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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 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

(druk nr 889) 

 

 

 

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 912) 

Art. 10. 

1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a 

mianowicie:  

1)   pozostały małżonek(ka); 

2)   krewni zstępni; 

3)   krewni wstępni; 

4)   krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa; 

5)   powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. 

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej 

przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo 

pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom 

państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje 

również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą. 

[2. Zwłoki niepochowane przez podmioty wymienione w ust. 1 mogą być przekazane do celów 

naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność 

dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Decyzję w sprawie przekazania 

zwłok do celów naukowych wydaje, na wniosek uczelni, właściwy starosta.] 

<2. Zwłoki niepochowane przez podmioty wymienione w ust. 1 mogą być przekazane do 

celów dydaktycznych i naukowych uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej 

działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nauk medycznych lub federacji 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzącej działalność naukową 

w zakresie nauk medycznych. Decyzję w sprawie przekazania zwłok wydaje, na 

wniosek uczelni lub federacji, właściwy starosta.> 
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2a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki 

przekazywania zwłok do celów naukowych, w tym: 

1)   warunki uzasadniające przekazanie zwłok do celów naukowych w przypadkach, o 

których mowa w ust. 2, 

2)   tryb przekazywania zwłok, 

3)   sposób ponoszenia kosztów transportu zwłok 

- kierując się koniecznością zachowania godności należnej zmarłemu oraz 

bezpieczeństwem sanitarnym. 

[3. Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, albo nieprzekazane 

publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność 

dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są chowane przez gminę właściwą 

ze względu na miejsce zgonu, a w przypadku osób pozbawionych wolności zmarłych w 

zakładach karnych lub aresztach śledczych - przez dany zakład karny lub areszt śledczy, z 

wyjątkiem zwłok osób, które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu śledczego, oraz 

osób, które przebywały poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego, w 

szczególności w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zakładu lub 

aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza Służby Więziennej.] 

<3. Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, albo nieprzekazane 

uczelni lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki są chowane 

przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu, a w przypadku osób 

pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych lub aresztach śledczych – 

przez dany zakład karny lub areszt śledczy, z wyjątkiem zwłok osób, które uwolniły 

się z zakładu karnego lub aresztu śledczego, oraz osób, które przebywały poza 

terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego, w szczególności w trakcie 

korzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez 

dozoru lub asysty funkcjonariusza Służby Więziennej.> 

4. Obowiązek pochowania zwłok, określony w ust. 3, nie wyklucza żądania zwrotu kosztów 

na podstawie innych ustaw. 

5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania ze 

zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach 

śledczych, uwzględniając w szczególności powiadamianie osób, o których mowa w ust. 1, 

o zgonie, sposób tego powiadamiania, wskazanie podmiotów wydających zgodę na 

pochowanie zwłok, tryb postępowania ze zwłokami, które nie zostaną odebrane, oraz 
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sposób ponoszenia kosztów pochówku zleconego przez zakład karny i areszt śledczy, 

kierując się koniecznością zachowania godności należnej zmarłemu i bezpieczeństwem 

sanitarnym. 

5a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

postępowanie ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub 

przebywających w areszcie dla cudzoziemców, w szczególności sposób powiadamiania 

osób, o których mowa w ust. 1, o zgonie cudzoziemca, podmioty wydające zgodę na 

pochowanie zwłok, tryb postępowania ze zwłokami, które nie zostaną odebrane, oraz 

sposób ponoszenia kosztów pochówku zleconego przez strzeżony ośrodek lub areszt dla 

cudzoziemców, kierując się koniecznością zachowania godności należnej zmarłemu i 

bezpieczeństwem sanitarnym. 

6. Zwłoki do celów naukowych mogą być również przekazane uczelni, o której mowa w ust. 

2, na podstawie pisemnego oświadczenia osoby, która pragnie przekazać swoje zwłoki tej 

uczelni. 

7. Koszty transportu zwłok w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 6, ponosi uczelnia. 

 

Art. 11. 

1. Zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej 

chorobie. 

2. W razie niemożności dopełnienia przepisu ust. 1, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny 

powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku 

przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę przy czym koszty 

tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób dokonywania oględzin oraz kwalifikacje osób, które z braku lekarzy mogą być 

powoływane do wykonania oględzin; 

2)   zasady wzywania lekarzy, o których mowa w ust. 2, w celu stwierdzenia zgonu i jego 

przyczyny; 

3)   w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zasady 

pokrywania wydatków związanych z wykonywaniem oględzin. 

4. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 stwierdzają zgon i jego przyczyny, a następnie wypełniają 

wydawaną w tym celu kartę zgonu. Karta zgonu jest wydawana podmiotom, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w jednym egzemplarzu. 



- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4a. Podmiot, któremu zostanie wydana karta zgonu, przedkłada ją kierownikowi urzędu stanu 

cywilnego, który uzupełnia ją wraz z adnotacją o zarejestrowaniu zgonu w rejestrze stanu 

cywilnego lub adnotacją o zgłoszeniu zgonu, jeżeli z powodu niedostępności rejestru nie 

jest możliwe zarejestrowanie zgonu w dniu jego zgłoszenia. 

4b. Podmiot, któremu została wydana karta zgonu, przekazuje część karty zgonu, zawierającą 

nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona) osoby zmarłej, stan cywilny osoby zmarłej, 

datę i miejsce zgonu, datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, imiona i nazwiska rodziców 

osoby zmarłej, informację, czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej, oraz 

zawierającą adnotację o zarejestrowaniu zgonu lub zgłoszeniu zgonu, administracji 

cmentarza w celu pochowania zwłok. 

5. (uchylony). 

5a. W przypadku dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, dla 

którego, na wniosek osoby uprawnionej do pochowania, o której mowa w art. 10 ust. 1, 

sporządzono kartę zgonu, w celu pochowania zwłok nie jest wymagana adnotacja urzędu 

stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. 

5b. Jeżeli w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego zgon nie został 

zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia, zgłaszający zgon składa administracji cmentarza, 

niezwłocznie po otrzymaniu, odpis skrócony aktu zgonu lub odpis zupełny aktu zgonu 

osoby o nieustalonej tożsamości. 

[6. Pochowanie zwłok lub przekazanie ich publicznej uczelni medycznej albo publicznej 

uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych 

wymaga uprzedniego stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w karcie zgonu zawierającej 

adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.] 

<6. Pochowanie zwłok lub przekazanie ich uczelni lub federacji podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 10 ust. 2, wymaga uprzedniego 

stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w karcie zgonu zawierającej adnotację urzędu 

stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.> 

7. Lekarze stwierdzający zgon i jego przyczyny obowiązani są, dla potrzeb statystyki 

publicznej, udzielać na żądanie właściwych organów wyjaśnień odnoszących się do faktu 

zgonu i jego przyczyny. Jeżeli zmarły pozostawał podczas ostatniej choroby pod opieką 

lekarską, wyjaśnienia powinny również dotyczyć przebiegu tej choroby. Wyjaśnienia te 

stanowią tajemnicę prawnie chronioną i mogą być wykorzystywane tylko dla potrzeb 

statystyki publicznej oraz w postępowaniu sądowym. 
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8. Zarówno lekarz, jak i inne osoby powołane do dokonywania oględzin zwłok (ust. 1 i 2), 

jeżeli przy dokonaniu tej czynności powezmą pewność lub uzasadnione podejrzenie, że 

przyczyną zgonu była choroba zakaźna, podlegająca obowiązkowemu zgłoszeniu, 

powinni zawiadomić o tym natychmiast właściwego inspektora sanitarnego
(8)

. W 

przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną zgonu było przestępstwo, lekarz, jak 

i inne osoby powołane do oględzin zwłok powinni zawiadomić o tym natychmiast 

właściwego prokuratora lub najbliższy posterunek Policji. 

9. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było 

przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie 

prokuratora. 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) 

 

Art. 93. 

1. Przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych odbywa się w jednostkach 

wojskowych w wymiarze do trzech miesięcy. 

2. Absolwentów szkół wyższych powołuje się do odbycia przeszkolenia wojskowego nie 

później niż w terminie dwunastu miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia przez 

wojskowego komendanta uzupełnień o tym, że stali się oni absolwentami szkół wyższych, 

a w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 2, nie później niż 

w terminie dwunastu miesięcy od dnia zawiadomienia wojskowego komendanta 

uzupełnień o ustaniu tych okoliczności. Przepisy art. 46 ust. 3 i 4 oraz 10 i 11 stosuje się 

odpowiednio. 

2a. W ostatnim dniu upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, absolwentów szkół wyższych 

niepowołanych do odbycia przeszkolenia wojskowego przenosi się do rezerwy, o ile nie 

zostaną oni wcześniej przeniesieni do rezerwy na podstawie art. 46. 

3. W sprawach odroczenia przeszkolenia wojskowego absolwentom szkół wyższych stosuje 

się odpowiednio art. 38-42. 

4. [Wojskowy komendant uzupełnień odracza absolwentowi szkoły wyższej, na jego wniosek, 

przeszkolenie wojskowe również wtedy, gdy bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął 

on naukę na studiach doktoranckich prowadzonych w systemie studiów dziennych.] 
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<Wojskowy komendant uzupełnień odracza absolwentowi szkoły wyższej, na jego 

wniosek, przeszkolenie wojskowe również wtedy, gdy bezpośrednio po ukończeniu 

studiów podjął kształcenie w szkole doktorskiej.> W takim przypadku absolwenta 

szkoły wyższej powołuje się do odbycia przeszkolenia wojskowego nie później niż w 

ciągu dwunastu miesięcy od dnia uchylenia lub wygaśnięcia decyzji o odroczeniu. Przepis 

art. 42 stosuje się odpowiednio. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

 

 

USTAWA z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441) 

 

Art. 2a. 

Wizerunku orła ustalonego dla godła używają: 

1)   organy władzy państwowej; 

2)   organy administracji rządowej; 

3)   gminy, związki międzygminne oraz ich organy; 

4)   powiaty, związki powiatów oraz ich organy; 

4a)  związki powiatowo-gminne oraz ich organy; 

4b)  związki metropolitalne i ich organy; 

5)   samorządy województw oraz ich organy; 

6)   sądy, prokuratury i komornicy sądowi; 

7)   samorządowe kolegia odwoławcze; 

8)   regionalne izby obrachunkowe; 

9)   jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

10)   jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, 

Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju; 

10a)   Służba Ochrony Państwa; 

11)  jednostki organizacyjne Służby Więziennej; 

[12)  szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, państwowe 

szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe;] 
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<12) szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, uczelnie 

publiczne, uczelnie niepubliczne oraz federacje podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki;> 

13)  inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła. 

 

 

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184) 

 

Art. 75e. 

1. Minister Sprawiedliwości powołuje komisje kwalifikacyjne spośród osób, których wiedza, 

doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowego przebiegu egzaminu wstępnego. 

2. Komisja kwalifikacyjna składa się z siedmiu członków. W skład komisji kwalifikacyjnej 

wchodzą: 

1)   trzej przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości; przedstawicielem Ministra 

Sprawiedliwości może być także, po wyrażeniu zgody, sędzia albo sędzia w stanie 

spoczynku; 

2)   dwaj przedstawiciele delegowani przez Naczelną Radę Adwokacką; 

[3)   jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa 

w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk i 

posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk 

prawnych;] 

<3) jeden pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny 

prowadzący działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych 

w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy 

w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej 

stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych;> 

4)   jeden prokurator będący prokuratorem powołanym co najmniej na stanowisko 

prokuratora prokuratury okręgowej, również prokurator w stanie spoczynku. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, nie mogą być adwokatami. 

4. Minister Sprawiedliwości wyznacza przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej i jego 

zastępcę spośród swoich przedstawicieli. Podczas nieobecności przewodniczącego 

zastępca przewodniczącego jest upoważniony do podejmowania jego czynności. 
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4a. Komisja kwalifikacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu wstępnego. 

Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. 

5. Kadencja komisji kwalifikacyjnej trwa 2 lata. 

6. Nieoddelegowanie przedstawicieli do pracy w komisji kwalifikacyjnej przez obowiązane 

organy lub niestawiennictwo członka komisji kwalifikacyjnej nie wstrzymuje prac komisji 

kwalifikacyjnej. 

7. Przewodniczącemu i członkom komisji kwalifikacyjnej przysługuje zwrot kosztów podróży 

i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

8. Przewodniczącemu i członkowi komisji kwalifikacyjnej niebędącemu pracownikiem 

administracji rządowej przysługuje wynagrodzenie za czynności związane z udziałem w 

komisji kwalifikacyjnej. 

9. Właściwa dla siedziby komisji kwalifikacyjnej okręgowa rada adwokacka zapewnia 

obsługę administracyjną i techniczną działalności komisji kwalifikacyjnej, w tym 

przeprowadzanie egzaminu wstępnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej. 

10. Ze środków przekazanych na zadanie zlecone, o którym mowa w ust. 9, właściwe rady 

pokrywają koszty przeprowadzenia egzaminu wstępnego oraz wydatki związane z 

działalnością komisji kwalifikacyjnej. 

11. Wydatki związane z działalnością komisji kwalifikacyjnej, w tym z przeprowadzaniem 

egzaminu wstępnego, oraz wynagrodzenie przewodniczącego i członków komisji 

kwalifikacyjnej pokrywane są z części budżetu państwa, która pozostaje w dyspozycji 

Ministra Sprawiedliwości. 

12. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, określi w 

drodze rozporządzenia: 

1)   tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej oraz 

powoływania i odwoływania członków komisji kwalifikacyjnej, 

2)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej, 

uwzględniając liczbę osób, które złożyły zgłoszenie o przystąpienie do egzaminu 

wstępnego, zakres i nakład ich pracy w zorganizowaniu i w przebiegu egzaminu 

wstępnego oraz tryb wypłacania tego wynagrodzenia, 

3)   szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego, w szczególności: 



- 9 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

a)  sposób działania komisji kwalifikacyjnej, 

b)  sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnej 

przez okręgowe rady adwokackie, w tym przekazywania środków, sprawowania 

nadzoru nad ich wydatkowaniem i rozliczania wydatków związanych z tą obsługą 

- uwzględniając konieczność prawidłowego, terminowego i efektywnego 

przeprowadzenia naboru na aplikację i przebiegu egzaminu wstępnego oraz 

zapewnienia zachowania bezstronności pracy komisji kwalifikacyjnej. 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz 

z 2018 r. poz. 138 i 723) 

Art. 33
5
. 

1. Minister Sprawiedliwości powołuje komisje kwalifikacyjne spośród osób, których wiedza, 

doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowego przebiegu egzaminu wstępnego. 

2. Komisja kwalifikacyjna składa się z siedmiu członków. W skład komisji kwalifikacyjnej 

wchodzą: 

1)   trzej przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości; przedstawicielem Ministra 

Sprawiedliwości może być także, po wyrażeniu zgody, sędzia albo sędzia w stanie 

spoczynku; 

2)   dwaj przedstawiciele delegowani przez Krajową Radę Radców Prawnych; 

[3)   jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa 

w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk i 

posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk 

prawnych;] 

<3) jeden pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny 

prowadzący działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych 

w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy 

w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej 

stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych;> 

4)   jeden prokurator będący prokuratorem powołanym co najmniej na stanowisko 

prokuratora prokuratury okręgowej, również prokurator w stanie spoczynku. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, nie mogą być radcami prawnymi. 
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4. Minister Sprawiedliwości wyznacza przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej i jego 

zastępcę spośród swoich przedstawicieli. Podczas nieobecności przewodniczącego 

zastępca przewodniczącego jest upoważniony do podejmowania jego czynności. 

4a. Komisja kwalifikacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu wstępnego. 

Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. 

5. Kadencja komisji kwalifikacyjnej trwa 2 lata. 

6. Nieoddelegowanie przedstawicieli do pracy w komisji kwalifikacyjnej przez obowiązane 

organy lub niestawiennictwo członka komisji kwalifikacyjnej nie wstrzymuje prac komisji 

kwalifikacyjnej. 

7. Przewodniczącemu i członkom komisji kwalifikacyjnej przysługuje zwrot kosztów podróży 

i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

8. Przewodniczącemu i członkowi komisji kwalifikacyjnej niebędącemu pracownikiem 

administracji rządowej przysługuje wynagrodzenie za czynności związane z udziałem w 

komisji kwalifikacyjnej. 

9. Właściwa dla siedziby komisji kwalifikacyjnej rada okręgowej izby radców prawnych 

zapewnia obsługę administracyjną i techniczną działalności komisji, w tym 

przeprowadzanie egzaminu wstępnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej. 

10. Ze środków przekazanych na zadanie zlecone, o którym mowa w ust. 9, właściwe rady 

pokrywają koszty przeprowadzenia egzaminu wstępnego oraz wydatki związane z 

działalnością komisji kwalifikacyjnej. 

11. Wydatki związane z działalnością komisji kwalifikacyjnej, w tym z przeprowadzaniem 

egzaminu wstępnego, oraz wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnej pokrywane 

są z części budżetu państwa, która pozostaje w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. 

12. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej oraz 

powoływania i odwoływania członków komisji kwalifikacyjnej, 

2)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej, 

uwzględniając liczbę osób, które złożyły zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu 
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wstępnego, zakres i nakład ich pracy w zorganizowaniu i w przebiegu egzaminu 

wstępnego oraz tryb wypłacania tego wynagrodzenia, 

3)   szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego, w szczególności: 

a)  sposób działania komisji kwalifikacyjnej, 

b)  sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicznej komisji 

kwalifikacyjnej przez rady okręgowych izb radców prawnych, w tym 

przekazywania środków, sprawowania nadzoru nad ich wydatkowaniem i 

rozliczania wydatków związanych z tą obsługą 

- uwzględniając konieczność prawidłowego, terminowego i efektywnego 

przeprowadzenia naboru na aplikację i przebiegu egzaminu wstępnego oraz 

zapewnienia zachowania bezstronności pracy komisji kwalifikacyjnej. 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i 

650) 

[Art. 6. 

 

Minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, 

a także minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewniają kształcenie niezbędnej 

liczby specjalistów z zakresu działalności profilaktycznej i leczniczej oraz podejmowanie 

badań nad alkoholem i związanymi z nim problemami. 

Art. 7. 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego, jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz inne właściwe 

organy i instytucje podejmują odpowiednie działania w zakresie rozwijania i popierania 

różnorodnych form działalności informacyjnej, kulturalnej i naukowej, mających na celu 

uświadamianie o szkodliwości nadużywania alkoholu dla jednostki oraz życia rodzinnego i 

społecznego, krzewienia trzeźwości i abstynencji oraz wykorzeniania szkodliwych zwyczajów i 

sposobów picia alkoholu.] 
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<Art. 6. 

Minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki, a także minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zapewniają 

kształcenie niezbędnej liczby specjalistów z zakresu działalności profilaktycznej 

i leczniczej oraz podejmowanie badań nad alkoholem i związanymi z nim problemami. 

 

Art. 7. 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, jednostki publicznej radiofonii 

i telewizji oraz inne właściwe organy i instytucje podejmują odpowiednie działania 

w zakresie rozwijania i popierania różnorodnych form działalności informacyjnej, 

kulturalnej i naukowej, mających na celu uświadamianie o szkodliwości nadużywania 

alkoholu dla jednostki oraz życia rodzinnego i społecznego, krzewienia trzeźwości 

i abstynencji oraz wykorzeniania szkodliwych zwyczajów i sposobów picia alkoholu.”. 

 

 

USTAWA z dnia  15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) 

 

Art. 12. 

1. Zwalnia się od podatku rolnego: 

1)   użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na 

użytkach rolnych; 

2)   grunty położone w pasie drogi granicznej; 

3)   grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały 

zniszczone wskutek robót drenarskich; 

4)   grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie 

już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: 

a)  będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte 

w drodze umowy sprzedaży, 

b)  będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, 

c)  wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe 

zagospodarowanie; 
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5)   grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 

lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania; 

6)   grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok 

następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów; 

7)   grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że 

zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych 

gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w 

stosunku do tych samych gruntów; 

8)   użytki ekologiczne; 

9)   grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę; 

10)  grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach; 

11)  grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i 

utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

12)  grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych, którzy: 

a)  osiągnęli wiek emerytalny, 

b)  są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, 

c)  są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, 

d)  są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo 

niezdolnymi do samodzielnej egzystencji; 

13)  grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w 

posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w 

rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 528 oraz z 2016 r. poz. 2260). 

2. Od podatku rolnego zwalnia się również: 

1)   uczelnie; zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom 

innym niż uczelnie; 

<1a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; zwolnienie nie 

dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż te 

federacje;> 

2)   publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz 

prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową; 
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3)   instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w 

odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 

2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 

572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089); 

4)   prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 

28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 

1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428), lub zakłady aktywności zawodowej - w 

zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone 

decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu 

aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, 

z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów 

niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym 

mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady 

aktywności zawodowej; 

5)   instytuty badawcze; 

5a)  przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach 

określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 

w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i 

prac rozwojowych; 

6)   (uchylony); 

7)    Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład 

Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o 

Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529). 

UWAGA: 

pominięto ust. 3 – 12 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz 

z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) 
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Art. 24n. 

1. Audytorem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest osoba, która posiada certyfikat audytora 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego może uzyskać osoba, która: 

1)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)   korzysta z pełni praw publicznych; 

3)   nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

4)   posiada wyższe wykształcenie techniczne w zakresie budownictwa drogowego, 

inżynierii ruchu drogowego lub transportu; 

5)   posiada co najmniej 5-letnią praktykę w zakresie projektowania dróg, inżynierii ruchu 

drogowego, zarządzania drogami, zarządzania ruchem drogowym lub opiniowania 

projektów drogowych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

6)   posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu na audytora 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego ma obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych na szkoleniach okresowych co najmniej raz na trzy lata. 

[4. Szkolenia zakończone egzaminem, o których mowa w ust. 2 pkt 6, oraz szkolenia 

okresowe, o których mowa w ust. 3, przeprowadzają uczelnie, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz instytuty badawcze posiadające kategorię A, 

działające w zakresie budownictwa drogowego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452).] 

<4. Szkolenia zakończone egzaminem, o których mowa w ust. 2 pkt 6, oraz szkolenia 

okresowe, o których mowa w ust. 3, przeprowadzają uczelnie w rozumieniu ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …) 

prowadzące studia drugiego stopnia z zakresu budownictwa drogowego oraz 

instytuty badawcze posiadające kategorię naukową A+ albo A, działające w zakresie 

budownictwa drogowego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736).> 

[5. Uczelnie, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym, powinny posiadać uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego 

stopnia z zakresu budownictwa drogowego.] 
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6. Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego wydaje, na wniosek kandydata na 

audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, na okres trzech lat minister właściwy do 

spraw transportu, po dostarczeniu przez tego kandydata oświadczenia o spełnieniu 

wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz dokumentów potwierdzających 

spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 3-6. 

7. Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego jest przedłużany na kolejne trzy lata 

na wniosek audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego po dostarczeniu potwierdzenia 

ukończenia szkolenia okresowego, o którym mowa w ust. 3, oświadczenia o spełnieniu 

wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz dokumentu potwierdzającego 

spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3. 

8. Minister właściwy do spraw transportu odmawia w drodze decyzji administracyjnej: 

1)   wydania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w przypadku 

niespełnienia któregokolwiek z wymogów, o których mowa w ust. 2; 

2)   przedłużenia certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w przypadku 

niespełnienia któregokolwiek z wymogów, o których mowa w ust. 7. 

9. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia zakończonego egzaminem, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 6, 

2)   sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia okresowego, o którym mowa 

w ust. 3, 

3)   wzór certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego 

- mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacyjnego szkoleń oraz 

jednolitego wzoru dokumentu. 

 

 

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 380) 

 

Art. 9. 

1. Osobami prawnymi są: 

1)   Katolicki Uniwersytet Lubelski; 

2)   Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; 

3)   Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu; 
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4)   Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; 

5)   Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie oraz jego dwie sekcje: św. Jana 

Chrzciciela i św. Andrzeja Boboli "Bobolanum"; 

6)   Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie; 

7)   kościelne instytuty naukowe i dydaktyczno-naukowe kanonicznie erygowane. 

[2. Status prawny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie określa ustawa o szkolnictwie 

wyższym. Statut tej Akademii zatwierdza minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wyznań religijnych i właściwa 

władza kościelna.] 

 

 

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650) 

Art. 40a. 

