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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

(druk nr 687) 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 574, 583, 655 i 682) 

Art.  206. 

1. W przypadku zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie, podmiot 

prowadzący szkołę doktorską zapewnia doktorantom przygotowującym w tej dyscyplinie 

rozprawę doktorską możliwość kontynuowania kształcenia w innej szkole doktorskiej w 

tej dyscyplinie. 

<1a. Przeniesienie doktoranta ze szkoły doktorskiej, w której zaprzestano kształcenia w 

danej dyscyplinie, do innej szkoły doktorskiej odbywa się za jego zgodą.> 

[2. W przypadku braku szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie w danej dyscyplinie, 

podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której zaprzestano kształcenia, pokrywa osobom, 

które utraciły możliwość ukończenia kształcenia, koszty postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora w trybie eksternistycznym.] 

<2. W przypadku: 

1) braku możliwości podjęcia przez doktoranta kształcenia w innej szkole 

doktorskiej w danej dyscyplinie albo 

2) nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 1a 

– podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której zaprzestano kształcenia, pokrywa 

temu doktorantowi koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie 

eksternistycznym.> 

Art.  221. 

1. RDN dokonuje oceny formalnej wniosku oraz przekazuje go podmiotowi habilitującemu w 

terminie 4 tygodni od dnia jego otrzymania. 
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2. W terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku przez podmiot habilitujący może on nie 

wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego i zwrócić wniosek do RDN. 

3. W przypadku niewyrażenia zgody, RDN niezwłocznie wyznacza inny podmiot habilitujący 

i przekazuje wniosek temu podmiotowi. Przepisu ust. 2 nie stosuje się. 

4. W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji 

habilitacyjnej, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów, spośród osób posiadających 

stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub 

artystyczny i uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędących pracownikami 

podmiotu habilitującego ani uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu 

międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora 

habilitowanego. 

5. Podmiot habilitujący, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach 

komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną. 

Komisja składa się z: 

1) 4 członków wyznaczonych przez RDN; 

2) 2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, 

zatrudnionych w podmiocie habilitującym, w tym sekretarza; 

3) recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz 

aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę, w tym międzynarodową, 

niebędącego pracownikiem podmiotu habilitującego. 

6. Recenzentem może być osoba niespełniająca warunków określonych w ust. 4 i 5, która jest 

pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli RDN lub podmiot 

habilitujący uzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień 

związanych z osiągnięciami osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. 

7. Recenzentem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie 

dochowała terminu, o którym mowa w ust. 8. 

8. Recenzenci, w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku, oceniają, czy osiągnięcia 

naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają 

wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2, i przygotowują recenzje. 

9. Komisja habilitacyjna może przeprowadzić kolokwium habilitacyjne w zakresie osiągnięć 

naukowych albo artystycznych osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. 
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Kolokwium przeprowadza się w przypadku osiągnięć w zakresie nauk humanistycznych, 

społecznych i teologicznych. 

9a. Kolokwium habilitacyjne może być przeprowadzone poza siedzibą podmiotu 

habilitującego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w 

szczególności: 

1) transmisję kolokwium w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

kolokwium mogą wypowiadać się w jego toku 

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

10. Uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego podejmuje 

komisja habilitacyjna w głosowaniu jawnym. Na wniosek osoby ubiegającej się o stopień 

komisja podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym. Opinia nie może być pozytywna, jeżeli 

co najmniej 2 recenzje są negatywne. 

11. Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje 

podmiotowi habilitującemu uchwałę, o której mowa w ust. 10, wraz z uzasadnieniem i 

dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

12. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 10, podmiot habilitujący, w terminie 

miesiąca od dnia jej otrzymania, nadaje stopień doktora habilitowanego albo odmawia 

jego nadania. Podmiot habilitujący odmawia nadania stopnia, w przypadku gdy opinia, o 

której mowa w ust. 10, jest negatywna. 

<12a. W przypadku utraty przez podmiot habilitujący uprawnienia do nadawania 

stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie: 

1) przed powołaniem komisji habilitacyjnej – postępowanie w sprawie nadania tego 

stopnia jest prowadzone przez podmiot wyznaczony przez RDN; 

2) po powołaniu komisji habilitacyjnej – komisja ta kontynuuje czynności, o 

których mowa w ust. 8–11. 

12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12a pkt 2, podmiot habilitujący, który utracił 

uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie, 

przekazuje podmiotowi habilitującemu wyznaczonemu przez RDN dokumentację 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym uchwałę 

komisji habilitacyjnej podjętą zgodnie z ust. 10 wraz z uzasadnieniem. Do podmiotu 

wyznaczonego przez RDN przepis ust. 12 stosuje się.> 

13. W przypadku wycofania wniosku po powołaniu komisji habilitacyjnej: 
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1) ten sam wniosek nie może być podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego w innym podmiocie habilitującym; 

2) wnioskodawca nie może ubiegać się o nadanie stopnia doktora habilitowanego przez 

okres 2 lat. 

14. Senat albo rada naukowa określi: 

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego; 

2) zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty; 

3) sposób wyznaczania członków komisji habilitacyjnej. 

 

Art.  431. 

1. Minister może nałożyć na uczelnię administracyjną karę pieniężną w wysokości do: 

1) 100 000 zł w przypadku prowadzenia studiów z naruszeniem przepisów art. 53, art. 57 

lub art. 60 ust. 2; 

2) 50 000 zł w przypadku: 

[a) naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 82, art. 119 ust. 3 i 4, art. 188, art. 

