podmioty doktoryzujące mogą samodzielnie – przy 

poszanowaniu powszechnie obowiązującego prawa – określać wymagania dla 

kandydatów na stopień doktora, dodatkowe warunki dopuszczenia do obrony,  

a także kształtować sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

Zważywszy na wyżej przytoczone przepisy ustawy, akty normatywne doprecyzowujące 

postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, które zostały przyjęte  

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to: dokument zatytułowany „Zasady 

postępowania dotyczących określonych grup doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie w związkuz wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85)” oraz Regulamin uzyskiwania 

stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym w UEK (stanowiący załącznik  

do Uchwały Senatu UEK nr 46/2019 z dnia 8 lipca 2019 r.). 

 Pierwszy z wymienionych dokumentów ma zastosowanie do doktorantów 

wydziałowych studiów doktoranckich prowadzonych w języku polskim oraz 

doktorantów między-wydziałowych studiów doktoranckich prowadzonych w języku 

angielskim, którzy nie wszczęli przewodów doktorskich do dnia 30 kwietnia 2019 

roku (§ 1 pkt 3 „Zasad …”). Zgodnie z § 3 ust. 2 „Zasad …” warunki niezbędne do uzyskania 

stopnia doktora opisane zostały w § 3 i § 4 pkt b-q w/w Regulaminu. Wspomniane 

warunki składają się na procedurę zmierzającą do nadania stopnia doktora, która 

obejmuje czynności takie jak, m.in.: realizacjai weryfikacja efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 PRK, zatwierdzenie wyboru opiekuna naukowego, 

przygotowanie pod kierunkiem promotora koncepcji pracy w postaci indywidualnego 

planu badawczego, przyjęcie indywidualnego planu badawczego przez Radę Dyscypliny, 

wyznaczenie przedmiotów objętych egzaminem doktorskim, czy wszczęcie postępowania 

o nadanie stopnia doktora. 

 W świetle reguł postępowania w sprawie nadania stopnia doktora ustanowionych  

w przepisach PSWN oraz swobody przyznanej przez ustawodawcę podmiotom 

doktoryzującym w kwestii doprecyzowania przebiegu tego postępowania wydaje się,  

że przepisy obowiązującego prawa nie stoją na przeszkodzie rozwiązaniom 

przyjętym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.  

Jednakże z opublikowanej na stronie internetowej Uczelni treści „Zasad …” nie wynika 

jednoznacznie, jaki podmiot uchwalił ten dokument (brak wskazania organu uczelni  

i podpisu osoby odpowiedzialnej za treść dokumentu). Kompetencja zaś do wydania 

uchwał w kwestii określenia wymagań na stopień doktora (art. 186 ust. 1 pkt 5 PSWN) 

lub określenia dodatkowych warunków dopuszczenia do obrony została przyznana 

jedynie senatowi bądź radzie naukowej (art. 192 ust. 3 PSWN). Wydaje się więc,  

że wskazaną regulację wewnątrzuczelnianą można będzie uznać za obowiązującą 

wyłącznie w sytuacji, gdy została ona wydana przez senat bądź radę naukową  

(na problem ten zwraca także uwagę Rada Doskonałości Naukowej w piśmie z dnia 29 

maja 2020 r., ozn. DO.450.1.2019.11.AW, skierowanym do rektorów i dyrektorów 

instytutów). W przeciwnym wypadku, nie jest dopuszczalne wymaganie od doktoranta 
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spełnienia innych kryteriów niż te, które zostały wskazane w przepisach powszechnie 

obowiązujących, jak również w aktach normatywnych prawidłowo uchwalonych przez 

uprawnione organy uczelni. 

Co ważne – względem uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 

akademickim 2019/2020, którzy zdecydują się ubiegać o nadanie stopnia po dniu  

1 października 2019 r. stosuje się odpowiednio przepis art. 182 ust. 4 PSWN. Oznacza  

to, że za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora od osób 

ubiegających się o ten stopień opłaty nie są pobierane. 

 

Ad 2. Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z art. 179 ust. 6 pkt 1 PW PSWN, znowelizowanym 

przez Tarczę 3.0 – w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych  

do dnia 31 grudnia 2021 r. do osiągnięć, o których mowa w: 

a) art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane: 

− w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji 
międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem 
ogłoszenia tego wykazu, 

− przed dniem 1 stycznia 2019 r. – w czasopismach naukowych, które były ujęte  
w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie 
przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 PSW i ogłoszonego komunikatem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte 
w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym 
przyznanych było co najmniej 10 punktów, 

b) art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy, zalicza się także 

monografie naukowe wydane przez: 

− wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi  
na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego 
wykazu, 

− jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie 
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt  
2 lit. a tej ustawy. 

W związku z tym trudno mówić o „nieuwzględnieniu wkładu naukowego 

doktoranta”, uzyskanego od roku 2014. Ustawa PW PSWN wyraźnie taką możliwość 

przewiduje i nie mogą tego zmienić w sposób legalny regulacje uczelniane. 

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) to organ działający na rzecz zapewnienia rozwoju 

kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej 

wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora  

(art. 232 ust. 1 PSWN). 

Do zadań RDN należy m.in. rozpatrywanie odwołań od decyzji o odmowie nadania stopnia 

doktora, rozpatrywanie zażaleń na postanowienia o odmowie dopuszczenia do obrony 

(art. 238 ust. 1 pkt 2 PSWN), a także sprawowanie nadzoru nad podmiotami 

doktoryzującymi i podmiotami habilitującymi w zakresie zgodności z prawem uchwał  

w sprawach dotyczących sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora bądź 

w przedmiocie wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5 PSWN, lub dodatkowych 

warunków dopuszczenia do obrony (art. 238 ust. 1 pkt 6 lit. a PSWN). W ramach 

wspomnianego nadzoru RDN może – zgodnie z art. 239 pkt 2 PSWN – stwierdzać 

nieważność uchwał w w/w sprawach. 
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W związku z powyższym, na podstawie art. 191 ust. 2 PSWN, na postanowienie 

o odmowie dopuszczenia do obrony przysługuje zażalenie do RDN. Na gruncie 

przytoczonych regulacji „przekazanie sprawy” do Rady Doskonałości Naukowej winno 

zostać poprzedzone wydaniem postanowienia o odmowie dopuszczenia do obrony. 

W kwestii „przekazania sprawy” w drodze ewentualnego ubiegania się o stwierdzenie 

nieważności wspomnianych wyżej uchwał wskazać należy, że działania nadzorcze  

są podejmowane przez RDN z urzędu. Pismo (skarga) wystosowana do organu może 

spowodować (ale nie musi) wszczęcie postępowania wyjaśniającego i nadzorczego 

wobec uczelni. W tej materii można odnieść się do stanowiska Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie, wydanego wprawdzie jeszcze na gruncie PSW, lecz 

nadal aktualnego. WSA przychylił się do argumentacji Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, który wywodził, że „wniosek osoby fizycznej o stwierdzenie nieważności 

uchwały należy potraktować jako informację o ewentualnych nieprawidłowościach  

w uczelni, który może posłużyć jedynie jako sygnał do wszczęcia postępowania z urzędu, 

jeżeli organ uzna, że są do tego podstawy” (wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 1282/10, 

CBOSA). 

 

V. Wnioski 

1. W świetle przedstawionych regulacji ustawowych wszczęcie postępowania  

w sprawie nadania stopnia doktora od 1 października 2019 r. następuje poprzez 

złożenie wniosku o wyznaczenie promotora/promotorów i przebiegać może jedynie 

według „nowych” zasad, czyli tych zamieszczonych w PSWN. Sposób tego 

postępowania ustalają: w uczelni – senat, zaś w instytucie naukowym – rada naukowa, 

które mogą także określić dodatkowe warunki dopuszczenia do obrony. Dlatego 

dopuszczalne jest zastosowanie procedur uchwalonych w regulacjach 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie względem doktorantów na studiach 

III stopnia (rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020), którzy nie 

złożyli wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego do 30 kwietnia 2019 r.  

W przypadku „Zasad postępowania dotyczących określonych grup doktorantów 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w związku z wejściem w życie Ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” wydaje się, że mogą 

one skutecznie obowiązywać jedynie wtedy, gdy zostały uchwalone przez senat. 

Osiągnięcia doktorantów sprzed wejścia w życie PSWN są uwzględniane w toku 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeśli zostanie ono wszczęte  

(na wniosek doktoranta) do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Na gruncie regulacji ustawowych „przekazanie” sprawy do Rady Doskonałości 

Naukowej może mieć miejsce w przypadku wydania postanowienia o odmowie 

dopuszczenia do obrony. Na postanowienie takie służy zażalenie, które rozpatruje 

RDN. Innym sposobem zainteresowania RDN ewentualnymi nieprawidłowościami, 

dotyczącymi warunków stawianych osobom ubiegającym się o nadanie stopnia 

doktora może także przybrać postać wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały 

organu uczelni. Sygnalizacja ta zostanie potraktowana jako skarga, która może 

spowodować wszczęcie z urzędu postępowania w trybie nadzoru, 

zmierzającego do kontroli aktów wewnętrznych uczelni pod względem 

legalności (zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego). Jednakże 
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podjęcie stosownych działań przez organ następuje wyłącznie z urzędu – gdy RDN 

uzna, że zachodzą przesłanki uzasadniające takie działanie. 

 

 

Możliwość wszczęcia przewodu doktorskiego na przedłużeniu 
studiów doktoranckich i przeprowadzenia obrony  

po zakończeniu studiów 

 

I. Stan prawny: 22 listopada 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny 

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD dnia 5 października 2020 r. 

wpłynęła prośba o pomoc prawną skierowana przez doktoranta Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Studia doktoranckie rozpoczął w roku akad. 2014/15. Pierwszą 

publikację, spełniającą przesłanki ustawowe do otwarcia przewodu doktorskiego 

opublikował w 2020 r. Doktorant zapytuje, czy może otworzyć przewód doktorski  

w czasie drugiego przedłużenia studiów doktoranckich, a także czy w związku  

z przepisami związanymi z pandemią może uzyskać trzecie przedłużenie studiów, by 

mógł zrealizować obronę rozprawy doktorskiej, która jest na ukończeniu. 

Przedmiotem niniejszej opinii jest ustalenie, czy uczestnicy studiów doktoranckich, 

którzy wszczęli przewody doktorskie w trakcie studiów (w czasie przedłużenia)  

są uprawnieni do nieodpłatnego przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej już  

po zakończeniu tych studiów, wynikającym z upływu maksymalnego czasu ich trwania  

(4 lata + 2 roczne przedłużenia) oraz czy stan prawny w tej kwestii uległ zmianie  

w związku z pandemią koronawirusa. 

 

 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tekst jedn. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm. (w skrócie: PSWN); 

2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, Dz.U. poz. 1669 z późn. zm. (dalej jako Przepisy wprowadzające); 

3. ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (ostatni tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789; 

dalej jako USN); 

4. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875 

z późn. zm.). 

 

IV. Analiza prawna 

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż studia doktoranckie rozpoczęte przed 

rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, 

jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. (art. 279 ust. 1 Przepisów 

wprowadzających). 
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W myśl art. 11 ust. 2 USN warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego było 

posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub 

co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym 

wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego 

do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub w recenzowanych materiałach  

z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła 

artystycznego. 

Możliwość wszczęcia przewodu doktorskiego na zasadach wyżej omówionych 

istniała jedynie do 30 kwietnia 2019 r. (art. 179 ust. 2 Przepisów wprowadzających). 

Pierwsza publikacja naukowa Pytającego, spełniająca wskazane wyżej warunki  

i umożliwiająca wszczęcie przewodu doktorskiego, ukazała się dopiero na drugim 

przedłużeniu studiów, a więc w roku akademickim 2019/2020, a więc wówczas, gdy 

Pytający nie miał już możliwości wszczęcia przewodu doktorskiego. 

Natomiast na podstawie art. 179 ust. 6 Przepisów wprowadzających Doktorant może 

wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, które będzie prowadzone 

na podstawie przepisów nowych, tj. PSWN. Jak stanowi art. 189 PSWN: „Postępowanie  

w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby spełniającej 

wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1-3 albo ust. 2. Do wniosku dołącza się 

rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów”. W normie 

odesłania (tj. art. 186 PSWN) określono szereg warunków, których spełnienie warunkuje 

nie tylko nadanie stopnia doktora, lecz właśnie wszczęcie postępowania w tej sprawie: 

„1. Stopień doktora nadaje się osobie, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub 

posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dający 

prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie 

szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała; 

2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty 

uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone 

certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość 

tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2; 

3) posiada w dorobku co najmniej: 

a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub  

w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które  

w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 

2 pkt 2 lit. b, lub 

b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku 

opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 

2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii, lub 

c) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu; 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć 

naukowych, stopień doktora można nadać osobie niespełniającej wymagań określonych 

w ust. 1 pkt 1, będącej absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który 

ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich”. 
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Przepisy wprowadzające przewidują tu istotny wyjątek. Jak bowiem stanowi art. 179 

ust. 7 Przepisów wprowadzających, w przypadku osób, które rozpoczęły studia 

doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie 

stopnia doktora na zasadach określonych w nowych przepisach, postępowanie  

w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie 

promotora lub promotorów. 

Tak więc na zasadzie lex specialis, jedynym wymogiem do wszczęcia postępowania  

w sprawie nadania stopnia doktora przez uczestnika studiów doktoranckich 

rozpoczętych przed rokiem akad. 2019/2020 jest złożenie wspomnianego wniosku  

o wyznaczenie promotora (lub promotorów), który spowoduje wszczęcie 

postępowania. Jednakże skuteczność tego rozwiązania w przypadku Pytającego zależy 

od tego, czy posiada nadal status uczestnika studiów doktoranckich. 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora zasadniczo może być wszczęte  

w każdym momencie studiów doktoranckich, również na drugim roku 

przedłużenia, choć należy dodać, że jest to sytuacja dość nietypowa i mogąca 

powodować określone konsekwencje (zob. niżej). 

Jak słusznie zauważył Pytający, zgodnie z art. 6 ust. 2 Uchwały nr 61/2017 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu studiów 

doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim – w tej Uczelni istnieje możliwość  

w uzasadnionych okolicznościach przedłużenia okresu odbywania studiów 

doktoranckich nie dłużej jednak niż o 2 lata, co u Pytającego miało już miejsce. 

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nie 

przewiduje możliwości przedłużenia studiów doktoranckich po raz trzeci  

w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną. Ustawodawca w art. 35 ww. ustawy 

wydłużył jedynie o rok termin zamknięcia wszczętych i niezakończonych pod rządami 

poprzednich przepisów przewodów doktorskich, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

W tej sytuacji doktoranci – w zależności od regulacji poszczególnych uczelni – mogą 

sfinalizować przewody doktorskie w określonym czasie po zakończeniu toku 

studiów doktoranckich (zwykle w ciągu kilku miesięcy) bez konieczności 

ponoszenia kosztów przewodu. Natomiast w większości uczelni brak takich 

regulacji, co powoduje, że są oni wówczas traktowani jak osoby broniące się w tzw. trybie 

eksternistycznym, a zatem ponoszące odpłatność. 

Mimo interwencji Rzecznika Praw Doktoranta KRD, który postulował wprowadzenie 

normy pozwalającej wszystkim doktorantom, którzy wszczęli przewody doktorskie pod 

rządami poprzednich przepisów doprowadzenie do finału tych przewodów bez 

konsekwencji finansowych w postaci odpłatności, Minister Edukacji i Nauki nie podjął jak 

dotąd inicjatywy w kierunku zmiany stanu prawnego. 

 

V. Wnioski 

1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora zasadniczo może być wszczęte  

w każdym momencie studiów doktoranckich, również na drugim roku przedłużenia. 

2. Jedynym wymogiem do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

przez uczestnika studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akad. 2019/2020 

jest złożenie wniosku o wyznaczenie promotora (lub promotorów), który spowoduje 

wszczęcie postępowania. 
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3. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nie przewiduje 

możliwości przedłużenia studiów doktoranckich po raz trzeci w związku z panującą 

sytuacją epidemiologiczną.  

4. Doktoranci – w zależności od regulacji poszczególnych uczelni – mogą sfinalizować 

przewody doktorskie w określonym czasie po zakończeniu toku studiów 

doktoranckich (zwykle w ciągu kilku miesięcy) bez konieczności ponoszenia kosztów 

przewodu. Natomiast w większości uczelni brak takich regulacji, co powoduje, że są 

oni wówczas traktowani jak osoby broniące się w tzw. trybie eksternistycznym,  

a zatem ponoszące odpłatność. 

 

 

 

Dopuszczalność przedłużenia studiów doktoranckich rozpoczętych  
w roku akad. 2018/2019 o okres urlopu macierzyńskiego  

oraz inne uprawnienia doktorantki związane z macierzyństwem 

 

I. Stan prawny: 26 września 2020 r.  

 

II. Stan faktyczny 

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

wpłynęło zapytanie w przedmiocie możliwości przedłużenia przez pytającą okresu 

trwania studiów doktoranckich o okres urlopu macierzyńskiego oraz o dodatkowe 

uprawnienia przysługujące pytającej z tytułu macierzyństwa.  

 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (ostatni tekst jedn.: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.); dalej: „PSW”; 

2. Ustawa z dnia 03 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669); dalej: „Przepisy wprowadzające 

PSWN”; 

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. poz. 1696). 

 

IV. Analiza prawna 

Zgodnie z art. 279 ust. 1 Przepisów wprowadzających PSWN studia doktoranckie 

rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach 

dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Zasady 

dotychczasowe prowadzenia studiów doktoranckich zostały określone w PSW. Art. 201 

ust. 1 pkt PSW upoważniał ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego  

do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków i tryb organizowania, prowadzenia  

i odbywania studiów doktoranckich, z uwzględnieniem możliwości przedłużania czasu 

trwania studiów, w tym prawa do dodatkowego przedłużenia okresu odbywania 

studiów doktoranckich o czas trwania urlopu związanego z rodzicielstwem,  
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z wyłączeniem urlopu wychowawczego, udzielonego na zasadach określonych  

w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

W wykonaniu tej delegacji zostało wydane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 

doktoranckich (Dz.U. poz. 1696), którego § 7 ust. 3 brzmi: „Kierownik studiów 

doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć okres odbywania 

studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu 

rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), zwalniając jednocześnie 

doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach”. Wymogiem formalnym, określonym 

w § 8 ust. 3 rozporządzenia, jest dołączenie do wniosku o przedłużenie okresu odbywania 

studiów doktoranckich dokumentu uzasadniającego przedłużenie okresu odbywania 

studiów doktoranckich. W realiach sprawy będzie to najpewniej odpis skrócony aktu 

urodzenia dziecka. Zwrócić też należy uwagę na użyte w tej normie określenie „może (…) 

przedłużyć”, wyrażające uprawnienie kierownika studiów do dyskrecjonalnego 

rozstrzygnięcia sprawy. 

Jak stanowił art. 196 ust. 6 zd. 1 PSW: „Organizację i tok studiów doktoranckich  

w zakresie nieuregulowanym w ustawie oraz w odrębnych przepisach określa regulamin 

studiów doktoranckich”. W związku z powyższym, ewentualnych dalszych uprawnień 

doktorantki związanych z macierzyństwem należy poszukiwać w regulaminie studiów 

doktoranckich uczelni, w której te studia się odbywają. W szczególności regulamin może 

wiązać kierownika studiów stanowiąc o obligatoryjności przedłużenia studiów  

na wniosek złożony w okolicznościach, o których mowa wyżej. 

 

V. Wnioski 

Pytająca ma prawo do dodatkowego (niezależnego od wykorzystanych z innych 

przyczyn) przedłużenia studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi 

trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, jednakże rozstrzygnięcie w tej sprawie  

ma charakter uznaniowy i należy do kierownika studiów doktoranckich. Ewentualnych 

dalszych uprawnień doktorantek związanych z macierzyństwem należy poszukiwać  

w regulacjach zakładowych (regulaminie studiów doktoranckich). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Ustalenie maksymalnej długości trwania studiów III stopnia  
w związku z przyznaniem urlopu dziekańskiego  

i/lub przedłużeniem studiów doktoranckich 

 

I. Stan prawny: 26 września 2020 r.  

 

II. Stan faktyczny 

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta, w imieniu grupy doktorantów 

Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dalej: UMK), 

dnia 15 września 2020 r. zwróciła się doktorantka studiów III stopnia w dyscyplinie 

archeologia.  

W przedłożonym do analizy stanie faktycznym Pytająca wskazuje, że wraz z osobami,  

w imieniu których zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na ww. zagadnienia 

prawne (dalej: Pytający), rozpoczęła studia doktoranckie w 2013 r. W trakcie drugiego 

roku kształcenia Pytający wystąpili do dziekana jednostki, w której odbywają kształcenie, 

z prośbą o wyrażenie zgody na skorzystanie z urlopu dziekańskiego, którą jednako 

otrzymali. Bezpośrednio przed złożeniem ww. wniosku, jak również po powrocie z urlopu 

dziekańskiego, zainteresowani uzyskali w dziekanacie Wydziału oraz u kierownika 

studiów doktoranckich ustną informację, że urlop dziekański nie jest tożsamy z 

przedłużeniem studiów doktoranckich i że po ukończeniu czwartego roku kształcenia 

będą mogli ubiegać się o dodatkowe dwa lata przedłużenia kształcenia w celu ukończenia 

prac nad rozprawami doktorskimi. Jednakże w ciągu ostatnich dni Pytający – pozostający 

obecnie na pierwszym roku przedłużenia studiów III stopnia – zostali poinformowani, że 

nie przysługuje im prawo do ponownego złożenia wniosku o przedłużenie studiów 

doktoranckich z uwagi na wyczerpanie puli maksymalnie dwóch lat przedłużeń i/lub 

urlopów, o której mowa w uczelnianych aktach prawa wewnętrznego.  

Celem niniejszej opinii jest udzielenie odpowiedzi na następujące zagadnienia prawne: 

1. Czy znaczenie terminu „urlop dziekański” pokrywa się ze znaczeniem przypisywanym 

terminowi „przedłużenie studiów doktoranckich”? 

2. Czy skorzystanie z urlopu dziekańskiego wpływa na maksymalną długość 

przedłużenia studiów, czy kategorie te są od siebie odrębne? 

 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (ostatni t.j. Dz.U.  

z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.; dalej jako: ustawa z 2005 r., PSW). 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r.  

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2013 r., poz. 

1581; dalej jako: RozpMNiSW 2013 r.). 

3. Uchwała nr 36 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 

2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu (dalej: Regulamin studiów doktoranckich, Regulamin).  

4. Uchwała nr 124 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 

września 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 36 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
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w Toruniu w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu (dalej jako: Uchwała zmieniająca). 

