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NAUKI I S Z K O L N I C T W A WYŻSZEGO 
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Według rozdzielnika 

Szanowni Państwo, 

stosownie do postanowień uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. -

Regulamin pracy Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 13, poz. 221 z późn. zm.), przesyłam 

w załączeniu projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby członków 

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru, 

z uprzejmą prośbą o opinię w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma. Ewentualne uwagi 

proszę przekazać także drogą elektroniczną na adres: teresa.mielczarska@mnisw.gov.pl. 

Równocześnie uprzejmie informuję, że brak odpowiedzi zostanie potraktowany jako brak 

uwag do projektu. 

Z wyrazami szacunku, 

mailto:teresa.mielczarska@mnisw.gov.pl




ROZPORZĄDZENIE 
PREZESA RADY MINISTRÓW 

Projekt 

z dnia 2010 r. 

w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 

oraz warunków i trybu ich wyboru 

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 
164, poz. 1365) zarządza się, co następuje: 

§ 1 . 1 . W skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zwanej dalej "Centralną 
Komisją", wchodzą 223 osoby. 

2. Liczbę członków Centralnej Komisji, reprezentujących poszczególne dziedziny nauki i 
dyscypliny naukowe oraz dziedziny sztuki i dyscypliny artystyczne, określa załącznik do 
rozporządzenia. 

§ 2. 1. Wybór członków Centralnej Komisji przeprowadza, powołana przez Prezesa Rady 
Ministrów, komisja wyborcza w składzie: przewodniczący, pięciu członków i sekretarz. 

2. Czynności wyborcze rozpoczyna się nie później niż w terminie trzech miesięcy przed 
upływem kadencji Centralnej Komisji. 

3. Termin zakończenia poszczególnych czynności wyborczych ustala komisja wyborcza. 

§ 3. 1. Jednostka organizacyjna uprawniona do nadawania stopnia doktora może zgłosić w 
każdej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, objętej posiadanymi uprawnieniami, po dwóch 
kandydatów na członków Centralnej Komisji. Tylko jeden ze zgłoszonych w każdej dyscyplinie 
kandydatów może być pracownikiem tej jednostki lub członkiem jej rady naukowej. 

2. Zgłoszenie kandydatów następuje w wyniku głosowania tajnego. Uchwały rady jednostki 
organizacyjnej zapadają zwykłą większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby członków tej rady. 

3. Zgłoszenie kandydata następuje za jego zgodą. 
4. Zgłoszenie kandydatów może nastąpić drogą elektroniczną. 
5. Do zgłoszenia jednostka organizacyjna dołącza życiorys naukowy kandydata. 

§ 4 . 1 . Jeżeli żadna jednostka organizacyjna nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora w danej dziedzinie nauki, w zakresie dyscypliny naukowej lub w dziedzinie sztuki, w 
zakresie dyscypliny artystycznej, wymienionej w załączniku do rozporządzenia, kandydatów na 
członków Centralnej Komisji w tej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej lub dziedzinie sztuki 



i dyscyplinie artystycznej zgłaszają jednostki organizacyjne wskazane przez komisję wyborczą. 
Przepis § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

2. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w danej dziedzinie nauki, dziedzinie sztuki, 
dyscyplinie naukowej lub dyscyplinie artystycznej nie przekracza liczby członków Centralnej 
Komisji, określonej w załączniku do rozporządzenia dla tej dziedziny nauki, dziedziny sztuki, 
dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej, komisja wyborcza wskazuje jednostkę 
organizacyjną, która zgłosi dodatkowych kandydatów. 

§ 5. 1. Komisja wyborcza, na podstawie otrzymanych zgłoszeń, sporządza listę kandydatów 
do Centralnej Komisji i umieszcza ich nazwiska w porządku alfabetycznym na kartach 
wyborczych, oddzielnych dla każdej dziedziny nauki, dyscypliny naukowej lub dziedziny sztuki, 
dyscypliny artystycznej. 

2. Komisja wyborcza sporządza listę wyborców i przesyła im zawiadomienie o wyborach 
wraz z pouczeniem o sposobie i terminie głosowania oraz warunkach ważności głosu. 

§ 6 . 1 . Wybory do Centralnej Komisji przeprowadza się drogą korespondencyjną, w 
głosowaniu tajnym. 

2. Wybory mogą być przeprowadzone w drodze elektronicznego oddania głosu z 
zastosowaniem kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 
podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zml)). 

