
 

USTAWA 

z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1668) wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem:  

1) art. 5, art. 116 ust. 7, art. 265–274 i art. 401, które wchodzą w życie z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia;  

2) art. 68 ust. 3, art. 98–103, art. 403, art. 406–415, art. 418–422 i art. 460 ust. 8 pkt 2, które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;  

3) art. 86–95, art. 198–216 i art. 263, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.;  

4) art. 122, art. 243 i art. 248 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.;  

5) art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 5–9, które wchodzą w życie z dniem 1 października 

2021 r.;  

6) art. 53 ust. 9 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

Rozdział 3 

Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe 

 

Art. 169. Tracą moc:  

1) ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 

357) – z dniem 31 grudnia 2018 r.; 

2) ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) – z dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy; 

3) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 

z późn. zm.) – z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z wyjątkiem art. 98, art. 100, art. 101, 

art. 102, art. 103, art. 103a, art. 104 i art. 106, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2018 r.; 



4) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) 

– z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.  

 

 

Art. 174. 1. Jednostki organizacyjne w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, będące 

jednocześnie jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, które w dniu 

wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, posiadają kategorię naukową C lub nie 

posiadają kategorii naukowej, tracą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, 

przyznane na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2.  

2. Uprawnienia jednostek organizacyjnych uczelni do nadawania stopnia doktora lub doktora 

habilitowanego, przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych, stają się uprawnieniami 

uczelni do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy, o 

której mowa w art. 1.  

3. Uprawnienia instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, 

międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, 

działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „międzynarodowymi 

instytutami naukowymi”, oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do 

nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, przyznane na podstawie przepisów 

dotychczasowych, stają się uprawnieniami do nadawania stopnia doktora lub doktora 

habilitowanego w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jednostka organizacyjna albo uczelnia, w której skład 

wchodziła ta jednostka, składa wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o 

wyznaczenie innej jednostki organizacyjnej albo innej uczelni, w której postępowanie 

habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora będzie kontynuowane.  

Art. 175. 1. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w 

art. 1, postępowania w sprawach nadania uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub 

doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 prowadzi się na 

podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:  

1) uprawnienia do nadawania stopnia doktora nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co 

najmniej 12 osób posiadających co najmniej stopień doktora, dla których ten podmiot jest 

podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w 

zakresie której podmiot ma otrzymać uprawnienie;  

2) uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nadaje się podmiotowi 

zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora 

habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 lub art. 226 ustawy, 

o której mowa w art. 1, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, 

reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w których zakresie podmiot ma 

otrzymać uprawnienie;  

3) uprawnienia nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.  

2. W przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni 

uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania.  

Art. 176. 1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 

czerwca 2020 r. postępowania w sprawie nadania uprawnień do nadawania stopnia doktora lub 



doktora habilitowanego wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że w 

przypadku uczelni z wnioskiem występuje uczelnia.  

2. W postępowaniach w sprawach nadania uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub 

doktora habilitowanego wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa 

w art. 1, do dnia 30 czerwca 2020 r. uprawnienia nadaje się na podstawie przepisów 

dotychczasowych, z tym że:  

1) uprawnienia nadaje się, biorąc pod uwagę poziom działalności naukowej lub artystycznej, 

w tym kategorie naukowe uzyskane w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości 

działalności naukowej lub badawczo--rozwojowej przeprowadzonej na podstawie 

przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4;  

2) uprawnienia do nadawania stopnia doktora nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co 

najmniej 12 osób posiadających co najmniej stopień doktora, dla których ten podmiot jest 

podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w 

zakresie której podmiot ma otrzymać uprawnienie;  

3) uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nadaje się podmiotowi 

zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora 

habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 lub art. 226 ustawy, 

o której mowa w art. 1, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, 

reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w których zakresie podmiot ma 

otrzymać uprawnienie;  

4) osoby, o których mowa w pkt 2 i 3, mogą być wliczane do minimalnej liczby osób 

zatrudnionych, o której mowa w tych przepisach, o ile są zatrudnione nie krócej niż rok w 

podmiocie wnioskującym;  

5) nie zasięga się opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;  

6) uprawnienia nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1. 

Art. 177. 1. W terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. uczelnie, instytuty badawcze, instytuty 

naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe oraz Centrum 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego składają do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i 

Tytułów oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania 

stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1. 

Uprawnienie może być przyporządkowane tylko do jednej dyscypliny.  

2. W terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia Centralna Komisja do Spraw Stopni i 

Tytułów może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej, dokonując jednocześnie 

przyporządkowania innego niż wskazane w oświadczeniu, po zasięgnięciu opinii Komitetu 

Polityki Naukowej. Przepisów art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544 

i 1629) nie stosuje się.  

3. W terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wydaje 

komunikat o:  

1) przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego 

do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1;  



2) uprawnieniach przyporządkowanych do dziedzin i dyscyplin określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie których 

w okresie do dnia, w którym upłynął termin 30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o 

przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności 

naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 tej ustawy, stała się ostateczna, mogą być 

nadawane stopnie doktora lub doktora habilitowanego.  

4. W komunikacie Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów uwzględnia również 

uprawnienia podmiotów, o których mowa w ust. 1, które nie złożyły oświadczenia w terminie 

wskazanym w tym przepisie.  

5. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, w jednej dziedzinie i dyscyplinie posiada więcej 

niż jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego 

przyporządkowane w części komunikatu, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w części komunikatu, 

o której mowa w ust. 3 pkt 2, uwzględnia się uprawnienie wynikające z ostatniej pozostającej 

w mocy decyzji wydanej w zakresie dziedziny i dyscypliny.  

6. Decyzje o nadaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, 

które nie zostały uwzględnione w części komunikatu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wygasają z 

dniem wydania komunikatu.  

7. Na decyzję, o której mowa w ust. 2, przysługuje skarga do sądu administracyjnego.  

Art. 178. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 

2020 r. do podmiotów posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora 

habilitowanego stosuje się odpowiednio przepisy art. 8, art. 9 i art. 15 ustawy uchylanej w art. 

169 pkt 2, z tym że przez stan zatrudnienia wpływający na uprawnienia do nadawania stopni 

doktora i doktora habilitowanego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy, rozumie się stan 

zatrudnienia wynikający z wymagań, o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 176 

ust. 2 pkt 2 i 3.  

Art. 179. 1. Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu 

profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 

1, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora, 

stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., 

stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy.  

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 

r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora 

wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.  

3. W przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie 

tytułu profesora wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, 

do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się na podstawie przepisów 

dotychczasowych, z tym że:  

1) jeżeli nadanie stopnia lub tytułu następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł 

nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1;  

2) w uczelni stopień nadaje:  

a) do dnia 30 września 2019 r. – rada jednostki organizacyjnej,  

b) od dnia 1 października 2019 r. – organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy, 

o której mowa w art. 1;  



3) w uczelni czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora prowadzi:  

a) do dnia 30 września 2019 r. – rada jednostki organizacyjnej,  

b) od dnia 1 października 2019 r. – senat.  

4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do 

dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.  

5. W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań 

w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.  

6. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu 

profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy, 

o której mowa w art. 1, z tym że w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do 

osiągnięć, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy, 

zalicza się także:  

1) artykuły naukowe opublikowane:  

a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,  

b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części 

A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych 

na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w 

części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym 

przyznanych było co najmniej 10 punktów;  

2) monografie naukowe wydane przez:  

a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,  

b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej 

ustawy.  

7. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 

2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której 

mowa w art. 1, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o 

wyznaczenie promotora lub promotorów.  

8. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 

2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której 

mowa w art. 1, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są 

potwierdzane na zasadach dotychczasowych.  

9. Do osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i 

ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w 

art. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 182 ust. 4 tej ustawy.  

10. Z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wstępuje w prawa Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.  

11. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, przez tytuł profesora, o którym 

mowa w art. 177 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, należy rozumieć również tytuł naukowy (tytuł profesora 



określonej dziedziny nauki) oraz tytuł w zakresie sztuki (tytuł profesora określonej dziedziny 

sztuki) nadane na podstawie przepisów dotychczasowych. 

Art. 180. Uchwały w sprawach, o których mowa w art. 192 ust. 2 oraz art. 221 ust. 14 ustawy, 

o której mowa w art. 1, zostaną uchwalone na podstawie przepisów tej ustawy, w terminie 

umożliwiającym ich wejście w życie od dnia 1 października 2019 r.  

Art. 181. Beneficjenci programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 26 ust. 3a ustawy 

uchylanej w art. 169 pkt 4, zachowują uprawnienia, o których mowa w art. 13a ustawy 

uchylanej w art. 169 pkt 2.  

Art. 182. Porozumienia zawarte na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 

zachowują moc w zakresie przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. 

 

 

Art. 279. 1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi 

się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.  

2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, o którym mowa w art. 195 ust. 7 ustawy 

uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzonymi w uczelniach sprawują:  

1) do dnia 30 września 2019 r. – rady jednostek organizacyjnych uczelni;  

2) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – podmioty wskazane w 

statutach uczelni.  

3. Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o których 

mowa w ust. 1, okres odbywania tych studiów, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu 

pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.  

4. Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o których 

mowa w ust. 1, do okresu, o którym mowa w ust. 3, zalicza się również okres odbywania 

stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia 

zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w 

instytucjach naukowych.  

 

 

Art. 290. W okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2022 r. szkoła doktorska 

może być prowadzona:  

1) przez uczelnię akademicką, federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 

instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy albo międzynarodowy instytut 

naukowy, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej 2 

dyscyplinach;  

2) przez uczelnię akademicką, która prowadzi działalność naukową wyłącznie w 1 

dyscyplinie, która jest dyscypliną w zakresie teologii albo kultury fizycznej albo dyscypliną 

artystyczną, i posiada w niej uprawnienia do nadawania stopnia doktora;  

3) wspólnie przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, 

instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe, z których każde posiada 

uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej 1 dyscyplinie.  



Art. 291. Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej, o których mowa w art. 200 ust. 2 ustawy, o 

której mowa w art. 1, oraz program kształcenia w szkole doktorskiej, o którym mowa w art. 

201 ust. 3 tej ustawy, podaje się po raz pierwszy do wiadomości publicznej do dnia 31 maja 

2019 r.  

Art. 292. Regulaminy szkół doktorskich zostaną uchwalone na podstawie przepisów ustawy, o 

której mowa w art. 1, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie od dnia 1 października 

2019 r.  