 

IV. Analiza prawna 

Stan prawny w niniejszej sprawie wyznaczają co do zasady przepisy ustawy z 2005 r. PSW 

oraz wydane do niej akty wykonawcze. Na tej podstawie należy przyjąć, że studia 

doktoranckie „na starych zasadach” trwają nie dłużej niż 4 lata. Wyjątki od tej zasady 

wskazywało wydane na podstawie art. 201 ust. 1 pkt 1 PSW – RozpMNiSW 2013 r., z 

którego wynika, że:  

1) Kierownik studiów doktoranckich przedłużał okres odbywania studiów 

doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego 

określonego  

w odrębnych przepisach; 

2) W uzasadnionych wypadkach, kierownik studiów doktoranckich mógł 

przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając przy tym z 

obowiązku uczestniczenia doktoranta w zajęciach, w szczególności w przypadku: 

• czasowej niezdolności do odbywania studiów III stopnia na skutek choroby; 

• sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny; 

• sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem  

o orzeczonej niepełnosprawności; 

– przy czym łącznie przez okres nie dłuższy niż 1 rok.  

3) Kierownik studiów doktoranckich, mógł przedłużyć okres odbywania studiów 

doktoranckich, zwalniając przy tym z obowiązku uczestniczenia doktoranta w zajęciach,  

w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań 

naukowych, na czas ich trwania. Takie przedłużenie również nie mogło wynosić więcej 

niż 1 rok. 

 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że wyłącznie w przypadku urlopu 

macierzyńskiego kierownik studiów doktoranckich miał obowiązek przedłużenia okresu 

odbywania studiów III stopnia o długość trwania urlopu macierzyńskiego. W pozostałym 

zakresie, uprawnienie takie miało charakter fakultatywny, a więc co do zasady powinno 

zostać uregulowane w przepisach wewnątrzuczelnianych. W tym miejscu należy sięgnąć 

zatem bądź do statutu uczelni (który jednak w niniejszej sprawie nie ma relewantnego 

znaczenia), bądź do regulaminu odbywania studiów doktoranckich w jednostce 

prowadzącej kształcenie na studiach III stopnia. W tym ujęciu przeanalizowane zostaną 

postawienia Regulaminu studiów doktoranckich. 

Zgodnie z treścią załączonego przez Pytającą Regulaminu, kierownik studiów 

doktoranckich, po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna naukowego/promotora, może 

przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając doktoranta z obowiązku 

uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach, o których mowa powyżej (punkt 2),  

a dodatkowo także w sytuacjach: 1) uzasadnionych koniecznością prowadzenia badań 

długotrwałych (max. 2 lata); 2) złożenia promotorowi ukończonej rozprawy doktorskiej, 

jednak nie dłużej niż do czasu zakończenia przewodu doktorskiego. Wszystkie wskazane 

w zdaniach poprzedzających okoliczności wyczerpują znaczenie terminu „przedłużenia 

studiów doktoranckich” w jednostce prowadzącej studia III stopnia, których 
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uczestnikami są Pytający i stanowią rozwinięcie katalogu otwartego, o którym mowa  

w RozpMNiSW 2013. 

W przypadku urlopów, zgodnie z załączonym przez Pytającą Regulaminem, dziekan 

mógł, na umotywowany wniosek doktoranta i po zaopiniowaniu przez 1) opiekuna 

naukowego; oraz 2) kierownika studiów doktoranckich, udzielić urlopu od zajęć  

w uczelni.  

Należy jednocześnie wskazać, że urlop udzielony przez dziekana, o którym mowa  

w § 29 Regulaminu studiów doktoranckich, następnie zmienionym § 1 pkt 15 

Uchwały zmieniającej, nie stanowi dodatkowego przedłużenia studiów 

doktoranckich, o którym mowa w RozpMNiSW 2013, a tym samym nie może zostać 

wliczony do okresu trwania studiów doktoranckich, o którym mowa w art. 195 ust. 

4a PSW, jak również okresów trwania i przedłużenia tych studiów, o których mowa 

w § 6 RozpMNiSW 2013. Zgodnie bowiem z wolą ustawodawcy, zmaterializowaną 

następnie w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 201 ust. 1 pkt 1 PSW, organem 

wyłącznie uprawnionym do dokonywania przedłużenia studiów doktoranckich jest 

kierownik studiów doktoranckich, zaś okres dokonanych przez ten organ przedłużeń nie 

może przekroczyć dwóch lat. Tym samym, kompetencja dziekana do udzielenia urlopu,  

o którym mowa w § 9 pkt 6 i § 29 ust. 1 Regulaminu w brzmieniu ustalonym Uchwałą 

zmieniającą, pozostaje poza zakresem uprawnienia, które ustawodawca przewidział  

w art. 201 ust. 1 pkt 1 PSW, a które to uprawnienie na podstawie § 6 ust. 2-4 RozpMNiSW 

2013 zostało przyznane kierownikowi studiów doktoranckich. Należy więc przyjąć  

w przedmiotowej sprawie, że zastosowanie § 29 ust. 6 Regulaminu studiów 

doktoranckich pozbawiałoby doktoranta prawa do przedłużenia studiów doktoranckich 

wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zabieg taki, tj. polegający 

na zmniejszeniu uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących 

(ww. ustawy i rozporządzenia) aktem prawa wewnętrznego, będącego aktem niższego 

rzędu – należy uznać za niedopuszczalny. Skorzystanie przez doktoranta z urlopu krótko- 

lub długoterminowego, który przewidują wyłącznie wewnętrzne uregulowania UMK, nie 

może mieć wpływu na skorzystanie z uprawnień przyznanych zarówno w drodze ustawy 

(pow. wielokrotnie art. 201 ust. 1 pkt 1 PSW), jak i rozporządzenia (§ 6 ust. 2  

i n. RozpMNiSW 2013). Warto zwrócić również uwagę na fakt, że jeżeli zgodnie z § 29 ust. 

5 Regulaminu urlopu długoterminowego nie wlicza się do czasu trwania studiów 

doktoranckich, to tym bardziej nie może on mieć wpływu na dopuszczalność skorzystania 

przez doktoranta z prawa do przedłużenia studiów doktoranckich opartego  

na przepisach ustawy i rozporządzenia.  

W końcu ostatnia rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to zastrzeżenie wynikające  

z § 29 ust. 7 Regulaminu. Zgodnie z tym przepisem, łączny okres urlopów, o których mowa  

w § 29 i przedłużeń, o których mowa w § 19 ust. 5 Regulaminu, nie może przekraczać 

dwóch lat. Mając na względzie powołane uprzednio przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, wyłącznie dopuszczalną wykładnią postanowień § 29 ust. 7 Regulaminu 

jest przyjęcie, że jeżeli doktorant skorzystał pierwotnie z przedłużeń, o których mowa  

w RozpMNiSW 2013, to nie może następnie wziąć urlopu przewidzianego przepisami 

wewnątrzuczelnianymi. Jeśli natomiast najpierw skorzystałby z urlopu przyznanego 

Regulaminem, którego nie wlicza się do czasu trwania studiów, to mimo wszystko nie 

będzie go to pozbawiało prawa do skorzystania z przedłużeń okresu trwania studiów 

doktoranckich, o których mowa w RozpMNiSW 2013. 
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V. Wnioski 

W odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Pytającą należy wskazać, że urlop 

dziekański i przedłużenie studiów doktoranckich nie są tożsamymi przerwami  

w odbywaniu kształcenia w ramach studiów III stopnia. Prawdziwą jest także udzielona 

Pytającym informacja, że po upłynięciu „podstawowego” okresu trwania studiów 

doktoranckich (od 2 do 4 lat), mają możliwość ubiegania się o maksymalnie dwa lata 

przedłużenia studiów III stopnia. Wymaga jednak zaznaczenia, że skorzystanie przez 

Pytających z urlopów, o których mowa w Regulaminie studiów doktoranckich jako akcie 

prawa wewnętrznego UMK, co do zasady nie pozbawia ich możliwości skorzystania  

z przedłużeń studiów doktoranckich, o których mowa w wydanym na podstawie art. 201 

ust. 1 pkt 1 PSW przepisie § 6 ust. 2 i n. RozpMNiSW 2013. Natomiast dopuszczalne jest 

przyjęcie, że uprzednie skorzystanie z przedłużeń studiów III stopnia, które wynikają  

z rozporządzenia, wyłącza możliwość skorzystania z urlopów niewynikających z aktów 

prawa powszechnie obowiązującego, o których mowa w Regulaminie studiów 

doktoranckich UMK. Tym samym w przedłożonej do analizy sprawie należy przyjąć,  

że doktorantom, którzy skorzystali wyłącznie z urlopów dodatkowych, 

wynikających z Regulaminu, przysługuje możliwość dwukrotnego skorzystania  

z przedłużeń, o których mowa w § 6 ust. 2 i n. RozpMNiSW 2013, nawet jeżeli  

de facto wpłynęłoby to na długość terminu, o którym mowa w art. 195 ust. 4a PSW. 

Ograniczenie uprawnień, o których mowa w § 6 ust. 2 i n. RozpMNiSW 2013, w żadnej 

mierze nie może zostać dokonane aktem niższego rzędu, w tym przypadku: Regulaminem 

studiów doktoranckich. 

 

 

 

Ocena efektów uczenia się w zakresie znajomości  
nowożytnego języka obcego 

w przypadku doktorantów studiów doktoranckich 

 

I. Stan prawny: 22 września 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny  

Pytający zwrócił się do Rzecznika Praw Doktoranta z następującymi wątpliwościami:  

1. Czy doktorant przyjęty w 2018 r. na studia doktoranckie ma obowiązek posiadania 

certyfikatu językowego na poziomie minimum B2, aby móc otworzyć przewód 

doktorski? 

2. Czy wymóg posiadania certyfikatu językowego, o którym mowa w pkt 1, odnosi się 

tylko do doktorantów szkół doktorskich? 

3. Czy doktoranta ze studiów doktoranckich obowiązuje tylko egzamin językowy  

na uczelni (tak jak było przed reformą)?  

4. Jeśli taki obowiązek istnieje, to jaki certyfikat należy uzyskać, np. FCE? (ustawa tego 

nie precyzuje) 
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III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U.  

z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.; dalej jako „PSWN”).  

2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669; dalej jako „Przepisy 

wprowadzające”), 

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.  

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w 

przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu  

o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r. poz. 261; dalej jako „Rozporządzenie 

MNiSW”).  

 

IV. Analiza prawna 

Wymagania dotyczące nadawania stopnia doktora zostały określone w art. 186 PSWN. 

Zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 2 PSWN jedną z przesłanek nadania stopnia doktora jest 

uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego  

są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi 

znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.  

Wymagania, o których mowa powyżej dotyczą, co do zasady, osób kształcących się  

w tzw. nowym systemie, obowiązującym po wejściu w życie PSWN. W niektórych 

przypadkach znajdują również zastosowanie do osób, które w dniu wejścia w życie 

ustawy (nowych przepisów) były w trakcie procesu kształcenia. Przepisy wprowadzające 

przewidują wyjątki od tych zasad (uregulowania okresu przejściowego).  

Zgodnie z art. 179 ust. 1 Przepisów wprowadzających, przewody doktorskie wszczęte  

i niezakończone przed dniem wejścia w życie PSWN są przeprowadzane na zasadach 

dotychczasowych. Jak stanowi art. 179 ust. 2 Przepisów wprowadzających w okresie  

od dnia wejścia w życie PSWN do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie wszczyna 

się na podstawie przepisów dotychczasowych. Tym samym, wszystkie przewody 

doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. będą, co do zasady, rozliczane  

na podstawie poprzednio obowiązującego stanu prawnego.  

Wyjątki określone w przepisach wprowadzających dotyczą również osób, które 

rozpoczęły studia doktoranckie we wskazanym w tej ustawie okresie, lecz nie został 

wszczęty przewód doktorski. Zgodnie z art. 179 ust. 8 Przepisów wprowadzających  

w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 

akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach 

określonych w PSWN (a więc wszczynają przewody po dniu 30 września 2019 r.), 

efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego  

są potwierdzane na zasadach dotychczasowych. Przyjęcie przez ustawodawcę takiego 

założenia oznacza, że w przypadku tych osób znajdą zastosowanie niektóre przepisy 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów 

wykonawczych wydanych na podstawie przepisów tej ustawy, w tym powoływane 

Rozporządzenie MNiSW. 

Zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia MNiSW, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia 

doktora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia 

przewodu doktorskiego wniosek o jego wszczęcie. Niezbędne załączniki wniosku 
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wymienia § 1 ust. 2 Rozporządzenia MNiSW. Załączniki o charakterze fakultatywnym 

zostały wymienione w § 1 ust. 4 Rozporządzenia MNiSW, w tym kopia certyfikatu 

potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego. Jednocześnie przepis ten 

wskazuje, że wykaz certyfikatów stanowi Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MNiSW. Tym 

samym, do otwarcia przewodu doktorskiego (wszczęcia postępowania o nadanie 

stopnia doktora) nie jest niezbędne legitymowanie się certyfikatem 

potwierdzającym znajomość nowożytnego języka obcego, przy czym jego brak 

będzie skutkował koniecznością zdania egzaminu doktorskiego z tego zakresu  

na zasadach dotychczasowych.  

W myśl § 4 ust. 1 Rozporządzenia MNiSW, przed przyjęciem rozprawy doktorskiej 

kandydat składa egzaminy doktorskie. Zgodnie z § 4 ust. 5 Rozporządzenia MNiSW 

egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego, przeprowadzany zgodnie  

z regulaminem studiów doktoranckich, a w przypadku gdy jednostka organizacyjna 

przeprowadzająca przewód doktorski nie prowadzi studiów doktoranckich – zgodnie  

z procedurami zatwierdzonymi w tej jednostce, stanowi potwierdzenie kompetencji 

językowej kandydata, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej albo artystycznej 

odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.  

Wspominany Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MNiSW w pkt 2 wskazuje certyfikaty 

potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego.  

 

V. Wnioski 

Odnosząc się do przekazanych pytań końcowo należy stwierdzić, że: 

1. Doktorant przyjęty na studia doktoranckie w 2018 r. nie ma obowiązku 

legitymowania się certyfikatem potwierdzającym znajomość nowożytnego języka 

obcego przy składaniu wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego (postępowania  

o nadanie stopnia doktora), przy czym w przypadku jego braku będzie musiał zdać 

egzamin doktorski z tego zakresu.  

2. Wymóg posiadania certyfikatu językowego na poziomie B2 odnosi się do doktorantów 

szkół doktorskich i osób wszczynających postępowanie w przedmiocie nadania 

stopnia doktora w trybie eksternistycznym po dniu 30 września 2019 r. 

3. Doktorant przyjęty na studia doktoranckie w 2018 r. może ograniczyć się do zdania 

egzaminu doktorskiego z zakresu znajomości nowożytnego języka obcego  

(na dotychczasowych zasadach).  

4. Wykaz certyfikatów językowych, które spełniają wymogi określone w przepisach 

prawa wskazuje Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MNiSW z 19.01.2019 r. 
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Szczególne rozwiązania prawne związane ze zmianą biegu terminów  
w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  

w związku ze stanem epidemii wywołanym rozprzestrzenianiem się  
wirusa SARS-CoV-2 

 

I. Stan prawny: 17 września 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny 

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD w maju 2020 r. wpłynęło 

zapytanie Doktoranta Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk dotyczące ewentualnych 

zmian terminów otwarcia przewodu doktorskiego oraz ostatecznego złożenia rozprawy 

doktorskiej w związku ze stanem pandemii wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2. 

Celem niniejszej opinii jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Do kiedy najpóźniej doktoranci, którzy nie otworzyli jeszcze przewodu doktorskiego 

zobligowani są do jego otworzenia? 

2. Do jakiego najpóźniejszego terminu powinna być złożona sama praca i wyznaczony 

termin obrony? 

 

III. Podstawy prawne 

Wydając opinię w przedmiotowej sprawie Zespół Prawny Rzecznika Praw Doktoranta 

oparł się na następujących aktach prawnych: 

1. Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) – zwanej dalej: PSWN; 

2. Ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) – zwanej dalej: 

PW PSWN; 

3. Ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się̨ wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 875 z późn. zm.) – zwanej dalej: „tarcza antykryzysowa 3.0”, „tarcza 3.0”. 

 

IV. Analiza prawna 

W przedstawionym do analizy zagadnieniu istotne znaczenie ma szczególny reżim 

związany z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego, w tym także w zakresie wszczynania 

przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu 

profesora, wynikający z rozwiązań przyjętych w tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. Mocą 

przepisów tej ustawy, przewody doktorskie i postępowania o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo 

zamyka (art. 35 tarczy 3.0). W pierwotnym brzmieniu art. PW PSWN termin ten był 

krótszy o rok. Oznacza to w praktyce, że dla osób, które rozpoczęły w 2018 r. lub 

wcześniej studia doktoranckie (III stopnia) i złożyły wniosek o otwarcie przewodu 

doktorskiego rozpatrzony pozytywnie do dn. 30 kwietnia 2019 r., ostateczny termin 

podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora przypada 31 grudnia 2022 r. Jasne jest,  

że obrona doktoratu musi mieć miejsce wcześniej, natomiast wszczęcie przewodu w tym 

trybie było możliwe do dnia 30 kwietnia 2019 r.  



45 
 

W przypadku osób, które nie otworzyły przewodu doktorskiego do dnia 30 kwietnia 2019 

r., od 1 października 2019 r. stosuje się nowe zasady związane ze wszczęciem 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, wynikające z PSWN (art. 189 i nast.). 

W tej sytuacji ustawodawca nie przewidział żadnego terminu końcowego, do którego 

można otworzyć przewód. Może on wynikać z regulaminu studiów doktoranckich lub 

innych aktów wewnętrznych. 

 

V. Wnioski 

1. Doktoranci – uczestnicy studiów doktoranckich, którzy nie otworzyli jeszcze 

przewodu doktorskiego, mogą to uczynić w terminie wynikającym z regulaminu 

studiów albo z innych aktów wewnętrznych podmiotu doktoryzującego. 

2. Złożenie rozprawy doktorskiej w nowym trybie odbywa się wraz ze wszczęciem 

podania w sprawie nadania stopnia doktora (art. 189 PSWN). Termin złożenia 

rozprawy może wynikać z regulaminu studiów doktoranckich lub innych aktów 

wewnętrznie obowiązujących. 

 

 

Dopuszczalność przedłużenia studiów doktoranckich 
w oparciu o regulacje wprowadzone  

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 

 

I. Stan prawny: 4 października 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny 

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD dnia 25 września 2020 r. zgłosił 

się doktorant, który rozpoczął studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015  

i otworzył przewód doktorski w dniu 3 kwietnia 2019 r. na tzw. „starych” zasadach.  

W toku kształcenia przedłużył on okres trwania studiów łącznie o 2 lata.  

Doktorant zwrócił się z zapytaniem, czy w świetle ostatnich zmian prawnych związanych 

z wybuchem pandemii COVID-19 możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie studiów 

doktoranckich o kolejny rok. 

Przedmiotem niniejszej opinii jest ustalenie, czy w oparciu o regulacje wprowadzone  

w związku z wybuchem pandemii COVID-19 możliwe jest przedłużenie studiów 

doktoranckich (III stopnia). 

 

 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm. –  

w skrócie: USN); 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1696 – w skrócie: rozporządzenie); 
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3. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm. – w skrócie: PW 

PSWN); 

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 85 z późn. zm. – w skrócie: PSWN); 

5. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U.  

z 2020 r., poz. 875 z późn. zm. – w skrócie: Tarcza 3.0). 

 

IV. Analiza prawna 

Na wstępie przypomnieć należy, że – w związku z terminem wszczęcia przez doktoranta 

przewodu doktorskiego – postępowanie to zostanie przeprowadzone na tzw. „starych” 

zasadach, czyli na podstawie ustawy z 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (USN). W stosunku do takich osób ustawodawca 

w przepisach przejściowych (tj. w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, PW PSWN) określił 

wyraźne ramy czasowe, które obejmują kwestie związane zarówno z odbywaniem 

kształcenia, jak i z jego finalizacją w postaci złożenia i obrony rozprawy doktorskiej. 

Dlatego też na mocy art. 279 ust. 1 PW PSWN nauka na studiach doktoranckich 

rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzona jest na zasadach 

dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.  

W odniesieniu zaś do zamknięcia przewodu wszczętego w „starym” trybie, to stwierdzić 

należy, iż pierwotnie datą graniczną był 31 grudnia 2021 r. Jednakże z związku  

z wybuchem pandemii COVID-19 pojawiło się istotne zagrożenie, że doktoranci nie będą 

w stanie dotrzymać ustawowych terminów z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu 

uczelni, niemożność dokończenia badań, czy niemożność prowadzenia pracy naukowej. 

Problem ten został przez ustawodawcę dostrzeżony i na kanwie zmian dokonanych przez 

art. 35 pkt 1 tzw. Tarczy 3.0, termin zamknięcia przewodu prowadzonego na tzw. 

„starych” zasadach, który nie zostanie wcześniej sfinalizowany, został przesunięty 

na dzień 31 grudnia 2022 r. (art. 179 ust. 4 PW PSWN). 

Rozpatrując natomiast możliwość przedłużenia okresu trwania studiów doktoranckich 

należy zauważyć, że rozwiązanie takie zostało przewidziane w nieobowiązującym z uwagi 

na uchyloną podstawę prawną, lecz stosowanym nadal do uczestników studiów 

doktoranckich rozpoczętych w czasie jego obowiązywania – rozporządzeniu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich 

i stypendiów doktoranckich (§§ 7-8). Warunki przedłużania studiów III stopnia  

są również przedmiotem wewnętrznych regulacji uczelnianych (regulaminów studiów 

doktoranckich), które na ogół doprecyzowują przepisy w/w rozporządzenia w zakresie 

proceduralnym, a niekiedy wprowadzają dodatkowe możliwości przedłużenia (np. urlop 

długoterminowy, którego nie przewidziano w rozporządzeniu). Nadmienić należy,  

że regulacje wewnętrzne uczelni nie mogą wprowadzać ograniczeń pogarszających 

sytuację doktorantów, które nie zostały przewidziane w ustawie i rozporządzeniu. 

Przedłużenie studiów doktoranckich powinno znajdować swoje uzasadnienie  

w przypadkach wskazanych w w/w aktach normatywnych. Innymi słowy, musi istnieć 

podstawa faktyczna i prawna, która usprawiedliwia i umożliwia przedłużenie 

doktorantowi procesu kształcenia. 
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Dla przypomnienia, stosowne regulacje zawarte w rozporządzeniu z 2017 r.  

są następujące: 

§ 7. 

1. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może przedłużyć okres 

odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku 

uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych 

badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż  

o 2 lata. 

2. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może ponadto przedłużyć 

okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta  

z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku: 

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 

2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 

3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub 

dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, 

4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

– łącznie nie dłużej niż o rok. 

3. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo 

przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi 

trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 60 i 962), zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia  

w zajęciach. 

