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DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. 

Poz. 882 

OBWIESZCZENIE 

MARSZAł.:KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 3 czerwca 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki 

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
. i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

jednolity tekst ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

I) ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 249), 

2) ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. 
poz. 1767) 

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem l czerwca 2016 r. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 

I) art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 249), które stanowią: 

"Art. 12. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31 ustawy, o której mowa wart. 2, 
zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ustawy, o której 
mowa wart. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy. 

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. "; 

2) art. 15 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności 
(Dz. U. poz. 1767), który stanowi: 

"Art. 15. U stawa wchodzi w życie z dniem l stycznia 2016 r., z wyjątkiem art. 6, który wchodzi w życie 
z dniem l października 2016 r.". 
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