222, art. 358 oraz art. 429,] 

<a) naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 82, art. 119 ust. 3 i 4, art. 188, 

art. 206 ust. 1 i 2, art. 222, art. 358 oraz art. 429,> 

b) niewprowadzenia do Systemu POL-on danych, o których mowa w art. 343 ust. 1, 

art. 344 ust. 1, art. 345 ust. 1, art. 346 ust. 1, art. 348 ust. 1 lub w przepisach 

wydanych na podstawie art. 353, a także w przypadku ich niezaktualizowania, 

niezarchiwizowania lub nieusunięcia z tego systemu, 

c) pobierania od studentów opłat z naruszeniem przepisów art. 79, art. 80 lub 

przepisów wydanych na podstawie art. 81 w zakresie, o którym mowa w art. 81 

pkt 12 i 13; 

3) 5000 zł w przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w art. 77 ust. 2. 

2. Minister może nałożyć na instytut PAN, instytut badawczy, Centrum Łukasiewicz, instytut 

Sieci Łukasiewicz, lub instytut międzynarodowy administracyjną karę pieniężną w 

wysokości do 50 000 zł w przypadku: 

[1) naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 188, art. 222 oraz art. 358;] 

<1) naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 188, art. 206 ust. 1 i 2, art. 222 

oraz art. 358;> 
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2) niewprowadzenia do Systemu POL-on danych, o których mowa w art. 343 ust. 1, art. 

345 ust. 1, art. 346 ust. 1, art. 348 ust. 1 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 

353, a także w przypadku ich niezaktualizowania, niezarchiwizowania lub 

nieusunięcia z tego systemu. 

3. Wpływy z kar, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią dochód budżetu państwa. 

 

 

 

USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) 

 

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. 

2a.   Uchwały podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez komisje i 

zespoły powołane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje 

odpowiednio przewodniczący komisji albo przewodniczący zespołu. 

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, 

http://lex.senat.pl/#/document/18750400?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(5)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?cm=DOCUMENT
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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 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.] 

<4. Prowadzone w pierwszej instancji: 

1) postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, o których 

mowa w ust. 1 i 2, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., 

2) przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 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: 

1) w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021 r. do osiągnięć, o których 

mowa w: 

a) art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane: 

– 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, 

– 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, 

b) art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy, zalicza się także 

monografie naukowe wydane przez: 

http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(178)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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– 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, 

– 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; 

2) w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego do osiągnięć, o 

których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy, zalicza się także 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. 

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. 

http://lex.senat.pl/#/document/18750400?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(182)ust(4)&cm=DOCUMENT
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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. 179a. 

1. W przypadku uzyskania w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, 

o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, przez podmiot 

posiadający uprawnienie do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie 

kategorii naukowej B w tej dyscyplinie: 

1) postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte przed dniem 

przyznania tej kategorii naukowej mogą być kontynuowane, jednak nie dłużej 

niż do dnia uzyskania przez ten podmiot kategorii naukowej w wyniku drugiej 

ewaluacji jakości działalności naukowej; 

2) przewody doktorskie wszczęte przed dniem przyznania tej kategorii naukowej 

mogą być kontynuowane, jednak nie dłużej niż do dnia, o którym mowa w art. 

179 ust. 4 pkt 2. 

2. W przypadku uzyskania w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, 

o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, przez podmiot 

posiadający uprawnienie do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie 

kategorii naukowej C w tej dyscyplinie przewody doktorskie wszczęte przed dniem 

przyznania tej kategorii naukowej są kontynuowane przez podmiot wyznaczony 

przez Radę Doskonałości Naukowej, jednak nie dłużej niż do dnia, o którym mowa w 

art. 179 ust. 4 pkt 2. 

3. W podmiocie, o którym mowa w ust. 1, nie wszczyna się postępowań w sprawie 

nadania stopnia doktora. 

4. Jeżeli w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej podmiot, o którym 

mowa w ust. 1, uzyska w danej dyscyplinie kategorię naukową B albo C, traci 

uprawnienie do nadawania stopnia doktora w tej dyscyplinie.> 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art.  209. 

Postępowania w sprawie cofnięcia albo zawieszenia uprawnienia do prowadzenia studiów na 

określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczęte i niezakończone przed dniem 

wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się. 

 

<Art. 290a. 

1. W przypadku uzyskania w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, 

o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, przez podmiot 

prowadzący szkołę doktorską kategorii naukowej B w co najmniej jednej 

dyscyplinie, w której jest prowadzone kształcenie w tej szkole: 

1) kształcenie w dyscyplinie albo w dyscyplinach, w których podmiot uzyskał tę 

kategorię naukową, może być prowadzone w tej szkole wyłącznie dla 

doktorantów, którzy je rozpoczęli nie później niż w roku akademickim, w którym 

została przyznana ta kategoria naukowa, 

2) szkoła doktorska może być prowadzona po zakończeniu roku akademickiego, 

w którym została przyznana ta kategoria naukowa, mimo zaprzestania spełniania 

warunków, o których mowa w art. 198 ust. 3–5 ustawy, o której mowa w art. 1 

– jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym podmiot uzyska w 

danej dyscyplinie albo w danych dyscyplinach kategorię naukową albo kategorie 

naukowe w wyniku drugiej ewaluacji jakości działalności naukowej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący szkołę doktorską 

nie może prowadzić rekrutacji do tej szkoły. 

3. Jeżeli kategoria naukowa albo kategorie naukowe uzyskane w wyniku drugiej 

ewaluacji jakości działalności naukowej będą nie niższe niż B+, podmiot może 

prowadzić kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej, poczynając od roku 

akademickiego następującego po roku, w którym uzyskał tę kategorię naukową albo 

te kategorie naukowe, na zasadach obowiązujących w roku akademickim, w którym: 

1) uzyskał kategorię naukową B w danej dyscyplinie albo w danych dyscyplinach; 

2) zaprzestał spełniania warunków, o których mowa w art. 198 ust. 3–5 ustawy, o 

której mowa w art. 1.> 
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