§ 8. 

1. Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zawiera: 

1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz wskazanie roku studiów 

doktoranckich; 

2) uzasadnienie. 

2. Do wniosku o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich, o którym 

mowa w § 7 ust. 1, doktorant dołącza opinię: 

1) opiekuna naukowego albo 

2) opiekuna naukowego i opiekuna pomocniczego – w przypadku doktoranta 

biorącego udział w programie, o którym mowa w art. 26 ust. 3f ustawy z dnia  

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, albo 

3) promotora. 

3. Do wniosku o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich, o którym 

mowa w § 7 ust. 2 albo ust. 3, doktorant dołącza dokument uzasadniający 

przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich. 

W przedmiotowym zakresie trzeba jednak podkreślić, że powszechnie obowiązujące 

przepisy wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem skutków pandemii, w tym 

przepisy Tarczy 3.0, nie zawierają żadnych postanowień w zakresie możliwości 

dodatkowego przedłużania studiów doktoranckich. W tym wypadku ustawodawca, 

uwzględniając trudności związane z panującą sytuacją epidemiologiczną, przedłużył 

wyłącznie dopuszczalny termin zakończenia przewodu doktorskiego, którego 
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przekroczenie skutkować będzie zamknięciem przewodu doktorskiego. Ewentualne 

ponowne wszczęcie postępowania będzie odbywać się już na nowych zasadach,  

tj. na podstawie PSWN.  

Z uwagi na wyznaczone w przepisach prawa obowiązującego terminy (31 grudnia 2022 

r. – dot. zamknięcia przewodu i 31 grudnia 2023 r. – dot. kształcenia na studiach 

doktoranckich), doktoranci na studiach III stopnia będą mogli zatem korzystać  

z przedłużeń z uwzględnieniem tych nieprzekraczalnych terminów. Oznacza  

to, że w przedstawionym stanie faktycznym przedłużenie przez Doktoranta okresu 

trwania studiów o rok jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy umożliwiają  

to przepisy powszechnie obowiązujące lub akty wewnątrzuczelniane (regulamin). 

W takiej sytuacji nie dochodzi bowiem do niedotrzymania ustawowych terminów. Nie jest 

jednak możliwe przedłużenie studiów na podstawie tzw. „przepisów covidowych”, 

bowiem nie zawierają one żadnych regulacji w tym zakresie. 

 

V. Wnioski 

Na mocy zmian dokonanych przez art. 35 pkt 1 tzw. Tarczy 3.0 termin zamknięcia 

przewodu doktorskiego na tzw. „starych” zasadach został przesunięty na 31 grudnia 

2022 r. Przekroczenie tego terminu będzie skutkować zamknięciem przewodu 

doktorskiego. Przepisy Tarczy 3.0 nie zawierają zaś żadnych postanowień 

wprowadzających możliwość skorzystania z dodatkowych przedłużeń z uwagi  

na panującą pandemię COVID-19. Dlatego też, doktoranci z otwartym przewodem 

doktorskim będą mogli korzystać z przedłużeń z uwzględnieniem nieprzekraczalnego 

terminu 31 grudnia 2022 r.  

Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że przepisy obowiązującego prawa nie 

przyznają doktorantom na studiach III stopnia dodatkowej możliwości 

wnioskowania o przedłużenie studiów doktoranckich z powodu sytuacji 

epidemiologicznej. W przedstawionym stanie faktycznym ewentualne przedłużenie 

studiów doktoranckich będzie możliwe, o ile jest to dopuszczalne i uzasadnione  

w świetle obowiązujących regulacji wewnątrzuczelnianych oraz jeśli doktorant nie 

wykorzystał wszystkich przedłużeń studiów, określonych w rozporządzeniu. 
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Możliwość powołania promotora pomocniczego  
po wszczęciu przewodu doktorskiego 

 

I. Stan prawny: 7 października 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny 

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD dnia 24 maja 2020 r. wpłynęło 

zapytanie dotyczące możliwości powołania promotora pomocniczego. Pytający jest 

uczestnikiem studiów doktoranckich, który w dniu 11 marca 2019 r. wszczął przewód 

doktorski i chciałby wiedzieć, czy obecnie może zostać dla niego powołany promotor 

pomocniczy.  

Przedmiotem niniejszej opinii jest ustalenie, czy dla uczestnika studiów doktoranckich, 

który wszczął przewód doktorski w dniu 11 marca 2019 r., możliwe jest powołanie 

promotora pomocniczego. 

 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm. 

(skrócie: „USN”); 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tekst jedn. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm. (w skrócie: „PSWN”); 

3. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 (w skrócie: 

„Ustawa wprowadzająca”); 

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.  

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności  

w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu  

o nadanie tytułu profesora, Dz.U. poz. 261 (w skrócie: „rozporządzenie”). 

 

IV. Analiza prawna 

Przepisy art. 20 ust. 7 USN obowiązującej przed wejściem w życie PSWN (tj. przed dniem 

1 października 2018 r.) wskazywały, że promotorem pomocniczym, który „pełni istotną 

funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem” może zostać wyłącznie osoba 

posiadająca stopień doktora i nieposiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora 

w przewodzie doktorskim, której zainteresowania naukowo-badawcze są zbieżne  

z zakresem tematycznym przygotowywanej rozprawy doktorskiej, posiadająca w tym 

obszarze udokumentowany dorobek naukowy i staż w jednostce naukowo-badawczej nie 

krótszy niż rok. Promotor pomocniczy nie musiał być pracownikiem danej uczelni, jednak 

jego kandydatura musiała zostać zatwierdzona przez opiekuna naukowego i Radę 

Wydziału. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym 

oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. poz. 261) propozycję osoby  

do pełnienia funkcji promotora pomocniczego kandydat załączał do wniosku o wszczęcie 

przewodu doktorskiego.  
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Co istotne, instytucję tę przewidują również aktualnie obowiązujące regulacje. 

Mianowicie, zgodnie z brzmieniem art. 190 ust. 1 PSWN, opieka naukowa nad 

przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub 

promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego.  

Należy jednak podkreślić, że w myśl art. 179 ust. 1 Ustawy wprowadzającej, przewody 

doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora 

wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 (tj. 

PSWN), są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym, że jeżeli nadanie 

stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje po dniu 

30 kwietnia 2019 r., stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy.  

Odnosząc powyższe do rozważanego stanu faktycznego przyjąć należy, że skoro Pytający 

wszczął przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 r. a zatem na „starych” zasadach,  

to obowiązujące pozostają również dotychczasowe reguły prowadzenia przewodu, w tym 

możliwość powołania promotora pomocniczego. Przepisy nie formułują także ograniczeń 

dotyczące dziedziny, w ramach której Pytający przygotowuje rozprawę doktorską,  

tj. medycyny. 

Należy jednak zauważyć, że zasadą jest powoływanie promotora pomocniczego  

w chwili otwarcia przewodu doktorskiego (§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia i art. 14 ust.  

2 pkt 1 USN). Późniejsze jego powołanie musi być należycie uzasadnione i wskazywać  

na okoliczności, uzasadniające taki zabieg. Nadto powstająca rozprawa doktorska nie 

może być w stadium zaawansowanym – inaczej powołanie promotora pomocniczego 

miałoby charakter pozorny – nie służyło opiece nad doktorantem, lecz było pro forma 

spełnieniem warunku awansowego dla kandydata na promotora pomocniczego. Tak więc 

organ procedujący sprawę (senat albo rada naukowa) ma prawo do dyskrecjonalnej 

oceny, czy wniosek o powołanie promotora pomocniczego w danym stadium przewodu 

zasługuje na uwzględnienie i ma racjonalne przesłanki, czy też nie.  

W okolicznościach rozpatrywanej sprawy, upływ nieco ponad roku od wszczęcia 

przewodu wydaje się dopuszczać możliwość wyznaczenia promotora pomocniczego. 

 

V. Wnioski 

Powyżej poczyniona analiza wiedzie do wniosku o możliwości wystąpienia z wnioskiem 

o ustanowienie promotora pomocniczego dla uczestnika studiów doktoranckich, który 

wszczął przewód doktorski przed dniem 30 kwietnia 2019 r. Jednakże rozstrzygnięcie  

w tej sprawie ma charakter dyskrecjonalny i może być dokonane tylko wówczas, gdy 

istnieją obiektywne i racjonalne przesłanki, uzasadniające powołanie promotora 

pomocniczego w dalszym stadium przewodu doktorskiego niż jego wszczęcie. 
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Odpłatność za obronę rozprawy doktorskiej po zakończeniu studiów 
doktoranckich 

 

I. Stan prawny: 27 sierpnia 2020 r. 

 

II. Przedmiot opinii  

Przedmiotem opinii jest stwierdzenie, od którego momentu biegnie określony  

w regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim dwuletni termin  

na dokonanie obrony dysertacji doktorskiej, po upływie którego na doktorantów, byłych 

uczestników studiów doktoranckich, nakładany jest obowiązek uiszczania opłat z tytułu 

kosztów przewodu doktorskiego. 

 

III. Stan faktyczny 

W 2020 r. Doktorant zakończył czteroletnie studia doktoranckie na Uniwersytecie 

Opolskim, korzystając jednocześnie z możliwości ich dwuletniego przedłużenia. Posiada 

On otwarty przewód doktorski. 

Zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich obowiązującym na uczelni, publiczna 

obrona rozprawy doktorskiej powinna odbyć się przed upływem dwóch lat następujących 

po zakończeniu studiów, bądź po upływie okresu ich przedłużenia. Po tym terminie 

doktorant wnosi opłaty z tytułu kosztów przewodu doktorskiego. 

 

IV. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 20 li 

2. pca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 

85) – dalej jako p.s.w.n.; 

3. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) – dalej jako przepisy 

wprowadzające; 

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.  

z 2017 r., poz. 2183) – dalej jako p.s.w.; 

5. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 875) – dalej jako tarcza antykryzysowa 3.0; 

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2017, poz. 

1696) – dalej jako rozporządzenie; 

7. Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim – uchwała Senatu 

Uniwersytetu Opolskiego nr 93/2012-2016 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim (z późn. 

zm.) – dalej jako regulamin; 

8. Komunikat nr 01/2019 Prorektora Uniwersytetu Opolskiego ds. kształcenia  

i studentów z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie stosowania § 31 ust. 2 regulaminu 

studiów doktoranckich – dalej jako komunikat. 
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IV. Analiza prawna 

W pierwszej kolejności, dla porządku należy zaznaczyć, że po myśli art. 35 pkt 1 tarczy 

antykryzysowej 3.0, termin umorzenia lub zakończenia przewodów doktorskich, 

postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora, wszczętych 

przed wejściem w życie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce został wydłużony  

o rok. Obecnie cezurą końcową jest nie 31 grudnia 2021 r. a 31 grudnia 2022 r. 

Z uzyskanych od Doktoranta informacji nie wynika, kiedy miało miejsce wszczęcie 

przewodu doktorskiego, na potrzeby tej opinii opiniujący przyjmuje, że miało to miejsce 

przed dniem 1 października 2018 r., wobec czego, po myśli art. 179 ust. 1 przepisów 

wprowadzających, jest on prowadzony w oparciu o dotychczasową ustawę z dnia 27 lipca 

2005 r. Z kontekstu zadanego pytania wnioskować można, iż w dniu 30 września 2016 r. 

Doktorant był już uczestnikiem studiów doktoranckich, natomiast biorąc pod uwagę fakt, 

że w 2020 r. ukończył studia czteroletnie wraz z dwuletnim przedłużeniem, można 

przyjąć, iż studia doktoranckie rozpoczął w roku 2014. 

Komunikat określa, że wobec osób, które w dniu 30 września 2016 r. pozostają 

uczestnikami studiów doktoranckich znajdzie zastosowanie treść § 31 ust. 2 regulaminu 

studiów doktoranckich w jego pierwotnej wersji. Nie można jednak tego aspektu 

analizować w oderwaniu od uchwały Senatu UO nr 101/2016-2020 z dnia 26 kwietnia 

2018 r., która to nadała temu przepisowi nowe brzmienie. Zgodnie z treścią jej § 3 weszła 

ona w życie z dniem podjęcia, przy czym nie ma ona zastosowania do tych doktorantów, 

którzy w dniu 26 kwietnia 2018 r. pozostawali na roku III, IV lub uzyskali przedłużenie 

studiów doktoranckich. 

Mając więc na uwadze założenie wyjściowe, tj., że Doktorant rozpoczął studia w roku 

2014, to w dniu podjęcia uchwały spełniona była przesłanka wykluczająca zastosowanie 

względem Niego nowego brzmienia § 31 ust. 2 regulaminu. 

Wobec powyższego do Doktoranta znajdzie zastosowanie przepis § 31 ust. 2 regulaminu  

w wersji pierwotnej, tj. „publiczna obrona rozprawy doktorskiej powinna odbyć się przed 

upływem dwóch lat następujących po zakończeniu studiów bądź po upływie okresu ich 

przedłużenia. Po tym terminie doktorant wnosi opłaty z tytułu kosztów przewodu 

doktorskiego”. 

Przepis ten opiera się na alternatywie: odpłatność będzie mieć miejsce po upływie dwóch 

lat po zakończeniu studiów doktoranckich (w przypadku, gdy nie były one przedłużane) 

lub po upływie dwóch lat od końca ich przedłużenia (w przypadku gdy były one 

przedłużane). Należy bowiem pamiętać, że przedłużenie studiów doktoranckich nie  

w każdym przypadku będzie mieć miejsce, a nadto, że mogą one być przedłużone  

np. o rok, a niekoniecznie zawsze o dwa lata (zob. § 7 rozporządzenia, który kreuje 

kompetencję kierownika studiów doktoranckich w oparciu o uznanie). 

Jeżeli więc Doktorant uzyskał przedłużenie studiów doktoranckich, to od zakończenia 

tego okresu należy liczyć dwa lata, o których mowa w regulaminie i komunikacie, przy 

czym cezurą końcową będzie tu 31 grudnia 2022 r. 

 

V. Wnioski 

1. Doktorant ma czas do 31 grudnia 2022 r. na obronę dysertacji i zamknięcie 

przewodu, w przeciwnym razie zostanie on umorzony na podstawie art. 179 ust.  

4 Przepisów wprowadzających. 
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2. Do Doktoranta znajdzie zastosowanie przepis § 31 ust. 2 regulaminu w brzmieniu 

pierwotnym, a więc tym określonym w § 1 pkt 1 komunikatu. 

3. Dwuletni termin na dokonanie obrony rozprawy, o którym mowa w regulaminie 

studiów doktoranckich, a po upływie którego uczelnia zyska uprawnienia  

do naliczania opłat, należy liczyć od końca okresu przedłużenia studiów 

doktoranckich, udzielonego Doktorantowi przez Kierownika studiów. 

 

Odpłatność za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania  
stopnia doktora osobom, które rozpoczęły studia doktoranckie  

przed rokiem akad. 2019/20 

 

I. Stan prawny: 18 września 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny 

Można wyróżnić co najmniej możliwe trzy stany faktyczne – wszystkie odnoszące się  

do osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akad. 2019/20: 

1) uczestnik studiów wszczął postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora  

po dniu 30 września 2019 r. i ubiega się o nadanie stopnia doktora na zasadach 

określonych w ustawie z 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lecz nie 

doszło do obrony przed zakończeniem toku studiów doktoranckich; 

2) uczestnik studiów nie otworzył przewodu doktorskiego ani nie wszczął 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przed zakończeniem toku 

studiów doktoranckich (wraz z ewentualnymi przedłużeniami); 

3) uczestnik studiów otworzył przewód doktorski przed dniem 1 maja 2019 r.  

na podstawie przepisów ustawy z 2003 r. o stopniach naukowych, tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, lecz nie doszło do obrony przed 

zakończeniem toku studiów doktoranckich (wraz z ewentualnymi przedłużeniami). 

Pod pojęciem „zakończenia toku studiów doktoranckich” należy rozumieć 

wygaśnięcie stosunku zakładowego pomiędzy doktorantem a uczelnią z powodu upływu 

planowego czasu ich trwania wraz z ewentualnymi przedłużeniami, o których mowa  

w § 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich – bez uzyskania 

kwalifikacji trzeciego stopnia (nadania stopnia doktora). Odróżnić je należy  

od „ukończenia studiów doktoranckich”, które wiąże się z uzyskaniem kwalifikacji 

trzeciego stopnia (art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym; por. też § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich). 

Przedmiotem opinii jest odpowiedź na pytanie uczelnianej organizacji samorządu 

doktorantów z dnia 17 lipca 2020 r., czy osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie 

przed rokiem akad. 2019/20 ponoszą odpłatność za przeprowadzenie 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, a jeśli tak, to w jakiej sytuacji? 

 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.  

Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) – w skrócie: PSWN; 
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2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) – w skrócie: 

PW PSWN; 

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.  

z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) – w skrócie: PSW; 

4. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. 

zm.) – w skrócie: USN; 

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1696). 

 

IV. Analiza prawna 

Poniższe rozważania dotyczyć będą wyłącznie uczestników stacjonarnych studiów 

doktoranckich i nie uwzględniają sytuacji uczestników studiów niestacjonarnych. 

 

Ad 1. Uczestnik studiów doktoranckich, który wszczął postępowanie w sprawie 

nadania stopnia doktora po dniu 30 września 2019 r. i ubiega się o nadanie tego 

stopnia na zasadach określonych w PSWN nie ponosi kosztów postępowania. W myśl 

art. 182 ust. 4 PSWN, opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie o nadanie 

stopnia doktora nie pobiera się w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym, 

instytucie międzynarodowym od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła 

kształcenie w szkole doktorskiej. Jak zaś stanowi art. 179 ust. 4 PW PSWN, do osób, które 

rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się  

o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w PSWN, stosuje się odpowiednio 

przepis art. 182 ust. 4 tej ustawy. Tak więc sytuacja uczestnika studiów doktoranckich, 

który wszczął postępowanie na podstawie PSWN jest uregulowana jednoznacznie – bez 

względu na termin wszczęcia postępowania i obrony rozprawy – osoba taka nie 

ponosi kosztów przewodu, pod warunkiem zakończenia toku studiów 

doktoranckich. Należy nadmienić, że w przypadku takich kandydatów: 1) postępowanie 

w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora 

lub promotorów (art. 179 ust. 7 PW PSWN) oraz 2) efekty uczenia się w zakresie 

znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych 

(art. 179 ust. 8 PW PSWN). 

 

Ad 2. Uczestnik studiów doktoranckich, który do czasu zakończenia toku studiów nie 

wszczął postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie otworzył przewodu 

doktorskiego podlega tej samej wyżej omówionej regulacji, co uczestnik studiów, który 

postępowanie to wszczął przed ich zakończeniem. Również on bowiem spełnia hipotezę 

art. 182 ust. 4 PSWN w związku z art. 179 ust. 4 PW PSWN. 

 

Ad 3. Sytuacja uczestnika studiów doktoranckich, który otworzył przewód doktorski 

przed dniem 1 maja 2019 r. na podstawie przepisów USN, lecz nie doszło do obrony 

przed zakończeniem toku studiów doktoranckich (wraz z ewentualnymi przedłużeniami) 

nie została wprost sprecyzowana w przepisach PW PSWN. W regulaminach studiów 

doktoranckich nielicznych uczelni zostały zawarte regulacje, wskazujące w jakim 

terminie od zakończenia toku studiów doktoranckich powinno najpóźniej dojść  
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do obrony rozprawy doktorskiej, aby kandydat nie był obciążany kosztami przewodu. 

Regulacje takie, stosowane a contrario, jako dające podstawę do żądania poniesienia 

kosztów przewodu od osób, które nie zdążyły uzyskać stopnia przed zakończeniem toku 

studiów doktoranckich lub w ciągu kilku miesięcy po jego zakończeniu, trzeba uznać  

za naruszające prawa doktorantów.  

Zgodnie z art. 179 ust. 4 PW PSWN zamyka się przewody doktorskie wszczęte  

na podstawie USN i niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. Wszczęcie 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora po dniu 31 grudnia 2022 r.  

na podstawie dotychczasowego tematu i przygotowanej rozprawy doktorskiej będzie 

możliwe na podstawie przepisów PSWN, po uprzednim zamknięciu przewodu 

doktorskiego wszczętego na podstawie USN. Przepisy wskazują, że jedynie w przypadku 

niedopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej albo wydania decyzji o odmowie 

nadania stopnia doktora, ta sama rozprawa nie może być podstawą do ponownego 

ubiegania się o nadanie stopnia doktora (art. 193 ust. 5 PSWN), zatem a contrario 

rozprawa przygotowywana w przewodzie, który został zamknięty może być 

podstawą do ponownego ubiegania się o nadanie stopnia. Ponadto z wnioskowania  

a fortiori zdaje się wynikać, że skoro dawny uczestnik studiów doktoranckich może 

wszcząć postępowanie o nadanie stopnia doktora na podstawie PSWN w zasadzie  

w każdym czasie i nie pobiera się od niego wówczas opłaty za przeprowadzenie 

przewodu w tym trybie (kosztowniejszym, z uwagi na udział trzech recenzentów, a nie 

dwóch jak w przewodach prowadzonych na podstawie USN), bowiem spełnia hipotezę 

art. 182 ust. 4 PSWN w związku z art. 179 ust. 4 PW PSWN, to tym bardziej nie powinno 

się go obciążać takimi kosztami, jeśli chce uzyskać stopień doktora w przewodzie 

już wszczętym przed dniem 1 maja 2019 r. na podstawie przepisów USN. 

W razie próby obciążenia kosztami doktoranta z przewodem wszczętym pod rządami 

USN możliwe jest wniesienie przez doktoranta o zamknięcie przewodu 

(równoważne umorzeniu postępowania wnioskowego z uwagi na niepodtrzymywanie 

wniosku przez stronę) i wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora  

na podstawie PSWN bez odpłatności (zob. wyżej).  

Nadmienić należy, że w przypadku postępowań o nadanie stopnia doktora wszczętych  

na podstawie przepisów PSWN do dnia 31 grudnia 2021 r., do osiągnięć wymaganych  

od osoby ubiegającej się o stopień doktora, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit.  

a i b PSWN, zalicza się także niektóre artykuły, monografie i rozdziały w monografiach, 

szczegółowo opisane w art. 179 ust. 6 pkt 1 PW PSWN. 

 

V. Wnioski 

1. Uczestnik studiów doktoranckich, który wszczął postępowanie w sprawie nadania 

stopnia doktora po dniu 30 września 2019 r. i ubiega się o nadanie tego stopnia  

na zasadach określonych w PSWN – nie ponosi kosztów postępowania. 

2. Uczestnik studiów doktoranckich, który do czasu zakończenia toku studiów nie 

wszczął postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie otworzył przewodu 

doktorskiego może w każdym czasie wystąpić o wszczęcie postępowania w sprawie 

nadania stopnia doktora na zasadach określonych w PSWN i nie ponosi kosztów 

postępowania. 

