
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 7 lipca 2017 r.  

o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

(druk nr 557) 

 

U S T A W A z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) 

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

(pkt 1-39 pominięto) 

<39a) stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 

r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. …);> 

40)  świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów 

doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z 

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków 

własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz 

Prawo o szkolnictwie wyższym; 

40a)   nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet 

Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich 

oraz nagrody wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie 

wyników na igrzyskach głuchych; 

40b) stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały 

określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz 

stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w 

art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów 

zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za 

pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) 

dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł; 



- 2 – 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

40c) zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943); 

[40d) świadczenia otrzymane w ramach rządowego programu ustanowionego na 

podstawie art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933) w związku z kształceniem w 

zagranicznych uczelniach na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, 

zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń;] 

(pkt 40e-143 pominięto) 

(ust. 1a-36 pominięto) 

 

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311 oraz z 2017 r. poz. 859) 

 

 

Art. 24. 

 1. Stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki nadany przez uznaną instytucję posiadającą 

uprawnienie do jego nadawania działającą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest równoważny ze stopniem 

naukowym lub stopniem w zakresie sztuki, o których mowa w ustawie. 

[2. Listę instytucji, o których mowa w ust. 1, prowadzi minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego lub upoważniona przez niego podległa jednostka.] 

3. Stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki nadany przez instytucję inną niż ta, o której 

mowa w ust. 1, może być uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem 

naukowym lub stopniem w zakresie sztuki na podstawie umowy międzynarodowej, a w 

przypadku jej braku w drodze nostryfikacji. 

4. Stopień doktora przyznany przez Europejski Instytut Uniwersytecki, zgodnie z Konwencją 

powołującą Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzoną we Florencji dnia 19 kwietnia 

1972 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 1236), jest równoważny z odpowiednim polskim stopniem 

doktora. 

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   jednostki organizacyjne uprawnione do przeprowadzania postępowania 

nostryfikacyjnego oraz zakres kompetencji ich organów, 

2)   tryb i terminy nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych 

za granicą, uwzględniając możliwość i warunki zwalniania z całości lub części 

postępowania nostryfikacyjnego, 

3)   rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do podań o nostryfikację stopni 

naukowych i stopni w zakresie sztuki, 

4)   warunki ustalania odpłatności za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego, w 

tym możliwość obniżania lub zwalniania z opłat, oraz sposób wnoszenia opłat, 

5)   wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania 

nostryfikacyjnego 

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzania postępowań oraz 

przejrzyste zasady ich prowadzenia. 

 

Art. 29c. 

1.[ Dyplomy doktorskie i habilitacyjne oraz ich duplikaty przeznaczone do obrotu prawnego z 

zagranicą są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego przez:] 

<Dyplomy doktorskie i habilitacyjne oraz ich duplikaty i odpisy, przeznaczone do 

obrotu prawnego z zagranicą, są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego 

przez:> 

[1)   ministra nadzorującego uczelnię - w przypadku stopni doktora i doktora habilitowanego 

nadanych przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni;] 

<1) Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w przypadku stopni 

doktora i doktora habilitowanego nadanych przez uprawnione jednostki 

organizacyjne uczelni;> 

2)   Prezesa Polskiej Akademii Nauk - w przypadku stopni doktora i doktora habilitowanego 

nadanych przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz przez międzynarodowe 

instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   ministra nadzorującego instytut badawczy - w przypadku stopni doktora i doktora 

habilitowanego nadanych przez instytuty badawcze. 
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[2. Uwierzytelnienie polega na stwierdzeniu autentyczności dokumentu, o którym mowa w ust. 

1.] 

<2. Uwierzytelnienie polega na poświadczeniu autentyczności podpisu i funkcji osoby 

podpisującej dokument, o którym mowa w ust. 1, lub tożsamości pieczęci urzędowej 

jednostki organizacyjnej, którą jest opatrzony ten dokument.> 

<2a. Rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów badawczych i dyrektorzy instytutów 

naukowych Polskiej Akademii Nauk wprowadzają do Systemu Informacji o 

Szkolnictwie Wyższym, zwanego dalej „Systemem POL-on”, wykazy osób 

upoważnionych do podpisywania dokumentów, o których mowa w ust. 1, obejmujące 

ich imiona i nazwiska oraz funkcje pełnione w jednostkach organizacyjnych 

zatrudniających te osoby, wraz z odwzorowaniem cyfrowym wzorów ich podpisów, a 

także wzorów pieczęci urzędowych wydającego te dokumenty i wzorów tych 

dokumentów, oraz na bieżąco je aktualizują.> 

3. Za uwierzytelnienie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 2% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). 

 

 

 

Art. 31. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Centralnej 

Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania 

czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o 

nadanie tytułu profesora, a w szczególności: 

1)   dokumenty, jakie powinna przedstawić osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu 

doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu 

profesora, 

2)   wzór ankiety oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o 

nadanie tytułu profesora, uwzględniając różne dziedziny nauki i sztuki, 

3)   skład oraz tryb działania komisji i zespołów powoływanych przez rady jednostek 

organizacyjnych przeprowadzających przewody doktorskie lub postępowanie o 
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nadanie tytułu profesora, uwzględniając możliwość powoływania do składu komisji i 

zespołów osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub 

osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora 

habilitowanego na podstawie art. 21a, a w przypadku postępowania o nadanie tytułu 

naukowego - wyłącznie osób posiadających tytuł profesora, 

4)   możliwość i warunki powtórnego zdawania egzaminów doktorskich, 

5)   wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, 

6)   sposób przedstawiania i oceniania rozpraw doktorskich, w tym będących pracami 

zbiorowymi, a także podejmowania uchwał o nadaniu stopnia doktora lub doktora 

habilitowanego, 

7)   niezbędne elementy dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego, 

8)   maksymalną wysokość opłat za wydanie dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego oraz 

ich duplikatów i odpisów w języku angielskim albo języku łacińskim, 

nieprzekraczającą kosztów sporządzenia tych dokumentów, 

[9)    sposób uwierzytelniania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz ich 

duplikatów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość opłaty za 

ich uwierzytelnienie, nieprzekraczającą kosztów dokonania tej czynności,] 

<9) sposób uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego 

z zagranicą oraz wysokość opłaty za ich uwierzytelnienie nieprzekraczającą 

kosztów dokonania tej czynności,> 

10)   (uchylony) 

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia rozwoju  

 

Art. 31c. 

