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 Szanowna Pani Minister, 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę Pani Minister wystąpieniem z dnia 

31 lipca 2014 r. (sygn. sprawy: I.7033.42.2014.KJ, pismo w załączeniu) na problem 

dotyczący zasad opiniowania wniosków o przyznanie nauczycielom akademickim 

nagród ministra właściwego w sprawach szkolnictwa wyższego za osiągnięcia 

naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku,  przewidziane 

w art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.). Szczegółowe zasady w tym zakresie są 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 

2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich  (Dz. U. z 2013 r., poz. 

296). 

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1 lit. c, § 11 ust. 2 pkt 2 lit. b, § 11 ust. 2 pkt 3  

lit. b oraz § 11 ust. 2 pkt 4 lit a rozporządzenia do wniosku o nagrodę należy dołączyć 

trzy rekomendacje sporządzone (...) przez osoby posiadające stopień naukowy doktora 

habilitowanego, stopień doktora habilitowanego sztuki, tytuł naukowy profesora lub 

tytuł profesora sztuki, zatrudnione w podmiotach innych niż zatrudniające 
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kandydata do nagrody. Rzecznik zwrócił uwagę Pani Minister, iż literalne brzmienie 

tego przepisu wyłącza spośród grona osób rekomendujących kandydata do nagrody 

naukowców nigdzie nie zatrudnionych, w tym w szczególności w praktyce 

naukowców emerytowanych. Z uwagi na krąg osób, których dotyczy powołany 

wyżej przepis rozporządzenia, może ono stanowić przejaw dyskryminacji 

pośredniej ze względu na wiek. 

W odpowiedzi na załączone wystąpienie Rzecznika Pani Daria Lipińska-Nałęcz, 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wskazała,  

iż „intencją takiego sformułowania przepisów był zamiar zapewnienia braku konfliktu 

interesów pomiędzy kandydatami do nagród a osobami sporządzającymi rekomendacje, 

a także gwarancja pełnej bezstronności procedury” (pismo w załączeniu). Należy 

jednak zwrócić uwagę, że celem ustawodawcy było wyeliminowanie sytuacji, w których 

osobą rekomendującą jest osoba zatrudniona w tym samym podmiocie, w którym 

pracuje kandydat do nagrody. Tymczasem brzmienie przepisu rozporządzenia zostało 

sformułowane w taki sposób, że - jak wskazano powyżej - wyeliminowane zostały  

z grona osób zatrudniających także osoby nigdzie nie zatrudnione. 

We wskazanej wyżej odpowiedzi zapewniono, że wszystkie zgłoszone przez 

Rzecznika propozycje zmian przepisów  i stosowanych procedur, w tym kwestie 

statusu osób sporządzających rekomendacje, zostaną rozważone podczas prac nad 

ewentualną nowelizacją przepisów z zakresu przyznawania nagród ministra dla 

nauczycieli akademickich. 

Mając na względzie powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 

1648 ze zm.), zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozważyło już wprowadzenie 

wskazanych przez Rzecznika zmian w przedmiotowym rozporządzeniu, a jeśli tak, 

to proszę o poinformowanie mnie o decyzjach Pani Minister w tym zakresie. 

 Z poważaniem, 

Zał. 2 Podpis na oryginale  