3. Z uwagi na fakt, że dawny uczestnik studiów doktoranckich może wszcząć 

postępowanie o nadanie stopnia doktora na podstawie PSWN w zasadzie  
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w każdym czasie i nie pobiera się od niego wówczas opłaty za przeprowadzenie 

przewodu w tym trybie, bowiem spełnia hipotezę art. 182 ust. 4 PSWN w związku  

z art. 179 ust. 4 PW PSWN, to tym bardziej nie powinno się go obciążać takimi 

kosztami, jeśli chce uzyskać stopień doktora w przewodzie wszczętym przed 

dniem 1 maja 2019 r. na podstawie przepisów USN. 

 

 

 

Termin złożenia rozprawy doktorskiej  
oraz uzyskania stopnia doktora w przewodzie doktorskim wszczętym  

na podstawie ustawy z 2003 r. o stopniach naukowych 

 

I. Stan prawny: 5 października 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny 

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD dnia 18 maja 2020 r. wpłynęło 

następujące zapytanie doktoranta z Uniwersytetu Szczecińskiego (USz): Czy w związku  

z przesunięciem „terminu na obronę” do dnia 31 grudnia 2022 r., w przypadku 

zakończenia studiów z dniem 30 września 2020 r. maksymalny termin przeprowadzenia 

obrony upływa z dniem 30 września 2022 r., czy z dniem 31 grudnia 2022 r.? 

Pytający nie sprecyzował, kiedy otworzył przewód doktorski, ani jaka była treść uchwały 

o jego otwarciu. 

Przedmiotem opinii jest wskazanie maksymalnego najpóźniejszego terminu zakończenia 

przewodu doktorskiego, wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących, jak  

i zakładowych, wszczętego na podstawie ustawy z 2003 r. przez uczestnika studiów 

doktoranckich. 

 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.; 

dalej jako USN), 

2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 z późn. zm.; dalej jako „Przepisy 

wprowadzające”), 

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.; dalej jako PSWN), 

4. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875 

z późn. zm.), 

5. Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego, stanowiący 

załącznik do uchwały Nr 18/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia  

30 marca 2017 r., 

6. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego, stanowiący załącznik do uchwały Nr 58/2019 

Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. 
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IV. Analiza prawna 

Wskazany termin 31 grudnia 2022 r. jest związany z tzw. okresem przejściowym,  

co wskazuje na szczególny charakter tej regulacji. Przepisami wprowadzającymi 

ustawodawca w ogólności przyjął szereg rozwiązań, które mają na celu zapewnienie 

odpowiedniego okresu na dostosowanie rzeczywistości akademickiej i sytuacji osób  

do niej należących do nowych rozwiązań przyjętych w PSWN.  

Zgodnie z art. 179 ust. 4 Przepisów wprowadzających, przewody doktorskie 

niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. zamyka się. Pierwotnie był to dzień  

31 grudnia 2021 r. Zmiana nastąpiła na mocy art. 35 ustawy z dnia 14 maja 2020 r.  

o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w związku z powstałą w późniejszym 

okresie (w stosunku do terminu przyjęcia Przepisów wprowadzających) sytuacją 

epidemiologiczną w Polsce. Roczne wydłużenie terminu nie zmienia jednak istoty 

przyjętej konstrukcji ustawowej, w tym jej przeznaczenia i celu.  

Abstrahując od tła historycznego, o którym mowa powyżej wskazać należy, że przepis art. 

179 ust. 4 Przepisów wprowadzających po pierwsze, wyznacza termin, w jakim następuje 

zakończenie niektórych przewodów doktorskich z mocy prawa, lecz nie modyfikuje 

pozostałych założeń ustawowych. Po drugie, jest ściśle powiązany z przepisami art. 179  

ust. 1 i 2 Przepisów wprowadzających i powinien być interpretowany z uwzględnieniem 

tego powiązania.  

Przepisy art. 179 ust. 1 i 2 Przepisów wprowadzających regulują zasady przeprowadzania 

przewodów doktorskich, które w dniu wejścia w życie PSWN były w toku, bądź które 

zostały wszczęte w okresie od dnia wejścia w życie PSWN do dnia 30 kwietnia 2019 r.  

W obu przypadkach założenie ustawodawcy jest to samo i polega na przyjęciu,  

że – z wyjątkami określonymi w tej ustawie – przewody doktorskie  

są przeprowadzane na podstawie przepisów dotychczasowych. Podkreślenia 

wymaga, że warunkiem sine qua non było otwarcie przewodu doktorskiego najpóźniej do 

dnia 30 kwietnia 2019 r. W innym przypadku przepisy te nie znajdują zastosowania.  

Należy również podnieść, że zgodnie z art. 279 ust. 1 Przepisów wprowadzających: 

„Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się  

na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.” Oznacza 

to, że pozostały w mocy przyjęte dotychczas regulaminy studiów doktoranckich. 

W Uniwersytecie Szczecińskim obowiązuje nadal Regulamin studiów doktoranckich, 

stanowiący załącznik do uchwały Nr 18/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia  

30 marca 2017 r. Zgodnie z § 51 ust. 2 tego Regulaminu: „Doktorant, który w czasie 

trwania studiów otworzył przewód doktorski, ale nie obronił rozprawy doktorskiej, nie 

ponosi opłat z tytułu przewodu doktorskiego[,] jeżeli wniosek promotora o przyjęcie 

pracy został złożony do rady podstawowej jednostki organizacyjnej w ciągu dwóch lat  

od daty zakończenia realizacji planu i programu studiów doktoranckich”. W myśl art. 228 

ust. 2 Przepisów wprowadzających z dniem 30 września 2019 r. rady podstawowych 

jednostek organizacyjnych przestały być organami uczelni, a ich kompetencje 

odnoszące się do przewodów doktorskich przejęły, co do zasady, senaty uczelni (art.  

28 ust. 1 pkt 8 PSWN), jednakże statut może przewidywać inny organ uczelni nadający 

stopnie (art. 178 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 28 ust. 4 PSWN). W myśl § 128 ust.  

1 i 2 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 

58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r., uprawnienia  



58 
 

do nadawania stopni realizowane są w tej Uczelni przez rady naukowe instytutów 

właściwych dla dyscyplin, które uzyskały kategorię naukową uprawniającą Uniwersytet 

do nadawania określonego stopnia, a rady są w tym zakresie organami Uniwersytetu  

o właściwości szczególnej, właściwymi do prowadzenia postępowań w sprawach stopni. 

W związku z tym należy przyjąć, że wniosek promotora, o którym mowa w § 51 ust.  

2 Regulaminu studiów doktoranckich powinien zostać złożony do rady naukowej 

właściwego instytutu. 

Nadmienić należy, że pojęcie „daty zakończenia realizacji planu i programu studiów 

doktoranckich”, które występuje w przywołanej normie regulaminowej oznacza datę 

planowego zakończenia studiów doktoranckich – bez uwzględniania jakichkolwiek 

przedłużeń. Wydaje się więc, że jeśli np. doktorant rozpoczął czteroletnie studia 

doktoranckie w roku akad. 2015/16, to „datą zakończenia realizacji planu i programu 

studiów doktoranckich” będzie 30 września 2019 r. Nie należy zatem interpretować tej 

normy w taki sposób, że doktorant może w toku studiów korzystać np. dwukrotnie  

z przedłużenia studiów z powodu długotrwałych badań i dodatkowo jeszcze mieć kolejne 

dwa lata po zakończeniu studiów na złożenie rozprawy doktorskiej. 

Jednocześnie wskazać trzeba, że zgodnie z art. 14 ust. 4 USN, jeżeli osoba ubiegająca się  

o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przedstawi rozprawy 

doktorskiej, to rada jednostki organizacyjnej (obecnie: rada naukowa instytutu) może 

podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego. Należy więc ustalić, czy w 

uchwale otwierającej przewód doktorski nie określono terminu na przedstawienie 

rozprawy doktorskiej. Natomiast w myśl § 51 ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich 

USz rada podstawowej jednostki (obecnie: rada naukowa instytutu) może zamknąć 

przewód doktorski, jeżeli doktorant nie przedstawi rozprawy doktorskiej  

w terminie czterech lat od otwarcia tego przewodu, przy czym okresu urlopów  

i przedłużeń studiów nie wlicza się do tego okresu. Są to uprawnienia dyskrecjonalne 

organu, z których może on – ale nie musi – skorzystać. 

 

V. Wnioski 

Podsumowując powyższy wywód wskazać należy, że w związku z przesunięciem 

terminu zamknięcia przewodów doktorskich, o którym mowa w art. 179 ust.  

4 Przepisów wprowadzających z dnia 31 grudnia 2021 r. na dzień 31 grudnia 2022 r. nie 

uległy zmianie pozostałe terminy i zasady ustawowe, a co za tym idzie – przesunięcie 

tego terminu nie skutkuje automatycznym przesunięciem terminu określonego na dzień 

30 września 2022 r., wynikającego z postanowień regulaminowych (termin dwóch lat  

od daty zakończenia realizacji planu i programu studiów doktoranckich jako termin,  

w którym promotor ma złożyć wniosek do rady naukowej instytutu o przyjęcie pracy). 

Należy zauważyć, że upływ owego dwuletniego terminu nie skutkuje zamknięciem 

przewodu, a jedynie koniecznością uiszczenia opłaty za jego przeprowadzenie. 

Szczegółowsza analiza przypadku Pytającego nie była możliwa bez znajomości treści 

uchwały dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego oraz informacji o przebiegu 

studiów doktoranckich, w tym w szczególności faktu wykorzystania przedłużeń czasu ich 

trwania.  
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Termin zamknięcia przewodu doktorskiego prowadzonego  
na podstawie przepisów ustawy z 2003 r. o stopniach naukowych 

 

I. Stan prawny: 3 października 2020 r.  

 

II. Stan faktyczny 

Doktorantka jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego. W dniu 17 maja 2016 r. wszczęła 

przewód doktorski na tzw. „starych zasadach”. Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału 

Pedagogiki i Psychologii UŚ, jedną z przesłanek podjęcia uchwały o zamknięciu przewodu 

doktorskiego bez uzyskania stopnia doktora jest nieprzedłożenie rozprawy doktorskiej  

do przyjęcia w ciągu czterech lat od dnia otwarcia przewodu. Doktorantka zwróciła się do 

Rzecznika Praw Doktoranta z prośbą o wydanie opinii w tej sprawie. 

Przedmiotem opinii jest relacja przepisów uchwały rady wydziału uczelni wyższej 

dotyczącej zamykania przewodów doktorskich w razie nieprzedłożenia rozprawy  

do Przepisów wprowadzających tzw. Ustawę 2.0, które zawierają własną regulację 

dotyczącą tej materii, a także wskazanie właściwego terminu, w którym może dojść do 

zamknięcia przewodu. 

 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020, 

poz. 875) – dalej jako Tarcza antykryzysowa 3.0; 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. 

Dz.U. z 2020, poz. 85) – dalej jako Ustawa 2.0; 

3. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1669) – dalej jako Przepisy 

wprowadzające; 

4. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1789) – dalej jako 

u.s.n.; 

5. Uchwała Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego nr 36/2014 

z dnia 18 marca 2014 w sprawie zamknięcia lub umorzenia przewodu doktorskiego  

w dyscyplinie pedagogika i w dyscyplinie psychologia – dalej jako Uchwała  

nr 36/2014; 

6. Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uchwalony przez Senat Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach w dniu 28 maja 2019 r. (z późn. zm.) – dalej jako Statut. 

 

IV. Analiza prawna 

W pierwszej kolejności, dla porządku należy zaznaczyć, że po myśli art. 35 pkt 1 Tarczy 

antykryzysowej 3.0, termin umorzenia lub zamknięcia przewodów doktorskich, 

postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora, wszczętych 

przed wejściem w życie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce został wydłużony  

o rok. Obecnie cezurą końcową jest nie 31 grudnia 2021 r. jak zakładano pierwotnie,  

a 31 grudnia 2022 r. 
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Kolejno, zgodnie z dyspozycją art. 179 ust. 1 in principio Przepisów wprowadzających, 

przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu 

profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie Ustawy 2.0,  

są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych. Wobec wszczęcia przewodu przez 

Doktorantkę w dniu 17 maja 2016 r. w pełni znajdzie do niego zastosowanie poprzedni 

reżim prawny, a więc m.in. przepisy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki.  

Po myśli art. 14 ust. 4 u.s.n. jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w 

wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi 

rozprawy doktorskiej, rada jednostki organizacyjnej może podjąć uchwałę  

o zamknięciu przewodu doktorskiego. 

Rada powinna więc najpierw ustalić termin dokonania przez kandydata co najmniej 

jednej z wyżej wymienionych czynności, następnie wezwać doktoranta do jej dopełnienia 

pod rygorem podjęcia przedmiotowej uchwały. Dopiero potem może rzeczywiście wydać 

w sprawie rozstrzygnięcie. W innych warunkach niż wyżej opisane zamknięcie przewodu 

doktorskiego byłoby niedopuszczalne.  

Kolejno wskazać należy, że po myśli art. 228 ust. 2 Przepisów wprowadzających,  

z dniem 30 września 2019 r. rady podstawowych jednostek organizacyjnych oraz 

kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych przestają być organami 

uczelni. Z przepisu tego wynika, że od 1 października 2019 r. Rada Wydziału Pedagogiki 

i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego przestała być organem uczelni, a co za tym idzie, nie 

jest dopuszczalne prowadzenie przez nią jakiegokolwiek postępowania. Jednocześnie 

przepisy wprowadzające nie przewidziały dla tego organu „następstwa prawnego”, tak 

jak to ma miejsce chociażby w ust. 4 powyższego przepisu w stosunku do rektorów. 

Przekładając teraz powyższe uwagi na stan faktyczny sprawy Doktorantki, należy 

powiedzieć, że wyznaczony w uchwale termin czterech lat od wszczęcia przewodu mijał  

w przypadku Doktorantki w dniu 17 maja 2020 r. W tym dniu zaktualizowałoby się 

uprawnienie Rady Wydziału do podjęcia czynności mających na celu wezwanie 

Doktorantki do przedstawienia rozprawy, a po bezskutecznym jego upływie – 

uprawnienie do podjęcia uchwały w sprawie zamknięcia Jej przewodu. Uchwałę  

nr 36/2014 można bowiem traktować jako wyznaczenie terminu przedłożenia rozprawy, 

o którym mowa w cytowanych przepisach u.s.n. 

Ustawa 2.0 weszła w życie w dniu 1 października 2018 r. W tym momencie  

od wszczęcia przewodu minęły ponad dwa lata, co sprawia, że w owym czasie przewód 

Doktorantki pozostawał otwarty. 

W dniu 30 września 2019 r., a więc na niemalże rok przed upływem czteroletniego 

terminu, Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii przestała być organem uczelni. 

Reasumując powyższe, uprawnione jest stwierdzenie, że przewód doktorski Doktorantki 

w dniu wejścia w życie pozostawał wszczęty i niezakończony, wobec czego stosuje się  

do niego poprzedni reżim prawny. Jednocześnie, w dniu 17 maja 2020 r. na Uniwersytecie 

Śląskim nie było już jednak organu, który, zgodnie z postanowieniami Uchwały  

nr 36/2014, mógłby podjąć uchwałę w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego 

wobec nieprzedłożenia rozprawy doktorskiej w terminie czterech lat od wszczęcia 

przewodu. Zasadniczo bowiem kompetencje związane z nadawaniem stopni naukowych 

posiada senat uczelni (art. 28 ust. 1 pkt 8 Ustawy 2.0), jednakże, na zasadzie art. 28 ust.  

4 Ustawy 2.0 mogą one zostać przekazane innym organom uczelni, zgodnie z jej statutem 
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i na takie rozwiązanie zdecydowano się na Uniwersytecie Śląskim, przekazując je radzie 

naukowej instytutu (por. § 36 ust. 3 Statutu).  

Mając na uwadze treść art. 179 ust. 1 Przepisów wprowadzających, trzeba jednakowoż 

stwierdzić, że skoro ustawodawca dopuścił prowadzenie określonych przewodów 

doktorskich zgodnie z poprzednim reżimem prawnym, zasadnym byłoby, aby także  

i określone kompetencje z tym związane mogły być wykorzystywane przez nowe organy 

uczelni. Skoro zaś nie istnieje już na Uniwersytecie Śląskim Rada Wydziału Pedagogiki  

i Psychologii, racjonalne wydaje się powierzenie jej dotychczasowych uprawnień 

organowi zajmującemu się zasadniczo kwestiami związanymi z nadawaniem 

stopnia doktora, a więc radzie naukowej instytutu odpowiednio psychologii lub 

pedagogiki (w zależności od tego, w jakiej dyscyplinie prowadzony jest przewód 

doktorski). 

W ocenie opiniującego świadczy to także o tym, iż jest dopuszczalne zgłoszenie radzie 

wniosku o przedłużenie terminu, o którym mowa w Uchwale nr 36/2014, zgodnie  

z treścią jej pkt 2. 

Natomiast w braku podjęcia stosownej uchwały oraz w przypadku jego wcześniejszego 

niezamknięcia w drodze obrony dysertacji, przewód doktorski Doktorantki zostanie 

zamknięty ex lege w dniu 31 grudnia 2022 r. Warto tu bowiem zwrócić uwagę na fakt, 

że w przypadku przewodów doktorskich, odmiennie niż ma to miejsce w przypadku 

postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora, art. 179 ust.  

4 Przepisów przejściowych, wyznaczając datę ich zamknięcia (po nowelizacji) na 31 

grudnia 2022 r., nie zawęża ich przedmiotowo jedynie do wymienionych w ust. 1 i 2 tej 

normy (a więc do wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie Ustawy 2.0 

oraz wszczętych między 1 października 2018 r. a 30 kwietnia 2019 r.), wobec czego 

należy przyjmować, że dotyczy on wszystkich przewodów doktorskich wszczętych  

na podstawie u.s.n. 

Nadmienić należy, że uchwała w przedmiocie zamknięcia przewodu doktorskiego jest 

uchwałą podejmowaną w ramach uznania administracyjnego, a zatem powinna 

posiadać stosowne uzasadnienie. Od tej uchwały nie będzie służyć odwołanie  

do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, bowiem nie należy ona do uchwał 

wymienionych w art. 21 ust. 1 u.s.n., od których można wnieść odwołanie do Centralnej 

Komisji w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia o treści uchwały. Ponieważ 

w tym zakresie nie ma organu wyższego stopnia (co w sposób negatywny wynika z u.s.n.), 

kandydat do stopnia doktora może złożyć, za pośrednictwem organu, który wydał 

uchwałę, skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego ze względu 

na siedzibę tego organu w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem. 

 

V. Wnioski 

1. Przewód doktorski Doktorantki jest prowadzony w oparciu o tzw. „stare przepisy”, 

czyli u.s.n. i akty wykonawcze do niej. 

2. Organem właściwym do podjęcia uchwały w sprawie zamknięcia przewodu 

doktorskiego – zgodnie z Uchwałą nr 36/2014 – jest obecnie rada naukowa instytutu. 

3. Istnieje możliwość zwrócenia się do rady naukowej instytutu z wnioskiem  

o przedłużenie terminu na przedłożenie rozprawy doktorskiej. 
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4. Rada naukowa instytutu może podjąć uchwałę w sprawie zamknięcia przewodu 

Doktorantki (rozstrzygnięcie dyskrecjonalne), jednakże powinno to być poprzedzone 

wezwaniem Jej do przedłożenia rozprawy doktorskiej. 

5. Uchwała w przedmiocie zamknięcia przewodu doktorskiego jest zaskarżalna  

do wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, który ją wydał. 

 

 

Możliwość wykorzystania przez uczestnika studiów doktoranckich 
wyników przeprowadzonych badań naukowych  

oraz sformułowanych metod badawczych 

 

I. Stan prawny: 10 października 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny 

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD wpłynęło zapytanie dotyczące 

możliwości decydowania o „dalszych losach” badań naukowych, które doktorantka 

uzyskała podczas studiów doktoranckich. Pytająca chciałaby wiedzieć, czy opracowane 

przez nią metody badawcze stanowią własność uczelni i promotora. 

Przedmiotem niniejszej opinii jest ustalenie czy metody badawcze, które opracował 

uczestnik studiów doktoranckich w ramach badań naukowych prowadzonych podczas 

przygotowywania rozprawy doktorskiej stanowią własność uczelni i promotora.  

 

 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tekst jedn. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm. (w skrócie: „PSWN”); 

2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm. (w skrócie: „PrAut”); 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1145 z późn. zm. (w skrócie: „KC”). 

 

IV. Analiza prawna 

Na gruncie prawa autorskiego za utwór uznaje się każdy przejaw działalności twórczej  

o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 

przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 PrAut). Jednocześnie art. 1 ust. 2 PrAut zawiera 

otwarty katalog utworów, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego, do którego 

zalicza m.in. utwór naukowy. Nie definiuje jednak tego pojęcia, wskazując tylko, że taki 

utwór może być wyrażony słowem, symbolami matematycznymi, lub znakami 

graficznymi. Przedmiotowa ustawa chroni tylko formę (np. tekst podręcznika biologii czy 

geografii jako dzieła literackiego), a nie same wiadomości, informacje, twierdzenia  

i odkrycia z danego zakresu nauki. Utworem w rozumieniu PrAut może być nawet 

kompilacja wykorzystująca dane powszechnie dostępne pod warunkiem, że ich wybór, 

segregacja i sposób przedstawienia ma znamiona oryginalności (por. wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05, Legalis). W wypadku prac 

naukowych największą wartość wiąże się z tezami zawartymi w utworze naukowym. Nie 
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oznacza to, że warstwa twierdzeń naukowych i rezultatów badań nie może być chroniona 

w jakikolwiek inny sposób, a naukowiec pozostaje bezradny wobec przypadków godzenia 

w jego dorobek naukowy. Ogólnie pojęta twórczość naukowa znajduje się w katalogu 

dóbr osobistych sformułowanym w art. 23 KC, a jej naruszenie (np. przypisywanie sobie 

cudzych wyników pracy naukowej, tez badawczych, czy nierzetelna analiza dorobku 

naukowego) również jest sankcjonowane na gruncie przepisów prawa cywilnego (art.  