 <1>Dostęp do danych zawartych w wykazach, o których mowa w art. 31a ust. 1 i art. 31b 

ust. 1, przysługuje: 

1)   właściwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym, Przewodniczącemu Centralnej Komisji, 

Przewodniczącemu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Przewodniczącemu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Prezesowi Polskiej Akademii 

Nauk; 
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2)   rektorom uczelni i dyrektorom innych jednostek organizacyjnych w zakresie danych 

dotyczących kierowanych przez nich jednostek. 

<2. Dostęp do danych zawartych w Systemie POL-on, o których mowa w art. 29c ust. 

2a, przysługuje właściwym ministrom nadzorującym instytut badawczy oraz 

Prezesowi Polskiej Akademii Nauk.> 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1842, z późn. zm.) 

 

Art. 34a. 

[1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi System Informacji o 

Szkolnictwie Wyższym w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i 

Szkolnictwie Wyższym "POL-on", zwany dalej "Systemem POL-on", obejmujący dane, o 

których mowa w art. 35 ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 oraz art. 100 ust. 3, repozytorium, o 

którym mowa w art. 167b ust. 1, wykazy, o których mowa w art. 129a, art. 170c i art. 

201a, a także wykazy, o których mowa w art. 31a ust. 1 i art. 31b ust. 1, oraz bazę, o 

której mowa w art. 31d ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.] 

<1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi System Informacji o 

Szkolnictwie Wyższym w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i 

Szkolnictwie Wyższym „POL-on”, zwany dalej „Systemem POL-on”, obejmujący: 

1) dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 oraz art. 100 ust. 3; 

2) repozytorium, o którym mowa w art. 167b ust. 1; 

3) wykazy, o których mowa w art. 129a, art. 170c i art. 201a; 

4) wykazy i wzory, o których mowa w art. 191b ust. 3a; 

5) wykazy i wzory, o których mowa w art. 29c ust. 2a ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki; 

6) wykazy, o których mowa w art. 31a ust. 1 i art. 31b ust. 1 ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki; 
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7) bazę, o której mowa w art. 31d ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.> 

1a. Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on" jest 

systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) prowadzonym przez ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego do spraw nauki. 

1b. Dane osobowe zgromadzone w Systemie POL-on nie są podawane do publicznej 

wiadomości, z wyłączeniem następujących danych zamieszczonych w: 

1)   ogólnopolskim wykazie osób, którym nadano stopień doktora lub doktora 

habilitowanego, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki: 

a)  imion i nazwiska, 

b)  nadanego stopnia, 

c)  obszaru wiedzy, dziedziny nauki lub sztuki, dyscypliny naukowej lub artystycznej, a 

także specjalności - jeżeli została określona, 

d)  danych jednostki organizacyjnej, która nadała stopień; 

2)   ogólnopolskim wykazie osób, którym nadano tytuł profesora, o którym mowa w art. 

31b ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki: 

a)  imion i nazwiska, 

b)  daty nadania tytułu, 

c)  obszaru wiedzy i dziedziny nauki albo sztuki; 

3)   ogólnopolskim wykazie nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, o 

którym mowa w art. 129a: 

a)  imion i nazwiska, 

b)  tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego, 

c)  informacji o podstawowym miejscu pracy i miejscu dodatkowego zatrudnienia, 

d)  informacji o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 140 

ust. 1 pkt 3 i 4. 
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2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może zlecić instytutowi badawczemu 

administrowanie bazami danych Systemu POL-on, zapewniając na ten cel środki 

finansowe. 

[3. Dane do Systemu POL-on wprowadzają, aktualizują, archiwizują i usuwają podmioty, o 

których mowa w art. 129a ust. 3, art. 167b ust. 4 zdanie pierwsze, art. 170c ust. 2a i art. 

201a ust. 3 oraz w art. 31a ust. 3, art. 31b ust. 3 i art. 31d ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki, a także Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz uczelnie prowadzone 

przez kościoły i związki wyznaniowe otrzymujące dotacje i inne środki z budżetu państwa.] 

<3. Dane do Systemu POL-on wprowadzają, aktualizują, archiwizują i usuwają 

podmioty, o których mowa w art. 129a ust. 3, art. 167b ust. 4 zdanie pierwsze, art. 