1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały 

zasobu odpłatnie. 

2. Nie pobiera się opłaty za: 

1)   udostępnianie zbiorów danych: 

a)  państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 

kraju, 

b)  państwowego rejestru nazw geograficznych, 

c)  zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, 

d)  dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m; 

2)   udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a)  w celu edukacyjnym: 

-  jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa 

w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 

949), 

[-  uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.),] 

< uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. …),> 
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-  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 

1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), 

b)  w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych: 

[-  jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.),] 

<– podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom 

posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym 

organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę 

w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),> 

-  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

c)  w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w 

rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 

oraz z 2017 r. poz. 60, 768 i 1321); 

3)   udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów 

zasobu - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w 

celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i 

kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace; 

4)   udostępnianie danych na podstawie: 

a)  art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o 

infrastrukturze informacji przestrzennej, 

b)  art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne; 

5)   pierwsze udostępnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów 

danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się 
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we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu opinii, o 

której mowa w art. 28e ust. 1 pkt 1. 

 

Art. 45h. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania 

komisji kwalifikacyjnej, w szczególności: 

a)  tryb składania dokumentów, o których mowa w art. 45 ust. 3, 

b)  warunki uznawania praktyki zawodowej, a także sposób prowadzenia dziennika 

praktyki zawodowej, w tym jego wzór i wysokość opłaty za jego wydanie osobie 

zainteresowanej, 

c)  organizację i sposób działania komisji kwalifikacyjnej, 

d)  sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i ustalania jego kosztów, 

e)  wzory świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie 

geodezji i kartografii, 

[f) warunki, które powinien spełniać program kształcenia osób ubiegających się o 

nadanie uprawnień zawodowych w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, 

aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności, o których mowa w art. 44a ust. 

1 pkt 3 lit. a, jako spełniające wymagania do nadania uprawnień zawodowych] 

<f) warunki, które powinien spełniać program studiów osób ubiegających się 

o nadanie uprawnień zawodowych w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 

6 i 7, aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności, o których mowa 

w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a, jako spełniające wymagania do nadania uprawnień 

zawodowych;> 

-   mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynności 

związanych z nadawaniem uprawnień zawodowych, a także uznawaniem praktyki 

zawodowej, i zapewnienie adekwatności opłaty za wydanie dziennika praktyki 

zawodowej w stosunku do kosztów jego wydania; 

2)   wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, kierując się wysokością kosztów 

postępowania kwalifikacyjnego i wydatków związanych z funkcjonowaniem komisji 

kwalifikacyjnej oraz tryb pobierania tej opłaty, uwzględniając części postępowania 

kwalifikacyjnego; 
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3)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej, 

uwzględniając liczbę osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego oraz 

sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) 

 

Art. 4. 

1. 
(3)

 Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, śledczej, spraw 

wewnętrznych, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie 

organizacyjnym, logistycznym i technicznym. 

2. W skład Policji wchodzi policja sądowa. Szczegółowy zakres zadań i zasady organizacji 

policji sądowej określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości. 

3. W skład Policji wchodzą również: 

1)   Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne; 

2)   wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne; 

3)   instytuty badawcze. 

[3a. Organizację i zakres działania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jako szkoły wyższej 

oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora oraz wyznaczania, wyboru i odwoływania 

prorektorów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).] 

<3a. Organizację i zakres działania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jako szkoły 

wyższej oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora i osoby pełniącej w uczelni 

służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako 

jednostki organizacyjnej właściwej służby oraz tryb powierzania funkcji 

kierowniczych policjantom pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli 

akademickich reguluje ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. …).> 

3b. Organizację i zakres działania instytutów badawczych, o których mowa w ust. 3 pkt 3, 

oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektorów tych instytutów oraz ich zastępców 

reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1158 i 1452). 
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4. Komendant Główny Policji, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może 

powoływać, w uzasadnionych przypadkach, inne niż wymienione w ust. 1 rodzaje służb, 

określając ich właściwość terytorialną, organizację i zakres działania. 

 

Art. 110. 

1. Policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna 

w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda 

przysługuje. 

2. (uchylony). 

3. Nagroda roczna przysługuje, jeżeli policjant w danym roku kalendarzowym pełnił służbę 

przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych. Okresy służby krótsze od miesiąca 

kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc 

kalendarzowy. 

3a. Do okresu, o którym mowa w ust. 3, nie zalicza się okresów niewykonywania zadań 

służbowych z następujących przyczyn: 

1)   korzystania z urlopu bezpłatnego; 

2)   przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które policjant nie zachował 

prawa do uposażenia, wymienionych w art. 126 ust. 1-3; 

3)   zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania. 

3b. Przepisu ust. 3a pkt 3 nie stosuje się, jeżeli postępowanie karne w sprawie o przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe lub postępowanie dyscyplinarne, w sprawie o czyn 

pozostający w związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach służbowych 

zostało umorzone prawomocnym orzeczeniem bądź policjant został uniewinniony na 

podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu 

dyscyplinarnym. 

3c. Umorzenie postępowania, o którym mowa w ust. 3b, nie dotyczy warunkowego 

umorzenia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe 

ani umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia lub amnestii. 

4. Warunku, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się przy ustalaniu uprawnień do nagrody 

rocznej za rok kalendarzowy, w którym policjant: 

1)   korzystał z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, 

urlopu rodzicielskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego; 
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1a)  korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych, z przyczyn, o których 

mowa w art. 185 § 2 lub art. 188 Kodeksu pracy; 

1b)  korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w razie urodzenia się 

dziecka policjanta, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 298
2
 Kodeksu 

pracy; 

1c)  korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368); 

2)   został delegowany lub odwołany z delegowania bez prawa do uposażenia w 

przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 122a; 

3)   został zwolniony ze służby w związku z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty 

bądź na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 i 7; 

4)   zmarł lub został uznany za zaginionego. 

4a. Do uposażenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się uposażenia otrzymanego w okresie 

zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania. Przepisy ust. 

3b i 3c stosuje się. 

5. Nagrodę roczną obniża się policjantowi, z zastrzeżeniem ust. 7, w przypadku: 

1)   popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego stwierdzonego prawomocnym 

orzeczeniem sądu; 

2)   naruszenia dyscypliny służbowej, stwierdzonego w prawomocnie zakończonym 

postępowaniu dyscyplinarnym; 

3)   otrzymania opinii służbowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2; 

4)   otrzymania pierwszej lub kolejnej opinii służbowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 

3. 

6. Obniżenie, o którym mowa w ust. 5, może nastąpić w granicach od 20% do 50%. 

7. Nagroda roczna nie przysługuje policjantowi w przypadku: 

1)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 4; 

2)   popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo czynu, z powodu którego 

policjanta zwolniono ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 pkt 2 i 8; 

3)   popełnienia czynu, za który policjantowi wymierzono jedną z kar dyscyplinarnych, o 

których mowa w art. 134 pkt 3-6; 
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4)   zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1. 

8. Obniżenie lub pozbawienie prawa do nagrody rocznej następuje za rok kalendarzowy, w 

którym policjant popełnił przestępstwo lub czyn, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, w art. 

41 ust. 1 pkt 4 i 4a oraz ust. 2 pkt 2 i 8, a także w art. 134 pkt 3-6, lub otrzymał opinię, o 

której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 i 3, albo został zwolniony ze służby w przypadkach, o 

których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1, a jeżeli nagroda została już wypłacona - 

za rok, w którym: 

1)   postępowanie karne lub dyscyplinarne w tej sprawie zostało zakończone 

prawomocnym orzeczeniem lub 

2)   policjant został zwolniony ze służby. 

8a. Okoliczności uzasadniające pozbawienie lub ograniczenie prawa do nagrody rocznej 

ustala się na podstawie orzeczeń i decyzji organów właściwych w sprawach karnych o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w sprawach dyscyplinarnych oraz w sprawach 

dotyczących opiniowania policjantów, a także na podstawie dokumentacji prowadzonej w 

sprawach osobowych policjantów. 

8b. Przy obniżaniu nagrody rocznej uwzględnia się całokształt okoliczności sprawy, w 

szczególności charakter popełnionego przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub 

przewinienia, jego skutki, rodzaj i wymiar orzeczonej kary oraz dotychczasowe wyniki 

policjanta w służbie. 

8c. Od decyzji przełożonego o przyznaniu, obniżeniu lub odmowie przyznania nagrody 

rocznej policjantowi służy odwołanie do wyższego przełożonego. 

9. Nagrodę roczną wypłaca się do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po 

roku, za który przysługuje nagroda. 

10. Policjantowi zwalnianemu ze służby nagrodę roczną wypłaca się w terminie 14 dni od 

dnia zwolnienia. 

11. W razie śmierci albo zaginięcia policjanta należną mu nagrodę roczną wypłaca się 

małżonkowi, a w dalszej kolejności dzieciom oraz rodzicom uprawnionym do renty 

rodzinnej. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku pełnienia przez policjanta w roku kalendarzowym służby w różnych 

jednostkach organizacyjnych Policji nagrodę roczną przyznaje się i wypłaca w jednostce, 

która była w danym roku ostatnim miejscem pełnienia przez niego służby. 

13. Nagrody roczne przyznają przełożeni właściwi w sprawach mianowania policjantów na 

stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk. 
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14. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody roczne Komendantowi 

Głównemu Policji oraz zastępcom Komendanta Głównego Policji. 

[15.  Komendant Główny Policji przyznaje nagrody roczne Komendantowi CBŚP, 

komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), komendantom 

szkół policyjnych i ich zastępcom oraz rektorowi i prorektorowi Wyższej Szkoły Policji w 

Szczytnie. Komendantowi BSWP oraz jego zastępcom przyznaje nagrodę roczną, na 

wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, minister właściwy do spraw wewnętrznych.] 

<15. Komendant Główny Policji przyznaje nagrody roczne Komendantowi CBŚP, 

komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), 

komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom oraz rektorowi Wyższej Szkoły 

Policji w Szczytnie i osobie pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję 

kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej 

właściwej służby.> 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 

lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1479) 

 

Art. 2. 

1. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przyznaje, na wniosek, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz 

art. 2a, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii osobie, która: 

1)   jest obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego; 

2)   posiada: 

a)  dyplom lekarza weterynarii wydany przez polską szkołę wyższą albo 

b)  dyplom lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu 

lekarza weterynarii spełniające minimalne wymagania w zakresie kształcenia 

określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania kwalifikacji 

zawodowych, wydany przez właściwe organy innego niż Rzeczpospolita Polska 

państwa członkowskiego, wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 2f, albo 

c)  dyplom lekarza weterynarii wydany przez właściwe organy innego państwa niż 

państwo członkowskie, jeżeli dyplom ten potwierdza kwalifikacje do 

wykonywania zawodu lekarza weterynarii spełniające minimalne wymagania w 

zakresie kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących 
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uznawania kwalifikacji zawodowych oraz został uznany w Rzeczypospolitej 

Polskiej za równoważny dokumentom wymienionym w wykazie, o którym mowa 

w art. 2f; 

3)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

4)   jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, wykonywać zawód lekarza weterynarii; 

5)   wykazuje nienaganną postawę etyczną; 

6)   nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu. 

2. Lekarzowi weterynarii będącemu obywatelem państwa członkowskiego, spełniającemu 

warunki, o których mowa w ust. 1, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przyznaje 

prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, jeżeli: 

1)   przedstawi zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego, 

że: 

a)  posiada na terytorium tego państwa prawo wykonywania zawodu lekarza 

weterynarii, które nie zostało zawieszone, ani którego nie został pozbawiony, 

b)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia albo 

zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii; 

2)   złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie 

niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza weterynarii. 

3. Przepis ust. 2 pkt 2 nie dotyczy lekarzy weterynarii, którzy ukończyli studia weterynaryjne 

w języku polskim. 

[4. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, 

określi, w drodze rozporządzenia, zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, 

niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, uwzględniając zakres uprawnień 

zawodowych określony w art. 1 ust. 1 i 2.] 

<4. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia, zakres znajomości 

języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza 

weterynarii, uwzględniając zakres uprawnień zawodowych określony w art. 1 ust. 1 

i 2.> 
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Art. 2g. 

1. Lekarzowi weterynarii, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego, okręgowa rada 

lekarsko-weterynaryjna przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na 

czas nieokreślony lub na czas określony, jeżeli spełnia on warunki wymienione w art. 2 

ust. 1 pkt 2-6. Przepisy art. 2d ust. 1-3 i art. 2e stosuje się odpowiednio. 

2. Prawo wykonywania zawodu na czas określony przyznawane osobie, o której mowa w ust. 

1, w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego obejmuje 

wyłącznie okres szkolenia oraz wskazane miejsce odbywania szkolenia. 

3. Osobie, o której mowa w ust. 1, można przyznać prawo wykonywania zawodu, o którym 

mowa w ust. 1 i 2, jeżeli ukończyła studia magisterskie na kierunku weterynaria w języku 

polskim albo jeżeli wykazała znajomość języka polskiego niezbędną do wykonywania 

zawodu lekarza weterynarii potwierdzoną egzaminem z języka polskiego. 

4. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1 i 2, przyznaje okręgowa rada 

lekarsko-weterynaryjna właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania 

zawodu. 

5. Egzamin, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna. 

6. Opłatę za egzamin, o którym mowa w ust. 3, ponosi osoba zdająca, a wpływy z tego tytułu 

stanowią przychód Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. 

7. [Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, 

określi, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia:> 

1)   zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania 

zawodu lekarza weterynarii, 

2)   sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 3, oraz wysokość 

opłaty za ten egzamin 

- uwzględniając zakres uprawnień zawodowych określonych w art. 1 ust. 1 i 2. 
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Art. 17. 

1. Lekarz weterynarii, posiadający prawo wykonywania zawodu, przed podjęciem 

wykonywania zawodu na terenie okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej obowiązany jest 

uzyskać wpis do rejestru członków tej izby. 

1a. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się następujące informacje: 

1)   numer wpisu; 

2)   imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo lekarza weterynarii; 

3)   miejsce zamieszkania i adres lekarza weterynarii; 

4)   numer PESEL, a w stosunku do cudzoziemców numer i datę wydania paszportu, 

termin ważności i nazwę organu, który wydał paszport; 

[5)   numer i datę wydania dyplomu lekarza weterynarii oraz nazwę ukończonej szkoły 

wyższej, która wydała dyplom lekarza weterynarii, jej siedzibę i nazwę wydziału;] 

<5) numer i datę wydania dyplomu lekarza weterynarii oraz nazwę szkoły wyższej, 

która wydała dyplom lekarza weterynarii, i jej siedzibę;> 

6)   nazwę i siedzibę okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, która przyznała lekarzowi 

weterynarii prawo wykonywania zawodu, oraz numer i datę uchwały, na mocy której 

przyznano lekarzowi weterynarii prawo wykonywania zawodu; 

7)   numer i datę wydania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza 

weterynarii; 

8)   numer NIP; 

9)   miejsce wykonywania zawodu lekarza weterynarii; 

10)  adnotacje uzupełniające, dotyczące w szczególności posiadanych kwalifikacji i 

tytułów zawodowych oraz stopni i tytułów naukowych; 

11)  informacje o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii 

związanych z: 

a)  przyznaniem prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na czas określony, 

b)  orzeczeniem kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, 

c)  zawieszeniem w prawie wykonywania zawodu w przypadkach określonych w art. 6 

ust. 1 i 2, 

d)  tymczasowym zawieszeniem w wykonywaniu czynności zawodowych w 

przypadkach określonych w art. 47; 

12)  datę wpisu i podpis osoby dokonującej wpisu. 
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1b. Lekarz weterynarii przekazuje okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej dane objęte 

rejestrem, o którym mowa w ust. 1, i powiadamia o każdej zmianie danych, o których 

mowa w ust. 1a pkt 3, 4, 9 i 10, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany. 

2. Do rejestru, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się lekarzy weterynarii spełniających łącznie 

następujące warunki: 

1)   posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii; 

2)   zamierzających wykonywać zawód na obszarze działania izby. 

3. Lekarz weterynarii, spełniający warunek określony w ust. 2 pkt 1, lecz niewykonujący 

zawodu, może być na swój wniosek wpisany do rejestru członków izby. 

4. W razie wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb 

lekarsko-weterynaryjnych, lekarz weterynarii podlega wpisowi do rejestru członków 

wybranej przez siebie izby. 

 

 

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1785, 2141, 2372 i 2432 oraz z 2018 r. poz. 650) 

 

Art. 7. 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1)   grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu 

przepisów o transporcie kolejowym, która: 

a)  jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub 

b)  jest wykorzystywana do przewozu osób, lub 

c)  tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm; 

1a)  grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków 

- do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej 

jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające 

zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w 

przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż 

działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym; 

2)   budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do 

portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty; 
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2a)  grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub 

przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, 

zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach 

portów i przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres 5 lat, z 

wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub 

przystanią morską; 

3)   budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku 

publicznego; 

4)   budynki gospodarcze lub ich części: 

a)  służące działalności leśnej lub rybackiej, 

b)  położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności 

rolniczej, 

c)  zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej; 

5)   grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez 

stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, 

wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem 

wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte 

trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży; 

6)   grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich 

utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 

7)   grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych; 

8)   znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące 

bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody: 

a)  grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, 

b)  budynki i budowle trwale związane z gruntem; 

8a)  będące własnością Skarbu Państwa: 

a)  grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, 

b)  
(15)

 grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych 

w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 ust. 1 oraz art. 213 ust. 

1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566); 
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9)   budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w 

międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez 

inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe; 

10)  grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, 

z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 

11)  grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków: 

a)  osiągnęli wiek emerytalny, 

b)  są inwalidami zaliczonymi do I
(16)

 albo II grupy
(17)

, 

c)  są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, 

d)  są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo 

niezdolnymi do samodzielnej egzystencji; 

12)  położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i 

obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m
2
 oraz budynki stanowiące 

infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych 

ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 528 oraz z 2016 r. poz. 

2260), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 

13)  budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych 

grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży 

produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub 

w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach 

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. poz. 983, z 

późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim; 

14)  nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego; 

15)  grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na 

działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek 

sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. 

2. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również: 

1)   uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność 

gospodarczą; 
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<1a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; zwolnienie nie 

dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;> 

2)   publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz 

prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową; 

2a)  
(18)

 żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości 

zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego; 

3)   instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w 

odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o 

których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089); 

zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność 

gospodarczą; 

4)   prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 

28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 

1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428), lub zakłady aktywności zawodowej w 

zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie 

zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej 

lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie 

tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu 

zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej 

spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej; 

5)   instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność 

gospodarczą; 

5a)  przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach 

określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 

w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i 

prac rozwojowych; 

6)   (uchylony). 
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3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż 

określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie 

ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. 

4. Z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 5a, jednostkom samorządu 

terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów za przedmioty 

opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu i nie są z niego zwolnione na podstawie 

innych przepisów niniejszej ustawy. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się 

potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów z tytułu zwolnień w 

opłatach i podatkach. 

6.  Z tytułu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a, gminom przysługuje zwrot 

utraconych dochodów ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

6a. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc 

de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

6b. (uchylony). 

7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb 

zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 6, kierując się potrzebą 

zabezpieczenia gmin przed zmniejszeniem dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od 

nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a. 

 

 

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz 

z 2018 r. poz. 398 i 723) 

Art. 71f. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości powołuje komisje kwalifikacyjne spośród osób, których 

wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowego przebiegu egzaminu 

wstępnego. 

§ 2. Komisja kwalifikacyjna składa się z siedmiu członków. W skład komisji kwalifikacyjnej 

wchodzą: 
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1)   czterej przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości; przedstawicielem Ministra 

Sprawiedliwości może być także, po wyrażeniu zgody, sędzia albo sędzia w stanie 

spoczynku; 

2)   dwaj przedstawiciele delegowani przez Krajową Radę Notarialną; 

[3)   jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa 

w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk i 

posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk 

prawnych.] 

<3) jeden pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny 

prowadzący działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych 

w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy 

w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej 

stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.> 

§ 3. Osoby, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3, nie mogą być notariuszami. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości wyznacza przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej i jego 

zastępcę spośród swoich przedstawicieli. Podczas nieobecności przewodniczącego 

zastępca przewodniczącego jest upoważniony do podejmowania jego czynności. 

§ 4a. Komisja kwalifikacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu wstępnego. 

Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. 

§ 5. Kadencja komisji kwalifikacyjnej trwa 2 lata. 

§ 6. Nieoddelegowanie przedstawicieli do pracy w komisji kwalifikacyjnej przez obowiązany 

organ lub niestawiennictwo członka komisji kwalifikacyjnej nie wstrzymuje prac komisji 

kwalifikacyjnej. 

§ 7. Przewodniczącemu i członkom komisji kwalifikacyjnej przysługuje zwrot kosztów 

podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

§ 8. Przewodniczącemu i członkowi komisji kwalifikacyjnej niebędącemu pracownikiem 

administracji rządowej przysługuje wynagrodzenie za czynności związane z udziałem w 

komisji kwalifikacyjnej. 

§ 9. Właściwe izby notarialne zapewniają obsługę administracyjną i techniczną działalności 

komisji kwalifikacyjnych, w tym przeprowadzanie egzaminów wstępnych i egzaminów 

notarialnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 
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§ 10. Ze środków przekazanych w trybie, o którym mowa w § 9, właściwe rady pokrywają 

koszty przeprowadzenia egzaminów wstępnych i egzaminów notarialnych oraz wydatki 

związane z działalnością komisji kwalifikacyjnych. 

§ 11. Wydatki związane z działalnością komisji kwalifikacyjnych, w tym z 

przeprowadzeniem egzaminów wstępnych i egzaminów notarialnych oraz wynagrodzenie 

członków komisji kwalifikacyjnych, pokrywane są z części budżetu państwa pozostającej 

w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. 

§ 12. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1)   tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej oraz 

powoływania i odwoływania członków komisji kwalifikacyjnej; 

2)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej, 

uwzględniając liczbę osób, które złożyły zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu 

wstępnego, oraz wniosek o dopuszczenie do egzaminu notarialnego, zakres i nakład 

ich pracy w zorganizowaniu i przebiegu egzaminu wstępnego i notarialnego oraz tryb 

wypłacania tego wynagrodzenia; 

3)   rodzaj dokumentów, o których mowa w art. 74a § 4 pkt 4-8; 

4)   szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego, w 

szczególności: 

a)  sposób działania komisji kwalifikacyjnej, 

b)  czas trwania poszczególnych części egzaminu notarialnego, 

c)  sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicznej komisji 

kwalifikacyjnej przez izby notarialne, w tym przekazywania środków, 

sprawowania nadzoru nad ich wydatkowaniem i rozliczania wydatków związanych 

z tą obsługą 

- uwzględniając konieczność prawidłowego, terminowego i efektywnego 

przeprowadzenia naboru na aplikację i przebiegu egzaminu wstępnego i 

notarialnego, zapewnienia zachowania bezstronności pracy komisji 

kwalifikacyjnej oraz konieczność uzyskania informacji niezbędnych do 

prawidłowego przeprowadzenia egzaminu notarialnego. 

 

 

 



- 35 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496) 

 

Art. 2c. 

1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 2b ust. 1 pkt 1, jest odbywana w aptece, która 

uzyskała pozytywne opinie: 

1)   wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, 

2)   okręgowej rady aptekarskiej właściwej ze względu na siedzibę apteki 

[- wydane na wniosek dziekana wydziału uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i 

badawczą w dziedzinie nauk medycznych, na której prowadzone są studia na kierunku 

farmacja.] 

<– wydane na wniosek rektora uczelni prowadzącej działalność naukową 

i kształcenie w zakresie nauk medycznych, w której prowadzone są studia na 

kierunku farmacja.> 

2. Opinia, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia spełnianie podstawowych warunków do 

prowadzenia apteki pod kątem prowadzonego procesu dydaktycznego. Opinia, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy oceny osób nadzorujących odbywanie praktyki zawodowej 

w aptece pod kątem prowadzonego procesu dydaktycznego. 

[3. Praktyka zawodowa jest odbywana na podstawie skierowania przez dziekana, o którym 

mowa w ust. 1, w ramach ustalonego przez niego harmonogramu i czasu jej odbywania w 

wymiarze maksymalnym 40 godzin tygodniowo, zgodnie z programem praktyki 

zawodowej.] 