24 KC).  

Należy jednak podkreślić, że w utworach naukowych ochronie prawnoautorskiej nie 

podlegają odkrycia, sam pomysł badawczy, temat, idee, teorie, wyniki czy 

rozwiązania naukowe. Nie jest przedmiotem prawa autorskiego również sposób czy 

metoda działania. Wynika to w szczególności z tego, że w prawie autorskim przedmiotem 

ochrony jest forma, czyli sposób wyrażenia danej treści naukowej. O prawnoautorskim 

charakterze dzieła decyduje bowiem sposób przedstawienia zjawisk, ich cech, 

właściwości oraz występujących między nimi zależności. Ochronie prawnoautorskiej nie 

podlegają dzieła będące wynikiem zastosowania określonej wiedzy, surowców  

i technologii, które są rezultatem wysiłku intelektualnego o charakterze standardowym  

i typowym. Nie będzie również utworem w rozumieniu PrAut opracowanie stanowiące 

jedynie zastosowanie nawet wysokospecjalistycznej wiedzy technicznej, jeżeli jego treść 

jest z góry zdeterminowana obiektywnymi warunkami i wymaganiami technicznymi oraz 

charakterem realizowanego dzieła. Prawu autorskiemu całkowicie obce jest jednocześnie 

wartościowanie dzieł naukowych pod względem: akceptacji ich wyników w środowisku 

akademickim, objętości opracowania, rozległości źródeł, z których korzystał twórca. Nie 

ma znaczenia także publiczny odbiór pracy naukowej.  

Nie zawsze rezultat pracy naukowej to efekt wysiłku pojedynczych osób. Nierzadko 

złożoność projektów wymusza zaangażowanie szerszego grona specjalistów. Zwłaszcza  

w naukach przyrodniczych i technicznych mamy do czynienia ze skupianiem większych 

grup badawczych. Dlatego też w kontekście aktualnych form kooperacji naukowej istotne 

jest wytyczenie granic współtwórczości dzieł naukowych. Należy pamiętać, że praca 

naukowa to przede wszystkim analiza dostępnych źródeł, formułowanie na ich podstawie 

założeń, celów badawczych i wysuwanie wniosków. Nie ma znaczenia, czy chodzi  

o analizę zasobów w naukach humanistycznych, czy też przedsięwzięcia czysto 

empiryczne. Nie ma tu miejsca na tworzenie w znaczeniu takim, jak np. przy utworze 

muzycznym, czy plastycznym. W przypadku zespołu badaczy istotne jest, by wkład miał 

charakter twórczy, a nie finansowy czy też usprawniający pod względem organizacyjnym 

przedsięwzięcie naukowe. Przy ocenie współtwórczości dzieł naukowych odrzucić trzeba 

kwestię finansowania badań, umożliwianie korzystania ze specjalistycznego sprzętu, 

laboratorium. Również fakt sponsorowania badań naukowych bądź publikacji ich 

wyników nie stanowi sam w sobie przesłanki przemawiającej za przyznaniem miana 

współtwórcy. Brak jest więc normatywnych podstaw, aby uznać za twórcę pracownika 

naukowego tylko z tego powodu, że utwór powstał w jednostce wydziałowej kierowanej 

przez niego bądź zainspirował on podjęcie badań na określony temat. Ponadto 

sugerowanie tematu pracy, sposobu jego ujęcia czy wskazanie odpowiedniej metodologii,  

a nawet drobne czynności korekcyjne nie stanowią czynności uzasadniających istnienie 

współautorstwa utworu (J. Barta, R. Markiewicz, Autorskoprawne problemy prac 

magisterskich i doktorskich, [w:] Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach 

dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych, Warszawa 2005, 
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s. 10). Promotorstwo polegające na udzielaniu rad, wskazówek, opinii, zasadniczo nie 

musi prowadzić do powstania odrębnego, twórczego wkładu. Istotą pracy doktorskiej jest 

zresztą jej indywidualny charakter, a wykorzystanie uwag promotora zależy od decyzji 

doktoranta (pismo Ministra Kultury i Sztuki ozn. DP/WPA.024/238/99 z 5 sierpnia 1999 

r., LEX nr 2925). Inna ocena może mieć jednak miejsce, w sytuacji, kiedy rzeczywiście 

wprowadzone poprawki – nie zaś jedynie sugestie co do ich wprowadzenia – będą miały 

charakter merytoryczny, tj. zmieniający objętość lub treść pracy oraz jej ogólny wydźwięk 

i charakter (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2011 r., II CSK 527/10, Legalis). 

Zgodnie z brzmieniem art. 15a PrAut uczelni przysługuje pierwszeństwo  

w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy 

dyplomowej w terminie 6. miesięcy od dnia jej obrony, autor może ją opublikować, chyba 

że praca jest częścią utworu zbiorowego. Norma ta nie ma jednak zastosowania  

do doktorantów (por. W. Machała, B. Błońska, Komentarz do art. 15a, [w:] red.  

W. Machała, R.M. Sarbiński, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 

2019). Na mocy ust. 2 tego samego przepisu, podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 

1, 2 i 4-6 PSWN, może korzystać bez wynagrodzenia i bez konieczności uzyskania zgody 

autora z utworu stworzonego przez studenta lub osobę ubiegającą się o nadanie 

stopnia doktora w wyniku wykonywania obowiązków związanych z odbywaniem 

studiów lub przygotowywaniem rozprawy doktorskiej, udostępniać utwór 

ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz korzystać  

z utworów znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych, w celu 

sprawdzania z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Dodać 

należy, że podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6 PSWN są: uczelnie, 

federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe PAN, 

instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe, czyli podmioty 

doktoryzujące (art. 185 ust. 1 PSWN). 

Odnosząc powyższe do analizowanego stanu faktycznego należy wskazać,  

że przedmiotem ochrony nie będą opracowane metody badawcze, jednak rezultat 

badań już tak. Skorzystanie przez uczelnię z efektów badań prowadzonych przez 

uczestnika studiów doktoranckich nie jest oczywistym następstwem prowadzenia tych 

badań przez doktoranta. Ściśle określony katalog „czynności”, których można dokonać 

wobec utworu stworzonego przez doktoranta w związku z odbywaniem studiów 

doktoranckich lub przygotowaniem rozprawy doktorskiej nie uprawnia uczelni (ani 

promotora rozprawy) do posługiwania się dorobkiem doktoranta.  

 

V. Wnioski 

Powyżej poczyniona analiza wiedzie do wniosku, że wyniki badań przeprowadzonych 

przez doktoranta w ramach odbywania studiów doktoranckich i przygotowywania 

rozprawy doktorskiej nie stanowią własności uczelni ani promotora. Jeżeli w 

konkretnym przypadku promotor byłby współtwórcą utworu naukowego, to posiadałby 

wobec niego prawa tożsame z Pytającą. Jeżeli jednak w analizowanym przypadku 

wyłącznym twórcą pozostaje uczestnik studiów doktoranckich, to on decyduje  

o „dalszych losach” przeprowadzonych przez siebie badań naukowych, z zastrzeżeniami 

wynikającymi z art. 15a PrAut.  
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Zaliczenie okresu odbywania studiów doktoranckich  
do okresów nieskładkowych 

 

I. Stan prawny: 17 lipca 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny 

Niniejsza opinia została sporządzona w odpowiedzi na pytanie skierowane do Zespołu 

Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD w dniu 18 czerwca 2020 r.  

 

Pytająca od 2016 r. jest uczestnikiem studiów doktoranckich (nie otworzyła przewodu 

doktorskiego, ale uzyskała zgodę na przedłużenie okresu studiów). Uwzględnienie okresu 

studiów przy obliczaniu prawa do świadczeń emerytalnych wiąże się z koniecznością 

przedstawienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przez Pytającą zaświadczenia 

potwierdzającego odbywanie studiów doktoranckich wraz w określeniem okresu trwania 

tych studiów. Pytająca zwróciła się do administracji uczelni z prośbą o wydanie 

stosownego zaświadczenia, jednakże spotkała się z odmową. W opinii uczelni, wydanie 

przedmiotowego zaświadczenia jest niemożliwe, gdyż wyłącznie dyplom potwierdza 

ukończenie przez Pytającą studiów doktoranckich. 

Wobec powyższego należy rozstrzygnąć, czy przepis wskazujący na możliwość zaliczania 

– jako okresu nieskładkowego – czasu trwania studiów doktoranckich, nakazuje 

przedłożenie dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora, czy też innego 

dokumentu. 

 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.); dalej: „ustawa o emeryturach”;  

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.; dalej: k.p.a.). 

 

IV. Analiza prawna 

Zgodnie z treścią art. 7 pkt 9a ustawy o emeryturach, okresem nieskładkowym jest okres 

studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich 

utworzeniu. Z literalnego brzmienia wskazanego przepisu wynika, że należy uwzględnić 

wyłącznie planowy okres studiów doktoranckich, przy czym nie ma znaczenia, czy studia 

zostały ukończone uzyskaniem stopnia doktora, czy też zostały zakończone w wyniku 

skreślenia z listy doktorantów.  

Należy również wskazać na stanowisko prezentowane w orzecznictwie, w myśl którego 

przepis art. 7 pkt 9a ustawy o emeryturach „nie warunkuje zaliczenia do stażu okresu 

studiów doktoranckich od ich ukończenia. Nie wynika to z treści tego przepisu, który – jak 

wszystkie przepisy prawa ubezpieczeń społecznych – należy wykładać ściśle. Gdyby 

faktycznie wolą ustawodawcy było ustanowienie takiego warunku, dałby temu 

niewątpliwie wyraz, tak jak w przepisie art. 7 pkt 9 ustawy o emeryturach, zgodnie  

z którym okresem nieskładkowym jest okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, 

pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów. 
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Zaznaczyć przy tym trzeba, iż odesłanie w przepisie art. 7 pkt 9a ustawy o emeryturach, 

do wymiaru studiów określonego w decyzji o ich utworzeniu (podobnie jak w art. 7 ust.  

9 do wymiaru studiów określonego w programie studiów), oznacza maksymalną długość 

okresu, jaka może być uwzględniona do stażu. Inaczej mówiąc, ustawodawca w ten 

sposób wyłączył możliwość uwzględnienia, jako nieskładkowego, okresu studiów 

doktoranckich, w zakresie w jakim przekracza on wymiar tych studiów określony  

w decyzji o ich utworzeniu” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2017 

r., sygn. akt III AUa 1906/16, LEX nr 2287507). Tym bardziej, że zgodnie z uzyskaną przez 

Pytającą informacją, dokumentem umożliwiającym traktowanie okresu studiów 

doktoranckich jako okresu nieskładkowego jest zaświadczenie z uczelni „potwierdzające 

fakt ukończenia studiów, okres ich trwania i programowy wymiar studiów/wymiar 

określony w decyzji o utworzeniu studiów doktoranckich albo dyplom (jeżeli 

studia zostały zakończone jego uzyskaniem, a z dyplomu tego wynika okres trwania  

i programowy wymiar studiów)”. Takie określenie wymaganego dokumentu 

jednoznacznie potwierdza zasadność wyrażonych powyżej twierdzeń. Należy bowiem 

zauważyć, że wymagany dokument ma umożliwiać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych 

ustalenie wyłącznie okresu studiów, a zatem nawet gdyby dyplom ich ukończenia nie 

zawierał okresu trwania studiów, to nie spełniałby swojej funkcji, bowiem nie pozwoliłby 

na określenie długości okresu nieskładkowego. 

Należy również zwrócić uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia  

14 czerwca 2007 r., sygn. akt III AUa 1196/06 (Biul. Sądu Apel. w Katowicach z 2008 r.,  

z. 1, poz. 34, LEX nr 446737), którego teza brzmi: „Do zaliczenia okresu studiów 

doktoranckich do okresów nieskładkowych nie jest wymagane, aby zostały one 

zakończone obroną pracy doktorskiej”. 

Zgodnie z § 11 uchylonego już rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich 

(Dz.U. poz. 1696): „Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, 

uczelnia albo jednostka naukowa wydaje zaświadczenie o przebiegu tych studiów”. 

Wprawdzie w obowiązującej ustawie i aktach wykonawczych nie ma analogicznej normy, 

nie oznacza to, że uczelnia nie ma obowiązku wydania zaświadczenia, jeśli wystąpi  

o to osoba, która chce je uzyskać. Podstawę prawną tworzą przepisy działu VII k.p.a., który 

nosi tytuł: „Wydawanie zaświadczeń” (art. 217-220). 

Należy zauważyć, że nieprzydatny do celu udokumentowania w ZUS okresu studiów 

doktoranckich jako okresu nieskładkowego będzie dyplom doktorski, bowiem nie 

zawiera on informacji, czy stopień doktora został uzyskany w wyniku kształcenia  

na studiach doktoranckich (w szkole doktorskiej), czy też rozprawa została przygotowana 

w trybie eksternistycznym (tzw. „z wolnej stopy”). 

 

V. Wnioski 

Powyżej poczyniona analiza pozwala przyjąć, że dla uznania okresu studiów 

doktoranckich za okres nieskładkowy wystarczające jest udokumentowanie przez nią 

faktu odbywania studiów doktoranckich. Zaświadczenie powinno zawierać: 1) wskazanie 

rzeczywistego okresu odbywania studiów doktoranckich przez ubiegającego się  

o zaświadczenie; 2) programowy wymiar studiów (wymiar określony w decyzji  

o utworzeniu studiów). Zaliczeniu jako okres nieskładkowy podlegać będzie krótszy  

ze wskazanych okresów. Nie jest zatem tak, że Pytająca dążąc do uznania okresu 
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odbywanych przez nią studiów za okres nieskładkowy winna przedstawić wyłącznie 

dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora (dyplom doktorski), bowiem 

wymaganie takie nie zostało sformułowane w art. 7 pkt 9a ustawy o emeryturach,  

a ponadto nie zawiera on informacji, czy stopień doktora został uzyskany  

w wyniku przewodu prowadzonego w ramach studiów doktoranckich, czy też w trybie 

eksternistycznym. 

Ewentualna odmowa wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez 

osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie  

(art. 219 k.p.a.). 

 

 

Dopuszczalność wyłączenia dostępu  
do obronionej rozprawy doktorskiej 

 

I. Stan prawny: 26 września 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny 

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD dnia 31 sierpnia 2020 r. wpłynęło 

zapytanie byłego doktoranta, który napisał pracę doktorską, obronił ją i uzyskał stopień 

naukowy doktora. Pytający zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie  

o dopuszczalność wyłączenia dostępności (w bibliotece bądź archiwum) napisanej przez 

niego i obronionej pracy doktorskiej w taki sposób, by żadna osoba bez jego zgody nie 

miała wglądu do wskazanej pracy. 

Przedmiotem niniejszej opinii jest ustalenie, czy działaniem prawnie dopuszczalnym jest 

wyłączenie dostępności obronionej już rozprawy doktorskiej w podmiotach takich jak 

biblioteki, archiwa itp. oraz czy autor rozprawy może skutecznie domagać się 

uzależnienia jej udostępnienia od każdorazowej jego zgody. 

 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 (w skrócie: PrAut); 

2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1479; 

3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki, ostatni tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. 

zm. (w skrócie: USN); 

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. 

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności  

w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu 

o nadanie tytułu profesora, Dz.U. 2014 poz. 1383; 

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tekst jedn. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm. (w skrócie: PSWN). 

 

IV. Analiza prawna 

Na wstępie poniższych rozważań zaznaczyć należy, że praca doktorska stanowi utwór 

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (PrAut). 
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Doktorant, który taką rozprawę opracował – w świetle przepisów wskazanej ustawy – 

jest jego twórcą. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 1 PrAut, prawa autorskie co do zasady 

przysługują twórcy. Przyjęty w polskiej ustawie model prawa autorskiego to model 

dualistyczny, opierający się na istnieniu dwóch autonomicznych, przysługujących twórcy 

praw autorskich. Są nimi autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe  

(M. Nowikowska, w: red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Warszawa 

2018, s. 58-59.). Innymi słowy, prawa autorskie do rozprawy doktorskiej przysługują 

doktorantowi, który ją samodzielnie napisał. 

Jednakże w niniejszym stanie faktycznym należy wziąć pod uwagę szczególną procedurę, 

jaka ma miejsce przy złożeniu i obronie prac doktorskich. 

Po pierwsze podkreślić trzeba, że w stosunku do rozpraw doktorskich nie znajduje 

zastosowania regulacja art. 15a ust. 1 PrAut, w myśl której to uczelni przysługuje 

pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta (A. Gliściński, Art. 15a,  

Nb 3 [w:] red. A. Michalak, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 

Warszawa 2019).  

Nadmienić także należy, że w stosunku do osób, które obroniły prace doktorskie na tzw. 

„starych” zasadach (tj. na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, USN), a więc do grupy, do której należy Pytający 

zastosowania nie ma przepis art. 188 ust. 1 ustawy o Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, który wprowadził obowiązek udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej 

(BIP) rozprawy doktorskiej będącej pracą pisemną wraz z jej streszczeniem w terminie 

nie późniejszym niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony.  

Nieco inna sytuacja występuje w przypadku doktorantów będących pracownikami 

uczelni, względem których możliwe jest stosowanie art. 14 PrAut. Zgodnie z tym 

przepisem, jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, instytucji naukowej 

przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika, który 

stworzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. 

Regulacje, które w omawianej sprawie należy wziąć pod uwagę to przede wszystkim 

przepisy USN oraz aktów wykonawczych. Należy mieć na względzie, że do przewodu 

doktorskiego mają zastosowanie przepisy wykonawcze obowiązujące w dacie jego 

wszczęcia. Dla potrzeb tej opinii wzięto pod uwagę ostatnie rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu 

i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, które odnosi się  

do przewodu doktorskiego i obrony pracy na tzw. „starych” zasadach. Jednakże 

poprzednie regulacje w analizowanym zakresie były analogiczne. 

Zgodnie z § 7 ust. 3 w/w rozporządzenia, rada jednostki organizacyjnej albo komisja 

doktorska zawiadamia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia 

doktora w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej o terminie i miejscu obrony na co 

najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia oraz zamieszcza 

ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie jednostki organizacyjnej. W zawiadomieniach oraz 

w ogłoszeniu podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej 

w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią oraz informację  

o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie 

internetowej jednostki organizacyjnej. Zgoda doktoranta na opisane działanie jest  
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w takiej sytuacji warunkiem koniecznym do nadania stopnia doktora, a tym samym 

stanowi jego zgodę na upublicznienie dzieła.  

Przedmiotowe czynności niosą za sobą pewne istotne konsekwencje, gdyż rozprawa 

doktorska staje się tu bowiem – w rozumieniu przepisów prawa autorskiego – utworem 

zarówno rozpowszechnionym, jak i upublicznionym (J. Barta, R. Markiewicz, 

Autorskoprawne problemy prac magisterskich i doktorskich, [w:] Raport o zasadach 

poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach 

akademickich i naukowych, Warszawa 2005, s. 9). W myśl art. 6 ust. 1 pkt 3 PrAut utworem 

rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek 

sposób udostępniony publicznie. Utworem opublikowanym zaś jest taki utwór, który za 

zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione 

publicznie. 

O takim statusie w przypadku obronionej dysertacji przesądza wymóg złożenia rozprawy 

w kilku egzemplarzach oraz wymóg udostępniania jej do wglądu osobom 

zainteresowanym (art. 6 ust. 1 ust 1 PrAut). W tym wypadku można więc uznać,  

że doktorant dopełniając powyższych czynności realizuje swoje autorskie prawo osobiste 

do decydowania „o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności” (art. 16 pkt 4 PrAut). 

Wskazany etap postępowania przy nadawaniu stopnia doktora jest kluczowy dla analizy 

przedmiotowego stanu faktycznego. Na podstawie art. 28 ust. 1 PrAut rozpowszechnienie 

utworu (w tym wypadku rozprawy doktorskiej), uprawnia podmioty wymienione w tym 

przepisie, do których należą m.in. instytucje oświatowe, uczelnie, biblioteki, czy archiwa 

do korzystania z takiego utworu w ramach dozwolonego użytku publicznego (tzw. 

licencja dla bibliotek). Regulacja ta stanowi ograniczenie treści majątkowego prawa 

autorskiego przynależnego twórcy. Zgodnie z przepisami prawa, korzystanie to może 

przybrać postać: 

1) użyczania egzemplarzy utworów rozpowszechnionych (art. 28 ust. 1 pkt 1 PrAut), 

2) zwielokrotniania utworów znajdujących się we własnych zbiorach (art. 28 ust.  

1 pkt 2 PrAut),  

3) udostępniania zbiorów dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem 

końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych 

jednostek (art. 28 ust. 1 pkt 3 PrAut) 

– pod warunkiem, że czynności te nie są dokonywane w celu osiągnięcia bezpośredniej 

lub pośredniej korzyści majątkowej.  

We wskazanej sytuacji autor rozprawy doktorskiej nie będzie zatem mógł skutecznie 

przeciwstawiać się korzystaniu z takiego utworu, powołując się na swoje prawa 

autorskie, jeśli z przepisów wynika, że warunkiem takiego korzystania jest 

rozpowszechnienie dzieła. 

Należy jednak pamiętać, że – stanowiący o możliwości w przypadku udostępniania 

zbiorów celów badawczych lub poznawczych – art. 28 ust. 1 pkt 3 PrAut powinno się 

czytać wraz z regulacją art. 28 ust. 3 PrAut. W myśl tego postanowienia, art. 28 ust. 1 pkt 

3 PrAut nie stosuje się, jeżeli udostępnianie w określony w tym przepisie sposób 

odbywa się na podstawie uprzednio zawartej umowy z uprawnionym z tytułu 

majątkowych praw autorskich. W związku z powyższym, uwypuklona powinna być 

możliwość zawarcia stosownej umowy regulującej szczegółowo sposób i zasady 

udostępniania zbiorów. W grę wchodzą tu bowiem licencje, które będą wykluczać 
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możliwość udostępniania utworów w ramach terminali komputerowych (J. Barta,  

R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 479). 

Mając na uwadze powyższe, w analizowanej kwestii powinno się także zwrócić uwagę  

na regulaminy i inne wewnętrzne akty prawne (uchwały, zarządzenia) wydane 

i obowiązujące na uczelni, na której miała miejsce obrona rozprawy doktorskiej przez 

Pytającego. Analiza treści tych aktów powinna być dokonywana pod kątem tego, czy  

na danej uczelni zostały przewidziane jakieś szczególne zasady udostępniania 

obronionych prac doktorskich. Udostępnianie rozpraw doktorskich musi być wszakże 

statutowym zadaniem biblioteki oraz odbywać się na zasadach i w sposób określony  

w regulaminie nadanym przez dyrektora (art. 14 ust. 4 ustawy o bibliotekach). 

Regulaminy te mogą przesądzać o konieczności uzyskania zgody autora na udostępnienie 

dzieła. Częstą praktyką jest udzielanie przez doktoranta na rzecz uczelni licencji 

niewyłącznej do korzystania z rozprawy doktorskiej na podstawie stosownego 

oświadczenia, czy też na podstawie umowy. Trzeba również pamiętać o możliwości 

zawarcia umowy, o której mowa w art. 28 ust. 3 PrAut. W tym kontekście należałoby 

zwrócić uwagę na ewentualnie złożone już przez Pytającego oświadczenia w tym 

zakresie, a także na ewentualnie przewidywaną możliwość ich złożenia w regulacjach 

wewnątrzuczelnianych. Jest to jednak działanie dobrowolne ze strony danego podmiotu, 

bowiem korzystanie z rozpowszechnionych prac doktorskich w świetle przepisów 

powszechnie obowiązujących należy uznać za legalne i w efekcie nie wymagające 

uzyskiwania dodatkowej zgody od autora (J. Jezioro, Udostępnianie przez jednostki 

uczelniane, mające status archiwów, prac doktorskich niepublikowanych w świetle prawa 

autorskiego – wybrane zagadnienia prawne na tle praktyki, Folia Iuridica Wratislaviensis, 

t. 1, Nr 2 (2012) s. 92). 