3. Wybory przeprowadza się odrębnie dla każdej dyscypliny naukowej lub dyscypliny 
artystycznej. 

4. Wyborca głosuje na tych kandydatów, których nazwiska wskaże na karcie wyborczej. 
5. Głos jest ważny, jeżeli: 

1) został oddany na kandydatów umieszczonych tylko na jednej z kart wyborczych; 
2) liczba wskazanych kandydatów nie jest większa niż określona w załączniku do 

rozporządzenia dla danej dziedziny nauki, dyscypliny naukowej lub dziedziny sztuki, 
dyscypliny artystycznej; 

3) został oddany w sposób i w terminie określonym przez komisję wyborczą. 

§ 7. Komisja wyborcza sporządza listę 446 kandydatów, które w poszczególnych 
dziedzinach nauki, dyscyplinach naukowych lub dziedzinach sztuki, dyscyplinach artystycznych 
uzyskały kolejno największą liczbę ważnych głosów. Przy równej liczbie głosów o kolejności 
rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję wyborczą. 

§ 8 . 1 . Komisja wyborcza, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia 
głosowania, sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów i wraz z listą, o której mowa w 
§ 7, przedstawia te dokumenty Prezesowi Rady Ministrów. 

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane i uwagi o przebiegu wszystkich 
czynności wyborczych. 

3. Prezes Rady Ministrów wyznacza członków Centralnej Komisji spośród kandydatów 
wskazanych na liście, reprezentujących poszczególne dziedziny naukowe i dyscypliny naukowe 
oraz dziedziny sztuki i dyscypliny artystyczne w liczbie określonej w załączniku do 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i 
Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 
18, poz. 97. 



rozporządzenia, z zachowaniem zasady, że w skład Centralnej Komisji powinno wchodzić nie 
mniej niż 10% kobiet. 

4. Przewodniczący komisji wyborczej zwołuje pierwsze posiedzenie plenarne Centralnej 
Komisji w danej kadencji. 

5. Dokumentację z przeprowadzonych wyborów komisja wyborcza przekazuje do Biura 
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. 

§ 9. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie 
liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich 
wyboru (Dz. U. Nr 220, poz. 2172 oraz z 2006 r. Nr 190, poz. 1403). 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów 



Załącznik do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 2009 r. (poz ) 







UZASADNIENIE 

W dniu 31 grudnia 2010 r. upływa kadencja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, 

działającej przy Prezesie Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 

595, z późn. zm.). Ustawa określa, że członkiem Centralnej Komisji może zostać obywatel 

polski posiadający tytuł profesora. Kadencja Centralnej Komisji trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 

stycznia. W skład Centralnej Komisji wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli każdej dziedziny 

nauki i sztuki, określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ww. ustawy (Centralna Komisja określa 

w drodze uchwały dziedziny nauki i dziedziny sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne). 

Kandydatów na członków Centralnej Komisji mogą przedstawiać rady naukowe jednostek 

organizacyjnych posiadających uprawnienie do nadawania stopnia doktora (ponad 700 

jednostek naukowych). 

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 34 ust. 5 ustawy. 

Zgodnie z delegacją ustawową projekt rozporządzenia określa liczbę członków Centralnej 

Komisji oraz warunki i tryb ich wyboru, w tym: 

1) liczbę członków Centralnej Komisji reprezentujących poszczególne dziedziny nauki i 

dziedziny sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne, 

2) liczbę kandydatów zgłaszanych z każdej dyscypliny naukowej i artystycznej, w której 

jednostka organizacyjna posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, 

3) możliwość wskazywania przez komisję wyborczą jednostek organizacyjnych, które będą 

zgłaszały dodatkowych kandydatów, w przypadku gdy liczba przedstawionych 

kandydatów nie przekracza liczby członków Centralnej Komisji ustalonej dla danej 

dziedziny nauki lub dziedziny sztuki oraz dyscypliny naukowej lub artystycznej, 

4) skład i tryb działania komisji wyborczej powołanej przez Prezesa Rady Ministrów, 

5) sposób podejmowania przez rady jednostek organizacyjnych uchwał w sprawie 

zgłoszenia kandydatów oraz warunki ważności głosów oddanych w czasie wyborów. 