170c ust. 2a, art. 191b ust. 3a i art. 201a ust. 3 oraz w art. 29c ust. 2a, art. 31a ust. 3, 

art. 31b ust. 3 i art. 31d ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także Centrum 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz uczelnie prowadzone przez kościoły i 

związki wyznaniowe otrzymujące dotacje i inne środki z budżetu państwa.> 

4. Rektor uczelni corocznie składa w Systemie POL-on oświadczenie potwierdzające, że 

dane, o których mowa w ust. 1, oraz dane gromadzone w celu dokonania podziału dotacji, 

o których mowa w art. 94-94b, wprowadzone przez niego do Systemu POL-on, są zgodne 

ze stanem faktycznym. Oświadczenie nie obejmuje danych wprowadzanych do 

repozytorium, o których mowa w art. 167b ust. 2. Oświadczenie dotyczące liczby 

studentów składa się do dnia 15 grudnia według stanu na dzień 30 listopada, oświadczenie 

dotyczące danych, o których mowa w art. 35 ust. 2 oraz art. 100 ust. 3 - jednocześnie z 

przekazaniem tych danych w Systemie POL-on, a oświadczenie w pozostałym zakresie - 

do dnia 15 stycznia według stanu na dzień 31 grudnia. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw 

Stopni i Tytułów, dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 

dyrektora instytutu naukowego i pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii 

Nauk, dyrektora instytutu badawczego, dyrektora państwowej jednostki organizacyjnej 

podległej Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącej działalność naukową i badawczo-

rozwojową, oraz dyrektora międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na 

podstawie odrębnych przepisów, działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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[6. Dostęp do danych zawartych w Systemie POL-on, o których mowa w ust. 1, przysługuje 

Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie wynikającym z przepisów o 

statystyce publicznej.] 

<6. Dostęp do danych zawartych w Systemie POL-on, o których mowa w ust. 1, 

przysługuje: 

1) Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie wynikającym 

z przepisów o statystyce publicznej; 

2) Dyrektorowi Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.> 

<7. Dostęp do danych zawartych w Systemie POL-on, o których mowa w art. 43 ust. 6a, 

przysługuje Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.> 

 

[Art. 42a. 

 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, może 

ustanowić, w drodze uchwały, rządowy program mający na celu udzielanie pomocy 

finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach, 

zwany dalej "programem". 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa termin realizacji programu oraz środki 

przeznaczone na jego realizację. 

3. Uczestnikami programu mogą być obywatele polscy lub obywatele Unii Europejskiej i 

członkowie ich rodzin w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli 

państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525, 

z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 904), którym przysługuje prawo pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące w rozumieniu 

tej ustawy, oraz osoby posiadające status rezydenta długoterminowego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, będący: 

1)   absolwentami studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w 

roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w programie, 

2)   studentami, którzy nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w 

programie ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich 
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- nieposiadający tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego i zakwalifikowani na studia 

magisterskie w jednej z zagranicznych uczelni, których lista jest ustalana w sposób 

określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 12. 

4. Pomoc finansowa udzielana w ramach programu może obejmować środki na pokrycie 

kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów oraz 

ubezpieczeń. 

5. Pomoc finansowa udzielana w ramach programu podlega zwrotowi. 

6. Uczestnik programu nie jest obowiązany do zwrotu pomocy finansowej udzielonej w 

ramach programu, 

jeżeli: 

1)   w okresie dziesięciu lat od ukończenia studiów w zagranicznej uczelni finansowanych w 

ramach programu będzie odprowadzał w Rzeczypospolitej Polskiej składki na 

ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przez łączny okres pięciu lat lub 

ukończy studia trzeciego stopnia w jednostce organizacyjnej posiadającej uprawnienia do 

nadawania stopnia naukowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; 

2)   z przyczyn nieleżących po jego stronie nie podejmie albo nie ukończy studiów w 

zagranicznej uczelni finansowanych w ramach programu lub nie podejmie działań, o 

których mowa w pkt 1. 

7. Środki na pomoc finansową udzielaną w ramach programu są przekazywane z budżetu 

państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego. 

8. W sprawach dotyczących udzielenia pomocy finansowej w ramach programu oraz 

zwolnienia z obowiązku zwrotu tej pomocy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

9. Na rozstrzygnięcie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w ramach programu służy, w terminie trzydziestu dni od 

dnia jego doręczenia, skarga do właściwego sądu administracyjnego. 

10. Pomoc finansowa jest udzielana uczestnikom programu na podstawie umowy zawartej 

przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z uczestnikiem programu. 
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11. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przedstawia Radzie Ministrów, w 

terminie do dnia 31 grudnia, sprawozdanie z przebiegu realizacji programu za rok 

poprzedni. 

12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki realizacji programu, w tym: 

1)   sposób i tryb kwalifikowania uczestników programu, 

2)   szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy finansowej w ramach programu oraz 

zakres tej pomocy, 

3)   istotne elementy umowy, o której mowa w ust. 10, 

4)   przypadki, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 

5)   sposób dokumentowania i potwierdzania okoliczności, o których mowa w ust. 6, 

6)   sposób ustalania listy zagranicznych uczelni, do których zakwalifikowanie uprawnia do 

uczestnictwa w programie 

- uwzględniając konieczność właściwej oceny merytorycznej wniosków przez ekspertów, 

pierwszeństwo w dostępie do programu osób posiadających wybitne osiągnięcia naukowe, 

szczególne okoliczności niezależne od uczestników programu uniemożliwiające im lub w 

znaczny sposób utrudniające uczestnictwo w programie, potrzebę wnikliwej oceny każdej 

z przesłanek stanowiących podstawę do zwolnienia z obowiązku zwrotu pomocy 

finansowej udzielonej w ramach programu, rankingi zagranicznych uczelni oraz 

możliwości budżetu państwa.] 

 

Art. 43. 

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej "cudzoziemcami", mogą 

podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także 

uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w 

ustawie, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie 

oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których mowa w 

ust. 1: 

1)    cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały; 

1a)  (uchylony); 

2)   cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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4)   pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a 

także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

6)   cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na 

pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub 

art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 

1650, z późn. zm.); 

6a)  cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

7)   obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, 

posiadający prawo stałego pobytu. 

2a. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę 

Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia 

doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach 

naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje 

prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i 

zapomóg. 