<3. Praktyka zawodowa jest odbywana na podstawie skierowania przez rektora, 

o którym mowa w ust. 1, w ramach ustalonego przez niego harmonogramu i czasu 

jej odbywania w wymiarze maksymalnym 40 godzin tygodniowo, zgodnie 

z programem praktyki zawodowej.> 

4. Osoba odbywająca praktykę zawodową wykonuje czynności fachowe wynikające z 

programu praktyki zawodowej pod bezpośrednim nadzorem opiekuna. Opiekunem może 

być kierownik apteki lub wyznaczony przez niego farmaceuta. Opiekun musi posiadać co 

najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub specjalizację z farmacji aptecznej lub szpitalnej. 

5. Osoba odbywająca praktykę zawodową prowadzi dziennik praktyki zawodowej. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowy program 

praktyki zawodowej w aptece oraz sposób jej odbywania, dokumentowania i zaliczania, w 

tym wzór dziennika praktyki zawodowej, uwzględniając w szczególności konieczność 
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zapewnienia wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu 

farmaceuty w aptece. 

Art. 8. 

1. Osoba, która uzyska prawo wykonywania zawodu farmaceuty, podlega wpisowi do rejestru 

farmaceutów prowadzonego przez właściwą okręgową radę aptekarską. 

2. Rejestr farmaceutów zawiera następujące dane: 

1)   imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo oraz 

miejsce zamieszkania; 

2)   dane dotyczące wykształcenia, w tym: 

[a)  numer dyplomu szkoły wyższej, 

b)  nazwę ukończonej szkoły wyższej, jej siedzibę i wydział,] 

<a) numer dyplomu ukończenia studiów, 

b) nazwę szkoły wyższej i jej siedzibę,> 

c)  rok ukończenia studiów, 

d)  datę i miejsce ukończenia rocznej praktyki w aptece, 

e)  rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, datę jej uzyskania oraz nazwę jednostki 

szkolącej, 

f)  rodzaj i datę uzyskania stopnia i tytułu naukowego oraz nazwę jednostki nadającej 

ten stopień i tytuł, 

g)  informacje dotyczące dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych wynikającego z art. 107zf ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - 

Prawo farmaceutyczne; 

3)   dane dotyczące prawa wykonywania zawodu, w tym: 

a)  numer prawa wykonywania zawodu, 

b)  numer uchwały rady aptekarskiej przyznającej prawo wykonywania zawodu, 

c)  informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie, 

d)  informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu; 

4)   numer PESEL; 

5)   datę zgonu. 

3. Farmaceuta ma obowiązek informować niezwłocznie okręgową izbę aptekarską, o której 

mowa w ust. 1, o danych objętych rejestrem farmaceutów i każdej zmianie tych danych. 
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4. Okręgowa rada aptekarska, za pośrednictwem Naczelnej Rady Aptekarskiej, jest 

obowiązana na żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia przekazywać informacje 

objęte rejestrem farmaceutów. 

4a. Okręgowa rada aptekarska za pośrednictwem Naczelnej Rady Aptekarskiej udostępnia 

systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. 

zm.), dane objęte rejestrem farmaceutów. 

4b. Rejestr farmaceutów jest prowadzony w postaci elektronicznej. 

4c. Dane zawarte w rejestrze farmaceutów mogą zostać udostępnione podmiotom biorącym 

udział w procesie kształcenia podyplomowego farmaceuty: 

1)   uczelniom wyższym, 

2)   Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 

3)   Centrum Egzaminów Medycznych, 

[4)   podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni wyższych prowadzących studia na 

kierunku farmacja, które uzyskały akredytację określoną w art. 107a ust. 1 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne,] 

<4) szkołom wyższym prowadzącym studia na kierunku farmacja, które uzyskały 

akredytację określoną w art. 107a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne,> 

5)   wojewodom, 

6)   konsultantom krajowym w ochronie zdrowia 

–   w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

prowadzenia rejestru farmaceutów, uwzględniając w szczególności tryb dokonywania 

wpisów i zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru. 

 

Art. 17. 

1. Farmaceuta, który nie wykonuje zawodu farmaceuty w aptece przez okres dłuższy niż 5 lat 

w ciągu ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie w aptece, ma obowiązek 

zawiadomić o tym właściwą okręgową radę aptekarską i odbyć przeszkolenie 

uzupełniające trwające nie dłużej niż 6 miesięcy. 

2. Nie stanowi przerwy w wykonywaniu zawodu farmaceuty wykonywanie: 
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1)   funkcji z wyboru w organach izb aptekarskich, z wyłączeniem organów, o których 

mowa w art. 24 pkt 1 i art. 34 pkt 1; 

[2)   pracy w charakterze nauczyciela akademickiego na wydziałach albo w innych 

jednostkach organizacyjnych szkół wyższych, które prowadzą studia na kierunku 

farmacja;] 

<2 pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w szkołach wyższych, które 

prowadzą studia na kierunku farmacja;> 

3)   pracy w inspekcji farmaceutycznej; 

4)   pracy w ramach merytorycznej działalności redakcyjnej naukowo-zawodowych 

czasopism farmaceutycznych. 

3. Program, czas trwania oraz sposób przeszkolenia uzupełniającego ustala Naczelna Rada 

Aptekarska, uwzględniając okres niewykonywania zawodu w aptece. 

4. Koszt przeszkolenia uzupełniającego ponosi farmaceuta odbywający to przeszkolenie. 

5. Szczegółowe warunki odbywania przeszkolenia uzupełniającego określa umowa zawarta 

przez farmaceutę z podmiotem prowadzącym przeszkolenie uzupełniające, wskazanym 

przez okręgową radę aptekarską, której członkiem jest farmaceuta zamierzający podjąć 

wykonywanie zawodu w aptece. 

6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do obywateli innych niż Rzeczpospolita Polska państw 

członkowskich Unii Europejskiej, którzy zamierzają podjąć wykonywanie zawodu 

farmaceuty w Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy. 

 

 

USTAWA z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1411) 

 

Art. 3. 

[Do mienia i finansów Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące państwowych szkół 

wyższych.] <Do mienia i finansów Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

uczelni publicznych.> Uprawnienia ministra właściwego w rozumieniu tych przepisów w 

odniesieniu do Szkoły wykonuje Prezes Rady Ministrów. 
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USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) 

Art. 5a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), zwanej dalej 

"ustawą o rachunkowości"; 

2)   składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości 

pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której 

mowa w art. 22g ust. 3; 

3)   przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego; 

4)   zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo 

wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i 

niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań 

gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo 

samodzielnie realizujące te zadania; 

5)   Ordynacji podatkowej - oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.); 

6)   działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to 

działalność zarobkową: 

a)  wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, 

b)  polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, 

c)  polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i 

ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł 

wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9; 

7)   ustawie o rehabilitacji zawodowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428); 
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8)   urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego odpowiednio 

właściwy dla podatnika lub płatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje 

zadania; 

9)    (uchylony); 

10)   (uchylony); 

11)  papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 

1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1768); 

12)   dyskoncie - oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru 

wartościowego przez emitenta a wydatkami poniesionymi na nabycie papieru 

wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papieru 

wartościowego w drodze spadku lub darowizny - różnicę między kwotą uzyskaną z 

wykupu a wydatkami poniesionymi przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tego 

papieru wartościowego; 

13)  
(1)

 pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

14)   funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze 

zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz 

ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa 

w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

15)  ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym - oznacza to ustawę z dnia 20 listopada 

1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 i 2175); 

16)  ustawie o działalności pożytku publicznego - oznacza to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909); 

17)  ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221); 

18)  ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 2008 

r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834); 

19)  (uchylony); 
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19a) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o 

ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, 

konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z 

wyjątkiem: 

a)  pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części 

przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: 

–  klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: 

wielozadaniowy, van lub 

–  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, 

b)  pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i 

nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne 

elementy pojazdu, 

c)  pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są 

również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących 

przeznaczeń: 

–  agregat elektryczny/spawalniczy, 

–  do prac wiertniczych, 

–  koparka, koparko-spycharka, 

–  ładowarka, 

–  podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, 

–  żuraw samochodowy, 

d)  pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a 

ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług; 

20)  małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży 

(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim 

roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 

euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 

poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; 

21)  certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla 

celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa 

miejsca zamieszkania podatnika; 
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22)  zagranicznym zakładzie - oznacza to: 

a)  stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium 

jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego 

państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo 

miejsce wydobywania bogactw naturalnych, 

b)  plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego 

państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa, 

c)  osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na 

terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma 

pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie 

wykonuje 

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej; 

23)  ustawie o emeryturach kapitałowych - oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o 

emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1097 oraz z 2017 r. poz. 38); 

23a)  
(2)

 umowie o pomocy przy zbiorach - oznacza to umowę o pomocy przy zbiorach, o 

której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858); 

24)  PKWiU - oznacza to Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 

i 1753)
(3)

; 

25)  oznaczeniu "ex" - oznacza to, że zakres wymienionych wyrobów lub usług jest węższy 

niż określony w podanym grupowaniu PKWiU; 

26)   spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28; 

27)  rachunku zbiorczym - oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

28)   spółce - oznacza to: 

a)   spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie 

statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251), 

b)  spółkę kapitałową w organizacji, 
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c)  spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, 

jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana 

jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich 

dochodów bez względu na miejsce ich osiągania; 

29)   udziale (akcji) - oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o 

której mowa w pkt 28 lit. c i d; 

29a)   wartości emisyjnej udziałów (akcji) - oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały 

(akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym 

dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów 

(akcji); 

30)   kapitale zakładowym - oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w 

pkt 28 lit. c i d; 

31)   udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o 

których mowa w pkt 28 lit. c i d; 

32)   objęciu udziału (akcji) - oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o której 

mowa w pkt 28 lit. c i d, ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce; 

33)   wspólniku - oznacza to również akcjonariusza; 

34)   komercjalizowanej własności intelektualnej - oznacza to: 

a)  patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, 

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu 

scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa - 

określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 776), 

b)  autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, 

c)  równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania 

w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how), 

d)  prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych w lit. a-c na podstawie 

umowy licencyjnej; 

35)   podmiocie komercjalizującym - oznacza to twórcę uprawnionego do praw lub wartości 

wymienionych w pkt 34 lit. a-c, a także zawarcia umowy licencyjnej, o której mowa w pkt 

34 lit. d, jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną; 
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36)   krótkiej sprzedaży - oznacza to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 

r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka 

kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

37)   postępowaniu restrukturyzacyjnym - oznacza to postępowanie restrukturyzacyjne w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1508); 

38)   działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania 

naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu 

zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych 

zastosowań; 

[39)   badaniach naukowych - oznacza to: 

a)  badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne 

podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach 

zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie 

komercyjne, 

b)  badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, 

zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, 

c)  badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 

umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub 

wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; 

badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, 

budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym 

istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a 

także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania 

dowodu w przypadku technologii generycznych; 

40)   pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i 

wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i 

działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz 

tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i 

usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do 

produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych 

operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności: 
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a)  opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i 

walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu 

stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem 

jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których 

ostateczny kształt nie został określony, 

b)  opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do 

celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi 

produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie 

do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna;] 

<39) badaniach naukowych – oznacza to: 

a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), 

b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

40) pracach rozwojowych – oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 

ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”; 

41)   przepisach o systemie oświaty - oznacza to przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203), przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) lub przepisy ustawy z 

dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203); 

42)  
(4)

 ustawie o CEIDG - oznacza to ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 

poz. 647). 

Art. 6. 

1. Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. 

2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 

między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w 

związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na 

wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy 

swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, 

odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26e; w tym 

przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości 

podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. 
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2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być wyrażony przez jednego z małżonków. 

Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez 

niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o 

łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 

3. Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku 

podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany 

zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku 

uiszczenia podatku. 

3a. Zasady i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 2 i 3, mają zastosowanie również 

do: 

1)   małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji 

Szwajcarskiej, 

2)   małżonków, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 

w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w 

Konfederacji Szwajcarskiej 

- jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu 

osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali 

certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych; przepisy ust. 8-

10 stosuje się odpowiednio. 

4. Od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, 

rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w 

rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej 

małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, 

jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci: 

1)   małoletnie, 
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2)   bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek 

(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 

[3)    do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o 

systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących 

system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających 

opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości 

przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w 

art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o 

której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej;] 

<3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa 

w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub 

w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe 

obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku 

podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach 

określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 

stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 

oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa 

w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej> 

- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym 

zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy 

dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do 

sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w 

sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. 

4a. Zasada i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 4, mają zastosowanie również do 

osób, o których mowa w art. 3 ust. 2a, samotnie wychowujących w roku podatkowym 

dzieci, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki: 

1)   mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej; 

2)   osiągnęły podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu 

osiągniętego w danym roku podatkowym; 
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3)   udokumentowały certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów 

podatkowych. 

4b. Do podatników, o których mowa w ust. 4a, przepisy ust. 8-10 stosuje się odpowiednio. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy 

chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej 

dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym, ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 

6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. 

9. Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym, niekorzystających jednocześnie z opodatkowania 

przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych 

produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c, w ustawie o zryczałtowanym 

podatku dochodowym, w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo w 

ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów 

komplementarnych. 

10. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, 

którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po 

terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1. 

11. Za całkowite przychody, o których mowa w ust. 3a i 4a, uważa się przychody osiągnięte 

ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1, bez względu na miejsce położenia tych źródeł 

przychodów. 

12. Przepisy ust. 3a i 4a stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ 

podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba 

fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. 

13. Na żądanie organów podatkowych podatnicy, o których mowa w ust. 3a i 4a, są 

obowiązani udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym 

roku podatkowym, przedstawiając zaświadczenie wydane przez właściwy organ 

podatkowy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
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lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo 

Konfederacji Szwajcarskiej, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania dla celów 

podatkowych lub inny dokument potwierdzający wysokość całkowitych przychodów 

osiągniętych w danym roku podatkowym. 

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

1)   (uchylony); 

2)   renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; 

3)    otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady 

ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania 

lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z 

postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień 

zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 

r. poz. 60 i 962), z wyjątkiem: 

a)  określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu 

wypowiedzenia umowy o pracę, 

b)  odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników, 

c)  odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom 

pozostającym w stosunku służbowym, 

d)  odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, 

e)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

f)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z 

prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są 

opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o 

których mowa w art. 30c, 
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g)  odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody 

sądowe; 

3a)  odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu 

za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na 

rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; 

3b)  inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub 

ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem 

odszkodowań lub zadośćuczynień: 

a)  otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

b)  dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie 

wyrządzono; 

3c)  odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego 

w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, 

który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli 

zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość; 

3d)  odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i 

górniczego; 

3e)   sumy pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o 

skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 

przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i 

postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1259 i 

2103); 

4)   kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: 

a)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji 

rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c, 

b)   dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a; 

5)   (uchylony); 

5a)  kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z 

wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokości 

wpłat wniesionych do funduszu; 

6)    (uchylony); 
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6a)   wygrane w grach hazardowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie 

przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na 

podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego; 

6b)   wygrane w turnieju gry w pokera prowadzonym przez uprawniony podmiot na 

podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego; 

7)   odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; 

8)   świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na 

podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia 

pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki 

porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie 

wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci; 

8a)  
(12)

 zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

8b)   jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860); 

9)   jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków 

zawodowych; 

9a)   zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub 

międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej 

organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; 

10)  wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do 

obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór; 

10a)   wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej 

reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz członka polskiej reprezentacji na 

igrzyska głuchych i światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych; 

11)  świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie 

przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania 
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wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

tych ustaw; 

  11a) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter 

pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, 

przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie tych ustaw; 

  11b) wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów 

lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, 

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy 

pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o 

bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, 

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych; 

12)  (uchylony); 

12a) (uchylony); 

13)  ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy 

narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność; 

14)  kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia 

służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z 

przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, 

w którym nastąpiło przeniesienie; 

14a)   wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez 

pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 

1926); 

15)  świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia: 

a)   niezawodowej służby wojskowej lub jej form równorzędnych, z wyjątkiem 

okresowej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej, 

b)  służby zastępczej 

- przyznane na podstawie odrębnych przepisów; 

16)  diety i inne należności za czas: 

a)  podróży służbowej pracownika, 

b)  podróży osoby niebędącej pracownikiem 
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- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez 

ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków 

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na 

obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13; 

17)   diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące 

czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do 

wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł; 

17a)   kwoty stanowiące zwrot kosztów przysługujący członkom Rady Mediów 

Narodowych; 

18)  dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy, do 

wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w 

przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 

19)  wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania 

pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 

kwoty 500 zł; 

20)  część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za 

granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 

nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w 

którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej 

oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej 

w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z 

zastrzeżeniem ust. 15; 

20a)  (uchylony); 

21)  (uchylony); 

22)  (uchylony); 

23)  (uchylony); 
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  23a) część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za 

granicą i uzyskujących dochody z tytułu: 

a)  stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży 

służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości 

oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 

tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było 

otrzymywane stypendium, 

b)  ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa 

w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach 

akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów; 

  23b) zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów 

stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, 

jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość 

przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw - 

do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości 

nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, 

jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest 

udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; 

przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio; 

23c)   dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności używanych do 

przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, wykonywanej łącznie przez okres 

przekraczający 183 dni w roku podatkowym, z wyjątkiem marynarzy zatrudnionych 

na: 

a)  holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej 

przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą 

morską, 
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b)  pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej 

przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą 

morską; 

24)   świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub 

świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 

ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt 1 i 

art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292), oraz środki finansowe na utrzymanie 

lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o 

których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na 

umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które 

osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej; 

25)  ryczałt energetyczny dla kombatantów; 

  25a) dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386); 

  25b) świadczenia pieniężne wypłacane osobom uprawnionym na podstawie ustawy z 

dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących 

cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 

1465 oraz z 2011 r. poz. 696); 

25c)   świadczenie pieniężne lub pomoc pieniężna przyznane na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220 oraz z 

2017 r. poz. 1386); 

26)   zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 

żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: 

a)  z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy 

związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez 

właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości, 

b)  z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 

6000 zł; 
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  26a) świadczenia otrzymane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze 

środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 

związku z zaistniałym zdarzeniem losowym; 

26b) kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, 

otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do 

tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej; 

27)  otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na: 

a)  rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych 

funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy 

aktywności, 

b)  doraźną lub okresową pomoc pieniężną dla kombatantów oraz pozostałych po nich 

członków rodzin ze środków, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego; 

28)  przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości 

wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu 

uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter 

rolny; 

29)  przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o 

gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele 

uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z 

realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce 

nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem 

postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę 

niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia 

nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją 

prawa pierwokupu; 

  29a) przychody uzyskane z tytułu: 

a)  odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 

2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 
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budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1067 oraz z 2017 r. poz. 1566), w tym z tytułu wywłaszczenia 

nieruchomości; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem 

postępowania wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od 

wysokości uzyskanego odszkodowania, 

b)  odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu, 

c)  odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4 

ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu; 

30)  przychody uzyskane z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz 

nieruchomości nabytych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w 

zamian za mienie pozostawione za granicą; 

30a) przychody uzyskane z tytułu: 

a)  realizacji prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o 

realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), przez 

osoby uprawnione na podstawie tej ustawy, 

b)  sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w 

związku z realizacją prawa do rekompensaty, o której mowa w lit. a, do wysokości 

odpowiadającej procentowemu udziałowi wartości tej rekompensaty w cenie 

nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego z dnia nabycia nieruchomości 

lub prawa użytkowania wieczystego; 

31)  (uchylony); 

32)  (uchylony); 

  32a) (uchylony); 

  32b) przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie 

przekraczają kwoty 6000 zł; 

33)  (uchylony); 
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34)  (uchylony); 

35)  (uchylony); 

36)  dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim 

następującym; 

37)  dochody z tytułu urządzania przez uprawniony podmiot mający siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo fantowe na 

podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów, o ile zostały 

przeznaczone na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów 

społecznie użytecznych; 

38)   świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich 

uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub 

spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł; 

[39)   stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie 

otrzymywane na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym lub stypendia 

przyznawane na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki oraz inne 

stypendia naukowe i stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania 

zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po 

zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, albo przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

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. 1530);] 

<39) stypendia i zapomogi, o których mowa w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz stypendia otrzymywane w ramach 

programów lub przedsięwzięć, o których mowa w art. 376 ust. 1 tej ustawy; 

w przypadku stypendiów przyznawanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną 

niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną zwolnienie ma 

zastosowanie, o ile zasady ich przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; 
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39a) stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. 

poz. 1530);> 

<39b) stypendia przyznawane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz 

instytuty badawcze, z ich funduszy stypendialnych; 

39c) stypendia, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201); 

39d) stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany 

stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta;> 

[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;] 

<40) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i osób uczestniczących w innych 

formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na 

podstawie przepisów o systemie oświaty oraz inne stypendia za wyniki w nauce, 

których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania;> 

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; 
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40c) zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

40d)   (uchylony); 

40e)   świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, przysługujące na podstawie 

art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600); 

41)  (uchylony); 

42)   (uchylony); 

43)  dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym 

na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba 

wynajmowanych pokoi nie przekracza 5; 

44)  przychody członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uzyskane z tytułu uczestnictwa 

w szkoleniach, akcjach ratowniczych i akcjach związanych z likwidowaniem klęsk 

żywiołowych; 

45)  świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o 

świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy 

przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001); 

46)  dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: 

a)  pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 

międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w 

tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji 

Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej 

deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami 

przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje 

wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest 

dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków 

bezzwrotnej pomocy oraz 

b)  podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej 

pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym 

podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj 

umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez 

niego programem; 
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  46a) dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z 

dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na 

rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 04.03.1968, z późn. zm.); 

  46b) przychody posłów wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu 

Europejskiego otrzymane na podstawie regulacji wewnętrznych Parlamentu 

Europejskiego na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez nich mandatu 

posła; 

47)  (uchylony); 

47a) dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD); 

  47b) (uchylony); 

47c) (uchylony); 

  47d) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia 

częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, 

agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych; 

47e)   kwoty umorzonych wierzytelności, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 9 maja 

2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2137); 

48)  (uchylony); 

49)   świadczenia otrzymane przez: 

a)  osoby wymienione w art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

207, 1948, 2003 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 624) z tytułu odprawy mieszkaniowej, 

b)  żołnierzy zawodowych z tytułu świadczenia mieszkaniowego, o którym mowa w 

art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy wymienionej w lit. a; 

49a)  
(13)

 ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu wypłacany na podstawie 

przepisów o Służbie Ochrony Państwa; 

50)  przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, 

do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni; 
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  50a)   wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w 

części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub 

udziałów w zyskach osoby prawnej; 

50b) przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących 

przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą 

prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez 

podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia 

z takiej spółki; 

51)   przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki 

zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich 

faktycznego wniesienia; 

52)  odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 

776); 

53)  wartość rekompensaty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów o 

zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz 

utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent; 

54)  (uchylony); 

55)  (uchylony); 

56)  (uchylony); 

57)  (uchylony); 

58)  wypłaty: 

a)  transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu 

emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na 

indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych 

kontach emerytalnych, 

b)  środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na 

rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, 

c)  środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z 

funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków 

na cele emerytalne dla pracowników - do pracowniczego programu emerytalnego, 

zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych 

- z zastrzeżeniem ust. 33; 
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  58a) dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w 

rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku 

z: 

a)  gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego, 

b)  wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po 

śmierci oszczędzającego, 

c)  wypłatą transferową 

- z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził 

oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że 

przepisy te przewidują taką możliwość; 

  58b) wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez oszczędzającego na 

indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego: 

a)  pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi indywidualne konta 

zabezpieczenia emerytalnego, 

b)  na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej, po 

śmierci oszczędzającego, 

c)  w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na indywidualne konto 

zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego; 

59)  wypłaty środków z otwartego funduszu emerytalnego na rzecz byłego 

współmałżonka członka tego funduszu, przekazane na rachunek tego współmałżonka 

w otwartym funduszu emerytalnym; 

59a) zapomoga pieniężna, o której mowa w ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o zapomodze 

pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie 

przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (Dz. U. poz. 852, z 2006 r. 

poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. poz. 219); 

  59b) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1778), członka otwartego funduszu emerytalnego przekazane na rzecz 

byłego współmałżonka na subkonto, o którym mowa w art. 40e tej ustawy; 

60)  (uchylony); 

[61)  kwoty umorzonych pożyczek studenckich lub kredytów studenckich udzielonych na 

podstawie przepisów o pożyczkach i kredytach studenckich;] 
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<61) kwoty umorzonych kredytów studenckich udzielonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;> 

UWAGA: 

pominięto pkt 62 – 144 

pominięto ust. 1a – 36 

 

Art. 22. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 – 9a 

[9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności: 

1)   twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, 

urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości 

audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, 

sztuki ludowej oraz dziennikarstwa; 

2)   badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej; 

3)   artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i 

estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, 

instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii; 

4)   w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i 

dźwięku, montażystów, kaskaderów; 

5)   publicystycznej.] 