Istotne zmiany, które zakłada niniejszy projekt rozporządzenia w stosunku do 

obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2003 r. w 

sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i 

trybu ich wyboru (Dz. U. Nr 220, poz. 2172 i Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1403) to: 

• możliwość zgłaszania kandydatów do Centralnej Komisji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, 



• do zgłoszenia będą dołączane życiorysy naukowe kandydatów do Centralnej Komisji, 

z którymi będą mogły zapoznać się osoby uprawnione do głosowania, 

• możliwość przeprowadzenia wyborów drogą elektroniczną, 

• Prezes Rady Ministrów będzie wyznaczał członków Centralnej Komisji spośród 

kandydatów przedstawionych przez komisję wyborczą (reprezentujących 

poszczególne dziedziny naukowe i dyscypliny naukowe oraz dziedziny sztuki 

i dyscypliny artystyczne w liczbie określonej załączniku do rozporządzenia), 

z zachowaniem zasady, że w skład Centralnej komisji wejdzie nie mniej niż 10% 

kobiet. 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem zgłaszanie kandydatów do Centralnej Komisji 

oraz wybory odbywają się drogą korespondencyjną. Fakt, że uprawnionych do głosowania 

jest około 15.000 osób, a każdy z głosujących otrzymuje listy kandydatów obejmujących 

pełny wykaz dyscyplin z danej dziedziny nauki, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 

do Centralnej Komisji jest bardzo pracochłonne. Umożliwienie zgłaszania kandydatów i 

przeprowadzenia wyborów do Centralnej Komisji drogą elektroniczną w znaczący sposób 

zmniejszy czas i pracochłonność całej procedury. 

Załącznik do projektu rozporządzenia, który określa liczbę członków Centralnej Komisji 

reprezentujących poszczególne dziedziny nauki i dyscypliny naukowe oraz dziedziny sztuki i 

dyscypliny artystyczne, uwzględnia zmiany, które nastąpiły w trakcie trwania obecnej 

kadencji. Zakłada się również zmniejszenie składu Centralnej Komisji z 224 do 223 osób, 

ponieważ w dyscyplinie „rytmika i taniec", znajdującej się w załączniku do obowiązującego 

rozporządzenia, nie ma jednostki uprawnionej do nadawania stopnia doktora. Zatem 

dyscyplina ta nie została uwzględniona w projektowanym rozporządzeniu. 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Tittp://bip.mnisw.gov.pl) zgodnie z art. 5 

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 

Opinia o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej 

Przedmiot projektowanej regulacji stanowi domenę prawa wewnętrznego i nie jest objęty 

zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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Ocena skutków regulacji 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 

Projektowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów określa warunki i tryb wyborów 

członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Członkiem Centralnej Komisji 

może zostać obywatel polski posiadający tytuł profesora. Kandydatów na członków 

Centralnej Komisji mogą przedstawiać rady naukowe jednostek organizacyjnych 

posiadających uprawnienie do nadawania stopnia doktora. Uprawnione do głosowania są 

wszystkie osoby posiadające tytuł profesora. 

2. Konsultacje społeczne i środowiskowe 

W trakcie prac nad rozporządzeniem zostaną przeprowadzone konsultacje z 

przedstawicielami różnych środowisk naukowych, tj. z Prezesem Polskiej Akademii 

Nauk, Przewodniczącym Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, 

Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

Przewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz z Fundacją na Rzecz 

Nauki Polskiej. 

Projekt rozporządzenia zostanie również poddany konsultacjom z organizacjami 

związkowymi działającymi w sektorze nauki - Krajową Sekcją Nauki NSZZ 

„Solidarność", Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Federacją 

Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki, Związkiem 

Zawodowym Pracowników Polskiej Akademii Nauk, a także z Centrum Praw Kobiet. 

3. Wpływ planowanych rozwiązań na sektor finansów publicznych, w tym na 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu nie będą miały wpływu na budżety jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Wpływ na sektor finansów publicznych mogą mieć zmiany związane ze sposobem zgłaszania 

kandydatów i głosowania. Projektowane rozporządzenie umożliwia przeprowadzenie 

wyborów drogą elektroniczną, co będzie wiązało się z przygotowaniem stosownego 

programu, który zapewni transparentność, tajność i bezpieczeństwo wyborów. 

Koszt przeprowadzenia wyborów przedstawia poniższa tabela - w zależności od przyjętego 

wariantu przeprowadzenia wyborów i zakresu obsługi zewnętrznej. Koszty zostały 

skalkulowane na podstawie wyliczeń Ośrodka Przetwarzania Informacji - jednostki 

badawczo-rozwojowej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw nauki. 
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System będzie umożliwiał wprowadzenie głosów nadesłanych drogą tradycyjną (listownie) 

bez naruszenia tajemnicy wyborczej. 

4. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionów 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów. 
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