<2b. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, posiadający kartę pobytu z 

adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w 

celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować 

i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a 

także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych bez odpłatności. 

Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium 

specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.> 
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3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą podejmować i 

odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, 

o których mowa w ust. 1, na podstawie: 

1)   umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 

2)   umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych 

w tych umowach; 

3)   decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra 

wskazanego w art. 33 ust. 2; 

4)   decyzji rektora uczelni. 

4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz 

uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których mowa w ust. 1: 

1)   jako stypendyści strony polskiej; 

2)   na zasadach odpłatności; 

3)   bez odpłatności i świadczeń stypendialnych; 

4)   jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę; 

5)   jako stypendyści uczelni. 

5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający 

środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą 

podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a 

także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do 

stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, 

albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4. 

5a. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie 

oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach 

rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach 

określonych w ust. 3 i 4. 

6. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 7 oraz w ust. 5, uważa się osoby 

wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin. 

6a. [Rektor uczelni niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej o:] 

<Rektor uczelni niezwłocznie wprowadza do Systemu POL-on dane o:> 

1)   przyjęciu na studia cudzoziemców, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4; 

2)    niepodjęciu kształcenia przez cudzoziemców, o których mowa w ust. 3, lub skreśleniu ich 

z listy studentów, podając imię i nazwisko, datę urodzenia, adres stałego zamieszkania, 

informacje o posiadaniu Karty Polaka lub spełnieniu wymagań określonych w art. 5 ust. 1 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 2015 r. poz. 

1274 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858). 

[6b.  Rektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie 

do 15 stycznia każdego roku, wykazy cudzoziemców, o których mowa w ust. 3 i 4, 

sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, ze wskazaniem osób 

posiadających Kartę Polaka lub spełniających wymagania określone w art. 5 ust. 1 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, które zawierają: imię i nazwisko 

cudzoziemca, państwo zamieszkania, kierunek i rok studiów lub inny rodzaj kształcenia 

oraz jednostkę organizacyjną uczelni, w której cudzoziemiec odbywa kształcenie, a także 

warunki finansowe kształcenia.] 

7.  Cudzoziemcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o repatriacji i studiujący w kraju swojego zamieszkania, mogą być 

stypendystami, o których mowa w ust. 4 pkt 1. 

[8. Stypendystom, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 7, stypendia przyznaje oraz ustala ich 

wysokość minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub, odpowiednio, minister 

wskazany w art. 33 ust. 2. 

9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz odpowiednio ministrowie wskazani 

w art. 33 ust. 2 podają do wiadomości w wydawanych przez siebie dziennikach 

urzędowych limit stypendiów dla osób, do których ma zastosowanie ust. 3 pkt 1 i 3, w tym, 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, limit stypendiów dla 

osób określonych w ust. 7.] 
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<8. Stypendystom, o których mowa w ust. 4 pkt 1, stypendia przyznaje Dyrektor 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub odpowiednio minister wskazany w 

art. 33 ust. 2. 

9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz odpowiednio ministrowie 

wskazani w art. 33 ust. 2 zamieszczają w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu ich obsługującego informację o maksymalnej wysokości 

stypendiów, o których mowa w ust. 8.> 

 

<Art. 43a. 

Z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otrzymuje: 

1) dotację podmiotową przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów zarządzania 

realizowanymi zadaniami, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 

2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. …); 

2) dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 2 

ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; 

3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących 

obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.> 

 

Art. 44. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   formy studiów i szkoleń, na które mogą być przyjmowani cudzoziemcy, 

2)   wymagania, jakie muszą spełniać cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia, 

studia doktoranckie i szkolenia lub o uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach 

rozwojowych, uwzględniając poziom wykształcenia odpowiedni do podjęcia danej formy 

studiów lub szkolenia, stan zdrowia i predyspozycje do studiów na określonych 

kierunkach oraz rodzaje dokumentów, które są obowiązani przedstawić, 

[3)   sposób ustalania wysokości stypendiów przyznawanych w ramach limitu, o którym mowa 

w art. 43 ust. 9, przyjmując za podstawę minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego 

asystenta zatrudnionego w uczelni oraz tryb ich przyznawania, wypłacania, zawieszania i 

cofania,] 
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4)   sposób ustalania w uczelniach publicznych odpłatności za studia, studia doktoranckie, 

szkolenia i uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, 

uwzględniając planowane koszty kształcenia, możliwość obniżania i zwalniania z opłat i 

organy uprawnione do podejmowania decyzji w tych sprawach oraz sposób wnoszenia 

opłat i przypadki, w których opłaty podlegają zwrotowi 

- mając na uwadze zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do kształcenia i prowadzenia 

badań naukowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzeczywistnienie zasady 

równego traktowania. 

[2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw zagranicznych określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   wymagania, jakie muszą spełniać cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 7, 

uwzględniając kraj zamieszkania oraz formę i kierunek studiów, 

2)   tryb przyznawania oraz sposób ustalania wysokości stypendiów przyznawanych osobom, 

o których mowa w art. 43 ust. 7 

- mając na uwadze zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do kształcenia i prowadzenia 

badań naukowych w kraju zamieszkania oraz urzeczywistnienie zasady równego 

traktowania.] 

<2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, 

jakie muszą spełniać cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 7, mając na uwadze 

potrzebę zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do kształcenia i prowadzenia 

badań naukowych w kraju zamieszkania oraz urzeczywistnienia zasady równego 

traktowania.> 

3. Stypendystom, o których mowa w art. 43 ust. 7, stypendia mogą być wypłacane za 

pośrednictwem polskich placówek konsularnych lub polskich organizacji pozarządowych. 