<9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu: 

1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury 

krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, 

wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej 

i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, 

kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, 

sztuki ludowej oraz dziennikarstwa; 

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej 

i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki; 

3) produkcji audialnej i audiowizualnej; 

4) działalności publicystycznej; 
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5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, 

popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej; 

6) działalności konserwatorskiej; 

7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), do 

opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia; 

8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, 

badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności 

dydaktycznej.> 

10. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z 

zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzyskania 

przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Przepisy ust. 5 i ust. 5a pkt 

2 stosuje się odpowiednio. 

10a. Przepis ust. 10 stosuje się również, jeżeli podatnik udowodni, że w roku podatkowym 

łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, były wyższe niż 

kwota określona w ust. 9a. 

11. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 2, są niższe od 

wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, 

kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku 

koszty te mogą być przyjęte przez pracownika w wysokości wydatków faktycznie 

poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. 

11a. (uchylony). 

12. Do przychodów, o których mowa w art. 14, nie mają zastosowania koszty uzyskania 

przychodów określone w ust. 9. 

13. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 11 nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik 

otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty 

zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. 

 

Art. 26e. 

1. Podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 odlicza od 

podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty 

uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej 

"kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym 
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przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła określonego w art. 10 

ust. 1 pkt 3. 

2. Za koszty kwalifikowane uznaje się: 

1)    poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1, 

oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w 

jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w 

ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu; 

1a)   poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 

lit. a, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w 

ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej 

części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności 

badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi 

na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu; 

2)   nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością 

badawczo-rozwojową; 

2a)   nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego 

wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, 

w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych; 

[3)    ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub 

wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z 

późn. zm.), a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań 

naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;] 

<3 ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub 

wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w art. 7 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez 

niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;> 

4)   odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w 

prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z 

umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25 ust. 1 

i 4; 



- 67 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4a)   nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby 

prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z 

umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25; 

5)    koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa 

z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na: 

a)  przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, 

łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy, 

b)  prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub 

odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych 

organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i 

procesowego, 

c)  odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, 

prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru 

przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego 

zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, 

zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim 

zagranicznym organie, 

d)  opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych 

czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa 

ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w 

szczególności koszty walidacji patentu europejskiego. 

2a. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, 

o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2, za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane 

od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej 

wartości początkowej pozostają koszty wymienione w ust. 2 pkt 1-4a lub ust. 3a pkt 2. 

3. Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, 

zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności 

badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków 

i lokali będących odrębną własnością. 

3a. W przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, o 

którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 
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działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710, z 2016 r. poz. 1206 oraz z 2017 r. 

poz. 1089 i 2201), za koszty kwalifikowane, oprócz kosztów wymienionych w ust. 2-3, 

uznaje się także: 

1)   dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania 

przychodów, odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących odrębną 

własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; 

2)   koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań 

wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na 

chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż wymienione w ust. 2 pkt 

3 na warunkach rynkowych i wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzonej 

działalności badawczo-rozwojowej. 

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a pkt 1, jeżeli tylko część budowli, budynku lub 

lokalu jest wykorzystywana w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, za koszty 

kwalifikowane uznaje się odpisy amortyzacyjne w wysokości ustalonej od wartości 

początkowej budowli, budynku lub lokalu odpowiadającej stosunkowi powierzchni 

użytkowej wykorzystywanej w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do 

ogólnej powierzchni użytkowej tej budowli, tego budynku lub lokalu. 

3c. Wysokość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 3a, nie może przekroczyć 

10% przychodów podatnika, o którym mowa w ust. 3a, osiągniętych w roku podatkowym 

ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3. 

3d. 
(29)

 W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, będących mikroprzedsiębiorcą, 

małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. - Prawo przedsiębiorców, odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a 

oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2-3, natomiast w przypadku pozostałych 

podatników, o których mowa w ust. 3a, odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych 

w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1-4a, ust. 2a i 3: 

1)   jest dokonywane zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", w 

formie i na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 

651/2014; 

2)   stanowi pomoc, o której mowa w art. 25 lub art. 28 rozporządzenia nr 651/2014; 
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3)   podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014. 

3e. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, odliczenie: 

1)   kosztów wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1-4a, ust. 

2a i 3, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 651/2014, 

2)   
(30)

 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, dokonane przez podatnika będącego 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w przypadku, o którym mowa 

w art. 4 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 651/2014, 

–   stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej, która 

może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. 

3f. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, kwota, o którą został pomniejszony 

w roku podatkowym podatek dochodowy z tytułu odliczenia: 

1)   kosztów wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1-4a, ust. 

2a i 3, nie może przekroczyć dwukrotności kwot wymienionych w art. 4 ust. 1 lit. l 

rozporządzenia nr 651/2014; 

2)   50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, nie może przekroczyć dwukrotności kwoty 

wymienionej w art. 4 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 651/2014. 

3g. Intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć wartości określonych w: 

1)   art. 25 ust. 5-7 rozporządzenia nr 651/2014 - w przypadku pomocy, o której mowa w 

ust. 3e pkt 1; 

2)   art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014 - w przypadku pomocy, o której mowa w 

ust. 3e pkt 2. 

3h. Podatnik, o którym mowa w ust. 3a, nie może dokonywać odliczeń, o których mowa w 

ust. 3d, w przypadku gdy: 

1)   znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o której mowa w art. 2 pkt 18 

rozporządzenia nr 651/2014; 

2)   ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji 

Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem. 

3i. Podatnik, o którym mowa w ust. 3a, korzystający z odliczenia, o którym mowa w ust. 1, 

stanowiącego pomoc publiczną, jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu 

skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego, w terminie złożenia 

zeznania podatkowego, informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 
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kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1808 i 1948). 

3j. Odliczenie, o którym mowa w ust. 3d, jest dokonywane w okresie stosowania 

rozporządzenia nr 651/2014. 

3k. Do kosztów kwalifikowanych stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i 

wartości niematerialnych i prawnych przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45 nie stosuje się. 

[4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu 

wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub 

porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki.] 

<4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają 

odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie 

umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–

8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.> 

5. Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w 

jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku. 

6. Podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w 

odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w 

kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia. 

7. Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć: 

1)   
(31)

 w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, 

małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a; 

2)   w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a - 150% kosztów, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1-4a, ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w 

ust. 2 pkt 5; 

3)   w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.  

8. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty 

kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość 

dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - 

odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za 
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kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, 

w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. 

9. Przepisu ust. 8 zdanie drugie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu kwotę 

przysługującą mu zgodnie z art. 26ea. 

Art. 35. 

1. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane: 

1)   osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z 

zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent, 

[2)   jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne 

jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów,] 

<2) uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty 

naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe 

instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakłady pracy oraz inne jednostki 

organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów,> 

3)   organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy, 

3a)  wojewódzkie urzędy pracy - od świadczeń wypłacanych z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

4)   areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej 

tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, 

5)   spółdzielnie - od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, 

zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni, 

6)    oddziały Agencji Mienia Wojskowego - od wypłacanych żołnierzom świadczeń 

pieniężnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

7)   centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i 

motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828), 

8)   podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką - od świadczeń pieniężnych 

wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z 

dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, 

9)    (uchylony) 
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- pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa 

w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b. 

[2. Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia 

przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne 

należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, 

dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i 

wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w 

nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce.] 

3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala 

się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1e, z tym że w przypadku poboru zaliczek od 

emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty. 

3a. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, może wpłacić 

płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez 

płatnika. 

4. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę, o której mowa w 

art. 32 ust. 3, jeżeli zaliczkę pobierają płatnicy określeni w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, a podatnik 

przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w 

którym zaczął osiągać takie dochody, złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego 

wzoru, że nie osiąga równocześnie innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 30-

30c oraz art. 30e. Przepis art. 27 ust. 1b pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

5. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a, pobiera się, stosując 

najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, 

pomniejszoną o kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3. Przepisy art. 27 ust. 1b pkt 2 i art. 

32 ust. 1e stosuje się odpowiednio. 

6. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 8, pobiera się, stosując 

najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 3-8, 

zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, 

pobranej w tym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika. 
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10. Płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie 

do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 

4, sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego 

wzoru, i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika 

wykonuje swoje zadania. 

11. (uchylony). 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) 

 

Art. 4a. 

1. Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej nabywa na okres 5 lat osoba, która 

ukończyła: 

1)   szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej albo 

2)   szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej 

- zwane dalej "szkoleniami". 

2. Ukończenie szkoleń stwierdzają odpowiednio zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

inspektorów ochrony przeciwpożarowej albo zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej. 

3. Okres 5 lat, na który nabywa się uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej, liczy 

się od dnia wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

4. Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w 

okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej. 

5. Szkolenia prowadzą szkoły Państwowej Straży Pożarnej, ośrodki szkolenia Państwowej 

Straży Pożarnej oraz instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej. 

6. Szkolenia na potrzeby ochrony przeciwpożarowej podmiotów organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych prowadzi Wojskowa 

Ochrona Przeciwpożarowa. 

7. Programy szkoleń opracowuje i zatwierdza Komendant Główny Państwowej Straży 

Pożarnej. 

8. Za szkolenia pobiera się opłatę. 
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9. Opłata za szkolenie wynosi do 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym szkolenie, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 

1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138 i 357). 

10. Informację o wysokości opłaty za szkolenie podmioty, o których mowa w ust. 5, 

zamieszczają na swojej stronie internetowej. 

11. Opłata za szkolenie stanowi: 

1)   w przypadku ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej - przychód funduszu 

wojewódzkiego, o którym mowa w art. 19g pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567 oraz z 2018 r. 

poz. 106 i 138); 

[2)   w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - przychód, o którym mowa w art. 

98 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398);] 

<2) w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – przychód, o którym mowa 

w art. 406 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. …);> 

3)   w przypadku szkół Państwowej Straży Pożarnej prowadzonych przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych - przychód, o którym mowa w art. 11a ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 

2018 r. poz. 62); 

4)   w przypadku pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej - przychód funduszu 

szkoły Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 19g pkt 3 ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej; 

5)   w przypadku instytutów badawczych Państwowej Straży Pożarnej - przychód, o 

którym mowa w art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201). 

12. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakresy szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego 

inspektorów ochrony przeciwpożarowej, 
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2)   elementy programów szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia 

aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej, 

3)   wzór: 

a)  zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, 

b)  zaświadczenia o ukończeniu szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony 

przeciwpożarowej, 

4)   sposób i tryb wnoszenia opłaty za szkolenie 

- kierując się rodzajem zadań przewidzianych dla osób wykonujących czynności z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 4 ust. 1, potrzebą zachowania 

standardów merytorycznych i dydaktycznych szkoleń oraz zapewnienia jednolitości 

programów szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wydawanych 

zaświadczeń, a także sprawności organizacji rekrutacji na szkolenia. 

 

Art. 11j. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 – 16 

17. Opłata za szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

stanowi: 

1)   w przypadku ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej - przychód funduszu 

wojewódzkiego, o którym mowa w art. 19g pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

Państwowej Straży Pożarnej; 

[2)   w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - przychód, o którym mowa w art. 

98 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;] 

<2) w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – przychód, o którym mowa 

w art. 406 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce;> 

3)   w przypadku szkół Państwowej Straży Pożarnej prowadzonych przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych - przychód, o którym mowa w art. 11a ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

4)   w przypadku pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej - przychód funduszu 

szkoły Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 19g pkt 3 ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej; 
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5)   w przypadku instytutów badawczych Państwowej Straży Pożarnej - przychód, o 

którym mowa w art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych. 

18. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zapewnia taką liczbę szkoleń dla 

rzeczoznawców, która umożliwia rzeczoznawcom realizację obowiązku samodzielnego 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych w sposób, o którym mowa w ust. 7. 

19. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór zawiadomienia, którym rzeczoznawca informuje Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej o szkoleniach dla rzeczoznawców, w których brał udział, 

2)   wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla rzeczoznawców, 

3)   sposób i tryb wnoszenia opłaty za szkolenie dla rzeczoznawców 

- kierując się zapewnieniem właściwego sposobu dokumentowania odbycia szkolenia 

przez rzeczoznawcę, a także sprawności organizacji rekrutacji na szkolenia. 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1204, z późn. zm.) 

Art. 10. 

1. Do zadań Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej należy: 

1)   kierowanie pracą Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej; 

2)   kierowanie krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym, a w szczególności: 

a)  dysponowanie podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

kraju poprzez swoje stanowisko kierowania, 

b)  ustalanie zbiorczego planu sieci podmiotów krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego, 

c)  ustalanie planu rozmieszczania na obszarze kraju sprzętu specjalistycznego w 

ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 

d)  dysponowanie odwodami operacyjnymi i kierowanie ich siłami, 

e)  dowodzenie działaniami ratowniczymi, których rozmiary lub zasięg przekraczają 

możliwości sił ratowniczych województwa, 

f)  organizowanie centralnego odwodu operacyjnego oraz przeprowadzanie inspekcji 

gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 

których siły i środki tworzą centralny odwód operacyjny, 
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g)  analizowanie działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego, 

h)  ustalanie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 

3)   analizowanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; 

4)   inicjowanie przedsięwzięć oraz prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej i ratownictwa; 

5)   organizowanie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach 

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej; 

[5a)  uzgadnianie opracowanych i przekazanych przez komendantów szkół Państwowej 

Straży Pożarnej programów nauczania dla zawodów inżynier pożarnictwa i technik 

pożarnictwa oraz programów kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie 

przeszkolenia zawodowego;] 

<5a) uzgadnianie opracowanych i przekazanych przez komendantów szkół 

Państwowej Straży Pożarnej programów studiów lub programów nauczania dla 

zawodów inżynier pożarnictwa i technik pożarnictwa oraz programów studiów 

podyplomowych w zakresie przeszkolenia zawodowego;> 

5b)  opracowywanie i zatwierdzanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego 

oraz sprawowanie nadzoru w zakresie dydaktycznym nad ich realizacją; 

5c)  nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny służby w Państwowej Straży 

Pożarnej; 

5d)  opracowywanie i zatwierdzanie programu szkolenia inspektorów ochrony 

przeciwpożarowej oraz programu szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony 

przeciwpożarowej; 

6)   inicjowanie oraz przygotowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa; 

7)   powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i nadzór nad ich działalnością; 

8)   ustalanie programów i zasad szkolenia pożarniczego dla jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 2-6 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736); 

9)   wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i 

ratownictwa; 
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10)  współdziałanie z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

11)  prowadzenie współpracy międzynarodowej, udział w przygotowywaniu i 

wykonywaniu umów międzynarodowych w zakresie określonym w ustawach i w tych 

umowach oraz kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do 

akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących 

Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych; 

12)  wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w Państwowej Straży Pożarnej 

w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii 

technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, 

mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w 

przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego; 

13)  organizowanie krajowych oraz międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych; 

14)  ustalanie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej 

Straży Pożarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego; 

15)  organizowanie działalności sportowej i ustalanie regulaminów sportowych zawodów 

pożarniczych oraz innych zawodów dla strażaków; 

16)  realizowanie zadań, wynikających z innych ustaw. 

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sprawuje nadzór nad: 

1)   Szkołą Główną Służby Pożarniczej, w zakresie wykonywania przez nią zadań 

jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej; 

2)   
(3)

 pozostałymi szkołami, instytutami badawczymi Państwowej Straży Pożarnej oraz w 

zakresie dydaktycznym nad ośrodkami szkolenia w komendach wojewódzkich 

Państwowej Straży Pożarnej; 

3)   Centralnym Muzeum Pożarnictwa. 

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej kontroluje działania organów i jednostek 

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 

4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest przełożonym strażaków pełniących 

służbę w Państwowej Straży Pożarnej. 

5. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ustali, w drodze zarządzenia, sposób 

przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego. 
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6. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ustali, w drodze zarządzenia, ramowy 

regulamin służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz 

regulamin musztry i ceremoniał pożarniczy. 

 

Art. 17. 

[1. Organizację i zakres działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie jako 

szkoły wyższej oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora oraz wyznaczania, wyboru i 

odwoływania prorektorów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).] 

<1. Organizację i zakres działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie 

jako szkoły wyższej oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora i osoby pełniącej 

w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni 

jako jednostki organizacyjnej właściwej służby oraz tryb powierzania funkcji 

kierowniczych strażakom pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli 

akademickich reguluje ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. …).> 

2. Komendantów pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców powołuje 

spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej. 

Art. 35. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 – 11 

[12.  Czas służby oraz rozkład czasu służby strażaka pełniącego służbę na stanowisku 

nauczyciela akademickiego, w zakresie wynikającym z wykonywania obowiązków 

dydaktycznych i naukowych, określonych w planach studiów i programach nauczania, 

regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2183 i 2201).] 

<12. Strażaka pełniącego służbę na stanowisku nauczyciela akademickiego obowiązuje 

zadaniowy system czasu służby. Wymiar zajęć dydaktycznych oraz zasady 

prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych reguluje ustawa 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.> 
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<13. Strażak pełniący służbę na stanowisku nauczyciela akademickiego może być 

wyznaczony do pełnienia, w dowolnym czasie, dyżuru trwającego nie dłużej niż 

24 godziny, po którym następują 24 godziny wolne od służby.> 

 

Art. 36a. 

1. Strażacy podlegają okresowemu opiniowaniu służbowemu, które ma na celu: 

1)   stworzenie podstaw do określenia indywidualnego programu rozwoju zawodowego; 

2)   motywowanie do rzetelnego i sprawnego wykonywania przez strażaków obowiązków 

i zadań wymienionych w powierzonym zakresie obowiązków służbowych na danym 

stanowisku; 

3)   ustalenie przydatności do służby, ocenę wywiązywania się z obowiązków służbowych 

oraz przydatności na zajmowanym stanowisku; 

4)   wyłanianie kandydatów do mianowania i powołania na wyższe stanowiska służbowe 

oraz awansowania na wyższe stopnie służbowe. 

2. 
(16)

 W przypadku strażaków - nauczycieli i nauczycieli akademickich opiniowanie 

służbowe dotyczy również wywiązywania się z obowiązków określonych [w ustawie z 

dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym] <w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce> (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 

2260), ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 

1954, 1985 i 2169) oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 59) 

UWAGA: 

pominięto ust. 3 – 12 

Art. 71e. 

1. Urlopów, o których mowa w art. 71, 71a, 71c i 71d, udziela się w dni, które są dla strażaka 

dniami służby lub dyżuru, z wyjątkiem dyżuru domowego, o którym mowa w art. 35 ust. 

8, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu służby, w wymiarze godzinowym, 

odpowiadającym dobowemu wymiarowi jego czasu służby lub dyżuru w danym dniu. 

Dzień urlopu odpowiada 8 godzinom służby lub dyżuru. 

<1a. Strażakowi pełniącemu służbę na stanowisku nauczyciela akademickiego do 

urlopów, o których mowa w art. 71 i art. 71a, nie wlicza się dni, które są dniami 

wolnymi od służby w codziennym rozkładzie czasu służby.> 
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2. Do urlopów, o których mowa w art. 71 i 71a, w zakresie nieuregulowanym niniejszą 

ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy. 

Art. 87. 

1. Strażacy otrzymują następujące dodatki do uposażenia: 

1)   dodatek za stopień; 

2)   dodatek służbowy; 

2a)  dodatek motywacyjny; 

3)   (uchylony); 

4)   dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo 

miejscem pełnienia służby; 

<4a) dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji, o których mowa w art. 17 ust. 1.> 

5)   (uchylony). 

2. Dodatkami do uposażenia o charakterze stałym są dodatki ustalone w stawkach 

miesięcznych. 

3. Strażak przeniesiony na stanowisko, na którym pobierane dotychczas dodatki do 

uposażenia o charakterze stałym nie przysługują lub przysługują w niższej stawce, 

zachowuje przez okres 12 miesięcy prawo do tych dodatków według stawek 

obowiązujących przed przeniesieniem, w pełnej wysokości, jeżeli przeniesienie nastąpiło 

wskutek: 

1)   utraty zdolności do służby na danym stanowisku, spowodowanej wypadkiem 

pozostającym w związku z pełnieniem służby lub chorobą powstałą w związku ze 

szczególnymi warunkami tej służby; 

2)   orzeczenia całkowitej niezdolności do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku 

przez komisję lekarską, jeżeli nie ma możliwości przeniesienia na stanowisko 

równorzędne; 

3)   likwidacji zajmowanego stanowiska, jeżeli nie ma możliwości przeniesienia na 

stanowisko równorzędne. 

Art. 93. 

1. Strażakowi przysługują następujące świadczenia pieniężne: 

1)   zasiłek na zagospodarowanie; 

2)   nagrody oraz zapomogi; 

3)   nagrody jubileuszowe; 



- 82 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4)   dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza 

obowiązki służbowe; 

4a)  rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby, o którym mowa w art. 35 ust. 9; 

5)   należności za podróże i przeniesienia służbowe; 

<5a) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w art. 35 

ust. 12;> 

6)   świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby. 

2. W razie śmierci strażaka lub członka jego rodziny, przysługują: 

1)   zasiłek pogrzebowy; 

2)   odprawa pośmiertna. 

<Art. 97d. 

Strażakom pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich przysługuje 

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w art. 35 ust. 12, 

w wysokości i na warunkach określonych dla nauczycieli akademickich w ustawie z dnia 

3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.> 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 

i 2361) 

Art. 9a. 

1. Tworzy się Centralną Komisję Egzaminacyjną z siedzibą w Warszawie. 

2. Do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy w szczególności: 

1)   przygotowywanie i ustalanie materiałów egzaminacyjnych, w szczególności zadań i 

arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu 

maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

2)   przygotowywanie i ustalanie zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w celu zapewnienia porównywalności oceniania; 

3)   opracowywanie i ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej informatorów zawierających w szczególności przykładowe 

zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym, 
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egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminach eksternistycznych, 

o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, wraz z rozwiązaniami; 

4)   organizowanie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych; realizację wybranych 

zadań w zakresie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych dyrektor Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej może powierzyć dyrektorom okręgowych komisji 

egzaminacyjnych, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na racjonalność wydatków 

związanych z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, 

o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

5)   analizowanie wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 i 3, a także składanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 

wychowania corocznych sprawozdań dotyczących wyników tych egzaminów; 

[5a)  współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.);] 

<5a) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

w zakresie, o którym mowa w art. 357 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …);> 

6)   przygotowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, 

materiałów szkoleniowych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów; 

7)   współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie egzaminowania; 

8)   inicjowanie lub organizowanie badań, analiz i testów diagnostycznych oraz 

opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie egzaminowania; 

9)   realizowanie porozumień międzynarodowych i międzyresortowych w zakresie 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

10)  ogłaszanie każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej: 

a)  komunikatów w sprawie: 

–  harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 

terminie głównym i terminie dodatkowym, a w przypadku egzaminu maturalnego - 
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również w terminie poprawkowym, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w 

tym: 

--         terminów ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

--         terminów przekazywania szkołom wyników egzaminu ósmoklasisty i części 

pisemnej egzaminu maturalnego oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i 

zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, 

--         terminów przekazywania szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 

ustawy - Prawo oświatowe, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo 

oświatowe, wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz 

terminów przekazywania szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy 

- Prawo oświatowe, i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w 

zawodzie oraz terminów przekazywania szkołom dyplomów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe, 

–  materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie 

ósmoklasisty, egzaminie maturalnym, egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w 

zawodzie oraz egzaminach eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, a 

także listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków 

programowania - w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki, 

–  szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, do 

potrzeb osób, o których mowa w art. 44zzr, art. 44zzzf i art. 44zzzh, 

b)  informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu 

maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3. 

