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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Celem projektowanego rozporządzenia jest dostosowanie rozwiązań prawnych dotyczących organizacji i odbywania 

studiów doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, w szczególności do przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia, a także ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.), zmienionych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

 

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się: 

1) wprowadzenie wymogu określenia we wniosku o utworzenie studiów doktoranckich nazwy tych studiów, 

2) dostosowanie do zmienionych przepisów ustawowych warunków, jakie musi spełniać kierownik studiów 

doktoranckich oraz nauczyciel akademicki wchodzący w skład doktoranckiej komisji stypendialnej,  

3) odstąpienie od określania czasu trwania studiów doktoranckich oraz trybu przyznawania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej, 

4) rozszerzenie katalogu stypendiów, których otrzymywanie nie wyłącza możliwości przyznania stypendium 

doktoranckiego. 

W pozostałym zakresie projektowane rozwiązania są wynikiem dotychczasowych doświadczeń dotyczących organizacji 

studiów doktoranckich. W projekcie rozporządzenia określono uprawnienia rady jednostki prowadzącej studia 

doktoranckie oraz kierownika studiów. Wskazano sytuacje, w których kierownik studiów może przedłużyć okres 

odbywania studiów doktoranckich. Określono wymogi, jakie musi spełnić opiekun naukowy doktoranta oraz nauczyciele 

akademiccy prowadzący zajęcia na studiach doktoranckich. Określono też  minimalną kwotę zwiększenia stypendium z 

dotacji projakościowej. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projektowane rozporządzenie stanowi domenę prawa krajowego. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Uczelnie publiczne, 

których jednostki 

organizacyjne posiadają 

uprawnienia do 

prowadzenia studiów 

96 dane o uprawnieniach do 

nadawania stopni naukowych 

dostępne na stronie Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i 

Tytułów oraz w  systemie  

w zakresie organizacji studiów 

doktoranckich  - określenie 

warunków, na jakich uczelnie 

mogą organizować i prowadzić 

te studia, w tym m.in. 
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doktoranckich informacji o szkolnictwie 

wyższym POL-on 

warunków przedłużania okresu 

odbywania tych studiów, 

przyznawania stypendiów 

doktoranckich, kwoty 

zwiększenia tych stypendiów 

oraz wydawania legitymacji 

doktoranta  

Uczelnie niepubliczne 5  dane o uprawnieniach do 

nadawania stopni naukowych 

dostępne na stronie Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i 

Tytułów oraz w  systemie  

informacji o szkolnictwie 

wyższym POL-on 

j.w. 

Jednostki naukowe 

posiadające uprawnienia do 

prowadzenia studiów 

doktoranckich 

79 dane o uprawnieniach do 

nadawania stopni naukowych 

dostępne na stronie Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i 

Tytułów oraz w  systemie  

informacji o szkolnictwie 

wyższym POL-on 

j.w. 

Uczestnicy studiów 

doktoranckich  

43 358 osób w roku 

akademickim 

2013/2014  

dane GUS określenie warunków 

odbywania studiów 

doktoranckich, w tym m.in. 

warunków ubiegania się o 

przedłużenie okresu odbywania 

studiów doktoranckich oraz o 

stypendium doktoranckie 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania:  

1) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów; 

2) Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

3) Polskiej Komisji Akredytacyjnej; 

4) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; 

5) Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich; 

6) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych; 

7) Polskiej Akademii Nauk; 

8) Radzie Głównej Instytutów Badawczych; 

9) Polskiej Akademii Umiejętności; 

10) Komitetowi Polityki Naukowej; 

11) Komitetowi Ewaluacji Jednostek Naukowych; 

12) Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju; 

13) Narodowemu Centrum Nauki; 

14) Radzie Młodych Naukowców; 

15) Krajowej Reprezentacji Doktorantów; 

16) Parlamentowi Studentów RP; 

17) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; 

18) Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów; 

19) Zrzeszeniu Studentów Polskich. 

 

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych również:  

1) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Business Centre Club; 

3) Związkowi Rzemiosła Polskiego; 

4) Konfederacji Lewiatan; 

5) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; 

6) Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”; 

7) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych; 

8) Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego; 

9) Forum Związków Zawodowych; 



10) Wolnym Związkom Zawodowym „Sierpień 80”; 

11) Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”; 

12) Konferencji Episkopatu Polski; 

13) Radzie Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 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.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979). 

 

Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków 

z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie regulacji 

mających wpływ na budżet państwa (minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium 

doktoranckiego) projektowane rozporządzenie utrzymuje rozwiązania przyjęte w 

obowiązującym  rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 

2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz.1581). 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców. 
 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

  inne: szkolnictwo wyższe i nauka 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane rozporządzenie wpłynie na warunki, tryb i sposób organizowania studiów 

doktoranckich w uczelniach oraz jednostkach naukowych. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów rozporządzenia nastąpi po jego wejściu w życie przez dostosowanie organizacji studiów 

doktoranckich do wymogów określonych w rozporządzeniu. 

  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektu rozporządzenia jest niezasadna. Rozwiązania proponowane w rozporządzeniu są wynikiem 

zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, zatem będą podlegały ewaluacji wraz z 

przepisami ustawy nowelizującej. 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak 

 