 

V. Wnioski 

1. Obroniona rozprawa doktorska stanowi w rozumieniu prawa autorskiego utwór 

rozpowszechniony i opublikowany. W konsekwencji, pozwala to podmiotom takim 

jak biblioteki lub archiwa na korzystanie z takiego utworu w ramach dozwolonego 

użytku. 

2. W przypadku doktorantów będących pracownikami naukowymi, instytucji 

naukowej przysługuje pierwszeństwo opublikowania rozprawy doktorskiej 

pracownika, który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków  

ze stosunku pracy. 

3. W przedmiotowym stanie faktycznym uzasadnione wydaje się przeanalizowanie: 

treści wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących na uczelni, na której 

Pytający bronił pracę doktorską, treści regulaminu danej biblioteki, a także treści 

ewentualnie składanych przez Pytającego oświadczeń, bądź treści ewentualnie 

zawartej umowy. Wskazane dokumenty mogą przewidywać w szczególności 

obowiązek udzielenia zgody przez autora na udostępnianie pracy, a także możliwość 

jej cofnięcia. Jeśli w którymś z tych dokumentów korzystanie z utworu zostało od 

takiej zgody uzależnione, Pytający może powołać się na stosowne postanowienia, 

jednakże z uwzględnieniem pkt 4). Sprawdzenia wymagałaby także ewentualna 

możliwość zawarcia umowy dotyczącej udostępniania zbiorów. 

4. W świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego, działania bibliotek 

i archiwów w zakresie korzystania z rozpowszechnionej, obronionej pracy 
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doktorskiej należy uznać za legalne bez względu na postanowienia wewnętrznych 

regulacji uczelnianych, a co za tym idzie korzystanie to nie wymaga uzyskiwania 

dodatkowej zgody od autora i nie ma możliwości skutecznego żądania jego 

zaprzestania. 
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CZĘŚĆ II. 

SZKOŁY DOKTORSKIE 
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Możliwość przeniesienia się doktoranta do innej szkoły doktorskiej 

 

I. Stan prawny: 26 maja 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny 

Dnia 24 marca 2020 r. Pytająca zwróciła się do Rzecznika Praw Doktoranta  

z następującymi pytaniami:  

1. Czy możliwe jest przeniesienie z jednej szkoły doktorskiej do drugiej po pierwszym 
roku kształcenia? 

2. Czy możliwa jest zmiana szkoły doktorskiej wraz ze zmianą realizowanej dyscypliny? 
3. Czy w takim przypadku zaliczony jest odbyty pierwszy rok kształcenia? 
4. Czy w takim przypadku należy nadrobić różnice programowe?  
Jednocześnie Pytająca przekazała informację, że jest doktorantką Szkoły Doktorskiej 
Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku.  

 

III. Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 85; dalej jako „PSWN”). 

 

IV. Analiza prawna 

Kształcenie doktorantów regulują przepisy art. 198-216 PSWN. Przepisy te regulują m.in.: 
1. rekrutację do szkoły doktorskiej (art. 200 PSWN),  
2. regulamin szkoły doktorskiej (art. 205 PSWN),  
3. zapewnienie możliwości kontynuowania kształcenia (art. 206 PSWN). 
Wśród przepisów PSWN, w tym także wskazanych powyżej, brak jest jednak regulacji 

właściwej dla przeniesienia z jednej szkoły doktorskiej do drugiej. Ustawodawca nie 

wprowadził rozwiązania ustawowego dla tego rodzaju spraw, w tym także nie skorzystał 

z wprowadzenia delegacji ustawowej do wydania aktu wykonawczego (rozporządzenia) 

w tym zakresie, chociaż nie jest to rozwiązanie obce ustawodawcy na gruncie PSWN (por. 

przykładowo treść art. 215 ust. 2 PSWN, art. 216 ust. 2 PSWN). W przepisach PSWN nie 

sformułowano jednocześnie jednoznacznego zakazu tego rodzaju praktyk, co oznacza  

że nie ma przeszkód, aby kwestie te zostały odpowiednio zaadresowane w regulacjach 

wewnętrznych podmiotu, który organizuje i prowadzi szkołę doktorską. Brak regulacji 

ustawowej oznacza jednak również, że na podmioty te nie został nałożony obowiązek 

ustawowy wprowadzenia takiego trybu.  

Zgodnie z art. 205 ust. 1 PSWN regulamin szkoły doktorskiej określa organizację 

kształcenia w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie. Podkreślenia wymaga, że katalog 

wprowadzony w tym przepisie ma charakter otwarty (użycie określenia  

„w szczególności”), co oznacza, że wymieniony w nim zakres nie ma charakteru 

wyłącznego – tej formie regulacji podlegają wszystkie sprawy mieszczące się w zakresie 
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organizacji i kształcenia w szkole doktorskiej. Zatem sprawy związane z przeniesieniem 

z jednej szkoły doktorskiej do drugiej (oraz inne sprawy mieszczące się w zakresie 

„organizacji i kształcenia” w szkole doktorskiej), o ile dany podmiot dopuszcza taką 

możliwość, powinny być przedmiotem regulaminu i w tym dokumencie należy szukać 

odpowiedzi na istnienie możliwości przeniesienia lub jej brak. Rozwiązania takie zostały 

przyjęte w niektórych szkołach doktorskich. Przykładowo, w § 7 ust. 10 pkt 2 Regulamin 

Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, będącego Załącznikiem do Uchwały 

Nr 26.6/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

Dyrektorowi kierującemu Szkołą Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, prowadzoną 

przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przyznano kompetencję do wpisu na listę 

doktorantów osoby, która złożyła wniosek o przeniesienie z innej szkoły doktorskiej,  

w której zaliczyła co najmniej pierwszy rok.  

Inną, bardzo szczegółową regulację odnoszącą się do przeniesienia z jednej szkoły 

doktorskiej do innej zawiera § 14 Regulaminu wspólnej szkoły doktorskiej, stanowiący 

załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r., 

który brzmi: 

1. Doktorant może ubiegać się o przeniesienie z innej szkoły doktorskiej lub z innego 
podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów, w tym z uczelni zagranicznej, jeżeli 
wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w podmiocie,  
z którego się przenosi. 

2. Wniosek o przeniesienie doktorant składa do Kierownika Jednostki Koordynującej  
za pośrednictwem kierownika szkoły doktorskiej. Do wniosku doktorant dołącza 
dotychczasową dokumentację przebiegu kształcenia. 

3. Kierownik Jednostki Koordynującej podejmuje decyzję w sprawie przeniesienia 
doktoranta na podstawie opinii kierownika szkoły doktorskiej. 

4. Doktorant może ubiegać się o przeniesienie zajęć zaliczonych w innej szkole 
doktorskiej w miejsce zajęć określonych w programie kształcenia. Warunkiem 
przeniesienia zaliczonych zajęć jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów 
uczenia się. 

5. Decyzję w sprawie przeniesienia zaliczonych zajęć podejmuje, na wniosek doktoranta, 
kierownik szkoły doktorskiej po zapoznaniu się z dotychczasową dokumentacją 
przebiegu kształcenia doktoranta. 

Można uznać, że jest to modelowe, kompleksowe rozwiązanie kwestii przeniesienia 
doktoranta pomiędzy szkołami doktorskimi. 
 
Jeżeli chodzi o wspomniane zapewnienie możliwości kontynuowania kształcenia w innej 

szkole doktorskiej, o którym mowa w art. 206 ust. 1 PSWN, wskazać należy, że przepis ten 

odnosi się do przypadku, w którym zaprzestano kształcenia doktorantów w danej 

dyscyplinie w konkretnej szkole doktorskiej. W sytuacji tej podmiot prowadzący szkołę 

doktorską ma obowiązek zapewnienia doktorantom przygotowującym w tej dyscyplinie 

rozprawę doktorską możliwości kontynuowania kształcenia w innej szkole doktorskiej  

w tej dyscyplinie. Z kolei, zgodnie z art. 206 ust. 2 PSWN w przypadku braku szkoły 

doktorskiej prowadzącej kształcenie w danej dyscyplinie, podmiot prowadzący szkołę 

doktorską, w której zaprzestano kształcenia, pokrywa osobom, które utraciły możliwość 

ukończenia kształcenia, koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  

w trybie eksternistycznym. Wobec tego, zarówno jeden, jak i drugi przypadek nie dotyczy 

sytuacji wskazanej przez Pytającą.  
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Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

utworzenia szkół doktorskich w Uniwersytecie w Białymstoku również w żaden sposób 

nie odnosi się wprost do kwestii przeniesienia doktoranta do innej szkoły (czy  

to w ramach tej samej uczelni, czy też do innej uczelni). Zauważyć należy, że wspomniane 

Zarządzenie w § 3 wskazuje, iż kwestie organizacji i zarządzania w zakresie kształcenia 

doktorantów w szkole doktorskiej należą do kompetencji dyrektora szkoły doktorskiej,  

w tym mieści się również (ust. 4 pkt 18) podejmowanie indywidualnych decyzji 

dotyczących doktoranta z zakresu kształcenia w szkole doktorskiej. W tej sytuacji uznać 

należy, że przeniesienie się doktoranta do innej szkoły doktorskiej wymaga porozumienia 

szkół przyjmującej i dotychczasowej, ewentualnie jedynie zgody szkoły przyjmującej  

na przyjęcie przenoszącego się doktoranta. 

 

V. Wnioski 

Wśród przepisów PSWN, ustawodawca nie uregulował spraw związanych  

z przeniesieniem z jednej szkoły doktorskiej do drugiej. W przepisach PSWN nie 

sformułowano jednocześnie jednoznacznego zakazu tego rodzaju praktyk, co oznacza  

że nie ma przeszkód, aby kwestie te zostały odpowiednio zaadresowane w regulacjach 

wewnętrznych podmiotu, który organizuje i prowadzi szkołę doktorską. Brak regulacji 

ustawowej oznacza jednak również, że na podmioty te nie został wprost nałożony 

obowiązek ustawowy wprowadzenia takiego trybu. Odnosząc się do przedstawionych  

w dniu 24 marca 2020 r. pytań wskazuję, że odpowiedzi na nie należy szukać  

w regulaminie szkoły doktorskiej, w której podjęciem kształcenia Pytająca jest 
zainteresowana, a w braku takiej regulacji – u dyrektora szkoły doktorskiej przyjmującej.  

 

Skreślenie z listy doktorantów szkoły doktorskiej 

 

I. Stan prawny: 3 września 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny 

W roku 2019 Doktorantka rozpoczęła kształcenie w szkole doktorskiej w jednym  

z instytutów PAN. Dnia 17 marca 2020 r. ze względu na problemy zdrowotne i podejrzenie 

koronawirusa. Doktorantka była zmuszona opuścić laboratorium, w którym prowadziła 

prace naukowe. Poinformowała o tym swoją promotorkę, która przyznała zezwoliła  

na 5 dni urlopu. W ich trakcie Pytająca skontaktowała się z lekarzem, który wskazał,  

iż wskazane objawy są raczej wywołane stresem i nie pasują do zakażenia COVID-19.  

Po upływie urlopu Doktorantka wielokrotnie próbowała powrócić do miejsca 

prowadzenia prac naukowych, jednak promotor za każdym razem odmawiała, 

utrudniając tym samym wywiązanie się przez Pytającą z obowiązków doktoranta. 

Narastający stres, a także problemy rodzinne doprowadziły do niedopilnowania terminu 

wysłania sprawozdania z działalności w pierwszym semestrze szkoły doktorskiej. Mimo 

udzielenia stosownych wyjaśnień, promotor wystawiła Pytającej negatywną opinię, którą 
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Doktorantka uznaje za krzywdzącą. Próba kontaktu z promotorem nie przyniosła 

żadnych rezultatów, a próby powrotu do normalnego toku pracy laboratoryjnej były 

nadal powstrzymywane.  

Dnia 22 kwietnia 2020 r. w trakcie osobistej rozmowy promotor poinformowała 

Doktorantkę o tym, iż nie chce kontynuować współpracy, a także zaczęła wywierać  

na Pytającą presję, by złożyła rezygnację z kształcenia w szkole doktorskiej. 

 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) – w skrócie: PSWN; 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1145 z późn. zm.) – w skrócie: K.c.; 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst 

jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. – w skrócie: K.p.a.; 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) – w skrócie: P.p.s.a.; 

5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374  

z późn. zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 911). 
 

IV. Analiza prawna 

1. Czy promotor może usunąć doktoranta z listy doktorantów z powodu uchybienia 

terminu złożenia sprawozdania z pierwszego semestru szkoły doktorskiej? 

Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest fakt, iż promotor nie może skreślić 

kogokolwiek z listy doktorantów. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji w tej 

sprawie jest w uczelni – rektor, a w instytucie PAN, instytucie badawczym oraz instytucie 

międzynarodowym – jego dyrektor. Inne osoby mogą wydawać decyzje jedynie w oparciu 

o pełnomocnictwo osoby uprawnionej (por. M. Dokowicz, [w:] Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Komentarz, (red.) J. Woźnicki, Warszawa 2019, s. 541). Jeśli zaś chodzi  

o przesłanki do skreślenia z listy doktorantów, to zgodnie z art. 203 ust. 1 PSWN 

doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku: 

a) negatywnego wyniku oceny śródokresowej; 

b) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym 

planie badawczym; 

c) rezygnacji z kształcenia. 

Ponadto zgodnie z ust. 2 tego artykułu, doktorant może być skreślony z listy doktorantów 

w przypadku: 

a) niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej; 
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b) niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 207 (czyli obowiązku 

postępowania zgodnie z regulaminem oraz obowiązku realizacji programu 

kształcenia i indywidualnego planu badawczego).  

Z powyższego wynika, iż można wyróżnić dwa typy przesłanek do usunięcia doktoranta  

z listy doktorantów: 

a) przesłanki obligatoryjne, przy których występuje nakaz skreślenia z listy 

doktorantów – określone w ust. 1. 

b) przesłanki fakultatywne, czyli przypadki, w których może, lecz nie musi nastąpić 

skreślenie – określone w ust. 2. 

Obowiązek składania okresowych sprawozdań nie wynika z ustawy, zatem jest  

to zapewne obowiązek uregulowany w regulaminie szkoły doktorskiej. 

Nieterminowe wywiązanie się z tego obowiązku narusza regulamin szkoły, a zatem 

stanowi fakultatywną przesłankę do skreślenia z listy doktorantów. Należy jednak 

ponownie podkreślić, iż spełnienie przesłanek fakultatywnych nie wiąże się z obligiem 

skreślenia z listy doktorantów, lecz zależy od dyskrecjonalnego rozstrzygnięcia dyrektora 

szkoły doktorskiej, działającego z upoważnienia dyrektora instytutu prowadzącego 

szkołę doktorską. Warto przy tym również wyjaśnić, iż uznaniowość w tym przypadku 

nie oznacza dowolności rozwiązania sprawy. Przy wydawaniu decyzji o charakterze 

uznaniowym, szczególnym obowiązkiem organu administracji jest zbadanie i rozważenie 

okoliczności indywidualnych danej sprawy w celu jej prawidłowego rozwiązania  

i wybrania optymalnego rozstrzygnięcia (por. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. 

Część ogólna, Toruń 2009, s. 211). Niedostosowanie się do tych wymogów przez organ 

oznaczałoby naruszenie prawa i mogłoby skutkować uchyleniem decyzji w razie 

złożenia na nią skargi do sądu administracyjnego (H. Izdebski, Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2019, s. 338).  

 

2. Czy promotor ma prawo zmusić doktoranta do złożenia rezygnacji z kształcenia  

w szkole doktorskiej wbrew jego woli? 

Rezygnacja z kształcenia w szkole doktorskiej jest jednostronnym oświadczeniem 

woli. Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.  

Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych  

w ustawie, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde 

zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również 

przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Jeżeli więc rezygnacja z kształcenia nie 

ujawniałaby woli doktoranta, i byłaby złożona pod przymusem, to należałoby ją uznać za 

wadliwą i mogącą naruszać art. 82 K.c., który stanowi, iż nieważne jest oświadczenie woli 

złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie 

wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Warto tutaj 

również zwrócić uwagę, iż przesłanka braku swobody w rozumieniu art. 82 K.c. oznacza 

stan, w którym osoba rozpoznaje co prawda sens własnego działania, ale pod wpływem 

negatywnego oddziaływania czynników psychicznych ma wyłączoną możliwość 

swobodnego (nieskrępowanego) decydowania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

– I Wydział Cywilny z dnia 11 października 2018 r., sygn. akt I ACa 689/17, LEX  

nr 2574882). Czynność prawna dokonana w stanie wyłączającym świadome albo 

swobodne podjęcie decyzji lub wyrażenie woli jest bezwzględnie nieważna, co oznacza  

że od samego początku nie wywołuje skutków. W celu uchylenia się od skutków prawnych 
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takiego oświadczenia woli, niezbędne jest sformułowanie powództwa o ustalenie 

nieważności czynności prawnej – zgodnie z art. 189 K.p.c. Ponadto żądanie ustalenia 

prawa, zgodnie z art. 117 ust. 1 K.c. nie ulega przedawnieniu (K. Pietrzykowski, Kodeks 

cywilny, t. I, Warszawa 2013, s. 403).  

Należy zaznaczyć, że przedstawiona wyżej koncepcja załatwienia sprawy może być  

w praktyce niełatwa do praktycznego zastosowania. 

 

3. Czy doktorant ma prawo odwołania się od decyzji dotyczącej skreślenia z listy 

doktorantów? 

Zgodnie z art. 203 ust. 3 PSWN skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy stanowią natomiast zwyczajne 

środki zaskarżenia, które odróżnia od siebie to, iż odwołanie rozpatruje organ wyższego 

stopnia, natomiast wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrywany jest przez 

organ, który wydał zaskarżoną decyzje. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań (art. 127 ust. 3 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 256 z późn. zm.). Tak więc środkiem odwoławczym od decyzji o skreśleniu z listy 

doktorantów szkoły doktorskiej będzie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, 

składany do tego samego organu, który ją wydał. Termin wniesienia takiego wniosku 

wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Ponadto, jak już zostało zasygnalizowane  

w odpowiedzi na pierwsze pytanie, na decyzję ostateczną, wydaną w wyniku ponownego 

rozpatrzenia sprawy przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) skargę do sądu administracyjnego wnosi się  

za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi (w tym wypadku 

dyrektor instytutu albo osoba upoważniona, np. dyrektor szkoły doktorskiej). Istnieje 

również możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego bez korzystania  

z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdyż zgodnie z art. 52 ust. 3 P.p.s.a. – jeżeli 

stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem 

o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez 

skorzystania z tego prawa. 

Warto przy tym również dodać, iż skreślenie z listy doktorantów dokonywane jest  

w drodze decyzji administracyjnej, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Pytająca wskazała, iż nie wie jaki jest powód 

zakończenia współpracy, natomiast zgodnie z art. 107 K.p.a. decyzja administracyjna 

powinna zawierać uzasadnienie faktycznie i prawne. Jeżeli rzeczywiście doszłoby  

do wydania decyzji o skreśleniu z listy doktorantów, z treści jej uzasadnienia powinny 

wynikać dokładne powody skreślenia, co z pewnością będzie pomocne przy 

formułowaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i ewentualnej skargi do sądu 

administracyjnego. 

 

4. Czy ze względu na obowiązującą pandemię bądź ze względu na stan zdrowia 

przysługuje doktorantom dodatkowa ochrona prawna? 
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Zgodnie z art. 198a PSWN (dodanym przez art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.): „W przypadkach uzasadnionych 

nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu doktorantów minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, może 

czasowo zawiesić kształcenie doktorantów w podmiotach prowadzących szkoły 

doktorskie na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym 

obszarze”. W wykonaniu tej normy zostało wydane rozporządzenie Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 911), które 

zawiera jedynie normy umożliwiające wprowadzenie kształcenia doktorantów  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy 

zostało to przewidziane w programie danego kształcenia. Zasadniczo akt ten nie daje 

żadnych formalnych gwarancji doktorantom. 

Ustawa PSWN nie przewiduje możliwości przerw w kształceniu doktoranta szkoły 

doktorskiej z powodu choroby. Zgodnie z art. 204 ust. 3 PSWN: „Kształcenie, na wniosek 

doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz 

urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy”. 

Sądzić należy, że kwestie przerw w kształceniu doktoranta z powodu choroby mogą 

zostać uregulowane w regulaminie szkoły doktorskiej, który – w myśl art. 205 ust.  

1 PSWN – określa organizację kształcenia w zakresie nieuregulowanym w ustawie,  

a w szczególności warunki przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej. 

 

5. Czy w przypadku skreślenia z listy doktorantów przysługuje doktorantowi okres 

wypowiedzenia? Czy przy umowie stypendialnej przysługuje okres wypowiedzenia? 

Z kontekstu zapytania wynika, że dotyczy ono przede wszystkim ochrony prawnej  

w sytuacji skreślenia z listy doktorantów. Decyzja taka staje się wykonalna w dniu,  

w którym staje się ostateczna (art. 130 § 1 i 2 K.p.a.): a) w przypadku jej niezaskarżenia 

wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy – po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia;  

b) w przypadku jej zaskarżenia takim wnioskiem – w dacie doręczenia decyzji ostatecznej, 

wydanej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy. Wniesienie skargi do sądu 

administracyjnego nie wstrzymuje wykonania decyzji o skreśleniu, jednakże można 

wnieść o zastosowanie ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania 

decyzji do czasu wydania prawomocnego wyroku przez sąd administracyjny (art. 135 

K.p.a. i art. 61 § 2 i 3 P.p.s.a.). 

Z treści zapytania nie można zrekonstruować, o jaką umowę stypendialną chodzi 

Pytającej. Zgodnie z art. 209 ust. 1 PSWN doktorant nieposiadający stopnia doktora 

otrzymuje stypendium doktoranckie. Jest ono wypłacane z mocy prawa, nie na podstawie 

decyzji administracyjnej czy umowy. Zatem otrzymywanie stypendium jest uzależnione 

od posiadania przez jego beneficjenta statusu doktoranta. Z chwilą ostatecznego 

skreślenia z listy doktorantów ustaje uprawnienie do otrzymywania stypendium. 

Pojęcie „okresu wypowiedzenia” jest znane w prawie cywilnym, a w szczególności  

w prawie pracy. Terminologia taka nie występuje jednak w prawie administracyjnym, 
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którego normy tworzą podstawę stosunku łączącego doktoranta szkoły doktorskiej  

z uczelnią. 
 