 

Art. 9c. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania tworzy, w drodze rozporządzenia, 

okręgowe komisje egzaminacyjne oraz określa ich zasięg terytorialny. 



- 85 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1a. Okręgowe komisje egzaminacyjne podlegają Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

2. Do zadań okręgowej komisji egzaminacyjnej należy w szczególności: 

1)   przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

2)   przygotowywanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 

10 ust. 1 i 3, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną; 

3)   przygotowywanie propozycji zadań do informatorów, o których mowa w art. 9a ust. 2 

pkt 3, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną; 

4)   przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań w zakresie określonym przez 

Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ich ochronę przed 

nieuprawnionym ujawnieniem; 

5)   analizowanie wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

6)   opracowywanie i przekazywanie: 

a)  dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły i kuratorom oświaty sprawozdań 

z przeprowadzonego egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

b)  kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów 

eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3; 

7)   prowadzenie ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym 

właściwością danej okręgowej komisji egzaminacyjnej; 

8)   szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów; 

9)   udzielanie szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo 

oświatowe, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, upoważnień 

do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem 

systemu elektronicznego, o których mowa w art. 44zzzl ust. 1; 

10)  współpraca z innymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi; 
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11)  współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny 

okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawach związanych z przeprowadzaniem 

egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 

10 ust. 1 i 3; 

[11a)  współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie, o 

którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym;] 

<11a) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

w zakresie, o którym mowa w art. 357 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;> 

12)  wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

UWAGA: 

pominięto ust. 2 a – 12 

 

Art. 93. 

1. Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe 

potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej: 

1)   świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną 

działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o 

przyjęcie na studia wyższe w tych państwach; 

2)   dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International 

Baccalaureate Organization w Genewie; 

3)   dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z 

Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 

czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10). 

2. Świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne 

uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, 

uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych. 
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3. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane 

za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego 

terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji 

administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie 

podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe 

lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o 

przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania 

świadectwa lub innego dokumentu. 

[4. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo w ust. 3, 

uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na określone kierunki studiów wyższych w państwie 

jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej 

uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program 

kształcenia kierunki studiów wyższych albo może być uznane za dokument potwierdzający 

w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub 

podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych.] 

<4. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 

w ust. 3, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia na określonym kierunku 

w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza 

w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia takie 

same lub podobne ze względu na program studiów albo może być uznane za 

dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się 

o przyjęcie na studia takie same lub podobne ze względu na program studiów.> 

 

 

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 

650 i 651) 

Art. 29. 

1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie 

drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one 

oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to 

inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. 

1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez 

nadleśniczego. 
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2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie 

w miejscach oznakowanych. 

3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą wykonujących czynności 

służbowe lub gospodarcze: 

1)   pracowników nadleśnictw; 

2)   osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne 

Lasów Państwowych; 

3)   osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie; 

4)   funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz 

funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek 

publiczny; 

5)   osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek 

zlokalizowanych na obszarach leśnych; 

6)   właścicieli lasów we własnych lasach; 

7)   osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów; 

[8)   pracowników leśnych jednostek naukowych, instytutów badawczych i 

doświadczalnych, w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z 

zakresu leśnictwa i ochrony przyrody;] 

<8) pracowników podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), 

w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa 

i ochrony przyrody;> 

<8a) osób biorących udział w kształceniu kadr dla leśnictwa, w związku 

z prowadzeniem zajęć szkoleniowych;> 

9)   wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków 

Krajobrazowych; 

10)  osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub 

inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3. 

4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie 

wymagają zgody właściciela lasu. 
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USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1036 i 1162) 

Art. 4a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), zwanej dalej 

"ustawą o rachunkowości"; 

2)   składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, 

pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której 

mowa w art. 16g ust. 3; 

3)   przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego; 

4)   zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo 

wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i 

niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań 

gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo 

samodzielnie realizujące te zadania; 

5)   programie restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw - oznacza to restrukturyzację na 

podstawie ustaw: 

a)  z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do 

funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach 

i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. poz. 1112, z późn. zm.)
(2)

, 

b)  z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału 

obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2011), 

c)  z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1752), 

d)  z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2017 r. poz. 

680 i 1529), 

e)  z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. poz. 1196, 

z późn. zm.), 
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f)  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 164); 

5a)  postępowaniu restrukturyzacyjnym - oznacza to postępowanie restrukturyzacyjne w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149 i 398); 

6)  urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla 

podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; 

7)   ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 

650); 

8)   ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 2008 

r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834); 

9)   (uchylony); 

9a)  samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o 

ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, 

konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z 

wyjątkiem: 

a)  pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części 

przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: 

–  klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: 

wielozadaniowy, van lub 

–  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, 

b)  pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i 

nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne 

elementy pojazdu, 

c)  pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są 

również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących 

przeznaczeń: 

–  agregat elektryczny/spawalniczy, 

–  do prac wiertniczych, 

–  koparka, koparko-spycharka, 

–  ładowarka, 
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–  podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, 

–  żuraw samochodowy, 

d)  pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a 

ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług; 

10)  małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży 

(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim 

roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 

euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 

poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; 

11)  zagranicznym zakładzie - oznacza to: 

a)  stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium 

jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego 

państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo 

miejsce wydobywania bogactw naturalnych, 

b)  plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego 

państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa, 

c)  osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium 

jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma 

pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie 

wykonuje 

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej; 

12)  certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla 

celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa 

miejsca siedziby podatnika; 

13)  ubezpieczycielu - rozumie się przez to zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji 

prowadzący działalność na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

14)   spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 21; 

15)  rachunku zbiorczym - oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.); 
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16)  udziale (akcji) - oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o 

której mowa w art. 1 ust. 3; 

16a)   wartości emisyjnej udziałów (akcji) - oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały 

(akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym 

dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów 

(akcji); 

17)  wspólniku - oznacza to również akcjonariusza; 

18)  kapitale zakładowym - oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w 

art. 1 ust. 3; 

19)  udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o 

których mowa w art. 1 ust. 3; 

20)  objęciu udziału (akcji) - oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o której 

mowa w art. 1 ust. 3, ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce; 

21)   spółce - oznacza to: 

a)  spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie 

statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251), 

b)  spółkę kapitałową w organizacji, 

c)  spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, 

jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana 

jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich 

dochodów bez względu na miejsce ich osiągania; 

22)   pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

23)  komercjalizowanej własności intelektualnej - oznacza to: 

a)  patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, 

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu 

scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa - 
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określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 776), 

b)  autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, 

c)  równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania 

w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how), 

d)  prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych w lit. a-c na podstawie 

umowy licencyjnej; 

24)  podmiocie komercjalizującym - oznacza to: 

[a)  uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650 i 730), 

b)  spółkę utworzoną na podstawie art. 86a ust. 1 lub art. 86b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,] 

<a uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), 

b) spółkę utworzoną na podstawie art. 149 ust. 1 lub art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,> 

c)  Polską Akademię Nauk lub jej instytut naukowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201), 

d)  spółkę utworzoną na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

Polskiej Akademii Nauk, 

e)  instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736), 

f)  spółkę utworzoną na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych, 

g)  twórcę uprawnionego do praw lub wartości wymienionych w pkt 23 lit. a-c, a także 

zawarcia umowy licencyjnej, o której mowa w pkt 23 lit. d, 

h)  międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, 

działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

-   jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną; 

25)  krótkiej sprzedaży - oznacza to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 

r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka 

kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); 
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26)  działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania 

naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu 

zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych 

zastosowań; 

[27)  badaniach naukowych - oznacza to: 

a)  badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne 

podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach 

zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie 

komercyjne, 

b)  badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, 

zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, 

c)  badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 

umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub 

wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; 

badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, 

budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym 

istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a 

także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania 

dowodu w przypadku technologii generycznych; 

28)  pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie 

dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności 

gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i 

projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z 

wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do 

produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych 

operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności: 

a)  opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i 

walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu 

stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem 

jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których 

ostateczny kształt nie został określony, 

b)  opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do 

celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi 
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produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie 

do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna;] 

<27) badaniach naukowych – oznacza to: 

a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

28) pracach rozwojowych – oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 

ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;> 

29)   rzeczywistym właścicielu - oznacza to podmiot otrzymujący daną należność dla własnej 

korzyści, niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym 

podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części danej należności innemu 

podmiotowi; 

30)   ustawie o funduszach inwestycyjnych - oznacza to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z późn. zm.); 

31)   nabytych wierzytelnościach banku hipotecznego - oznacza to nabyte przez bank 

hipoteczny, w celu emisji listów zastawnych, od innych banków wierzytelności z tytułu 

udzielonych przez nie kredytów; 

32)   odpisie na straty kredytowe - oznacza to odpis na oczekiwane straty kredytowe z tytułu 

składnika aktywów finansowych, utworzony na: 

a)  udzielony kredyt (pożyczkę) lub 

b)  udzielone gwarancje (poręczenia) spłaty kredytu (pożyczki), lub 

c)  nabyte wierzytelności banku hipotecznego 

- przez jednostki, które na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości 

sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 

Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o 

rachunkowości. 
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Art. 17. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy: 

[1)   dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów 

przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, 

piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub 

dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody 

jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, 

uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego;] 

<1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów 

przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, 

winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych 

o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo 

z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; 

zwolnieniem objęte są jednak dochody podmiotów, o których mowa w art. 7 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego;> 

1a)  dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach 

określonych w art. 17a-17k; 

2)   dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż 

wymienione w tych przepisach. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1b – 12 

Art. 18d. 

1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od 

podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów 

poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami 
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kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty 

dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków 

kapitałowych. 

2. Za koszty kwalifikowane uznaje się: 

1)    poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz 

sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w 

jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w 

ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu; 

1a)   poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 

lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz 

sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w 

jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-

rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na 

podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu; 

2)   nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością 

badawczo-rozwojową; 

2a)   nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego 

wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, 

w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych; 

[3)    ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub 

wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z 

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

także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, 

na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;] 

<3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub 

wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez 

niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;> 
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4)   odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w 

prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z 

umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 

i 4; 

4a)   nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby 

prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z 

umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 

i 4; 

5)    koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa 

z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na: 

a)  przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, 

łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy, 

b)  prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub 

odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych 

organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i 

procesowego, 

c)  odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, 

prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru 

przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego 

zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, 

zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim 

zagranicznym organie, 

d)  opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych 

czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa 

ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w 

szczególności koszty walidacji patentu europejskiego. 

2a. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, 

o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3, za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane 

od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej 

wartości początkowej pozostają koszty wymienione w ust. 2 pkt 1-4a lub ust. 3a pkt 2. 

3. Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, 

zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych 
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oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności 

badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków 

i lokali będących odrębną własnością. 

3a. W przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, o 

którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 

działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141), za koszty kwalifikowane, oprócz 

kosztów wymienionych w ust. 2-3, uznaje się także: 

1)   dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania 

przychodów, odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących odrębną 

własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; 

2)   koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań 

wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na 

chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż wymienione w ust. 2 pkt 

3 na warunkach rynkowych i wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzonej 

działalności badawczo-rozwojowej. 

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a pkt 1, jeżeli tylko część budowli, budynku lub 

lokalu jest wykorzystywana w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, za koszty 

kwalifikowane uznaje się odpisy amortyzacyjne w wysokości ustalonej od wartości 

początkowej budowli, budynku lub lokalu odpowiadającej stosunkowi powierzchni 

użytkowej wykorzystywanej w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do 

ogólnej powierzchni użytkowej tej budowli, tego budynku lub lokalu. 

3c. Wysokość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 3a, nie może przekroczyć 

10% przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych podatnika, o którym 

mowa w ust. 3a, osiągniętych w roku podatkowym. 

3d. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, będących mikroprzedsiębiorcą, 

małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. - Prawo przedsiębiorców, odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a 

oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2-3, natomiast w przypadku pozostałych 

podatników, o których mowa w ust. 3a, odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych 

w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1-4a, ust. 2a i 3: 

1)   jest dokonywane zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 
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26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", w 

formie i na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 

651/2014; 

2)   stanowi pomoc, o której mowa w art. 25 lub art. 28 rozporządzenia nr 651/2014; 

3)   podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014. 

3e. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, odliczenie: 

1)   kosztów wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1-4a, ust. 

2a i 3, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 651/2014, 

2)    50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, dokonane przez podatnika będącego 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w przypadku, o którym mowa 

w art. 4 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 651/2014 

–   stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej, która 

może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. 

3f. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, kwota, o którą został pomniejszony 

w roku podatkowym podatek dochodowy z tytułu odliczenia: 

1)   kosztów wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1-4a, ust. 

2a i 3, nie może przekroczyć dwukrotności kwot wymienionych w art. 4 ust. 1 lit. i 

rozporządzenia nr 651/2014; 

2)   50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, nie może przekroczyć dwukrotności kwoty 

wymienionej w art. 4 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 651/2014. 

3g. Intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć wartości określonych w: 

1)   art. 25 ust. 5-7 rozporządzenia nr 651/2014 - w przypadku pomocy, o której mowa w 

ust. 3e pkt 1; 

2)   art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014 - w przypadku pomocy, o której mowa w 

ust. 3e pkt 2. 

3h. Podatnik, o którym mowa w ust. 3a, nie może dokonywać odliczeń, o których mowa w 

ust. 3d, w przypadku gdy: 

1)   znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o której mowa w art. 2 pkt 18 

rozporządzenia nr 651/2014; 

2)   ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji 

Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem. 



- 101 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3i. Podatnik, o którym mowa w ust. 3a, korzystający z odliczenia, o którym mowa w ust. 1, 

stanowiącego pomoc publiczną, jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu 

skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego, w terminie złożenia 

zeznania podatkowego, informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 

2018 r. poz. 362). 

3j. Odliczenie, o którym mowa w ust. 3d, jest dokonywane w okresie stosowania 

rozporządzenia nr 651/2014. 

3k. Do kosztów kwalifikowanych stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i 

wartości niematerialnych i prawnych przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się. 

[4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu 

wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub 

porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki.] 

<4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają 

odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie 

umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–

8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.> 

5. Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w 

jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem 

dochodowym. 

5a. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany w 

zeznaniu, o którym mowa w art. 27, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te 

okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, 

które zostały mu zwrócone, a w razie poniesienia straty - do jej zmniejszenia o tę kwotę. 

6. Podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w 

odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w 

kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia. 

7. Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć: 

1)    w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, 

małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a; 
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2)   w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a - 150% kosztów, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w 

ust. 2 pkt 5; 

3)   w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3. 

8. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty 

kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość 

dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - 

odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za 

kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, 

w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. 

9. Przepisu ust. 8 zdanie drugie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu kwotę 

przysługującą mu zgodnie z art. 18da. 

 

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja 

Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Dz. U. poz. 200 oraz 

z 1998 r. poz. 1115) 

Art. 2. 

1. Uniwersytet z dniem włączenia Akademii, oprócz dotychczasowej działalności: 

1)   prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, 

2)   prowadzi działalność leczniczą, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 12 

września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 oraz z 1992 r. Nr 

54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314), 

3)   
(1)

 uczestniczy w sprawowaniu opieki zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 

zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 i z 1992 r. Nr 63, poz. 315). 

[2. Nadzór nad Uniwersytetem w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1, sprawuje 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej. 

3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1: 

1)   przyznaje dotacje i środki z budżetu państwa, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 

oraz art. 152 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym, 
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2)   wykonuje uprawnienia właściwego ministra, związane z przyznawaniem środków na 

finansowanie badań naukowych określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28).] 

 

 

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1191) 

[Art. 15a. 

Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w 

opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy 

dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją 

opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.] 

 

<Art. 15a. 

1. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. 

Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej 

obrony, autor może ją opublikować, chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego. 

2. Podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), może korzystać bez 

wynagrodzenia i bez konieczności uzyskania zgody autora z utworu stworzonego 

przez studenta lub osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora w wyniku 

wykonywania obowiązków związanych z odbywaniem studiów lub 

przygotowywaniem rozprawy doktorskiej, udostępniać utwór ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz korzystać z utworów 

znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych, w celu sprawdzania 

z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może korzystać z prac 

dyplomowych i rozpraw doktorskich znajdujących się w prowadzonych przez niego 

bazach danych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego utrzymania 

i rozwoju tych baz oraz współpracujących z nimi systemów informatycznych.> 
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Art. 27. 

[1. Instytucje oświatowe, uczelnie oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260) 

mogą na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w 

celu prowadzenia badań naukowych, korzystać z rozpowszechnionych utworów w 

oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne 

utwory lub fragmenty większych utworów.] 

<1. Instytucje oświatowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–

8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogą na 

potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu 

prowadzenia działalności naukowej korzystać z rozpowszechnionych utworów 

w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione 

drobne utwory lub fragmenty większych utworów.> 

2. W przypadku publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym korzystanie, o którym mowa w ust. 

1, jest dozwolone wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, nauczających 

lub prowadzących badania naukowe, zidentyfikowanych przez podmioty wymienione w 

ust. 1. 

Art. 35
10

. 

1. Utworami niedostępnymi w obrocie handlowym są utwory opublikowane w książkach, 

dziennikach, czasopismach lub w innych formach publikacji drukiem, jeżeli utwory te nie 

są dostępne dla odbiorców w obrocie za zezwoleniem uprawnionych, którym przysługują 

autorskie prawa majątkowe do tych utworów w zakresie pól eksploatacji wymienionych w 

ust. 2, ani w postaci egzemplarzy wprowadzanych do obrotu w liczbie zaspokajającej 

racjonalne potrzeby odbiorców ani w drodze ich udostępniania publicznego w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Przy 

określaniu dostępności utworów nie uwzględnia się obrotu egzemplarzami utworów, 

wobec których miało miejsce wyczerpanie prawa, o którym mowa w art. 51 ust. 3. 

[2. Archiwa, instytucje oświatowe, uczelnie, jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz instytucje kultury mogą, na 

podstawie umowy zawartej z wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego organizacją zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi, zwielokrotniać znajdujące się w ich zbiorach utwory niedostępne w obrocie 
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handlowym opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 

dniem 24 maja 1994 r. oraz udostępniać je publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Przepis art. 35
5 

ust. 3 stosuje się 

odpowiednio.] 

<2. Archiwa, instytucje oświatowe, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–

8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz 

instytucje kultury mogą, na podstawie umowy zawartej z wyznaczoną przez ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organizacją 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, zwielokrotniać znajdujące się w ich 

zbiorach utwory niedostępne w obrocie handlowym opublikowane po raz pierwszy 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 24 maja 1994 r. oraz 

udostępniać je publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Przepis art. 355 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio.> 

3. Organizację zbiorowego zarządzania, o której mowa w ust. 2, uważa się za upoważnioną 

do zarządzania prawami uprawnionych, o których mowa w ust. 1, którzy jej takiego 

upoważnienia nie udzielili, jeżeli utwór został wpisany do wykazu utworów 

niedostępnych w obrocie handlowym, a uprawnieni w ciągu 90 dni od dnia ujawnienia 

wpisu nie zgłosili tej organizacji pisemnego sprzeciwu wobec zarządzania przez nią ich 

prawami. 

4. Uprawnieni, o których mowa w ust. 1, którzy nie zgłosili sprzeciwu zgodnie z ust. 3, mogą 

po upływie terminu określonego w tym przepisie zrzec się w odniesieniu do określonych 

utworów, pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania, o której mowa w ust. 2, 

składając jej pisemne oświadczenie o ustaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, z 

trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 

Organizacja ta niezwłocznie zawiadamia pisemnie o takim oświadczeniu ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podmioty, o 

których mowa w ust. 2, z którymi zawarła umowy obejmujące takie utwory. 

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do tłumaczeń na język polski utworów wyrażonych 

słowem, które powstały w języku obcym. 
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USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2191 i 2371) 

Art. 5. 

1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do 

przeciętnej liczby zatrudnionych. 

2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego 

zatrudnionego, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku 

poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 

2a. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w 

pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2. 

3. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w 

szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów 

o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o 

którym mowa w ust. 2. 

3a. (uchylony). 

3b. (uchylony). 

4. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną osobę, w 

stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

5. Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze 

zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdego emeryta i rencistę 

uprawnionego do tej opieki. 

5a. Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na 

ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego 

odpisu mogą zwiększyć Fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem przeznaczenia 

całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. 

6. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania 

przeciętnej liczby zatrudnionych, w celu naliczania odpisu na Fundusz, biorąc pod uwagę 

w szczególności liczbę osób zatrudnionych w danym roku kalendarzowym. 
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7. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 2, ogłasza Prezes Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski" nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku. 

8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się do: 

[1)   uczelni publicznych działających na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym;] 

<1) uczelni publicznych działających na podstawie przepisów o szkolnictwie 

wyższym i nauce;> 

2)   szkół i placówek objętych systemem oświaty w stosunku do nauczycieli 

podlegających przepisom Karty Nauczyciela. 

8a. Odpisy i zwiększenia, o których mowa w art. 5, 13 i 14, u pracodawcy tworzą jeden 

Fundusz. 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 i 1276) 

 

Art. 12. 

1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z 

koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania 

zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w 

szczególności działalność obejmującą: 

1)   projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie 

nadzoru autorskiego; 

2)   kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi; 

3)   kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i 

kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów; 

4)   wykonywanie nadzoru inwestorskiego; 

5)   sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych; 

6)   (uchylony); 

7)   (uchylony). 

2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5, mogą 

wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i 
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innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej 

"uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego. 

3. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości 

procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. 

3a. Właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi postępowanie kwalifikacyjne składające 

się z dwóch etapów: 

1)   kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne 

dla danej specjalności uprawnień budowlanych, zwanego dalej "kwalifikowaniem"; 

2)   egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego 

zastosowania wiedzy technicznej. 

4. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu 

zawodowego albo inny upoważniony organ. 

4a. Egzamin składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz z części 

ustnej. 

[4b. Z egzaminu zwalnia się absolwenta studiów wyższych prowadzonych na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), zawartej między uczelnią a 

właściwym organem samorządu zawodowego w zakresie odpowiadającym programowi 

kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 16.] 

<4b. Z egzaminu zwalnia się absolwenta studiów prowadzonych na podstawie umowy, 

o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), zawartej między uczelnią a właściwym organem 

samorządu zawodowego w zakresie odpowiadającym programowi studiów 

opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 16.> 

UWAGA: 

pominięto ust. 4c – 9 

Art. 14. 

1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach: 

1)   architektonicznej; 

2)   konstrukcyjno-budowlanej; 

3)   inżynieryjnej: 
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a)  mostowej, 

b)  drogowej, 

c)  kolejowej, 

d)  hydrotechnicznej, 

e)  wyburzeniowej; 

4)   instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

a)  telekomunikacyjnych, 

b)  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

c)  elektrycznych i elektroenergetycznych. 

2. W ramach specjalności wymienionych w ust. 1 mogą być wyodrębniane specjalizacje 

techniczno-budowlane. 

3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga: 

1)   do projektowania bez ograniczeń: 

a)  ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej 

specjalności, 

b)  odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c)  odbycia rocznej praktyki na budowie; 

2)   do projektowania w ograniczonym zakresie: 

a)  ukończenia: 

–  studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub 

–  studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, 

b)  odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c)  odbycia rocznej praktyki na budowie; 

3)   do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: 

a)  ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla 

danej specjalności, 

b)  odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie; 

4)   do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 

a)  ukończenia: 

–  studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub 

–  studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub 

–  studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub 

b)  posiadania: 
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–  tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo 

–  dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na 

poziomie technika 

- w zawodach związanych z budownictwem określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 16, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności, 

c)  odbycia praktyki na budowie w wymiarze: 

–  półtora roku w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie, 

–  trzech lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret trzecie, 

–  czterech lat w przypadku, o którym mowa w lit. b; 

5)   do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: 

a)  ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej 

specjalności, 

b)  odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c)  odbycia półtorarocznej praktyki na budowie; 

6)   do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 

a)  ukończenia: 

–  studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub 

–  studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, 

b)  odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c)  odbycia półtorarocznej praktyki na budowie. 

