
                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr V/28 

z dnia 26 maja 2017 r. 

w sprawie uwag RMN do projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej 

 

§ 1 

Działając na podstawie § 3 ust. 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierp-

nia 2015 r. w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców, RMN wyraża poniższą opinię do pro-

jektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowa-

cyjnej. 

1. RMN popiera zmiany dążące do ułatwienia prowadzenia działalności innowacyjnej. Rada uważa, 

że wzorem poprzedniej Ustawy z dnia 4 listopada 2016 o zmianie niektórych ustaw w celu po-

prawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz. U. 2016, poz. 1933), kolejne działania 

są niezbędne, aby zintensyfikować tworzenie nowych miejsc pracy w sferze innowacji. W 

uchwale Rady Młodych Naukowców nr V/7 z dnia 4 kwietnia 2016 r. wyrażona została pozy-

tywna opinia wobec poprzednich zmian proponowanych przez MNiSW. 

2. RMN popiera w szczególności zmiany podatkowe prowadzące do zwiększenia wysokości ulgi po-

datkowej na działalność B+R. Doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych 

do ulgi badawczo-rozwojowej oraz umożliwienie korzystania z niej przedsiębiorstwom spoza 

Specjalnych Stref Ekonomicznych, są działaniami, które powinny ułatwić prowadzenie działal-

ności badawczo-rozwojowej. 

3. RMN popiera również rozszerzenie możliwości uzyskania statusu Centrum Badawczo-Rozwojo-

wego oraz zmiany w zakresie własności przemysłowej, w szczególności obniżenie kosztów zwią-

zanych z uzyskaniem ochrony patentowej dla akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i 

Centrów Transferu Technologii. 

4. Rada Młodych Naukowców popiera również te zmiany w obszarze szkolnictwa wyższego, które 

dotyczą rozszerzenia możliwości działalności uczelni w formie spółek kapitałowych oraz zapew-

nienia instrumentów dla MNiSW do prowadzenia monitoringu losu doktorantów. Powyższe na-

rzędzie pozwoli na uzyskanie rzeczywistych wskaźników co do jakości programów doktorskich 

zarówno w sferze naukowo-badawczej (kariera naukowa), jak i badawczo-wdrożeniowej (za-

trudnienie absolwentów w przemysłowych działach B-R). 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

5. RMN zdecydowanie sprzeciwia się ponownej próbie wprowadzenia wdrożeniowego ekwiwalentu 

stopnia doktora habilitowanego do polskiego porządku prawnego. Podobne zastrzeżenia Rada 

wyraziła w uchwale nr V/19 z dnia 2 listopada 2016 r.  do projektu ustawy o zmianie ustawy o 

stopniach naukowych i tytule naukowym z dnia 13 października 2016 r. Uważamy, że udział w 

prowadzeniu przewodów doktorskich (promotorzy pomocniczy) osób ze środowiska biznesu, 

które posiadają stopień doktora nauk, jest pożądanym kierunkiem zmian mającym na celu zin-

tensyfikowanie współpracy nauki z biznesem oraz podniesienie innowacyjności polskich przed-

siębiorstw. Niemniej jednak, tylko do tych czynności powinny być ograniczone uprawnienia spe-

cjalnie wprowadzane ustawą. Osoby, których dotyczy decyzja, nie powinny nabywać pełnych 

praw równoważnych stopniu doktora habilitowanego, w tym możliwości zaliczenia do minimum 

kadrowego na potrzeby prowadzenia kierunków studiów oraz nadawania stopni naukowych. 

6. Według projektu, uprawnienia równoważne uprawnieniom doktora habilitowanego będą na-

dawane wyłącznie pracownikom jednostek, które mają uprawnienia do nadawania stopnia dok-

tora habilitowanego, co ma zapewnić merytoryczny charakter decyzji o ich nadaniu. RMN wciąż 

jednak uważa, iż arbitralna i jednoosobowa decyzja rektora/dyrektora jednostki (pomimo pro-

ponowanej kontroli CK) spowoduje dewaluację warunku minimum kadrowego wymaganego do 

uzyskania uprawnień w celu prowadzenia kierunku studiów czy nadawania stopni naukowych. 

RMN uważa, że warunkiem uzyskania stopnia naukowego (zarówno doktora jak i doktora habili-

towanego) może być dorobek technologiczny/wdrożeniowy, ale tylko i wyłącznie pod warun-

kiem, że będzie miał on również charakter naukowy. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 

dr hab. Emanuel Kulczycki 


