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Przewodniczący Komisji do spraw etyki w nauce zwrócił moją uwagę na 

problem ograniczenia praw pracowników naukowych i akademickich ze względu na 

wiek. Pragnę przedstawić Panu Premierowi dostrzeżone przez Komisję do spraw etyki  

w nauce problemy.  

Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych         

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 

1852 ze zm.; dalej jako: ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym) członkowie 

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów są wybierani przez osoby posiadające tytuł 

profesora. Kandydatów na członków Centralnej Komisji mogą przedstawiać rady jednostek 

organizacyjnych posiadających uprawnienie do nadawania stopnia doktora. Jednakże, na 

podstawie art. 34 a ust. 1 zd. 3 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, 

kandydatem nie może być osoba, która ukończyła siedemdziesiąty rok życia. 

W opinii Komisji do spraw etyki w nauce to ograniczenie uniemożliwia 

uczestniczenie w działalności Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów osób, które 

swoją wiedzą merytoryczną i bogatym doświadczeniem mogłyby się przyczynić do 

usprawnienia prac Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Powyższe uregulowanie, 

zdaniem Komisji do spraw etyki w nauce, może zostać uznane za niezgodne z art. 32 
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Konstytucji RP. W załączeniu pozwalam sobie przesłać kopię pisma, które otrzymałem od 

Przewodniczącego Komisji do spraw etyki w nauce. 

Mając na uwadze 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 Pana Premiera z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska w niniejszej 

sprawie.  
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