4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim 

uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie 

pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w 

przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej 

uprawnienia odpowiednie w danym kraju. 

[4a. Praktykę studencką uznaje się za część lub całość praktyki zawodowej, o której mowa w 

ust. 4, w przypadku gdy odbywała się na studiach w zakresie odpowiadającym 

programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz 

w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16, zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie, o której mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym, zawartej między uczelnią a organem samorządu 

zawodowego.] 



- 111 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<4a. Praktykę studencką uznaje się za część lub całość praktyki zawodowej, o której 

mowa w ust. 4, w przypadku gdy odbywała się na studiach w zakresie 

odpowiadającym programowi studiów opracowanemu z udziałem organu samorządu 

zawodowego oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16, 

zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zawartej między uczelnią 

a organem samorządu zawodowego.> 

4b. Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w 

pracach projektowych, o której mowa w ust. 4, uznaje się roczną praktykę przy 

sporządzaniu projektów odbytą pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane, zwanej dalej "patronem". Patronem, może być osoba, która 

posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w 

ramach posiadanych uprawnień budowlanych. 

5. Do osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, 

posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie 

stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c. 

 

Art. 16. 

[Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego 

określi, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:> 

1)   rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie: a) kierunki studiów wyższych odpowiednie lub 

pokrewne dla danej specjalności, 

b)  wykaz zawodów związanych z budownictwem, 

c)  wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności, 

2)   sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym 

sposób: 

a)  dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a także kwalifikowania, 
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b)  stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania 

specjalizacji techniczno-budowlanej, 

c)  dokumentowania i odbywania praktyki, a także kryteria uznawania praktyki, 

d)  przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności 

praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, 

3)   ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych 

- mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynności 

związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych, a także uznawaniem praktyk 

zawodowych. 

 

 

USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1162) 

 

Art. 8. 

1. Do zadań zarządzającego należy prowadzenie - zgodnie z planem rozwoju strefy 

określonym w art. 9, regulaminem strefy, o którym mowa w art. 10, oraz przepisami 

prawa - działań zmierzających do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej na 

terenie strefy, a w szczególności: 

1)   umożliwianie, na podstawie umowy, przedsiębiorcom prowadzącym działalność na 

terenie strefy używania i korzystania ze składników mienia położonych na obszarze 

strefy, których zarządzający jest właścicielem lub posiadaczem zależnym; 

2)   gospodarowanie w sposób ułatwiający prowadzenie działalności gospodarczej na 

terenie strefy urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej oraz innymi 

składnikami mienia, których zarządzający jest właścicielem lub posiadaczem 

zależnym; 

3)   świadczenie, na podstawie umowy, przedsiębiorcom prowadzącym działalność na 

obszarze strefy usług oraz tworzenie warunków do świadczenia usług przez osoby 

trzecie; 

4)   prowadzenie działań promujących podejmowanie działalności gospodarczej w strefie; 

5)   podejmowanie działań zmierzających do powstawania klastrów; 

6)   współpraca w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy w 

strefie: 
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a)  
(1)

 ze szkołami ponadpodstawowymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 

[b)  z uczelniami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).] 

<b) z uczelniami lub federacjami podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i 

nauki w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. ...).> 

2. Zarządzający może zbywać przysługujące mu prawo własności nieruchomości i 

użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie strefy, jeżeli jest to zgodne z 

planem rozwoju strefy, o którym mowa w art. 9. Zarządzającemu służy prawo pierwokupu 

w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy 

nieruchomości. 

3. Zarządzający realizując zadania określone planem rozwoju strefy, o którym mowa w art. 9, 

może zlecać osobom trzecim wykonanie niektórych zadań, o których mowa w ust. 1. 

4. Organ właściwy na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820) może 

zlecić zarządzającemu w drodze umowy przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz 

zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu na zbycie tej nieruchomości. 

 

 

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 i 

1000) 

Art. 35c. 

Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe określone w art. 35b ust. 1 oraz 

informacje o życiu i sytuacji osób fizycznych lub o wybranych aspektach życia i sytuacji tych 

osób, o których mowa w art. 35b ust. 2, pochodzące z systemów informacyjnych administracji 

publicznej i rejestrów urzędowych, prowadzonych bezpośrednio lub przez jednostki podległe 

i nadzorowane przez: 

1)   ministrów właściwych do spraw: 

a)  informatyzacji - z rejestru PESEL i centralnej ewidencji pojazdów, 

b)  finansów publicznych - z systemu podatkowego, 

c)  pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny - z systemu monitoringu świadczeń 

społecznych (pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, 
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świadczeń z funduszu alimentacyjnego) i elektronicznego krajowego systemu 

monitoringu orzekania o niepełnosprawności, 

d)  zdrowia - z systemu informacji w ochronie zdrowia, 

e)  oświaty i wychowania - z systemu informacji oświatowej, 

[f)  nauki i szkolnictwa wyższego - ze zintegrowanego systemu informacji o nauce i 

szkolnictwie wyższym,] 

<f) szkolnictwa wyższego i nauki – ze Zintegrowanego Systemu Informacji 

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on,> 

2)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 

Głównego Inspektora Weterynarii, Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, Inspekcję 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa - z systemów i rejestrów związanych z ich działalnością 

ustawową, 

3)   Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - z krajowych rejestrów urzędowych, o 

których mowa w art. 41 ust. 1, 

4)   organy administracji rządowej w województwie - z systemów i rejestrów związanych 

z ich działalnością ustawową lub statutową, 

5)   organy jednostek samorządu terytorialnego - z ewidencji gruntów i budynków, 

rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, 

rejestrów mieszkańców, rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu 

cywilnego, ewidencji podatkowej nieruchomości, rejestrów bezrobotnych i 

poszukujących pracy, systemów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, elektronicznego krajowego systemu 

monitoringu orzekania o niepełnosprawności, 

6)   sądy okręgowe - z ewidencji i systemów dotyczących orzeczonych rozwodów i 

separacji oraz w zakresie informacji dotyczących przysposobienia, 

7)   samorządy zawodowe - z rejestrów i ewidencji dotyczących osób wykonujących 

określone zawody 

- w szczegółowym zakresie określonym w programie badań statystycznych statystyki 

publicznej. 
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USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 377, 650 i 

723) 

Art. 22. 

1. Egzamin na doradcę podatkowego przeprowadza Komisja Egzaminacyjna. 

2. Komisja Egzaminacyjna składa się, z zastrzeżeniem ust. 5, z sześćdziesięciu członków 

powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej są powoływani spośród osób, które nie 

były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Komisja Egzaminacyjna składa się z: 

1)    dwudziestu przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub 

będących funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej, mających co najmniej 

pięcioletnie doświadczenie w zakresie tworzenia lub stosowania przepisów prawa co 

najmniej w jednej z dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu na doradcę 

podatkowego; 

2)   dziesięciu sędziów delegowanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

spośród sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów 

administracyjnych; 

[3)   dziesięciu pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających 

wiedzę i doświadczenie co najmniej w jednej z dziedzin objętych zakresem 

tematycznym egzaminu, powoływanych po zasięgnięciu opinii placówki naukowej lub 

wyższej uczelni;] 

<3) dziesięciu pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych uczelni lub 

pracowników naukowych instytutu badawczego lub instytutu naukowego 

Polskiej Akademii Nauk, posiadających wiedzę i doświadczenie co najmniej 

w jednej z dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu, powoływanych 

po zasięgnięciu opinii uczelni lub instytutu;> 

4)   dwudziestu członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych delegowanych przez 

Krajową Radę Doradców Podatkowych. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje przewodniczącego oraz 

sekretarza Komisji Egzaminacyjnej spośród jej członków. Sekretarz jest powoływany 
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spośród członków Komisji Egzaminacyjnej będących pracownikami Ministerstwa 

Finansów. 

5. Nie stanowi przeszkody do powołania Komisji Egzaminacyjnej: 

1)   nieoddelegowanie sędziów i członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych do 

pracy w Komisji Egzaminacyjnej przez organy, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, 

2)   niewydanie opinii, o której mowa w ust. 3 pkt 3, przez placówki naukowe lub wyższe 

uczelnie 

- w terminie wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

Skład Komisji Egzaminacyjnej zostaje uzupełniony w możliwie najkrótszym terminie. 

6. Kadencja Komisji Egzaminacyjnej trwa 4 lata. Komisja Egzaminacyjna może działać do 

czasu powołania Komisji Egzaminacyjnej kolejnej kadencji, nie dłużej jednak niż przez 

okres 6 miesięcy od dnia zakończenia kadencji. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odwołuje członka Komisji 

Egzaminacyjnej: 

1)   na jego wniosek; 

2)   z urzędu - w przypadku: 

a)  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

b)  choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji członka 

Komisji Egzaminacyjnej, 

c)  utraty warunków, o których mowa w ust. 3, będących podstawą powołania członka 

Komisji Egzaminacyjnej, przy czym w przypadku osób wymienionych w ust. 3 pkt 

2 i 4 za utratę warunków nie uważa się cofnięcia delegacji, 

d)  niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków członka Komisji 

Egzaminacyjnej, z tym że odwołanie członka Komisji Egzaminacyjnej, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 2, następuje za zgodą Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, a odwołanie członka Komisji Egzaminacyjnej, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 4, następuje za zgodą Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może odwołać członka Komisji 

Egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, na uzasadniony wniosek Krajowej Rady 

Doradców Podatkowych. Podstawę wniosku może stanowić w szczególności orzeczenie 

kary dyscyplinarnej wobec osoby będącej członkiem Komisji Egzaminacyjnej. 
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9. Członkostwo w Komisji Egzaminacyjnej wygasa w przypadku śmierci członka Komisji 

Egzaminacyjnej. 

10. Kadencja osoby powołanej w miejsce członka Komisji Egzaminacyjnej, którego 

członkostwo ustało wskutek odwołania lub wygaśnięcia, oraz kadencja osoby powołanej 

na członka Komisji Egzaminacyjnej w związku z uzupełnieniem składu Komisji 

Egzaminacyjnej powołanej na podstawie ust. 5, kończy się wraz z upływem kadencji 

Komisji Egzaminacyjnej. 

11. Nie wstrzymuje prac Komisji Egzaminacyjnej: 

1)   niestawiennictwo członka Komisji Egzaminacyjnej na posiedzeniu Komisji 

Egzaminacyjnej; 

2)   odwołanie członka Komisji Egzaminacyjnej lub wygaśnięcie członkostwa w Komisji 

Egzaminacyjnej. 

12. Komisja Egzaminacyjna ustala wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych oraz podaje go do 

publicznej wiadomości. 

13. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy w sześcioosobowych składach 

egzaminacyjnych. 

[13a. Komisja Egzaminacyjna może zawierać z uczelniami, których jednostki organizacyjne 

są uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 

ekonomicznych lub nauk prawnych, umowy, o których mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 

oraz z 2018 r. poz. 138), określające realizowany przez uczelnię program kształcenia 

obejmujący zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na 

doradcę podatkowego. Do podpisania umowy w imieniu Komisji Egzaminacyjnej 

uprawniony jest jej Przewodniczący.] 

<13a. Komisja Egzaminacyjna może zawierać z uczelniami posiadającymi uprawnienia 

do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie nauk 

ekonomicznych lub nauk prawnych umowy, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. ...), określające 

realizowany przez uczelnię program studiów obejmujący zakres wiedzy 

i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. 

Do podpisania umowy w imieniu Komisji Egzaminacyjnej uprawniony jest jej 

Przewodniczący.> 
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14. Obsługę administracyjno-biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia minister właściwy 

do spraw finansów publicznych. 

Art. 24. 

1. Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej i ustnej. 

2. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części 

pisemnej egzaminu. 

3. W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej lub ustnej egzaminu może on być 

powtarzany. 

4. Kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu 

w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu. 

[5. Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które ukończyły studia wyższe, 

których program kształcenia zrealizowany został w ramach umowy, o której mowa w art. 

22 ust. 13a, obejmuje tylko część ustną.] 

<5. Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które ukończyły studia, 

których program zrealizowany został w ramach umowy, o której mowa w art. 22 

ust. 13a, obejmuje tylko część ustną.> 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, kandydat może przystępować do części ustnej 

egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia złożenia wniosku o 

dopuszczenie do części ustnej egzaminu po raz pierwszy, nie później jednak niż w okresie 

2 lat od ukończenia studiów. 

 

 

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz 

z 2015 r. poz. 1064) 

[Art. 14d. 

Centrum współdziała z jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 

października 2004 r. o zasadach finansowania nauki
(2)

 (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) 

oraz innymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność związaną z zadaniami 

Centrum.] 

<Art. 14d. 

Centrum współdziała z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), oraz 
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innymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność związaną z zadaniami 

Centrum.> 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720) 

 

Art. 10. 

1. Wstęp do muzeów jest odpłatny, z wyjątkiem ust. 3b, oraz nieodpłatny, gdy właściwy 

podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1, tak postanowi. 

2. W jednym dniu tygodnia wstęp na wystawy stałe muzeów jest nieodpłatny. 

3. Dyrektor muzeum ustala i podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo 

przyjęty, wysokość opłat za wstęp do muzeum oraz dzień, o którym mowa w ust. 2. 

Dyrektor muzeum może zwolnić z opłat za wstęp. 

3a. Za wstęp do muzeów państwowych przysługuje ulga w opłacie: 

[1)   uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb 

społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie; 

2)   uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym 

obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 

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

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;] 

<1 uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb 

społecznych, studentom oraz doktorantom; 

2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;> 

3)   uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, 

zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą 

ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki 

języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia; 

4)   uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie 

pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych 
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przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku 

życia; 

5)   uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach 

oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia; 

6)   uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół 

Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. 

poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub 

innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. 

roku życia; 

7)   osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także 

osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

8)   nauczycielom: 

a)  szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla 

nieletnich, 

b)  szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, 

c)  szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w 

bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu 

do spraw oświaty i wychowania, 

d)  uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych 

przedmiotów nauczanych w języku polskim w: 

–  szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 

–  sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 

–  szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół 

Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.; 

9)   osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką 

honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury 

Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej"; 
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10)  kombatantom. 

3b. Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych przysługuje: 

1)   osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti 

Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis"; 

2)   pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; 

3)   członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady 

Ochrony Zabytków (ICOMOS); 

4)   posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o 

Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282); 

5)   dzieciom do lat 7. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów potwierdzających 

uprawnienia, o których mowa w ust. 3a i 3b, uwzględniając przy tym odpowiednio 

przepisy obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu 

opinii Rady do Spraw Muzeów, ustali, w drodze rozporządzenia, wykaz państwowych 

muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny, ze względu na szczególny 

charakter historyczny i edukacyjny tych muzeów. 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 617, 650 i 697) 

Art. 4a. 

Dane zamieszczane w SMK, na podstawie niniejszej ustawy, mogą zostać udostępnione: 

1)   lekarzowi - w zakresie śledzenia przebiegu własnego kształcenia; 

[2)   uczelniom - w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą oraz monitorowania 

karier zawodowych swoich absolwentów na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 

138 i 398);] 
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<2) uczelniom – w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą oraz monitoringu 

karier zawodowych absolwentów, o którym mowa w ustawie z dnia 3 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …);> 

3)   konsultantom krajowym i konsultantom wojewódzkim - w zakresie, w jakim biorą 

udział w kształceniu lekarzy, w szczególności w zakresie zadań określonych niniejszą 

ustawą oraz ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 890); 

4)   Centrum Egzaminów Medycznych - w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą, 

w szczególności organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych oraz 

innych egzaminów z zakresu kształcenia lekarzy; 

5)   Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego - w zakresie zadań określonych 

niniejszą ustawą, w szczególności udzielania akredytacji jednostkom organizacyjnym, 

koordynacji organizacji kursów szkoleniowych oraz kontroli i monitorowania 

realizacji szkolenia specjalizacyjnego; 

6)   wojewodom - w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą, w szczególności w 

zakresie procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy; 

7)   Ministrowi Obrony Narodowej - w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą oraz 

ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 173 i 138), w szczególności w zakresie procesu szkolenia 

specjalizacyjnego lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także 

pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych i 

nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej; 

8)   ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w zakresie zadań określonych 

niniejszą ustawą, w szczególności w zakresie procesu szkolenia specjalizacyjnego 

lekarzy pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych, utworzonych 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

9)   podmiotom, o których mowa w art. 19 ust. 1, w zakresie zadań określonych niniejszą 

ustawą; 

10)  okręgowym radom lekarskim oraz Naczelnej Radzie Lekarskiej - w zakresie zadań 

określonych niniejszą ustawą oraz ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 168). 
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Art. 7. 

1. Cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

okręgowa rada lekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania 

zawodu przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu 

lekarza dentysty na czas nieokreślony albo na czas określony, jeżeli spełnia następujące 

warunki: 

1)   posiada dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany: 

a)  przez polską szkołę wyższą lub 

b)  w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub 

c)  w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że 

dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny zgodnie z 

odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w 

przepisach Unii Europejskiej; 

2)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

3)   posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza 

dentysty; 

4)   wykazuje nienaganną postawę etyczną; 

5)   wykazuje znajomość języka polskiego określoną w ust. 3; 

6)   odbył staż podyplomowy; 

7)   złożył z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko-

Dentystyczny Egzamin Końcowy; przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio; 

8)   uzyskał prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

[1a. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, zamierzającemu wykonywać zawód na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia kształcenia 

podyplomowego w określonej formie lub odbycia studiów trzeciego stopnia w celu 

uzyskania stopnia naukowego albo uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach 

rozwojowych, przyznaje się prawo wykonywania zawodu na czas określony, jeżeli spełnia 

warunki określone w ust. 1.] 

<1a. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, zamierzającemu wykonywać zawód na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia kształcenia 

podyplomowego w określonej formie lub odbycia kształcenia w szkole doktorskiej 

w celu uzyskania stopnia naukowego albo uczestniczenia w badaniach naukowych 
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i pracach rozwojowych, przyznaje się prawo wykonywania zawodu na czas 

określony, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1.> 

1b. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1a, przyznaje się wyłącznie na okres 

kształcenia podyplomowego w określonej formie lub trwania studiów, lub prowadzenia 

badań naukowych i prac rozwojowych we wskazanym miejscu kształcenia, studiów lub 

prowadzenia badań. 

2. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, w celu odbycia stażu podyplomowego przyznaje 

się prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza 

dentysty na czas odbywania tego stażu, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1-5 i 

8. 

3. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się prawo wykonywania zawodu, o 

którym mowa w ust. 1, 1a i 2, jeżeli ukończył studia medyczne w języku polskim albo 

jeżeli wykazał znajomość języka polskiego niezbędną do wykonywania zawodu lekarza 

lub lekarza dentysty potwierdzoną egzaminem z języka polskiego. 

3a. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Przepisy art. 6 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

6. Egzamin, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza Naczelna Rada Lekarska. 

6a. W celu przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 3, Naczelna Rada Lekarska 

powołuje sześcioosobową komisję egzaminacyjną, w której skład wchodzą lekarze o 

odpowiednio wysokich kwalifikacjach, w tym co najmniej dwóch legitymujących się 

tytułem specjalisty z wybranej dziedziny medycznej, oraz co najmniej jedna osoba 

posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska. Komisja egzaminacyjna 

wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza. Sekretarz komisji 

sporządza protokół przebiegu egzaminu, a podpisują go członkowie i przewodniczący. 

7. Opłatę za egzamin, o którym mowa w ust. 3, ponosi osoba zdająca, a wpływy z tego tytułu 

stanowią przychód Naczelnej Rady Lekarskiej. 

8. (uchylony). 

Art. 9. 

1. Lekarz o odpowiednio wysokich kwalifikacjach, nieposiadający prawa wykonywania 

zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale posiadający to prawo w innym 

państwie, może prowadzić teoretyczne i praktyczne nauczanie zawodu lekarza lub brać 
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udział w konsylium lekarskim i wykonywać zabiegi, których potrzeba wynika z tego 

konsylium lub programu nauczania, jeżeli: 

1)   został zaproszony przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, każdorazowo po uzyskaniu zgody właściwej 

okręgowej rady lekarskiej, lub 

2)   został zaproszony przez lekarza wykonującego zawód w podmiocie leczniczym w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, każdorazowo po uzyskaniu zgody 

kierownika tego podmiotu i właściwej okręgowej rady lekarskiej, lub 

[3)   został zaproszony przez szpital kliniczny lub medyczną jednostkę naukową, która 

informuje o tym właściwą okręgową radę lekarską.] 

<3 został zaproszony przez szpital kliniczny lub podmiot, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, prowadzący działalność w zakresie nauk medycznych lub nauk 

o zdrowiu, który informuje o tym właściwą okręgową radę lekarską.> 

UWAGA: 

pominięto ust. 2 –15 

 

Art. 14a. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 –6 

7. Zgłoszenie do LEK albo LDEK, o którym mowa w ust. 5, zawiera następujące dane: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   miejsce urodzenia; 

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

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

5)   obywatelstwo (obywatelstwa); 

6)   adres do korespondencji i adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, jeżeli 

posiada; 

7)   numer prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza 

dentysty, jeżeli posiada; 
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8)   numer i datę wydania dyplomu lekarza albo lekarza dentysty albo zaświadczenia o 

ukończeniu studiów na kierunku lekarskim albo lekarsko-dentystycznym, jeżeli w 

dniu złożenia zgłoszenia legitymuje się takim dokumentem; 

[9)   nazwę uczelni i podstawowej jednostki organizacyjnej, w której zgłaszający się 

ukończył studia lekarskie lub lekarsko-dentystyczne, oraz datę ich ukończenia, a w 

przypadku lekarza albo lekarza dentysty, który ukończył studia lekarskie lub lekarsko-

dentystyczne w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej - nazwę 

polskiej uczelni, która przeprowadziła nostryfikację dyplomu lekarza albo lekarza 

dentysty;] 

<9) nazwę uczelni, w której zgłaszający się ukończył studia na kierunku lekarskim 

lub lekarsko-dentystycznym, oraz datę ich ukończenia, a w przypadku lekarza 

albo lekarza dentysty, który ukończył studia na kierunku lekarskim lub 

lekarsko-dentystycznym w państwie innym niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej – nazwę polskiej uczelni, która przeprowadziła nostryfikację 

dyplomu ukończenia tych studiów;> 

10)  wskazanie okręgowej rady lekarskiej, która w przypadku lekarza albo lekarza 

dentysty, który ukończył uczelnię w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

przyznała zgłaszającemu się prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo 

wykonywania zawodu lekarza dentysty; 

11)  wskazanie preferowanego miejsca składania LEK albo LDEK, spośród wskazanych 

przez CEM; 

12)  wskazanie języka, w którym zgłaszający się zamierza składać LEK albo LDEK. 

8. W przypadku złożenia zgłoszenia do LEK albo LDEK, o którym mowa w ust. 5, po raz 

drugi i kolejny oraz za LEK albo LDEK składany w języku obcym, o którym mowa w art. 

5 ust. 4, zgłaszający się wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości nie wyższej niż 10% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 

z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze 

obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku. Opłatę egzaminacyjną pobiera dyrektor 

CEM i stanowi ona dochód budżetu państwa. Opłata jest wnoszona na rachunek bankowy 

wskazany przez CEM, podany za pomocą SMK w trakcie składania zgłoszenia, o którym 

mowa w ust. 5. Opłatę uiszcza się niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia, nie później niż 

w terminie 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń, o którym mowa w ust. 5. 
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9. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 8, albo wniesienia jej w 

wysokości niższej niż należna, dyrektor CEM wzywa zgłaszającego się do uzupełnienia 

braków formalnych za pomocą SMK lub środków komunikacji elektronicznej, 

wykorzystując adres poczty elektronicznej wskazany przez zgłaszającego się w 

zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 pkt 6. Przepisu art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. W przypadku nieuzupełnienia 

braków formalnych w terminie 7 dni od dnia skierowania wezwania dotknięte nimi 

zgłoszenie do LEK albo LDEK traktuje się jako niezłożone. O konsekwencji tej dyrektor 

CEM informuje w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych. 