4. Warunki przyznawania stypendiów cudzoziemcom, o których mowa w art. 43 ust. 4 pkt 5, 

oraz ich wysokość ustala przyznający stypendium. 

 

Art. 170c. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolski wykaz 

studentów, z wyłączeniem studentów uczelni wojskowych będących żołnierzami. 

2. W wykazie zamieszcza się następujące dane dotyczące studenta: 
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1)   imiona i nazwisko; 

2)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości; 

3)   obywatelstwo; 

4)    w przypadku cudzoziemców: 

a)  kraj pochodzenia, 

b)  informacje o podjęciu i odbywaniu studiów na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich, 

[c)  informacje o przyjęciu na studia na podstawie umów międzynarodowych oraz na 

podstawie decyzji właściwego ministra;] 

<c) informacje o przyjęciu na studia na podstawie: 

– umów międzynarodowych, 

– umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, 

– decyzji właściwego ministra, 

– decyzji rektora uczelni,> 

<d) informacje o warunkach finansowych kształcenia: 

– jako stypendyści strony polskiej, 

– na zasadach odpłatności, 

– bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, 

– jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, 

– jako stypendyści uczelni, 

e) informacje o posiadaniu Karty Polaka lub o spełnianiu wymagań określonych w art. 

5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;> 

5)   rok urodzenia; 

6)   płeć; 

7)   miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś lub miasto; 

8)   sumę uzyskanych przez studenta punktów ECTS na każdym kierunku studiów, poziomie i 

profilu kształcenia; 

9)   rodzaj przyznanych świadczeń pomocy materialnej; 

10)  liczbę punktów ECTS, która w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się została 

zaliczona studentowi do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i 

profilu kształcenia; 
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11)  numer dyplomu ukończenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia; 

12)  datę ukończenia studiów i nazwę uzyskanego tytułu zawodowego albo datę skreślenia z 

listy studentów. 

2a. Dane, o których mowa w ust. 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 170d, 

wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni oraz rektorzy uczelni prowadzonych 

przez kościoły i związki wyznaniowe otrzymujących dotacje i inne środki z budżetu 

państwa. 

3. Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje właściwym ministrom wskazanym w 

art. 33 ust. 2, Komisji oraz rektorom w zakresie danych dotyczących studentów 

kształcących się w kierowanych przez nich uczelniach. 

4. (uchylony). 

5.  Dostęp do danych zawartych w wykazie dotyczących imienia, nazwiska, numeru PESEL, a 

w przypadku jego braku - numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, daty 

rozpoczęcia studiów, daty ukończenia studiów albo daty skreślenia z listy studentów, 

nazwy uczelni oraz jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie przysługuje 

ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu umożliwienia organom właściwym i 

marszałkom województw weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624 i 777), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o 

których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 i 624), oraz wójtom, burmistrzom i prezydentom 

miast weryfikacji prawa do Karty Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania przez 

ministra właściwego do spraw rodziny sposobu realizacji świadczeń rodzinnych oraz 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe lub marszałków 

województw. 

 

Art. 191a. 

1. Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego 
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Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, potwierdzający ukończenie: 

1)   trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej trzy lata - 

potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie 

studiów pierwszego stopnia; 

2)   studiów drugiego stopnia - potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego 

wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia; 

3)   co najmniej czteroletnich studiów jednolitych - potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej 

posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest 

uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w kraju 

wydania. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyplomów potwierdzających ukończenie studiów 

wyższych prowadzonych wspólnie przez uczelnie działające w systemach szkolnictwa 

wyższego państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. 

3. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą daje prawo do 

kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego 

systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on 

również do kontynuacji kształcenia odpowiednio: 

1)   na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w polskiej 

uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie badawczym albo 

2)   na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w jednostce 

naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub jednostce 

naukowej. 

4. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych wspólnie przez 

uczelnie zagraniczne daje prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu 

doktorskiego przynajmniej w jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego 

było prowadzone kształcenie, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia 

odpowiednio: 
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1)   na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w polskiej 

uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie badawczym albo 

2)   na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w jednostce 

naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub jednostce 

naukowej. 

5. Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych za granicą nie nadają w 

Rzeczypospolitej Polskiej uprawnień, o których mowa w ust. 1-4, jeżeli: 

1)   instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie: 

a)  w rozumieniu prawa wewnętrznego państw, w których systemach szkolnictwa wyższego 

działają te instytucje, nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub 

realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu lub 

b)  nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub 

2)   program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami 

państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie. 

[6. W przypadku wątpliwości dotyczących właściwości dyplomu lub statusu uczelni 

zagranicznej, o których mowa w ust. 1-5, na wniosek zainteresowanego podmiotu minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub upoważniony przez niego podmiot wydają w 

tym przedmiocie opinię lub zaświadczenie. Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z tym że termin, o 

którym mowa w art. 217 § 3 tej ustawy, wynosi dwadzieścia jeden dni.] 

<6. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej udziela, na wniosek 

zainteresowanego podmiotu, pisemnej informacji o dyplomie uzyskanym za granicą, 

w szczególności o poziomie kształcenia i statusie uczelni. Informacji udziela się na 

podstawie dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę.> 

7. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub tytuł zawodowy uzyskany za granicą mogą być 

uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu 

na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej 

braku w drodze nostryfikacji. 

7a. Ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez cudzoziemca, 

który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub cudzoziemca posiadającego 

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 

159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, który nie 
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dysponuje dyplomem ukończenia studiów wyższych, może być potwierdzone na 

podstawie dokumentu umożliwiającego ustalenie faktu ukończenia studiów wyższych na 

tym poziomie kształcenia, składanego wraz z oświadczeniem o ich ukończeniu. 