V. Wnioski 

Nieterminowe wywiązanie się z obowiązku oddania sprawozdania z pierwszego 

semestru szkoły doktorskiej jako naruszenie regulaminu szkoły może stanowić 

fakultatywną podstawę do skreślenia z listy doktorantów, jednak jest to zależne  

od uznaniowej decyzji wydanej przez dyrektora szkoły albo dyrektora instytutu 

prowadzącego szkołę. W przypadku skreślenia z listy doktorantów środkiem 

odwoławczym jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który należy złożyć  

do organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Na decyzję wydaną  

po ponownym rozpatrzeniu sprawy przysługuje skarga do sądu administracyjnego  

w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Można nie korzystać z wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy i wnieść od razu skargę na decyzję o skreśleniu z listy doktorantów 

do sądu administracyjnego. Doktorantom nie przysługuje żadna szczególna ochrona 

przed skutkami skreślenia z listy doktorantów z powodu pandemii lub choroby, ani okres 

wypowiedzenia. 

Promotor nie ma prawa do wymuszenia na doktorancie rezygnacji ze studiów 

doktoranckich, a rezygnacja wymuszona pod takim naciskiem może stanowić 

przesłankę wyłączającą świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, 

która czyni rezygnację bezwzględnie nieważną. W celu uchylenia się od jej skutków 

prawnych niezbędne jest sformułowanie powództwa o ustalenie nieważności czynności 

prawnej. Takie żądanie nie ulega przedawnieniu.  

Należy nadmienić, że brak porozumienia z promotorem może być podstawą do zmiany 

promotora na wniosek doktoranta. Stosowne regulacje może przewidywać regulamin 

szkoły doktorskiej. 

 

 

Świadczenia otrzymywane przez doktorantów w szkołach doktorskich 

 

I. Stan prawny: 9 września 2020 r. 

Przedmiot opinii  

II. Stan faktyczny 

Doktorant jest uczestnikiem studiów doktoranckich na tzw. „starych zasadach”  

na Politechnice Łódzkiej. Wobec braku możliwości otwarcia przewodu (wszczęcia 

postępowania w przedmiocie nadania stopnia doktora) w dotychczasowej dyscyplinie, 

rozważa przejście do szkoły doktorskiej w toku standardowym lub w ramach programu 

„Doktorat wdrożeniowy”. 

Doktorant zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jakie są wysokości stypendiów w szkole doktorskiej, czy jest tylko podstawowe 

stypendium doktoranckie (które wzrasta po ocenie śródokresowej), czy są tam też 
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stypendia rektora dla najlepszych i projakościowe, tak jak to jest na studiach 

doktoranckich odbywających się „na starych zasadach”? 

2. Czy w nowych przepisach są jakieś ograniczenia co do maksymalnej wysokości 

stypendium jakie może dostawać doktorant? 

3. Czy rozpoczynając studia w szkole doktorskiej można po roku rozpocząć realizację 

doktoratu wdrożeniowego? 

4. Czy realizując doktorat wdrożeniowy można ubiegać się o stypendium ministra oraz 

mobilność w ramach programu im. W. Iwanowskiej NAWA? 

 

III. Podstawa prawna 

Wydając opinię w przedmiotowej sprawie Zespół Prawny Rzecznika Praw Doktoranta 

oparł się na następujących aktach prawnych: 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. 

Dz.U. z 2020, poz. 85 ze zm.) – dalej jako „P.s.w.n.”; 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r.  

w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. z 2019, poz. 658) – dalej jako 

„rozporządzenie”; 

3. Regulamin Programu Stypendialnego im. Wilhelminy Iwanowskiej – 

Średniookresowe Wyjazdy Doktorantów (edycja druga – październik 2019) – dalej 

jako „regulamin”. 

 

IV. Analiza prawna 

W kwestiach dotyczących stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich kluczowe 

znaczenie mieć będzie art. 209 P.s.w.n. Po jego myśli każdemu doktorantowi 

nieposiadającemu stopnia doktora przysługuje stypendium wypłacane przez łączny 

okres maksymalnie czterech lat. 

Poza stypendium doktoranckim doktorant może pobierać również: stypendium 

naukowe z własnego funduszu uczelni na stypendia (art. 420 P.s.w.n.), stypendium 

ministra dla młodych naukowców (art. 360 P.s.w.n. – w przypadku tego stypendium jego 

maksymalna wysokość określona została w § 15 pkt 2 rozporządzenia i wynosi 5390  

zł miesięcznie), stypendium przyznawane przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 

212 P.s.w.n.) oraz stypendium naukowe przyznawane przez osobę fizyczną lub osobę 

prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną (art. 213 P.s.w.n.). 

Dodatkowo, doktorant może pobierać również inne stypendia przyznawane np. w ramach 

projektów grantowych czy programów ministra. Stypendia te jednak nie mogą 

zastępować stypendium doktoranckiego ani ograniczać prawa do jego otrzymywania. 

Stypendium doktoranckie stanowi wyłącznie stypendium, które zostało przyznane  

na podstawie art. 209 ust. 1 P.s.w.n., niezależnie od źródeł finansowania. Stypendia 

przyznane na innej podstawie nie są stypendiami doktoranckimi w rozumieniu ustawy,  

w tym nie mają do nich zastosowania przepisy art. 209 P.s.w.n. 

Maksymalna wysokość stypendium doktoranckiego w szkole doktorskiej nie 

została określona na poziomie ustawowym, ta bowiem wskazuje jedynie jego 

stawki minimalne (ust. 4). Zważyć należy również, że zgodnie z art. 209 ust. 5 P.s.w.n. 
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wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. 

Mimo braku w tym zakresie wyraźnej podstawy w ustawie wydaje się pożądane,  

by kwestia wysokości stypendiów została rozstrzygnięta generalnymi aktami 

zakładowymi (np. zarządzeniem rektora czy dyrektora szkoły doktorskiej). Wobec 

ewentualnego braku takich regulacji zwiększenie stypendium może być dokonywane  

na wniosek doktoranta albo z inicjatywy samego podmiotu prowadzącego szkołę 

doktorską, np. podjętej na podstawie okresowych sprawozdań. Ustawodawca nie 

przewidział odpowiedniego stosowania do rozstrzygnięć w tej sprawie przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego. Jedyną granicą pozostają więc stawki 

minimalne (ustalone na poziomie 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca,  

w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa – 20 r. jest to kwota 2371,70w 20  

zł oraz 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona 

ocena śródokresowa – w 2020 r. jest to kwota 3653,70 zł). Pomijam w tym miejscu 

możliwość zwiększenia stypendium doktoranckiego ze względu na orzeczenie  

o niepełnosprawności (art. 209 ust. 7 P.s.w.n.). W aktualnym stanie prawnym należy 

wobec tego wyróżnić podstawową część stypendium, przysługującą bez względu na 

osiągnięcia doktoranta, oraz dodatkową – wynikającą z uznania podmiotu 

prowadzącego szkołę doktorską (ewentualnie z przyjętego regulaminu, zarządzenia 

itp.). 

Projekt „Doktorat wdrożeniowy” został uruchomiony przez Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w 2017 r. w celu tworzenia warunków do rozwoju współpracy 

pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, 

prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenia możliwości 

kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym  

go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem). Kolejne edycje programu są ogłaszane  

na podstawie art. 376 ust. 1 P.s.w.n., który przydaje ministrowi właściwemu ds. nauki  

i szkolnictwa wyższego kompetencję do ustanawiania programów i przedsięwzięć w celu 

realizacji polityki naukowej państwa. Warunkami wzięcia udziału w programie jest 

zasadniczo pozostawanie w stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu, przy czym 

pracodawca musi wyrazić zgodę na kształcenie w szkole doktorskiej  

w ramach programu i zapewnić opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników. 

Komunikaty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnoszące się do programu 

„Doktorat wdrożeniowy” są dostępne pod adresami: https://tinyurl.com/wdrozeniowy1; 

https://tinyurl.com/wdrozeniowy2; https://tinyurl.com/wdrozeniowy3). Obecnie 

realizowana jest IV edycja programu. 

Jeżeli zaś chodzi o możliwość ubiegania się o stypendium ministra dla wybitnych 

młodych naukowców (tak bowiem opiniujący rozumie tę część zadanego pytania),  

to należy stwierdzić, że – po myśli art. 360 ust. 1 P.s.w.n. – może je otrzymać młody 

naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.  

Za młodego naukowca uważać z kolei należy doktoranta lub nauczyciela akademickiego, 

którzy nie posiadają stopnia doktora albo osobę posiadającą stopień doktora,  

od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, a która to zatrudniona jest w określonym  

w ustawie podmiocie (art. 360 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 P.s.w.n.). Stypendium  

to przyznawane jest na wniosek rektora uczelni, dyrektora instytutu PAN, dyrektora 

instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego, prowadzącego szkołę 

https://tinyurl.com/wdrozeniowy1
https://tinyurl.com/wdrozeniowy2
https://tinyurl.com/wdrozeniowy3
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doktorską, w której młody naukowiec jest doktorantem lub osoby kierującej podmiotem, 

w którym zatrudniony jest młody naukowiec. 

Wreszcie, zgodnie z pkt 2.1. ostatniej edycji Regulaminu Programu Stypendialnego  

im. Wilhelminy Iwanowskiej, dotyczącego średniookresowych wyjazdów doktorantów, 

uprawnionymi do wzięcia udziału w rekrutacji są także doktoranci realizujący 

program „Doktorat wdrożeniowy” (https://tinyurl.com/IwanowskaNAWA). 

 

V. Wnioski 

1. Minimalne stawki stypendium doktoranckiego wynoszą: 37% wynagrodzenia 

profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa  

(tj. w 2020 r. w wysokości 2371,70 zł) oraz 57% wynagrodzenia profesora –  

po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (tj. w 2020 r.  

w wysokości 3653,70 zł), natomiast w przypadku stypendium ministra dla wybitnych 

młodych naukowców maksymalna wysokość to 5390 zł miesięcznie. 

2. Nowe przepisy nie ustanawiają maksymalnej wysokości stypendium doktoranckiego, 

pozostawiając ją uznaniu organu przyznającego (stosownemu regulaminowi albo 

zarządzeniu). Wysokość ta jest uzależniona jest m.in. od osiągnięć doktoranta. 

3. W szkole doktorskiej jest dopuszczalne realizowanie programu „Doktorat 

wdrożeniowy”. 

4. Realizacja programu „Doktorat wdrożeniowy” umożliwia partycypację w programie  

im. Iwanowskiej prowadzonym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz 

ubieganie się o stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców. 
 

Dopuszczalność zatrudnienia doktoranta szkoły doktorskiej  
na podstawie umowy cywilnoprawnej  

w świetle art. 209 ust. 10 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce 

 

I. Stan prawny: 30 września 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny 

Dnia 19 września 2020 r, do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD 

wpłynęło zapytanie doktoranta II roku, odbywającego kształcenie w szkole doktorskiej, 

który w roku akademickim 2020/2021 planowo zostanie poddany ocenie śródokresowej. 

Doktorant zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji, czy zawarty w art. 209 ust.  

10 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zakaz zatrudniania uczestnika szkoły 

doktorskiej przed oceną śródokresową w charakterze nauczyciela akademickiego lub 

pracownika naukowego dotyczy wyłącznie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, czy 

obejmuje również zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności 

umowy zlecenia. 

https://tinyurl.com/IwanowskaNAWA
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Przedmiotem niniejszej opinii jest ustalenie, czy w świetle obowiązujących przepisów 

prawa, a w szczególności przepisu art. 209 ust. 10 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce dopuszczalne jest zatrudnienie doktoranta kształcącego się w szkole 

doktorskiej przed oceną śródokresową w charakterze nauczyciela akademickiego lub 

pracownika naukowego na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145  

z późn. zm. (w skrócie: KC), 

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320  

z późn. zm. (w skrócie: KP), 

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 85 z późn. zm. (w skrócie: PSWN). 

 

IV. Analiza prawna 

W przedstawionym stanie faktycznym – bez wątpienia – kluczową regulacją jest przepis 

art. 209 ust. 10 PSWN, zgodnie z którym doktorant nie może być zatrudniony ani jako 

nauczyciel akademicki, ani jako pracownik naukowy. Zakaz ten nie dotyczy jednak 

zatrudnienia doktoranta: 

1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 

PSWN; 

2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku 

zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, 

wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której 

mowa w art. 209 ust. 4 pkt 2 PSWN); 

3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie. 

Literalna treść przytoczonego przepisu, a w szczególności użyte w nim słowo 

„zatrudniony” mogłoby sugerować, że przedmiotowy zakaz dotyczy wyłącznie zawierania 

umów o pracę, które reguluje Kodeks pracy (KP). Mimo to wydaje się, że na tę kwestię 

należy spojrzeć szerzej, a co za tym idzie – rozpatrzyć ją na kilku płaszczyznach, które 

zostały zaprezentowane poniżej. 

1. Pojęcie zatrudnienia 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że stosunek pracy (wynikający przede wszystkim 

z umowy o pracę) nie jest jedynym stosunkiem prawnym, w ramach którego może 

odbywać się zatrudnienie. Zatrudnienie może mieć miejsce także na podstawie 

stosunków zatrudnienia cywilnoprawnego (J. Stelina, Komentarz do art. 22 KP, w: red.  

A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.; dostęp: 28.09.2020).  

Do najpopularniejszych umów cywilnoprawnych, które mogą funkcjonować jako forma 

zatrudnienia cywilnoprawnego, należą w szczególności umowa zlecenia i umowa o dzieło. 

W konsekwencji oznacza to, że użyte przez ustawodawcę w przepisie art. 209 ust.  

10 PSWN pojęcie „zatrudnienia” powinno się odnosić nie tylko do stosunków 

wynikających z umów o pracę, ale także do stosunków zatrudnienia 

cywilnoprawnego. 
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2. Umowa o pracę a umowa zlecenie 

Teoretycznie rozważania na potrzeby niniejszej analizy można by ograniczyć do punktu 

1. Jednakże dla pełnego zrozumienia przedmiotowego zagadnienia ważne jest również, 

aby wyjaśnić kwestie związane ze specyfiką umowy zlecenia i umowy o pracę. 

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która ma charakter dwustronnie 

zobowiązujący i zaliczana jest do tzw. grupy umów starannego działania (R. Morek, 

Komentarz do art. 734 KC, w: red. K. Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2020, 

Legalis; dostęp: 28.09.2020). Cechą charakterystyczną tej umowy, która odróżnia  

ją chociażby od umowy o pracę, jest brak elementu podporządkowania zleceniodawcy.  

W myśl art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego (KC) przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie 

zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. 

Jednakże w obrocie bardzo częstą praktyką jest zawieranie umowy zlecenie w stosunku 

do świadczenia różnego rodzaju usług, nie zaś – jak stanowi przytoczony przepis –  

do dokonania określonej czynności prawnej. Niemniej zgodnie z art. 750 KC, do umów  

o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się 

odpowiednio przepisy o zleceniu.  

W przeciwieństwie do umowy zlecenia, umowa o pracę została unormowana 

w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 22 § 1 KP, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 

zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 

jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,  

a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Istotny dla 

przedmiotowej analizy jest art. 22 § 11 KP, który stanowi, że zatrudnienie w warunkach 

odpowiadających cechom wskazanym w art. 22 § 1 KP będzie miało charakter 

stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Innymi słowy, 

nie ma znaczenia, jak strony nazwą zawieraną przez siebie umowę. Jeśli bowiem 

wynikające z niej prawa i obowiązki stron będą zbieżne z określonymi w art. 22 § 1 KP,  

to zatrudnienie takie będzie miało charakter pracowniczy. Co więcej, zgodnie z art. 22 § 

12 KP, nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę poprzez umowę 

cywilnoprawną. W przedstawionym stanie faktycznym trzeba podkreślić,  

że w przypadku wykonywania przez doktoranta pracy odpowiadającej warunkom 

określonym w KP – na podstawie umowy zlecenia, wynikający z tejże umowy stosunek 

prawny będzie w istocie stanowić stosunek pracy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 

21 kwietnia 1999 r., sygn. akt I PKN 33/99, Legalis). Ponadto w świetle regulacji prawa 

pracy (art. 22 § 12 KP), działanie takie trzeba by uznać za niezgodne z obowiązującym 

prawem, gdyż dochodzi tu do wyłączenia regulacji ochronnych przewidzianych w prawie 

pracy. 

3. Cel regulacji zawartej w art. 209 ust. 10 PSWN 

Poza kwestiami przedstawionymi wyżej, podkreślenia wymaga także  

to, że przedmiotowa analiza nie powinna zostać przeprowadzona z pominięciem aspektu, 

jakim jest cel zakazu zatrudnienia zawarty w art. 209 ust. 10 PSWN. W niniejszej sprawie 

wydaje się, że niewłaściwym byłoby zatrzymanie procesu interpretacji w/w przepisu  

na etapie dokonywania wykładni językowej, ponieważ mogłoby to prowadzić do wniosku, 

że zatrudnienie doktorantaw charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika 



86 
 

naukowego na podstawie umowy cywilnoprawnej (w tym umowy zlecenie) jest 

dopuszczalne, a zakazane jest wyłącznie zatrudnienie go na umowie o pracę. 

Zasadne jest więc odwołanie się do wykładni funkcjonalnej, zawierającej dyrektywy 

interpretacyjne opierające się na funkcji, jaką ma pełnić i pełni dany przepis prawa. 

W ramach wykładni funkcjonalnej mówi się o wykładni celowościowej (teleologicznej), 

której reguły nakazują rozwiewać istniejące wątpliwości interpretacyjne w oparciu o cel 

danej regulacji oraz zamiar ustawodawcy przy jej uchwalaniu. Zabieg ten pozwala  

na osadzenie analizowanego przepisu w szerszym kontekście, co jednocześnie przekłada 

się na właściwe odczytanie zawartej w nim treści normy prawnej. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

podkreślono, iż „zakaz zatrudnienia ma wyeliminować ryzyko związane ze zbytnimi 

obciążeniami dydaktycznymi, naukowymi i organizacyjnymi osób, które przygotowują 

rozprawę doktorską przy znacznym wsparciu finansowym pochodzącym ze środków 

publicznych. Te obciążenia mogłyby negatywnie wpłynąć na możliwość przygotowania 

rozprawy doktorskiej. Wskazany w przepisie wyjątek premiuje zatrudnienie 

doktorantów tylko w celu realizacji projektu, co powinno stanowić dodatkową zachętę  

do aplikowania w krajowych i międzynarodowych konkursach grantowych”. W świetle 

takiego uzasadnienia można wskazać, że celem uchwalonych postanowień ustawy PSWN 

było umożliwienie doktorantom kształcącym się w szkołach doktorskich pełnego 

poświęcenia się realizacji projektu badawczego oraz odciążenie ich od innych 

obowiązków naukowo-dydaktycznych, oczywiście nie wliczając w to obowiązków 

wynikających z procesu kształcenia (uczęszczania na przewidziane w programie szkoły 

zajęcia, odbywanie praktyk itp.). Przypuszczać należy, że również w tym celu 

ustawodawca przyznał doktorantom odpowiednie środki materialne w postaci 

stypendium (art. 209 ust. 1-9 PSWN). 

W związku z powyższym, w świetle celu, jaki przyświeca przedmiotowej regulacji 

(poza wprost wskazanymi wyłączeniami) nie jest dopuszczalne zatrudnienie 

uczestnika szkoły doktorskiej w charakterze nauczyciela akademickiego lub 

pracownika naukowego na jakiejkolwiek podstawie, tj. ani na podstawie umowy  

o pracę, ani na podstawie umowy cywilnoprawnej. W przypadku zawarcia 

którejkolwiek z tych umów na doktorancie ciążyłyby zbliżone, jeśli nie jednakowe 

obowiązki, od których zgodnie z zamiarem ustawodawcy powinien on być – przed oceną 

śródokresową – zwolniony. Możliwość zatrudnienia doktorantów istnieje wyłącznie  

w przypadkach wskazanych enumeratywnie w art. 209 ust. 10 zd. 2 pkt 1-3 PSWN. 

Ewentualne rozważania dotyczące efektywności takiego zabiegu legislacyjnego – dla 

wyników niniejszej analizy – pozostają bez znaczenia. 

Dodatkowo, odniesienie zakazu art. 209 ust. 10 PSWN wyłącznie do umów o pracę można 

by uznać za niekorzystne, a nawet krzywdzące z punktu widzenia samych doktorantów, 

którzy byliby w takiej sytuacji pozbawieni korzyści i ochrony przewidzianej dla 

pracowników przez przepisy prawa pracy. Zdaje się więc, że nie taki był zamiar 

ustawodawcy przy formułowaniu tegoż przepisu. 

Na marginesie można również dodać, że omawiana problematyka – zatrudnienia 

doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich na podstawie umów 

cywilnoprawnych w obliczu zakazu z art. 209 ust. 10 PSWN – mogłaby być rozpatrywana 

w kontekście koncepcji obejścia prawa, która polega na dokonaniu „czynności wprawdzie 

nieobjętej zakazem prawnym, ale przedsięwziętej w celu osiągnięcia skutku zakazanego 
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przez prawo” (Z. Radwański, R. Trzaskowski, w: red. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo 

cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2, Warszawa 2019, s. 312). 
 

V. Wnioski 

Zawarty w art. 209 ust. 10 PSWN zakaz zatrudniania doktoranta kształcącego się 

w szkole doktorskiej przed oceną śródokresową w charakterze nauczyciela 

akademickiego lub pracownika naukowego należy odnosić zarówno  

do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy 

cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia). Stanowisko takie wydaje się uzasadnione  

w świetle poniższych konstatacji: 

1. Zakres pojęcia „zatrudnienie”, o którym mowa w art. 209 ust. 10 PSWN obejmuje nie 

tylko stosunki wynikające z umów o pracę, ale także stosunki zatrudnienia 

cywilnoprawnego. 

2. Zatrudnienie doktoranta na umowę zlecenie w charakterze nauczyciela 

akademickiego lub pracownika naukowego w sposób odpowiadający 

stosunkowi pracy będzie miało charakter pracowniczy – bez względu na nazwę 

zawartej umowy (art. 22 § 11). W takiej sytuacji działanie takie będzie można uznać 

za niezgodne z prawem (art. 22 § 12 KP). 

3. Odniesienie zakazu zatrudnienia – przewidzianego w art. 209 ust. 10 PSWN – 

wyłącznie do umów o pracę pozostaje również niezgodne z celem wskazanej 

regulacji. Cel ten polega bowiem na stworzeniu uczestnikom szkół doktorskich takich 

warunków, które umożliwiać będą pełne oddanie się realizacji założonego projektu 

badawczego, bez konieczności wypełniania dodatkowych, absorbujących 

obowiązków naukowych, dydaktycznych, czy organizacyjnych. Cel ten został także 

uwidoczniony przez ustawodawcę poprzez przyznanie stypendium (co do zasady) 

wszystkim doktorantom w szkołach doktorskich. 
 

