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Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

(wyciąg; stan na dzień 12.7.2019 r.) 
 

Art. 183. [zasady przejściowe: postępowania w sprawie nabycia uprawnień równoważnych 

uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego] 

Art. 183. 1. Postępowania w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom 

wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w art. 21a 

ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie 

ustawy, o której mowa w art. 1, są przeprowadzane na podstawie przepisów dotychczasowych, 

z tym że jeżeli wydanie decyzji, o której mowa w art. 21a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, 

następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., uprawnienia nabywa się w dziedzinach i dyscyplinach 

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

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

2019 r. postępowania w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym 

z posiadania stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy uchylanej 

w art. 169 pkt 2, wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych. 

3. W postępowaniach wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa 

w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. uprawnienia nabywa się na podstawie przepisów 

dotychczasowych, z tym że jeżeli wydanie decyzji, o której mowa w art. 21a ust. 1 ustawy 

uchylanej w art. 169 pkt 2, następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., uprawnienia nabywa się 

w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 

ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1. 

Art. 184. [stypendia przyznane osobom, którym wszczęto przewód doktorski w trybie ustawy 

o stopniach naukowych i tytule naukowym] 

Art. 184. 1. Stypendia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, 

mogą być przyznawane do dnia 30 kwietnia 2019 r. na zasadach dotychczasowych. 

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, wypłaca się przez okres, na który zostały przyznane. 

Art. 185. [urlopy na przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej i do rozmowy 

habilitacyjnej, udzielone w trybie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym]  

Art. 185. 1. Urlopy udzielone na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 

pkt 2 przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są wykorzystywane na zasadach 

dotychczasowych. 

2. Urlopy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, przysługują na 

zasadach dotychczasowych, jeżeli do nadania stopnia stosuje się przepisy tej ustawy. 

3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, 

przysługuje na zasadach dotychczasowych, jeżeli do nadania stopnia stosuje się przepisy tej ustawy. 

Art. 186. [postępowania w sprawach uznania za równoważny stopnia naukowego, wszczęte w 

trybie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym] 

Art. 186. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy uchylanej 

w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa 

w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. 
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Art. 187. [zasady przejściowe: postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora 

habilitowanego albo tytułu profesora w  przypadku zaistnienia przesłanek do wznowienia, 

postępowania w sprawach nadania tytułu profesora w razie powzięcia wiadomości o 

możliwości naruszenia przez kandydata praw autorskich] 

Art. 187.1. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 3a i 3b oraz art. 29 

ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie 

ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. 

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

2020 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 3a i 3b oraz art. 29 ust. 3 ustawy 

uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów dotychczasowych. 

3. Od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzi Rada 

Doskonałości Naukowej. 

4. W przypadku wznowienia postępowania, w którym na podstawie przepisów 

obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, został nadany stopień 

doktora, stopień doktora habilitowanego albo tytuł profesora, postępowanie prowadzi się na 

podstawie przepisów obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, które było przedmiotem 

postanowienia o wznowieniu. 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 ustawy, o której mowa w art. 1. 

5. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 

pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, 

prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. 

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

2019 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 

pkt 2, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów dotychczasowych. 

7. Od dnia 1 października 2019 r. postępowania, o których mowa w ust. 5 i 6, są 

prowadzone przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów lub podmiot wskazany w art. 178 

ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, a od dnia 1 stycznia 2021 r. kompetencje Centralnej Komisji 

do Spraw Stopni i Tytułów przejmuje Rada Doskonałości Naukowej. 

Art. 188. [postępowania w sprawach uwierzytelnienia dyplomów i ich duplikatów 

przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą] 

Art. 188. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29c ust. 1 ustawy uchylanej 

w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa 

w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. 

Art. 189. [kadencja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów] 

Art. 189.1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów działa do końca kadencji 

rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w zakresie zadań 

określonych niniejszą ustawą na zasadach dotychczasowych, z tym że działa przy ministrze 

właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

2. Do dnia 31 grudnia 2020 r. środki finansowe niezbędne do finansowania działalności 

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów są zapewniane w części budżetu państwa, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

3. Członkom Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i wyznaczonym przez nią 

recenzentom przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach dotychczasowych. 

4. Z dniem 31 grudnia 2020 r. znosi się Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. 
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Art. 341. [przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne przeprowadzane przez rady 

naukowe spółek] 

Art. 341. Do przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych przeprowadzanych przez rady 

naukowe spółek, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 126, wszczętych 

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 179 ust. 1–7. 

 