10. Dyrektor CEM zawiadamia zgłaszającego się o miejscu i terminie przeprowadzenia LEK 

albo LDEK oraz nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przekazywane za 

pomocą SMK lub środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez zgłaszającego się w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 pkt 6, nie 

później niż 14 dni przed terminem przeprowadzenia danego LEK albo LDEK. 

 

Art. 14e. 

UWAGA: 

Pominięto ust. 1 – 6 

[7. Wyniki LEK i LDEK dyrektor CEM udostępnia za pomocą SMK organom, o których mowa 

w art. 16c ust. 8, uczelniom w zakresie dotyczącym absolwentów ich podstawowych 

jednostek organizacyjnych oraz Naczelnej Radzie Lekarskiej.] 

<7. Wyniki LEK i LDEK dyrektor CEM udostępnia za pomocą SMK organom, 

o których mowa w art. 16c ust. 8, uczelniom w zakresie dotyczącym ich absolwentów 

oraz Naczelnej Radzie Lekarskiej.> 

8. W przypadku rażących uchybień dotyczących procedury przebiegu LEK albo LDEK lub 

nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na przeprowadzenie LEK albo LDEK 

dyrektor CEM, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, może wydać 

zarządzenie o unieważnieniu egzaminu dla poszczególnych albo wszystkich zdających. 

9. W przypadku unieważnienia LEK albo LDEK z przyczyn nieleżących po stronie zdającego 

nie pobiera się opłaty, o której mowa w art. 14a ust. 8, od osoby zgłaszającej się do 

kolejnego egzaminu, która przystępowała do unieważnionego egzaminu. 
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10. Dokumentacja dotycząca LEK i LDEK jest przechowywana przez właściwe podmioty 

zgodnie z przepisami art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357 i 398). 

 

Art. 15. 

1. Okres stażu podyplomowego lekarza nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 

2. Okres stażu podyplomowego lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy. 

3. (uchylony). 

3a. Lekarz odbywa staż podyplomowy pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, o 

której mowa w art. 64 ust. 1, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo 

lekarza dentysty wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat, zwanego dalej 

"opiekunem". 

3b. Lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w 

miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem art. 30, oraz w sytuacji gdy prowadzi prace 

badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo 

wykonywania zawodu. Lekarz stażysta jest uprawniony w szczególności do: 

1)   przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania porad lekarskich 

po konsultacji z opiekunem; 

2)   wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich; 

3)    wydawania skierowań na badania laboratoryjne oraz inne badania diagnostyczne, a 

po uzgodnieniu z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu na czas 

nieokreślony na badania wymagające metod diagnostycznych i leczniczych 

stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta; 

4)    samodzielnego stosowania zleconych przez lekarza posiadającego prawo 

wykonywania zawodu na czas nieokreślony metod diagnostycznych i leczniczych, 

których praktyczna umiejętność została stwierdzona przez opiekuna; 

5)    wspólnego z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu na czas 

nieokreślony stosowania metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających 

podwyższone ryzyko dla pacjenta oraz wspólnego z nim wykonywania zabiegów 

operacyjnych, objętych programem stażu podyplomowego; 

6)    prowadzenia we współpracy z opiekunem historii choroby i innej dokumentacji 

medycznej; 

7)    udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta; 
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8)   zlecania czynności pielęgnacyjnych; 

9)   w stanach nagłych do doraźnego podania lub zlecenia podania pacjentowi leków, a 

jeżeli są to leki silnie lub bardzo silnie działające - po zasięgnięciu, w miarę 

możliwości, opinii jednego lekarza; 

10)   stwierdzania zgonu; 

11)   wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich po uzgodnieniu z 

opiekunem treści zawartych w nich informacji. 

3c. (uchylony). 

3d. Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, 

zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację 

programu stażu podyplomowego, z zastrzeżeniem ust. 7a. 

[3e. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt stały lub 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej albo któremu w 

Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy, odbywa staż podyplomowy na 

zasadach obowiązujących obywateli polskich.] 

<3e. Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeżeli 

spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1) posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej, lub zezwolenie na 

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

2) posiada status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) posiada ważną Kartę Polaka.> 

3f. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który 

nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3e, odbywa staż podyplomowy na 

podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z jednostką, o której 

mowa w art. 5 ust. 9, w której to umowie określa się zakres wzajemnych zobowiązań na 

czas jego odbywania. 

[3g. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 3f, mogą zostać udzielone świadczenia, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym.] 

UWAGA: 

pominięto ust 4 – 10 
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Art. 16c. 

UWAGA: 

pominięto ust 1 – 9 

10. W postępowaniu konkursowym uwzględnia się: 

1)   w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie 

rezydentury wynik LEK, albo, w przypadku lekarza dentysty - LDEK; 

[2)   w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie 

pozarezydenckim, jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł 

specjalisty wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo 

PES, albo wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe - za posiadanie stopnia 

naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce 

akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach 

naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra 

właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych; 

3)   w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie 

pozarezydenckim, jeżeli nie posiada odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub 

tytułu specjalisty wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe - za posiadanie stopnia 

naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce 

akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach 

naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra 

właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych.] 

<2) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie 

pozarezydenckim, jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź 

tytuł specjalisty wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II 

stopnia albo PES, albo wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe – za 

posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych, odpowiedni 

okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, 

publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism 

naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce; 

3) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie 

pozarezydenckim, jeżeli nie posiada odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia 
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lub tytułu specjalisty wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe – za posiadanie 

stopnia naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia 

w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje 

w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych 

ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce.> 

10a. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce 

szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku w postępowaniu konkursowym, 

średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku ze 

wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni. 

10b. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce 

szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku w postępowaniu 

kwalifikacyjnym prowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej, pierwszeństwo w 

przyznaniu miejsca otrzymuje lekarz pozostający w dniu postępowania kwalifikacyjnego 

w służbie czynnej. 

10c. W przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także 

pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych i 

nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, uwzględnia się punkty dodatkowe - za 

co najmniej 3-letni okres pozostawania na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej 

w związku z wyznaczeniem na to stanowisko lub pobyt na misjach Polskich 

Kontyngentów Wojskowych. 

11. Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów 

uzyskanych za LEK/LDEK, o których mowa w ust. 10 pkt 1 albo procent maksymalnej 

liczby punktów uzyskanych z LEK/LDEK lub egzaminu w zakresie odpowiedniej 

specjalizacji I lub II stopnia albo PES oraz punktów dodatkowych, o których mowa w ust. 

10 pkt 2 albo procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z LEK/LDEK oraz 

punktów dodatkowych, o których mowa w ust. 10 pkt 3. 

12. W przypadku osób posiadających wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub 

Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w postępowaniu konkursowym wynik 

tych egzaminów uznaje się za równoważny z wynikiem odpowiednio LEK lub LDEK. 

13. Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się lekarzy, w liczbie 

odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie 
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kwalifikacyjne w danej dziedzinie medycyny w danym województwie albo posiadanych 

przez dany podmiot, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu 

konkursowym. 

14. Lekarz może zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne o 

weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy 

lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia 

specjalizacyjnego. Listę ogłasza się na stronie internetowej właściwego organu oraz za 

pomocą SMK. 

15. Lista lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w 

określonej dziedzinie medycyny zawiera pouczenie dotyczące weryfikacji, o której mowa 

w ust. 14. 

16. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określa 

regulamin postępowania kwalifikacyjnego określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4. 

16a. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego 

prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej określa regulamin postępowania 

kwalifikacyjnego określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16x ust. 2. 

17. Organ prowadzący postępowanie kwalifikacyjne, uwzględniając wynik 

przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje lekarza, za pomocą SMK, do 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie, o którym mowa w art. 19f ust. 1, 

posiadającym wolne miejsce szkoleniowe. W przypadku lekarzy będących żołnierzami w 

czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, organ 

prowadzący postępowanie kwalifikacyjne, uwzględniając wynik przeprowadzonego 

postępowania kwalifikacyjnego, wskazuje lekarzowi, za pomocą SMK, wolne miejsce 

szkoleniowe i wydaje skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w 

podmiocie, o którym mowa w art. 19f ust. 1, posiadającym wolne miejsce szkoleniowe. 

17a. W celu umożliwienia odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie, o którym 

mowa w art. 19f ust. 1, po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym, wojewoda może 

wystąpić z wnioskiem o udostępnienie wolnego miejsca szkoleniowego pozostającego w 

dyspozycji Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
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17b. Minister Obrony Narodowej może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie wolnego 

miejsca szkoleniowego pozostającego w dyspozycji właściwego wojewody lub ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

17c. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie 

wolnego miejsca szkoleniowego pozostającego w dyspozycji właściwego wojewody lub 

Ministra Obrony Narodowej. 

18. Lekarz może zostać skierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w określonej 

dziedzinie medycyny po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa 

wykonywania zawodu lekarza dentysty. 

19. W przypadku lekarza, o którym mowa w art. 16 ust. 4, przepisów ust. 1a i 1b oraz ust. 7-

16 nie stosuje się. Przepis ust. 17 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 16h. 

1. Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę zawartej z 

podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie 

specjalizacji w ramach rezydentury. 

2. Lekarz, na swój wniosek, może również odbywać szkolenie specjalizacyjne, w ramach 

wolnych miejsc szkoleniowych, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne: 

1)    na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w wymiarze 

odpowiadającym wymiarowi pełnoetatowego zatrudnienia, zawartej z podmiotem 

prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której 

określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych 

zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego; 

2)   w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania 

szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący 

szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w 

zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz 

wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, 

pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie 

realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o 

działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych 

pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w 
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podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie 

prowadzącym staż kierunkowy; 

4)   na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z 

podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się szczegółowy 

tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas 

jego trwania; 

[5)   w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o 

program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z 

kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu 

bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów - w trybie określonym w ust. 1 lub ust. 2 pkt 

1-4.] 

<5) w ramach poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program 

specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, zgodny z zakresem tych studiów, 

i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po 

ukończeniu tych studiów – w trybie określonym w ust. 1 lub ust. 2 pkt 1–4.> 

3. Lekarz cudzoziemiec, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 1a, może odbywać szkolenie 

specjalizacyjne na zasadach określonych w przepisach o odbywaniu studiów i 

uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby niebędące obywatelami 

polskimi. 

4. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także pełniący służbę lub 

zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra 

Obrony Narodowej, odbywa szkolenie specjalizacyjne określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 16x ust. 2. 

5. Lekarz będący funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub 

pełniący służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez tego ministra odbywa 

szkolenie specjalizacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16x ust. 3. 

6. Lekarz będący funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudniony w podmiocie 

leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej 

odbywa szkolenie specjalizacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

16x ust. 4. 

7. (uchylony). 
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8. Lekarz, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, może zmienić 

miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż po upływie roku od dnia 

zakwalifikowania się do odbywania tego szkolenia specjalizacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 

9. 

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa 

szkolenie specjalizacyjne, uległa likwidacji lub przestała spełniać wymagania, o których 

mowa w art. 19f ust. 2. 

Art. 29. 

1. Eksperyment medyczny może być przeprowadzony wyłącznie po wyrażeniu pozytywnej 

opinii o projekcie przez niezależną komisję bioetyczną. Do składu komisji powołuje się 

osoby posiadające wysoki autorytet moralny i wysokie kwalifikacje specjalistyczne. 

2. Komisja bioetyczna wyraża opinię o projekcie eksperymentu medycznego, w drodze 

uchwały, przy uwzględnieniu kryteriów etycznych oraz celowości i wykonalności 

projektu. 

2a. Komisje bioetyczne i Odwoławcza Komisja Bioetyczna wydają także opinie dotyczące 

badań klinicznych, jeżeli inne ustawy tak stanowią, w zakresie określonym w tych 

ustawach. 

3. Komisje bioetyczne powołują: 

1)   okręgowa rada lekarska na obszarze swojego działania, z wyłączeniem podmiotów, o 

których mowa w pkt 2 i 3; 

[2)   rektor wyższej uczelni medycznej lub wyższej uczelni z wydziałem medycznym; 

3)   dyrektor medycznej jednostki badawczo-rozwojowej.] 

<2 rektor uczelni prowadzącej kształcenie w zakresie nauk medycznych lub nauk o 

zdrowiu; 

3) dyrektor instytutu badawczego nadzorowanego przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia.> 

4. W skład komisji bioetycznych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, wchodzi również 

przedstawiciel właściwej okręgowej rady lekarskiej. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej 

powołuje Odwoławczą Komisję Bioetyczną, rozpatrującą odwołania od uchwał komisji 

bioetycznych, o których mowa w ust. 2. 
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6. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady powoływania i finansowania oraz 

tryb działania komisji bioetycznych. 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, 

z późn. zm.) 

Art. 83. 

1. Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza 

pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej, w: 

1)   podstawowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie: 

a)  okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c, 

b)  dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w 

lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a, 

c)  badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami 

określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości 

stanowiska kontrolnego; 

2)   okręgowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie: 

a)  okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów, 

b)  dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w 

lit. a, 

c)   badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych. 

1a. Badanie techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi 

autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 

100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu 

zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian 

konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie 

rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe 
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wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego 

transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli 

pojazdów. 

1b. 
(72)

 W przypadku dokonywania opłat, o których mowa w ust. 1, w obrocie 

bezgotówkowym za ich uiszczenie uważa się złożenie przez właściciela lub posiadacza 

pojazdu dyspozycji obciążenia rachunku bankowego, rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, rachunku płatniczego w instytucji płatniczej lub instytucji 

pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu albo zapłaty za pomocą 

innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego. 

1c. 
(73)

 Opłaty, o których mowa w ust. 1, mogą być uiszczone po przeprowadzeniu badania 

technicznego, jeżeli przewiduje to umowa zawarta między przedsiębiorcą prowadzącym 

stację kontroli pojazdów a właścicielem lub posiadaczem pojazdu. 

1d. 
(74)

 Obowiązek uiszczenia opłaty ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy 

pojazdów niepodlegających rejestracji i pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3. 

2. 
(75)

 Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

stację kontroli pojazdów. 

2a. Stację kontroli pojazdów mogą prowadzić następujące podmioty niebędące 

przedsiębiorcami: 

1)   szkoła lub centrum kształcenia, kształcące w zawodach związanych z naprawą i 

eksploatacją pojazdów; 

2)   jednostka: 

a)  organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych, 

[b)  organizacyjna podległa lub nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, 

ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw nauki i 

szkolnictwa wyższego lub ministra właściwego do spraw transportu,] 

<b) organizacyjna podległa lub nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, 

ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki lub ministra właściwego do spraw transportu,> 

c)  ochrony przeciwpożarowej, 

d)  systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
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2b. W stosunku do podmiotów, o których mowa w ust. 2a, stosuje się odpowiednio przepisy 

odnoszące się do przedsiębiorców określone w niniejszym rozdziale. 

2c. Środki publiczne przekazywane na działalność podstawową podmiotów, o których mowa 

w ust. 2a, nie mogą być wykorzystane w związku z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, o której mowa w ust. 2. 

3. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który: 

1)   posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono 

upadłość; 

3)   nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub 

członków organów osoby prawnej; 

4)   posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące 

wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze 

szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań; 

5)   posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z 

wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do 

rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów; 

6)   zatrudnia uprawnionych diagnostów. 

4. Poświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, 

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji 

kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu 

faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania. 

 

Art. 84. 

1. Badanie techniczne pojazdów wykonuje zatrudniony w stacji kontroli pojazdów 

uprawniony diagnosta. 

2. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca 

się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła 

wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny. 

2a. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza za opłatą komisja powołana przez 

Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. 
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2b. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, o których mowa w ust. 2, rozumie 

się: 

1)   wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i 

udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie 

(warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo 

2)   
(85)

 średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o 

specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli 

pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub 

naprawy pojazdów, albo 

3)   wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż 

samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w 

zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy 

pojazdów, albo 

4)   
(86)

 średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o 

specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji 

kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku 

kontroli lub naprawy pojazdów. 

2c. Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 2, jest zwolniona osoba ubiegająca 

się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia 

wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i 

umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej. 

2d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2c, następuje na podstawie dołączonych do wniosku 

dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych. 

[2e. Do okresu praktyki, o którym mowa w ust. 2b pkt 1 i 3, wlicza się praktykę objętą 

programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na 

podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o 

którym mowa w art. 86 ust. 1.] 

<2e. Do okresu praktyki, o którym mowa w ust. 2b pkt 1 i 3, wlicza się praktykę objętą 

programem studiów, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie 

umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, 

o którym mowa w art. 86 ust. 1.> 

3.  Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w 

wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1, stwierdzono: 
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1)   przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym 

zakresem i sposobem wykonania; 

2)   wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu 

rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. 

4. W przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, 

ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w 

którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna. 

 

 

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574) 

 

Art. 6. 

1. Zbiory bibliotek mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego 

stanowią, w całości lub części, narodowy zasób biblioteczny. 

2. Narodowy zasób biblioteczny podlega szczególnej ochronie. 

2a. Przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego działa 

Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Do zakresu działania Rady, jako 

organu opiniodawczo-doradczego w sprawach narodowego zasobu bibliotecznego, należy 

w szczególności: 

1)   opiniowanie wniosków organizatorów bibliotek o włączenie ich zbiorów do 

narodowego zasobu bibliotecznego oraz przedstawianie ministrowi propozycji 

dotyczących zatwierdzenia tych wniosków; 

2)   opiniowanie systemu informacji o narodowym zasobie bibliotecznym; 

3)   opracowywanie i przyjmowanie planów pracy dotyczących narodowego zasobu 

bibliotecznego. 

2b. Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego liczy 10 członków. Minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje w skład Rady na 

okres 4 lat: 

[1)   po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw oświaty, ministra 

właściwego do spraw nauki, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Biblioteki 

Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich, Polskiej Akademii Nauk i Krajowej Rady Bibliotecznej;] 
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<1) po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Naczelnego Dyrektora 

Archiwów Państwowych, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, 

Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Polskiej Akademii Nauk 

i Krajowej Rady Bibliotecznej;> 

2)   dyrektora Biblioteki Narodowej jako przewodniczącego Rady. 

2c. Szczegółowy tryb pracy Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego określa 

regulamin nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia, kryteria zaliczania zbiorów do narodowego zasobu bibliotecznego, a 

także wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu 

bibliotecznego, określi organizację tego zasobu oraz zasady i zakres jego szczególnej 

ochrony, uwzględniając charakter historyczny zbiorów i charakter edukacyjny bibliotek 

włączonych do wykazu. 

Art. 7. 

1. Krajowa Rada Biblioteczna, zwana dalej "Radą", działa przy ministrze właściwym do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

2. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1)   opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek; 

2)   koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych; 

3)   stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa; 

4)   opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek; 

5)   okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej; 

6)   przedstawianie opinii w sprawie połączenia biblioteki z instytucją kultury niebędącą 

biblioteką. 

[3. W skład Rady powoływani są: dyrektor Biblioteki Narodowej, dyrektor Biblioteki 

Jagiellońskiej, czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, czterej przedstawiciele 

bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania, dwaj przedstawiciele środowisk naukowych wskazani przez 
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ministra właściwego do spraw nauki oraz trzej przedstawiciele środowisk bibliotekarskich 

i twórczych.] 

<3. W skład Rady powoływani są: dyrektor Biblioteki Narodowej, dyrektor Biblioteki 

Jagiellońskiej, czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, czterej 

przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dwaj przedstawiciele 

środowisk naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki oraz trzej przedstawiciele środowisk bibliotekarskich i twórczych.> 

4. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego na okres pięciu lat. 

5. Rada ze swojego grona wybiera przewodniczącego Rady. 

6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może odwołać 

członka Rady przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 4, jeżeli nie uczestniczy on 

w pracach Rady. 

7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze 

rozporządzenia, organizację i tryb działania Rady, uwzględniając sposób powoływania 

przewodniczącego Rady oraz jej sprawną obsługę administracyjną. 

 

 

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155) 

 

Art. 5. 

1. Służba medycyny pracy realizuje zadania określone w ustawie w odniesieniu do: 

1)   pracowników; 

2)   osób pozostających w stosunku służbowym; 

3)   osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą; 

3a)  (uchylony); 

4)   
(2)

 kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie 

czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; 
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[5)   uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na 

działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;] 

<5)  doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników 

szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;> 

6)   osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w 

zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w 

ramach kary ograniczenia wolności. 

2. Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywa na: 

1)   pracodawcach - w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-3; 

2)   szkole, szkole wyższej lub organizatorze kwalifikacyjnych kursów zawodowych - w 

odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 4; 

[3)   jednostce uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich - w odniesieniu do 

osób wymienionych w ust. 1 pkt 5;] 

<3 podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia szkoły doktorskiej – w odniesieniu 

do osób wymienionych w ust. 1 pkt 5;> 

4)   podmiocie zatrudniającym - w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 6. 

2a. (uchylony). 

3. Profilaktyczną opieką zdrowotną służby medycyny pracy obejmuje się, na ich wniosek: 

1)   osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby z nimi 

współpracujące; 

2)   osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, z wyjątkiem osób 

wymienionych w ust. 1 pkt 3; 

3)   rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków 

spółdzielni produkcji rolnej; 

4)   byłych pracowników oraz osoby, które wykonywały pracę na innej podstawie niż 

stosunek pracy, a także osoby, które pozostawały w stosunku służbowym. 

4. (uchylony). 

Art. 6. 

1. Służba medycyny pracy jest właściwa do realizowania zadań z zakresu: 

1)   ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, w szczególności przez: 

a)  współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny czynników 

występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących 

mieć ujemny wpływ na zdrowie, 
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b)  współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny ryzyka 

zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących 

o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego 

następstwem, 

c)  udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, 

ergonomii, fizjologii i psychologii pracy; 

2)   sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności 

przez: 

a)  wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w 

Kodeksie pracy, 

b)  orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach 

wydanych na jego podstawie, 

c)  ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan 

zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, 

d)  prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie 

patologii zawodowej, 

e)  prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe 

lub inne choroby związane z wykonywaną pracą, 

f)  wykonywanie szczepień ochronnych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. poz. 619 i 1138), 

g)  monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego 

ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia 

normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w 

wieku rozrodczym i ciężarnych, 

h)  wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i 

innych chorób związanych z wykonywaną pracą; 

3)   prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną 

patologią zawodową; 

4)   organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i 

wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki; 

5)   inicjowania i realizowania promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych 

programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących; 
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6)   inicjowania działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i 

udzielania pomocy w ich realizacji, a w szczególności w zakresie: 

a)  informowania pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego, 

b)  wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup 

szczególnego ryzyka, 

c)  tworzenia warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej, 

d)  wdrażania programów promocji zdrowia, 

e)  organizowania pierwszej pomocy przedmedycznej; 

7)   prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób 

zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy; 

8)   gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji o narażeniu zawodowym, 

ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną; 

9)   (uchylony). 

2. W stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie innej niż stosunek pracy służba 

medycyny pracy wykonuje zadania określone w ust. 1. 

3. W stosunku do osób wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 służba medycyny pracy 

wykonuje zadania określone w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz - odpowiednio - w pkt 3-8. 

4. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia 

określi, w drodze rozporządzenia, zakres, w jakim służba medycyny pracy wykonuje 

zadania wobec osób wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 6, biorąc pod uwagę konieczność 

zapewnienia ochrony zdrowia tych osób. 

[5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, 

w drodze rozporządzenia, zakres i tryb badań lekarskich osób wymienionych w art. 5 ust. 

1 pkt 4 i 5 oraz sposób dokumentowania tych badań, uwzględniając konieczność przyjęcia 

obiektywnych i niezbędnych kryteriów oceny stanu zdrowia oraz biorąc pod uwagę 

konieczność ochrony danych osobowych osób poddanych badaniu.] 

<5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb badań lekarskich 

osób wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz sposób dokumentowania tych badań, 

uwzględniając konieczność przyjęcia obiektywnych i niezbędnych kryteriów oceny 
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stanu zdrowia oraz biorąc pod uwagę konieczność ochrony danych osobowych osób 

poddanych badaniu.> 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb 

sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku 

do osób wymienionych w art. 5 ust. 3, objętych opieką na ich wniosek, uwzględniając 

zakres zadań służby medycyny pracy. 