Dopuszczalność zatrudnienia doktoranta szkoły doktorskiej  
w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

I. Stan prawny: 22 listopada 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny 

Dnia 11 sierpnia 2020 r. do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD wpłynęło 

zapytanie Doktorantki rozpoczynającej w październiku bieżącego roku kształcenie  

w szkole doktorskiej. Doktorantka wskazała, że w jednostce, w której ma realizować prace 

badawcze otrzymała propozycję zatrudnienia na stanowisku asystenta. W związku  

z powyższym, Doktorantka zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe 

pytania: 

1. Czy ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza bezwzględny zakaz 

zatrudnienia doktoranta na uczelni w pierwszych dwóch latach kształcenia? 
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2. Czy istnieje możliwość rezygnacji ze stypendium, przy pozostaniu w szkole 

doktorskiej  

i podjęciu pracy w ramach etatu na uczelni? 

3. Czy rozwiązaniem tej sytuacji byłoby najpierw zatrudnienie na etat asystenta, 

a później przyjęcie do szkoły doktorskiej (w ramach np. rekrutacji uzupełniającej)? 

 

III. Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 85 z późn. zm. (w skrócie: PSWN). 

 

IV. Analiza prawna 

Ad 1. W przedstawionym stanie faktycznym kluczową regulacją jest przepis art. 209 ust. 

10 PSWN, zgodnie z którym doktorant nie może być zatrudniony ani jako nauczyciel 

akademicki, ani jako pracownik naukowy. Wyjątkami od powyższej zasady  

są następujące przypadki: 

1) zatrudnienie doktoranta w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa  

w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 PSWN (dotyczy beneficjentów przedsięwzięcia, programu 

lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego 

konkursu na realizację projektu badawczego oraz osób realizujących projekt 

badawczy lub dydaktyczny finansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej przez inny podmiot przyznający grant); 

2) zatrudnienie doktoranta po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem 

pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym 

połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości 

miesięcznego stypendium, o której mowa w art. 209 ust. 4 pkt 2 PSWN (57% 

wynagrodzenia profesora); 

3) zatrudnienie doktoranta, któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie. 

 

Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że zakaz zatrudniania doktoranta 

w charakterze nauczyciela akademickiego bądź pracownika naukowego nie  

ma charakteru absolutnego. Od tej zasady ustawodawca przewidział trzy wyjątki, które 

zostały wymienione w przytoczonym powyżej katalogu zamkniętym. Dlatego 

zatrudnienie doktoranta jako nauczyciela akademickiego bądź pracownika 

naukowego jest możliwe wyłącznie w przypadkach enumeratywnie wyliczonych  

w art. 209 ust. 10 PSWN. W związku z tym, uczestnik szkoły doktorskiej może zostać 

zatrudniony po pierwsze, jeśli realizuje wskazany w ustawie projekt badawczy. Po drugie, 

można zatrudnić doktoranta po zakończonej wynikiem pozytywnym ocenie 

śródokresowej. Trzeci wypadek, kiedy zatrudnienie uczestnika szkoły doktorskiej będzie 

dopuszczalne odnosi się do sytuacji, gdy doktorantowi nie przysługuje stypendium 

doktoranckie. Zgodnie z art. 209 ust. 1 PSWN, stypendium doktoranckiego nie otrzymują 

doktoranci posiadający już stopień naukowy doktora. 

Ponadto zawarty w art. 209 ust. 10 PSWN zakaz zatrudniania doktoranta kształcącego się 

w szkole doktorskiej przed oceną śródokresową w charakterze nauczyciela 

akademickiego lub pracownika naukowego należy odnosić zarówno do zatrudnienia  
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na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jak 

wskazuje się w doktrynie, zatrudnienie może mieć miejsce także na podstawie stosunków 

zatrudnienia cywilnoprawnego (J. Stelina, Komentarz do art. 22 Kodeksu pracy, [w:] (red.) 

A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis; dostęp: 28.09.2020). 

Powyższe rozumowanie wydaje się uzasadnione również w świetle celu omawianej 

regulacji, który przejawia się w tworzeniu dla doktorantów kształcących się w szkołach 

doktorskich warunków pozwalających na pełne oddanie się realizacji projektu 

badawczego oraz w odciążaniu ich od innych obowiązków naukowo-dydaktycznych, 

oczywiście nie wliczając w to obowiązków wynikających z procesu kształcenia 

(uczęszczania na przewidziane w programie studiów zajęcia, odbywanie praktyk itp.). 

Można wnioskować, że również w tym celu ustawodawca przyznał wszystkim 

doktorantom w szkołach doktorskich odpowiednie wynagrodzenie w postaci stypendium 

(art. 209 ust. 1-9 PSWN). 

Ad 2. Na podstawie art. 209 ust. 1 PSWN, doktorant nieposiadający stopnia doktora 

otrzymuje stypendium doktoranckie. Tym samym na mocy postanowień PSWN 

wprowadzono tzw. powszechny system stypendialny (Ł. Kierznowski, Szkoły doktorskie. 

Komentarz do art. 198–216 oraz 259–264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

Warszawa 2018, s. 74). Jako że prawo to wynika z przepisu ustawy, dlatego nie  

ma tu konieczności wydawania aktu administracyjnego o przyznaniu stypendium. 

Przyznanie stypendium następuje więc w drodze czynności materialno-technicznej  

(M. Pyter, Komentarz do art. 209 PSWN [w:] A. Balicki, M. Pyter, B. Zięba, Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis). Innymi słowy oznacza  

to, że uczelnia jest zobligowana do wypłaty – przysługującego doktorantowi z mocy 

ustawy – stypendium w odpowiedniej wysokości. 

Niemniej trzeba zauważyć, że postanowienia PSWN nie odnoszą się do kwestii zrzeczenia 

się prawa do otrzymywania stypendium. Wydaje się zatem, że nie ma przeszkód,  

by doktorant szkoły doktorskiej złożył odpowiednie oświadczenie woli o zrzeczeniu się 

tego prawa.  

Jednakże można sądzić, że przedmiotowe zrzeczenie nie będzie prowadziło  

do uznania, że doktorant, który zrzekł się tego prawa staje się doktorantem, któremu  

nie przysługuje stypendium doktoranckie. Zgodnie z przepisami PSWN, takim 

doktorantem jest jedynie osoba posiadająca już stopień naukowy doktora. Wniosek taki 

wydaje się uzasadniony w świetle wykładni celowościowej zarówno przepisów 

wprowadzających powszechny system stypendialny, jak i regulacji ograniczających 

możliwość zatrudnienia doktoranta w charakterze nauczyciela akademickiego bądź 

pracownika naukowego. W uzasadnieniu do projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce podkreślono, iż „zakaz zatrudnienia ma wyeliminować ryzyko związane 

ze zbytnimi obciążeniami dydaktycznymi, naukowymi i organizacyjnymi osób, które 

przygotowują rozprawę doktorską przy znacznym wsparciu finansowym pochodzącym 

ze środków publicznych. Te obciążenia mogłyby negatywnie wpłynąć na możliwość 

przygotowania rozprawy doktorskiej”. Zrzeczenie się prawa do stypendium przy 

jednoczesnym zatrudnieniu na uczelni stwarzałoby sytuację, w której dana osoba nie 

tylko nie otrzymywałaby wynagrodzenia za trud wkładany w realizację badań, ale byłaby 

ona także obciążona dodatkowymi obowiązkami pełnionymi jako pracownik naukowy 

bądź nauczyciel akademicki. 
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Ponadto można zaryzykować twierdzenie, że działanie polegające na podjęciu kształcenia 

w szkole doktorskiej połączone ze zrzeczeniem się prawa do stypendium przy 

jednoczesnym zatrudnieniu w charakterze pracownika naukowego bądź nauczyciela 

akademickiego mogłoby być rozpatrywane w kontekście koncepcji obejścia prawa, które 

polega na dokonaniu „czynności wprawdzie nieobjętej zakazem prawnym, ale 

przedsięwziętej w celu osiągnięcia skutku zakazanego przez prawo” (Z. Radwański,  

R. Trzaskowski, [w:] (red.) Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna. 

System Prawa Prywatnego. t. 2, Warszawa 2019, s. 312). Jak wskazał Sąd Najwyższy  

w uzasadnieniu wyroku z 25 listopada 2004 r., I PK 42/04 (OSNP 2005 Nr 14, poz. 209), 

„czynności mające na celu obejście ustawy (in fraudem legis) zawierają jedynie pozór 

zgodności z ustawą. Czynność prawna mająca na celu obejście ustawy polega na takim 

ukształtowaniu jej treści, która z punktu widzenia formalnego (pozornie) nie sprzeciwia 

się ustawie, ale w rzeczywistości (w znaczeniu materialnym) zmierza do zrealizowania 

celu, którego osiągnięcie jest przez nią zakazane. Chodzi tu zatem o wywołanie skutku 

sprzecznego z prawem”. Jeśli więc doktorant, który kształci się w szkole doktorskiej  

i zrzekł się prawa do otrzymywania stypendium zostanie zatrudniony na uczelni jako 

pracownik naukowy bądź nauczyciel akademicki, to w takim wypadku skutek sprzeczny 

z prawem zostałby osiągnięty. 

W konkluzji więc można stwierdzić, że nawet gdyby doktorant zrzekł się swego prawa 

do otrzymywania stypendium doktoranckiego, to nie będzie to czyniło 

dopuszczalnym jego zatrudnienia na uczelni w charakterze nauczyciela 

akademickiego bądź pracownika naukowego. 

Ad 3. Zgodnie z przepisami prawa, doktorant w stosunku do którego nie zachodzą 

okoliczności wskazane w art. 209 ust. 10 pkt 1-3 PSWN nie może zostać zatrudniony 

w charakterze nauczyciela akademickiego ani pracownika naukowego. Decyzja  

w przedmiocie tego, czy korzystniej jest rozpocząć kształcenie w szkole doktorskiej, czy 

raczej przyjąć posadę asystenta należy już do samej Doktorantki, która w kontekście 

swojego stanu faktycznego będzie mogła dokonać właściwego wyboru. Decyzja ta nie leży 

już bowiem w sferze oceny prawnej, ale w sferze oceny faktycznej, uzależnionej  

od szeregu czynników zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych. Należy jednak 

pamiętać, że w przypadku rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej osoba 

zatrudniona w charakterze nauczyciela akademickiego bądź pracownika naukowego nie 

będzie mogła – zgodnie z przepisami PSWN – kontynuować wykonywanej pracy. W takim 

przypadku możliwe będzie wyłącznie podjęcie zatrudnienia w charakterze innym niż 

nauczyciel akademicki, czy pracownik naukowy. 

 

V. Wnioski 

1. Zawarty w art. 209 ust. 10 PSWN ustanawia ogólny zakaz zatrudniania doktoranta  

w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, który 

należy odnosić zarówno do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jak  

i na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przepis ten wymienia enumeratywnie trzy 

alternatywne wypadki, kiedy zatrudnienie uczestnika szkoły doktorskiej jest 

dopuszczalne. Możliwe jest więc zatrudnienie doktoranta, który został już poddany 

ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym. Powyższego zakazu nie 

stosuje się także do doktorantów, którym nie przysługuje stypendium doktoranckie, 

tj. osobom posiadającym już stopień doktora (art. 209 ust. 1 PSWN). 
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2. Zrzeczenie prawa do otrzymywania stypendium nie będzie skutkowało 

możliwością zatrudnienia doktoranta w charakterze nauczyciela 

akademickiego lub pracownika naukowego, bowiem doktorant taki nie stanie się 

doktorantem – wskazanym art. 209 ust. 10 pkt 3 PSWN – któremu nie przysługuje 

stypendium doktoranckie. W myśl przepisów PSWN, takim doktorantem jest jedynie 

osoba posiadająca już stopień naukowy doktora. 

3. Decyzja w przedmiocie, która opcja (kształcenie w szkole doktorskiej, czy posada 

asystenta) jest korzystniejsza nie należy do sfery oceny prawnej, ale wymaga 

rozważenia przez samą Doktorantkę szeregu okoliczności zarówno prawnych, jak  

i faktycznych. Należy pamiętać, że w przypadku rozpoczęcia kształcenia w szkole 

doktorskiej osoba zatrudniona w charakterze nauczyciela akademickiego bądź 

pracownika naukowego nie będzie mogła – zgodnie z przepisami PSWN – 

kontynuować wykonywanej pracy. Wykonywanie omawianej pracy będzie 

dopuszczalne jedynie po zakończonej wynikiem pozytywnym ocenie 

śródokresowej. 
 

 

 

Dopuszczalność rekrutowania się do szkół doktorskich  
przez uczestników dotychczasowych studiów doktoranckich 

 

I. Stan prawny: 21 listopada 2020 r. 

 

II. Stan faktyczny 

Do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD dnia 5 listopada 2020 r. wpłynęła 

prośba o pomoc prawną skierowana przez doktoranta Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Zdaniem Doktoranta, władze jego uczelni dyskryminują go w procesie rekrutacji  

do szkoły doktorskiej, w którym bierze on już bezskutecznie udział drugi rok z rzędu. 

Postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2020/2021 również nie dało rezultatu – 

Doktorant zdobył 62,5 pkt na 100 możliwych, przy progu 76 pkt, co skutkować będzie 

wydaniem względem niego odmownej decyzji w sprawie przyjęcia do szkoły doktorskiej. 

Przedmiotem niniejszej opinii jest ustalenie, czy uczestnicy studiów doktoranckich  

są uprawnieni do wzięcia udziału w rekrutacji do szkół doktorskich, a jeżeli tak, to jakie 

warunki muszą w tym celu zostać spełnione. Rozważona zostanie także zasadność 

skierowania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 
 

III. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tekst jedn. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm. (w skrócie: PSWN); 
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2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst 

jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. (dalej jako KPA); 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi; tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm. (dalej jako PPSA); 

4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego nr 13/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia zasad rekrutacji, kryteriów kwalifikacji oraz limitów przyjęć do 

Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2020/2021  

(z późn. zm.; dalej jako uchwała). 

 

IV. Analiza prawna 

W pierwszej kolejności należy potwierdzić twierdzenie Doktoranta, że jest dopuszczalne 

wzięcie udziału przez uczestników obecnych studiów doktoranckich w rekrutacji 

do szkół doktorskich na takich samych zasadach, jak pozostałych kandydatów.  

Na Uniwersytecie Szczecińskim wyraźnie dopuszcza to § 7 uchwały. Wykluczone jest 

natomiast ich „przeniesienie” z pominięciem procesu naboru.  

Dodatkowe wskazówki odnaleźć można na oficjalnych stronach Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego dotyczących przepisów o nauce i szkolnictwie wyższym. Czytamy  

w nich, że „Uczelnia ma prawo oczekiwać, że realizowana w trakcie kształcenia w 

szkole doktorskiej rozprawa doktorska nie będzie tożsama tematycznie  

i koncepcyjnie z pracą przygotowywaną wcześniej w ramach studiów 

doktoranckich. Podmiot prowadzący szkołę doktorską może w trakcie postępowania 

rekrutacyjnego wymagać od kandydata przedstawienia zaświadczenia o przebiegu 

studiów doktoranckich czy informacji o przebiegu przewodu doktorskiego – w tym  

o rozprawie doktorskiej, jeżeli ubiegał się on (albo ubiega się równolegle) o nadanie 

stopnia doktora w innej formule (studia doktoranckie). Uczelnia prowadząca szkołę ma 

prawo żądać powyższej informacji i oczekiwać, że problem naukowy, który miałby 

stanowić przedmiot rozprawy doktorskiej przygotowywanej w szkole doktorskiej, 

nie był już rozwiązywany w ramach wcześniej podejmowanego kształcenia” (zob. 

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-

pytania#obecni).  

Zasady naboru ustala, w zgodzie z treścią art. 200 ust. 2 PWSN, senat uczelni lub rada 

naukowa. Ustawodawca zastrzegł jedynie, że ma on przybierać formę konkursu, co czyni 

uprawnionym przyjęcie założenia, że miejsca w szkole doktorskiej są ograniczone. 

Ustalone przez senat albo radę naukową zasady konkursu określane są w zakresie 

nieunormowanym w ustawie. Treść ust. 6 art. 200 PWSN nakazuje z kolei domniemywać, 

że postępowanie rekrutacyjne jest zasadniczo tajne – jawne mają być bowiem 

jedynie jego wyniki. W orzecznictwie ugruntował się pogląd, że wynik stanowi lista osób 

przyjętych i nieprzyjętych wraz z uzyskaną przez nie ostateczną liczbą punktów. Wyniki 

cząstkowe nie podlegają zasadzie jawności (wyrok WSA w Krakowie z 11.07.2007 r., III 

SA/Kr 1340/06, CBOSA; wyrok NSA z 18.03.2009 r., I OSK 1538/08, LEX nr 529946; 

wyrok WSA w Warszawie z 9.01.2017 r., II SA/Wa 1232/16, LEX nr 2252260).  

Po myśli § 13 uchwały odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

Szczecińskiego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje 

wniosek do Komisji Konkursowej o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni  

od doręczenia decyzji (jest to powtórzenie art. 200 ust. 5 PWSN). Decyzja taka musi być 

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania#obecni
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania#obecni
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uzasadniona w stopniu niebudzącym wątpliwości co do braku arbitralnego 

działania organu. Chodzi w istocie o to, aby kryteria, według których nieuniknione 

zróżnicowanie podmiotów nastąpi, były jednolite, precyzyjne, realne, jasne, jawne  

i zgodne z prawem. Jeśli nie wynikają one bezpośrednio z ustawy, organ powinien  

je najpierw sprecyzować, a następnie podać do publicznej wiadomości. Temu służy 

odpowiednio wczesna publikacja zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich.  

Od uzasadnienia decyzji, zwłaszcza odmownej, należy jednak wymagać jasnego 

określenia, za co poszczególne punkty przyznano i dlaczego. 

Sąd administracyjny jest zawsze uprawniony do kontroli postępowania poprzedzającego 

wydanie decyzji i powinien to czynić w sposób szczególnie wnikliwy. Co więcej, wydaje 

się, że zasada równości wobec prawa daje mu wystarczającą podstawę do analizy  

i weryfikacji zgodności z prawem przyjętych i zastosowanych w sprawie przez organ 

kryteriów oceny merytorycznej żądań/wniosków/kandydatur. W innym przypadku nie 

można byłoby uznać kontroli sądowoadministracyjnej za skuteczną (por. A. Jakubowski, 

Współuczestnictwo konkurencyjne w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” 

2013, z. 11, s. 60). 

Po myśli art. 52 § 3 zd. pierwsze PPSA, jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się 

do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona 

może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa. Jednocześnie art. 50 § 1  

in principio PPSA stanowi, że uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym 

interes prawny, wobec czego należy stwierdzić, że już w tym momencie Doktorantowi 

przysługuje legitymacja do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Szczecinie. 

Tym, co może stanowić podstawę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargi 

mogą być zarówno okoliczności związane bezpośrednio z osobą nieprzyjętą (np. błędne 

obliczenie punktów), jak i okoliczności związane z pozostałymi uczestnikami 

postępowania rekrutacyjnego (np. zawyżenie przyznanych punktów, skutkujące 

uzyskaniem zbyt wysokiej pozycji rankingowej). Dopuszczalne jest twierdzenie,  

że postępowanie w sprawie przyjęcia do szkoły doktorskiej stanowi postępowanie  

w sprawie dobra reglamentowanego, jakim jest miejsce w szkole doktorskiej, wobec 

czego wśród jego stron wytworzy się stosunek tzw. współuczestnictwa konkurencyjnego 

(więcej zob. A. Jakubowski, op. cit., s. 46-61). W omawianym przypadku materiał 

dowodowy postępowania stanowią nie tylko akta danej osoby, ale także w ograniczonym 

zakresie akta dotyczące pozostałych współuczestników postępowania rekrutacyjnego. 

Tym samym kandydat kwestionujący wyniki konkursu może mieć dostęp  

do wszystkich dokumentów zgromadzonych w toku postępowania rekrutacyjnego, 

które mogły mieć wpływ na jego wynik. Z prawa tego może korzystać  

na zasadzie art. 73 § 1 KPA, zgodnie z którym: „Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, 

sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również  

po zakończeniu postępowania”. 

Także i organ, wysyłając do sądu administracyjnego akta w zgodzie z treścią art. 54  

§ 2 PPSA, winien przesłać do niego akta wszystkich spraw, które w takim postępowaniu 

mają na siebie wpływ, dotyczą one wszakże jednego stosunku prawnego. Do sądu 

administracyjnego winny więc trafić nie tylko akta sprawy Doktoranta, ale także akta 

innych uczestników postępowania, tylko tak bowiem sąd będzie mógł właściwie ocenić, 

czy w rzeczy samej nie doszło do dyskryminacji Doktoranta. Jest to stosunkowo ciężki 



94 
 

zarzut, który musi być badany dogłębnie. Słownik języka polskiego nakazuje pod tym 

terminem rozumieć ograniczanie praw określonych osób (w domyśle względem innych 

osób), niemożliwym jest wobec tego zbadanie, czy do tego ograniczenia nie doszło, bez 

analizy sytuacji prawnej i faktycznej także innych uczestników postępowania. 
 

V. Wnioski 

1. Zasadniczo dopuszczalne jest branie udziału przez uczestników studiów 

doktoranckich w naborze do szkoły doktorskiej bez spełniania szczególnych 

wymogów, tj. innych niż muszą spełniać pozostali kandydaci. 

2. Postępowanie w sprawie przyjęcia do szkoły doktorskiej nosi cechy postępowania 

administracyjnego, w którym występuje współuczestnictwo konkurencyjne. 

3. Uczelnia prowadząca szkołę doktorską ma prawo oczekiwać, że problem naukowy, 

który miałby stanowić przedmiot rozprawy doktorskiej przygotowywanej w szkole 

doktorskiej, nie był już rozwiązywany w ramach wcześniej podejmowanego 

kształcenia i argument ten może być podniesiony jako kluczowy w odpowiedzi  

na ewentualną skargę Doktoranta. 

4. Od decyzji odmownej Doktorantowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy (w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji), jednak nie musi On z niego 

skorzystać, ażeby wnieść skutecznie skargę do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego (w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji). 

5. Doktorant może realizować uprawnienia strony postępowania, takie jak wgląd do akt, 

nie tylko wobec akt własnej sprawy, ale powinien zyskać także dostęp do akt innych 

uczestników (oczywiście przy konieczności ochrony ich danych osobowych). 

6. Do sądu administracyjnego winny trafić nie tylko akta sprawy Doktoranta, ale także 

akta innych uczestników postępowania, tylko tak bowiem sąd będzie mógł właściwie 

ocenić, czy w rzeczy samej nie doszło do dyskryminacji Doktoranta. 
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