7b. Do cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub do 

cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 

okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, który uzyskał potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na 

określonym poziomie kształcenia, stosuje się przepisy ust. 1-4. 

7c. Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie 

potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez 

osobę, o której mowa w ust. 7a, pobierana jest opłata. 

7d. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 7c, ustala kierownik jednostki organizacyjnej 

uczelni, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w 

sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie 

kształcenia, biorąc pod uwagę koszty poniesione w związku z tym postępowaniem. 

7e. W przypadku trudnej sytuacji materialnej zwracającego się z wnioskiem o nostryfikację 

dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie 

kształcenia kierownik jednostki organizacyjnej uczelni, której rada przeprowadza to 

postępowanie, może obniżyć wysokość opłaty, o której mowa w ust. 7c, lub zwolnić z niej 

zwracającego się z wnioskiem. 

8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz tryb postępowania w sprawie potwierdzenia 

ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której 

mowa w ust. 7a, 

2)   organy przeprowadzające postępowanie nostryfikacyjne oraz postępowanie w sprawie 

potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez 

osobę, o której mowa w ust. 7a, 

3)   rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o nostryfikację dyplomu 

ukończenia studiów wyższych, oraz dokumentów, które mogą być dołączone przez osobę, 

o której mowa w ust. 7a, do wniosku o potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na 

określonym poziomie kształcenia, 
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4)   terminy, w których należy przeprowadzić postępowanie nostryfikacyjne oraz 

postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym 

poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a, 

5)   sposób ustalania maksymalnej wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania 

nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów 

wyższych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a, a 

także tryb wnoszenia tych opłat, 

6)   wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego 

oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym 

poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a 

-      uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego i obiektywnego przeprowadzania 

postępowań oraz przejrzystych zasad ich prowadzenia, a także możliwość wystąpienia 

różnic między programami kształcenia realizowanymi w uczelni, w której jest 

prowadzone postępowanie, i w uczelniach zagranicznych oraz dodatkowe warunki, jakie 

muszą być spełnione w celu nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych lub 

potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia, oraz że 

maksymalna wysokość opłat za przeprowadzenie postępowań będzie ustalana w relacji do 

minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, a także 

uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnej obsługi wnoszącego opłatę. 

9. Osoba, której tytuł zawodowy na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze 

przeprowadzonego postępowania nostryfikacyjnego został uznany za równoważny 

polskiemu tytułowi zawodowemu, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem 

zawodowym. 

10. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej określają odrębne przepisy. 

 

Art. 191b. 

1. Dokumenty wydawane przez uczelnię w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów i 

studiów podyplomowych, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą, są 

uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego. 

[2. Uwierzytelnienie polega na stwierdzeniu autentyczności dokumentu.] 
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<2. Uwierzytelnienie polega na poświadczeniu autentyczności podpisu i funkcji osoby 

podpisującej dokument, o którym mowa w ust. 3, lub tożsamości pieczęci urzędowej 

uczelni, którą jest opatrzony ten dokument.> 

3. [Minister nadzorujący uczelnię uwierzytelnia wydane przez tę uczelnię:] 

<Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej uwierzytelnia wydane przez 

uczelnię:> 

[1)   dyplomy ukończenia studiów;] 

<1) dyplomy ukończenia studiów wraz z suplementami;> 

<1a) odpisy dokumentów, o których mowa w pkt 1, w tym odpisy w języku obcym;> 

2)   świadectwa ukończenia studiów podyplomowych; 

3)   duplikaty dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2; 

4)   zaświadczenia o ukończeniu studiów. 

<3a. Rektorzy uczelni wprowadzają do Systemu POL-on wykazy osób upoważnionych 

do podpisywania dokumentów, o których mowa w ust. 3, obejmujące ich imiona i 

nazwiska oraz funkcje pełnione w jednostkach organizacyjnych zatrudniających te 

osoby, wraz z odwzorowaniem cyfrowym wzorów ich podpisów, a także wzorów 

pieczęci urzędowych wydającego te dokumenty i wzorów tych dokumentów, oraz na 

bieżąco je aktualizują.> 

4. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 3 uwierzytelnia uczelnia, która je wydała. 

5. Za uwierzytelnienie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 2% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). 

 

Art. 201a. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolski wykaz 

doktorantów, z wyłączeniem doktorantów uczelni wojskowych będących żołnierzami. 

2. W wykazie zamieszcza się następujące dane dotyczące doktoranta: 

1)   imiona i nazwisko; 

2)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości; 

3)   obywatelstwo; 
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4)    w przypadku cudzoziemców: 

a)  kraj pochodzenia, 

b)  informacje o podjęciu i odbywaniu studiów na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich, 

[c)  informacje o przyjęciu na studia na podstawie umów międzynarodowych oraz na 

podstawie decyzji właściwego ministra;] 

< c) informacje o przyjęciu na studia na podstawie: 

– umów międzynarodowych, 

– umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, 

– decyzji właściwego ministra, 

– decyzji rektora uczelni,> 

<d) informacje o warunkach finansowych kształcenia: 

– jako stypendyści strony polskiej, 

– na zasadach odpłatności, 

– bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, 

– jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, 

– jako stypendyści uczelni, 

e) informacje o posiadaniu Karty Polaka lub o spełnianiu wymagań określonych w art. 

5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;> 

5)   rok urodzenia; 

6)   płeć; 

7)   rodzaj przyznanych świadczeń pomocy materialnej; 

8)   informacje o przyznanym stypendium doktoranckim lub stypendium doktorskim, o 

którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki; 

9)    informacje o pozostawaniu w stosunku pracy z uczelnią, w której odbywa stacjonarne 

studia doktoranckie. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 170d, 

wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych 

Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektor Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów 
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naukowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonych na 

podstawie odrębnych przepisów. 

4. Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje: 

1)   właściwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2, organom Centralnej Komisji do Spraw 

Stopni i Tytułów, Prezesowi Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji; 

2)   rektorom uczelni, dyrektorom instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, 

dyrektorom instytutów badawczych, dyrektorowi Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego oraz dyrektorom międzynarodowych instytutów naukowych 

działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonych na podstawie 

odrębnych przepisów - w zakresie danych dotyczących doktorantów kształcących się w 

kierowanych przez nich jednostkach. 

5.  Dostęp do danych zawartych w wykazie dotyczących imienia, nazwiska, numeru PESEL, a 

w przypadku jego braku - numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, daty 

rozpoczęcia studiów doktoranckich, daty zakończenia realizacji programu studiów 

doktoranckich albo daty skreślenia z listy doktorantów, nazwy uczelni oraz jej 

podstawowej jednostki organizacyjnej przysługuje ministrowi właściwemu do spraw 

rodziny w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom województw weryfikacji 

prawa do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w 

ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz 

wójtom, burmistrzom i prezydentom miast weryfikacji prawa do Karty Dużej Rodziny, a 

także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny realizacji 

świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe 

lub marszałków województw. 

 

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1721, 1948, 2260 i 2261) 

Art. 4. 

Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są: 

1)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego; 
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3)   osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31 

lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. 

U. z 2011 r. poz. 430 i 654 oraz z 2015 r. poz. 1348 i 1960); 

4)   członek Rady Polityki Pieniężnej; 

5)   członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; 

6)   członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej; 

7)   Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy; 

8)   Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy; 

9)   Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy; 

10)  Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru 

Finansowego; 

11)  osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 

r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 1403, z późn. zm.); 

12)  osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż 

wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu, 

Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów; 

13)  prezes sądu; 

14)  sędzia i prokurator; 

15)  kierownik powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury; 

16)  
(2)

 radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

17)  organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek 

samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu 

terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy; 

18)  rektor i prorektor publicznej lub niepublicznej szkoły wyższej, członek Rady Głównej 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do 

Spraw Stopni i Tytułów; 

<18a) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i jego zastępcy; 

18b) członkowie Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;> 

19)  członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy, wydawca 

lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor terenowego oddziału i 

agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a 
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także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz członek Rady Programowej 

"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor oddziału, dyrektor biura, redaktor 

naczelny "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna" oraz członek rady nadzorczej, 

członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w spółce radiofonii regionalnej; 

20)  (utracił moc); 

21)  (utracił moc); 

22)  dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli 

nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne; 

23)  (utracił moc); 

24)  osoby zajmujące kierownicze stanowiska: 

a)  w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach 

administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej, jego 

zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej, 

b)  w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego zastępcy, kierownika 

zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownika w organie administracji 

niezespolonej i jego zastępcy; 

25)  osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 

2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. 

poz. 1217, z późn. zm.), inne niż wymienione w pkt 3, 7, 11 i 24; 

26)  pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący stanowiska dyrektora 

pionu i jego zastępcy, dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej i jego zastępcy 

oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej; 

27)  pracownicy Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska dyrektora departamentu 

lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki 

równorzędnej, jego zastępcy oraz doradcy prezesa, terenowego koordynatora inspekcji, 

głównego specjalisty kierującego zespołem, kierownika zespołu, kierownika sekcji i 

głównego specjalisty; 

28)  pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej; 

29)  członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora 

departamentów (komórek równorzędnych) w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 

oraz główny księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia; 
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30)  dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ich zastępcy; 

31)  dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor oddziału 

regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich zastępcy; 

32)  skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy; 

33)  prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych; 

34)  pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka 

kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli; 

35)  (uchylony); 

36)  członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego; 

37)  dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca 

przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym; 

38)   (uchylony); 

39)  członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa, 

w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby 

akcji; 

40)  członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 

50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; 

41)   (uchylony); 

42)  osoba będąca przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki handlowej 

innej niż wymieniona w pkt 39; 

43)  osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej 

spółki handlowej, innej niż wymieniona w pkt 40; 

44)  pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego: 

a)  (utraciła moc), 

b)  osoba zajmująca w publicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w instytucie 

badawczym stanowisko kierownika lub zastępcy kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej, w szczególności dziekana albo prodziekana wydziału, 

c)  osoba zajmująca w publicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w instytucie 

badawczym stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, kwestora, 

prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego; 
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45)   dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej; 

46)  dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej; 

47)  adwokat, radca prawny, notariusz; 

48)  komornik; 

49)  (utracił moc); 

50)  (utracił moc); 

51)  audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.); 

52)  (utracił moc); 

53)  (utracił moc); 

54)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; 

55)  żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe o stopniach etatowych 

pułkowników (komandorów) i generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska 

służbowe komendantów wojskowych komend uzupełnień oraz ich zastępców; 

56)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki; 

57)  dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 

58)   osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej w 

rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej; 

59)   Szef Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępcy. 

 

Art. 8. 

Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób 

kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4: 

1)   pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza; 

2)   pkt 3: 

a)  w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów - Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub 

mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów - powołujący lub 

mianujący, 
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c)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje, 

wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu - 

Marszałek Sejmu, 

d)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub 

mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałek Senatu, 

e)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub 

mianuje organ inny niż wymienione w lit. b-d - organ powołujący lub mianujący; 

3)   pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

5)   pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący; 

6)   pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

7)   pkt 8 - Prezes Rady Ministrów; 

8)   pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

9)   pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący; 

10)  pkt 11 - minister właściwy do spraw zagranicznych; 

11)  pkt 12 - właściwy organ powołujący lub mianujący; 

12)  pkt 13: 

a)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa sądu powszechnego oraz prezesa sądu 

wojskowego - Minister Sprawiedliwości, 

b)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego - 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

13)  pkt 14: 

a)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub 

sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu, 

b)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 

c)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu 

administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa, 

d)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub wojskowego - 

Krajowa Rada Sądownictwa, 

e)  w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratora - Prokurator Generalny; 

14)  pkt 15 - Prokurator Generalny; 
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15)   pkt 16 - Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

16)  pkt 17 - w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu 

jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej jednostki 

samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącego z 

wyborów powszechnych - właściwa komisja wyborcza; w stosunku do pozostałych osób - 

właściwy wojewoda; 

[17)  pkt 18 - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego;] 

<17) pkt 18 i 18a – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego;> 

<17a) pkt 18b – właściwy organ powołujący;> 

18)   pkt 19 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad nadzorczych jednostek 

publicznej radiofonii i telewizji - właściwy organ powołujący; 

19)  pkt 20 - właściwy organ koncesyjny; 

20)  pkt 21: 

a)  w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki osobowej 

będącej wydawcą lub osoby fizycznej będącej wydawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 

stycznia 1984 r. - Prawo prasowe - właściwy organ rejestracyjny, 

b)  (utraciła moc); 

21)  pkt 22 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli; 

22)  pkt 23 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

23)  pkt 24: 

a)  lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu, 

b)  lit. b - właściwy wojewoda; 

24)  pkt 25 - właściwy organ powołujący; 

25)  pkt 26 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

26)  pkt 27 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

27)  pkt 28 - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej; 

28)  pkt 29 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

29)  pkt 30 - Prezes Rady Ministrów; 

30)  pkt 31 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

31)  pkt 32 - właściwy organ powołujący; 

32)  pkt 33 - Prezes Rady Ministrów; 



- 32 – 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

33)  pkt 34 - w stosunku do kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej - Prezes 

Rady Ministrów; w stosunku do kandydata na członka kolegium regionalnej izby 

obrachunkowej, a także naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kontroli w 

regionalnej izbie obrachunkowej - prezes tej izby; 

34)  (uchylony); 

35)  pkt 36 - Prezes Rady Ministrów; 

36)  pkt 37 - właściwy organ założycielski; 

37)  
 
pkt 39 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa; 

38)  pkt 40 - właściwy wojewoda 

39) pkt 42 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa; 

40)  pkt 43 - właściwy wojewoda; 

41)  pkt 44 - właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej; 

42)  pkt 45 - właściwy kurator oświaty; 

43)  pkt 46 - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania; 

44)  pkt 47: 

a)  w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych - 

właściwa okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba radców prawnych, 

b)  w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do wykonywania zawodu notariusza - 

Minister Sprawiedliwości; 

45)  pkt 48 - Minister Sprawiedliwości; 

46)  pkt 49 - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów; 

47)  pkt 50 - Krajowa Rada Doradców Podatkowych; 

48)  pkt 51 - kierownik jednostki sektora finansów publicznych; 

49)  (utracił moc); 

50)  (uchylony); 

51)  pkt 54 i 56 - minister właściwy do spraw nauki; 

52)  pkt 54 - Minister Obrony Narodowej; 

53)  pkt 57 - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

54)   pkt 58 - kierownikowi jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej; 

55)   pkt 59 - ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 
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USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2045, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859) 

 

Art. 5. 

Środki finansowe na naukę przeznacza się na: 

1)   strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania 

finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej "Centrum 

Rozwoju"; 

2)   badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 

prowadzone w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych 

oraz innych zadań, o których mowa w pkt 1; 

3)   badania podstawowe i inne zadania finansowane przez Centrum Nauki; 

4)   działalność statutową; 

5)   (uchylony); 

6)   inwestycje w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej oraz inwestycje 

budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym; 

7)   współpracę naukową z zagranicą; 

8)   zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej albo z 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

9)   działalność upowszechniającą naukę; 

10)   programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra, w tym ukierunkowane na 

wspieranie młodych naukowców lub osób rozpoczynających karierę naukową; 

10a)  tworzenie warunków rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów 

pierwszego stopnia oraz studentów, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów 

magisterskich, w tym ustanowienie programu "Diamentowy Grant"; 

10b)   tworzenie warunków do rozwoju współpracy między środowiskiem naukowym a 

środowiskiem społeczno-gospodarczym, w tym ustanowienie programu "Doktorat 

wdrożeniowy", o którym mowa w art. 26 ust. 3f; 
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<10c) programy ustanawiane przez Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej, w tym skierowane do osób kształcących się oraz do środowiska 

akademickiego i naukowego;> 

11)   nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne; 

11a)   stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców; 

12)  finansowanie działalności Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Komitetu 

Polityki Naukowej, zespołów, recenzentów i ekspertów oraz działalności kontrolnej; 

13)  finansowanie bibliotek naukowych niewchodzących w skład jednostek naukowych, o 

których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c, w zakresie prowadzonej działalności naukowej oraz 

działalności upowszechniającej naukę. 

 

<Art. 8a. 

Minister przekazuje Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej środki finansowe w 

formie: 

1) dotacji celowej na realizację zadań Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

określonych w art. 5 pkt 10c, na wniosek Dyrektora tej Agencji; 

2) dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi 

przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej zadaniami określonymi w art. 

5 pkt 10c; 

3) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 

dotyczących obsługi realizacji zadań określonych w art. 5 pkt 10c.> 