7. (uchylony). 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089) 

Art. 6. 

Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 

1)  wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, 

utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń 

transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji; 

1a)  wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; 

1b)  wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, 

w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń; 

2)   budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do 

przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych 

obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; 

2a)  budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla; 

3)   budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w 

wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; 

4)   budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, 

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji 

przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz 

urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego; 

5)   opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
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5a)  ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary 

terroru komunistycznego; 

[6)    budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, 

sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub 

samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, 

przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

obiektów sportowych;] 

<6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, 

administracji, sądów i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotów 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. …), 

szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury 

w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki 

społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych;> 

6a)  budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji 

obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze 

świadczeniem tych usług; 

7)   budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności 

państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych 

oraz zakładów dla nieletnich; 

8)   poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością 

górniczą; 

8a)  poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 

węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla; 

9)   zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 

9a)  ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; 

9b)  ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; 
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9c)   wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, 

parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub 

przebudowa; 

9d)  
(1)

 wykonywanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt; 

10)  inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 

 

 

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 

oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) 

Art. 26. 

1. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania 

czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1, przez: 

1)   pracowników ochrony wykonujących czynności w ramach specjalistycznych 

uzbrojonych formacji ochronnych; 

2)   pracowników ochrony wchodzących w skład zespołów konwojujących wartości 

pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne; 

3)   pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną 

osób; 

4)   osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej 

nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; 

5)   pracowników ochrony mających prawo do czynności określonych: 

a)  w art. 36 ust. 1 pkt 4, 

b)  w art. 36 ust. 1 pkt 5 po dopuszczeniu do posiadania broni w trybie przepisów 

ustawy o broni i amunicji; 

6)   pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i 

urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie. 

2. Osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej jest uprawniona 

do: 

1)   opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 1; 

2)   organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej. 

3. Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która: 
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1)   posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

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

Gospodarczym; 

2)   ukończyła 21 lat; 

3)    ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową; 

4)   ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

5)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się 

przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 

6)   posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce 

zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, 

sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w 

przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia 

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

oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ 

odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby; 

7)   posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną 

orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła; 

8)   posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia 

strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa 

związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. 

4. Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, 

której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na 

podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 65). 

5. Opinię, o której mowa w ust. 3 pkt 6, wydaje się nie rzadziej niż co 3 lata, w formie 

postanowienia, na które służy zażalenie, a w przypadku opinii dotyczącej obywatela 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 
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umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego 

na terenie tych państw, w formie przyjętej w tym państwie. 

6. Spełnienie wymogów określonych w ust. 3 pkt 4 i 5 pracownik ochrony potwierdza 

własnym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

7. Spełnienie wymogu określonego w ust. 3 pkt 8 potwierdzają: 

1)   dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony 

fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

technika ochrony fizycznej osób i mienia; 

2)   dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub 

Straży Granicznej; 

3)   świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy 

stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze 

świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w 

Służbie Więziennej; 

4)   
(11)

 zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia 

Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu lub Służby 

Ochrony Państwa, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ust. 9; 

5)    zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu 

umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne 

w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz 

znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, 

realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949); 

6)    zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie 

teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik 

interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem 

ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i 

ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

7)   świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie 

teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik 
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interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem 

ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie. 

8. Dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa 

narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego potwierdzają specjalistyczne 

przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z 

wykonywaniem ochrony osób i mienia. 

[9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego 

określi, w drodze rozporządzenia wymagania w zakresie kursów i szkoleń, o których 

mowa w ust. 7 pkt 6 i 7, w tym szczegółową tematykę i formę przeprowadzonych zajęć, 

mając na względzie zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia pracowników ochrony 

fizycznej.] 

<9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie kursów 

i szkoleń, o których mowa w ust. 7 pkt 6 i 7, w tym szczegółową tematykę i formę 

przeprowadzonych zajęć, mając na względzie zapewnienie właściwego poziomu 

wyszkolenia pracowników ochrony fizycznej.> 

 

Art. 38b. 

1. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs 

doskonalący umiejętności, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8, oraz przedstawić 

właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu. 

2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniona osoba pełniąca funkcję członka 

organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania 

działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność 

gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, 

jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1. 

3. Kurs doskonalący, o którym mowa w ust. 1, prowadzą podmioty wskazane w art. 26 ust. 7 

pkt 4, 6 i 7. 

[4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową tematykę, formę oraz czas trwania kursu, o 
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którym mowa w ust. 1, w wymiarze nieprzekraczającym 50 godzin, mając na względzie 

zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia pracowników ochrony fizycznej.] 

<4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową tematykę, formę 

oraz czas trwania kursu, o którym mowa w ust. 1, w wymiarze nieprzekraczającym 

50 godzin, mając na względzie zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia 

pracowników ochrony fizycznej.> 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1277, 1343, 1452 i 1910 oraz z 2018 r. poz. 398) 

 

Art. 29a. 

1. Minister Sprawiedliwości powołuje co 2 lata komisje do spraw przeprowadzenia 

egzaminów konkursowego i komorniczego, obejmujące obszar właściwości jednej lub 

kilku izb komorniczych, zwane dalej "komisjami egzaminacyjnymi". 

2. Siedziba komisji egzaminacyjnej mieści się w siedzibie rady właściwej izby komorniczej. 

3. W skład komisji egzaminacyjnej, składającej się z siedmiu osób, wchodzą: 

1)   czterej sędziowie sądu okręgowego lub apelacyjnego; 

2)   dwaj przedstawiciele delegowani przez Krajową Radę Komorniczą; 

[3)   jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa 

w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk, 

posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.] 

<3) jeden pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny 

prowadzący działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych 

w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy 

w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej 

stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.> 

4. Powołując komisje egzaminacyjne, Minister Sprawiedliwości wyznacza jednocześnie ich 

przewodniczących. 

5. Minister Sprawiedliwości w stosunku do komisji egzaminacyjnych jest organem wyższego 

stopnia. 
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6. Właściwe izby komornicze zapewniają, jako zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej, obsługę administracyjną i techniczną działalności komisji egzaminacyjnych. 

7. Przewodniczącemu i członkom komisji egzaminacyjnej za udział w jej pracach przysługuje 

wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w 

przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 

państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na 

obszarze kraju. 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 762, 810 i 1090) 

Art. 5. 

Ustala się następujące działy: 

1)   administracja publiczna; 

1a)  budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 

2)   budżet; 

2a)  energia; 

3)   finanse publiczne; 

4)   gospodarka; 

5)   gospodarka morska; 

6)   gospodarka wodna; 

6a)  gospodarka złożami kopalin; 

7)   instytucje finansowe; 

7a)  informatyzacja; 

8)   członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; 

9)   kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 

10)  kultura fizyczna; 

11)  łączność; 

12)  (uchylony); 

[13)  nauka;] 

14)  obrona narodowa; 

15)  oświata i wychowanie; 

16)  praca; 



- 154 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

17)  rolnictwo; 

18)  rozwój wsi; 

18a)  rozwój regionalny; 

18b)  rynki rolne; 

18c)  rybołówstwo; 

19)   (uchylony); 

20)  sprawiedliwość; 

[21)  szkolnictwo wyższe;] 

<21) szkolnictwo wyższe i nauka;> 

22)  transport; 

22a)  turystyka; 

23)  środowisko; 

23a)  rodzina; 

24)  sprawy wewnętrzne; 

25)  wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne; 

26)  zabezpieczenie społeczne; 

27)  sprawy zagraniczne; 

28)  zdrowie; 

29)  żegluga śródlądowa. 

 

[Art. 18. 

Dział nauka obejmuje sprawy nauki, w tym badań naukowych i prac rozwojowych.] 

 

 

[Art. 26. 

1. Dział szkolnictwo wyższe obejmuje sprawy szkolnictwa wyższego, w tym określone w 

odrębnych przepisach sprawy nadzoru nad szkołami wyższymi, oraz sprawy finansowania 

nauki w szkołach wyższych. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego koordynuje uznawanie kwalifikacji w 

zawodach regulowanych i działalnościach oraz podejmuje działania mające na celu 

udostępnianie informacji o uznawaniu tych kwalifikacji.] 
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<Art. 26. 

1. Dział szkolnictwo wyższe i nauka obejmuje sprawy szkolnictwa wyższego i nauki, 

w tym sprawy nadzoru nad szkołami wyższymi i ich finansowania, a także sprawy 

działalności naukowej. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki koordynuje uznawanie 

kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych oraz 

podejmuje działania mające na celu udostępnianie informacji o uznawaniu tych 

kwalifikacji.> 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   ubezpieczeni - osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych, o 

których mowa w art. 1; 

2)   płatnik składek: 

a)  pracodawca - w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą oraz 

jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w 

stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w 

tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku 

macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład, 

b)  jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia 

przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie 

korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do osób pobierających 

świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób pobierających zasiłek socjalny 

wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego 

zatrudnienia oraz osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w okresie 

korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na 

przekwalifikowanie, 

c)  podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do osób, które ją 

wykonują, na podstawie skierowania do pracy, lub podlegają ubezpieczeniom 
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społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłek wypłaca ten 

podmiot, 

d)  ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne, 

e)  Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego, o 

których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do 

Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1925, 

z 2006 r. poz. 708 oraz z 2009 r. poz. 918), oraz Kancelaria Senatu w stosunku do 

senatorów, 

f)  duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub 

klasztoru w stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna 

zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych objętych 

tą zgodą, 

g)  jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej - w stosunku do 

żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką, 

h)  (uchylona), 

i)  (uchylona), 

j)  (uchylona), 

k)  ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z zatrudnienia w 

związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale 

lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, 

ojcem lub rodzeństwem, 

l)  (uchylona), 

ł)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych 

lub stypendium, 

ł
1
)  centrum integracji społecznej - w stosunku do osób pobierających świadczenie 

integracyjne, 

ł
2
)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających stypendium na podstawie 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania 

studiów podyplomowych, 

m)  Zakład - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku 
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macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład, oraz w stosunku do osób 

określonych w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, 

n)  podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do osób pobierających te 

stypendia, 

o)  
(1)

 (uchylona), 

p)   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Lecha Kaczyńskiego - w stosunku do słuchaczy pobierających stypendium, 

<pa) podmiot prowadzący szkołę doktorską – w stosunku do kształcących się w niej 

doktorantów, otrzymujących stypendium doktoranckie,> 

r)  osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób współpracujących 

przy prowadzeniu tej działalności, 

ra)  
(2)

 osoba fizyczna, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) - w stosunku do osób współpracujących 

przy prowadzeniu tej działalności, 

s)  wojewódzki urząd pracy - w stosunku do osób, których świadczenia pracownicze 

finansowane są ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

jeżeli świadczenia te wypłacane są przez ten urząd, 

t)  jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostkę 

samorządu terytorialnego - jeżeli rozlicza i opłaca składki za ubezpieczonych 

wykonujących pracę w podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych 

jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, 

u)  podmiot, w którym jest pełniona służba - w odniesieniu do żołnierzy zawodowych i 

funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia w nim służby, jeżeli podmiot ten 

wypłaca im uposażenie, 

w)  wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących 

świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie przepisów 

o świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

z)  podmiot, który wypłaca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia - w stosunku 

do osób, którym wypłaca to świadczenie, 

za)  inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty kierujące - w stosunku do osób 

pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 

- którymi są: 
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–  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem 

wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, 

–  Ochotnicze Hufce Pracy, 

–  agencje zatrudnienia, 

–  instytucje szkoleniowe, 

–  instytucje dialogu społecznego, 

–  instytucje partnerstwa lokalnego, 

–  organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i 

przeciwdziałania bezrobociu, 

[–  jednostki naukowe,] 

<–podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …),> 

–  organizacje pracodawców, 

–  związki zawodowe, 

–  ośrodki doradztwa rolniczego, 

–  ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego 

–   korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych 

na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w 

przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1448 i 1856, z 2015 r. poz. 1240, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 

1566) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475), 

zaa)   inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty wypłacające stypendium w okresie 

szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w ramach projektów lub programów 

finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - w 

stosunku do osób pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub 

przygotowania zawodowego, 

zb)  podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do członków rad nadzorczych; 

2a)   podmiot zgłaszający ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych - podmiot niebędący 

płatnikiem składek, o którym mowa w pkt 2, który dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń 

społecznych osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 8 ust. 2a; 

3)   składki - składki na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w pkt 1; 



- 159 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4)   zasiłki - zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz 

ubezpieczenia wypadkowego; 

5)   deklaracja rozliczeniowa - zestawienie informacji o należnych składkach na fundusze, na 

które składki pobiera Zakład, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz kwot należnych do 

zapłaty; 

6)   imienny raport miesięczny - informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom 

społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc 

kalendarzowy; 

7)   konto ubezpieczonego - konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz informacje 

dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego; 

8)   konto płatnika - konto, na którym ewidencjonowana jest kwota zobowiązań z tytułu 

składek oraz innych składek danego płatnika zbieranych przez Zakład, kwoty zapłaconych 

składek, stan rozliczeń oraz inne informacje dotyczące płatnika składek; 

9)   przychód - przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, 

wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla 

bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz 

stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz 

umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej 

działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz przychody z działalności 

wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od 

sposobu ich powoływania; 

10)  przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek 

rolniczych - przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na jej rzecz 

produktów rolnych; 

11)  otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród funduszy 

emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych; 

12)  (uchylony); 

12a)  okresowa emerytura kapitałowa - świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1097 oraz z 2017 r. 

poz. 38); 
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12b)  (uchylony); 

13)  międzybankowy system elektroniczny - system ELIXIR w Krajowej Izbie 

Rozliczeniowej S.A.; 

14)  (uchylony); 

15)  numer NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 

16)  rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem; 

16a)  
(3)

 numer rachunku składkowego - numer rachunku wygenerowany przez Zakład, 

zgodny ze standardem Numeru Rachunku Bankowego (NRB); 

17)  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem - osobę fizyczną sprawującą osobistą 

opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, 

przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w 

którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu 

zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

 

Art. 6. 

1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 

i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: 

1)   pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów; 

2)   osobami wykonującymi pracę nakładczą; 

3)   członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, 

zwanymi dalej "członkami spółdzielni"; 

4)   osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 

albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz 

osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4; 

5)   osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi 

współpracującymi; 

5a)  
(4)

 osobami współpracującymi z osobami fizycznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców; 
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6)   posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu 

Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o 

uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej 

Polskiej, zwanymi dalej "posłami i senatorami"; 

7)   osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej "stypendystami 

sportowymi"; 

7a)   pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 

im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego; 

<7b) otrzymującymi stypendium doktoranckie doktorantami;> 

8)   osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 

9)   osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub 

stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 

dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej 

"bezrobotnymi"; 

9a)  osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż 

powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie 

zawodowe dorosłych, zwanymi dalej "osobami pobierającymi stypendium"; 

9b)  osobami pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych; 

10)  duchownymi; 

11)  żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką; 

12)  osobami odbywającymi służbę zastępczą; 

13)  (uchylony); 

14)  (uchylony); 

15)  (uchylony); 

16)  (uchylony); 

17)  (uchylony); 

18)  (uchylony); 

18a)  
(5)

 (uchylony); 

18b)  (uchylony); 
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19)  osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek 

macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego; 

20)  osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz 

osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania 

zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi 

wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w 

okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych 

przepisów lub układów zbiorowych pracy; 

21)  osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia; 

22)  członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. 

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób rezygnujących z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem, za które ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę, 

regulują przepisy o pomocy społecznej. 

2a. 
(6)

 Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo 

zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości 

odpowiednio: 

1)   świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących 

na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

2)   zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

- przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i 

nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez 

mężczyznę. 

2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 

albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z 

innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów lub jest 

ubezpieczona na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 

2, 38, 624 i 715). 
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2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli wypłaca osobie świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, może wystąpić do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki 

okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

2d. Sposób opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i 

wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, reguluje 

ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428). 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 

i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 

26 lat. 

4a. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób świadczących pracę na podstawie umowy 

uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w ust. 2d. 

<4b. Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy 

pobierają stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania 

zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd 

pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, 

nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, pod 

warunkiem że stypendium pobierane jest w związku z realizacją takiego szkolenia, 

stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, których obowiązek odbycia wynika 

z programu nauczania.> 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

Art. 9. 

1.  [Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 20 i 21, spełniające jednocześnie 

warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych 

tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, 

umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 

cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką 

zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej 

umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, 
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członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia 

socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania 

ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na 

przekwalifikowanie.] <Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 7b, 10, 20 i 21, 

spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami 

emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko 

z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy 

o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, 

z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują 

pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa 

w spółdzielni, otrzymywania stypendium doktoranckiego, służby, pobierania 

świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo 

wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub 

w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie.> Mogą one dobrowolnie, 

na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych 

tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a. 

1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, 

pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub 

wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w 

okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie w przeliczeniu na okres 

miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, podlegają również obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1b i art. 

16 ust. 10a. 

1b. Jeżeli ubezpieczeni, o których mowa w ust. 1a, spełniają jednocześnie warunki do objęcia 

ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z więcej niż jednego innego 

tytułu, stosuje się do nich odpowiednio ust. 2. 

1c. 
(18)

 Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 8 i 10, spełniające jednocześnie 

warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania 

zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one 
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jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów. 

1d. 
(19)

 Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3, spełniające jednocześnie warunki do 

objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania 

zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów. 

2. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, jest objęta 

obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona 

jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł 

ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 2c i 7. 

2a. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 

działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej 

działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów podstawa 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej 

podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której 

mowa w art. 18 ust. 8. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 4. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 

działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18a, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2b. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 

działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej 

działalności, jeżeli z tytułu wykonywania pracy nakładczej podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek 

dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8. Może 

ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 

również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest 
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podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 

18a, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów. 

2c. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, której podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od określonej w art. 18 

ust. 4 pkt 5a, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym 

i rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa 

wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy, o której mowa w art. 

6 ust. 1 pkt 4, lub z innych tytułów osiąga kwotę określoną w art. 18 ust. 4 pkt 5a. 

3. Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju 

działalności. 

4. 
(20)

 Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 22, mające ustalone prawo do 

emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

4a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, mające ustalone prawo do emerytury lub 

renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli 

równocześnie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2c i 4b. 

4b. Osoby, o których mowa w ust. 4a, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym, jeżeli umowa agencyjna, umowa zlecenia lub inna umowa o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło, została zawarta z pracodawcą, z którym 

pozostają równocześnie w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują 

pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. 

4c. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, mające 

ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. 

5. Osoby, o których mowa w art. 6, niewymienione w ust. 4, 4a i 4c, mające ustalone prawo 

do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym. 

6. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, a także osoby 

przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym albo odpowiednio ubezpieczeniu emerytalnemu, jeżeli nie mają 
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ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek 

ubezpieczeń społecznych. 

6a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9, 9a, 9b, 11 i 12, obowiązkowo podlegają 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących 

obowiązek ubezpieczeń społecznych. 

6b. Pracownik, który łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy 

udzielającego tego urlopu na zasadach określonych w art. 182
1e

 Kodeksu pracy, podlega 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z obu tytułów. 

7. Duchowni spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają 

ubezpieczeniom z tytułu tej działalności. 

8. 
(21)

 Osoby pozostające w stosunku służby, spełniające jednocześnie warunki do podlegania 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

2, 4-6 i 10, mogą być dobrowolnie objęte tymi ubezpieczeniami na swój wniosek. 

9. Członkowie rad nadzorczych spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniami 

emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlegają ubezpieczeniom również z tytułu 

pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. 

 

Art. 11. 

1. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 6 ust. 1 

pkt 1, 3 i 12. 

[2. 
(22)

 Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte 

obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 

4-5a, 8 i 10.] 

<2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte 

obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 

pkt 2, 4, 5, 7b, 8 i 10.> 

Art. 13. 

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu 

podlegają osoby fizyczne w następujących okresach: 

1)   pracownicy - od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku; 
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2)   osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy - od dnia oznaczonego w 

umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 

tej umowy; 

2a)  (uchylony); 

3)   członkowie spółdzielni - od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz spółdzielni 

do dnia zakończenia jej wykonywania; 

4)   
(23)

 osoby prowadzące pozarolniczą działalność - od dnia rozpoczęcia wykonywania 

działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem 

okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa 

oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców; 

5)   
(24)

 osoby współpracujące - od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu 

pozarolniczej działalności, wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy zlecenia lub 

współpracy z osobami fizycznymi wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców do dnia zakończenia tej współpracy; 

6)   posłowie i senatorowie - od dnia nabycia prawa do uposażenia do dnia utraty tego 

prawa; 

7)   stypendyści sportowi - od dnia spełnienia warunków, o których mowa w art. 8 ust. 12, 

do dnia zaprzestania spełniania tych warunków; 

8)   osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - od dnia 

rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia zakończenia wykonywania tej pracy; 

9)   bezrobotni - od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia integracyjnego lub 

stypendium do dnia utraty prawa do nich; 

9a)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a - od dnia nabycia prawa do stypendium 

do dnia utraty prawa do niego; 

9b)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b - od dnia nabycia prawa do stypendium 

do dnia utraty prawa do niego; 

10)  duchowni - od dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z tego stanu, 

a w przypadku alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i 

juniorystów - od dnia ukończenia 25 lat; 

11)  żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz osoby odbywające służbę zastępczą - 

od dnia powołania lub skierowania do tej służby do dnia zwolnienia z tej służby; 

12)  
(25)

 (uchylony); 
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13)  osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński 

albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - od dnia spełnienia warunków, o 

których mowa w art. 9 ust. 6, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków; 

13a)  osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1 - od dnia określonego w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 36 ust. 15, jako dzień rozpoczęcia sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym 

oświadczenie zostało złożone, do dnia wskazanego w oświadczeniu jako dzień 

zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 

14)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - od dnia nabycia prawa do świadczenia 

socjalnego, zasiłku socjalnego, wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia 

górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie do dnia utraty tego 

prawa; 

15)   pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - od dnia uzyskania statusu 

słuchacza do dnia utraty tego statusu; 

<15a) doktoranci – w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego;> 

16)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - od dnia nabycia prawa do świadczenia 

szkoleniowego do dnia utraty tego prawa; 

17)  członkowie rad nadzorczych - od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia 

zaprzestania pełnienia tej funkcji. 

Art. 16. 

1. Składki na ubezpieczenia emerytalne: 

1)   pracowników, 

2)   osób wykonujących pracę nakładczą, 

3)   członków spółdzielni, 

4)   zleceniobiorców, 

5)   posłów i senatorów, 

6)   stypendystów sportowych, 

7)    pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 

<7a) otrzymujących stypendium doktoranckie doktorantów,> 

8)   osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, 
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9)   osób współpracujących ze zleceniobiorcami, 

10)  
(26)

 (uchylony), 

11)  osób odbywających służbę zastępczą, 

12)  członków rad nadzorczych 

- finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek. 

1a. Składki na ubezpieczenia emerytalne osób pobierających świadczenie szkoleniowe po 

ustaniu zatrudnienia finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i 

płatnicy składek. 

1b. Składki na ubezpieczenia rentowe osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, finansują z 

własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 

6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek. 

1c. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na 

podstawie umowy uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, 

obliczone od podstawy, którą stanowi kwota nie wyższa niż kwota minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, finansuje budżet 

państwa za pośrednictwem Zakładu. 

1d. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na 

podstawie umowy uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, 

obliczone od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą określoną w ust. 1c opłaca 

płatnik składek na zasadach określonych dla składek za zleceniobiorców. 

[2. Składki na ubezpieczenie chorobowe podlegających temu ubezpieczeniu osób, 

wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 8, 9 i 11, oraz w ust. 1c finansują w całości, z własnych 

środków, sami ubezpieczeni.] 

<2. Składki na ubezpieczenie chorobowe podlegających temu ubezpieczeniu osób, 

wymienionych w ust. 1 pkt 1–4, 7a–9 i 11 oraz w ust. 1c, finansują w całości, 

z własnych środków, sami ubezpieczeni.> 

UWAGA: 

Pominięto ust. 3 – 14 

Art. 18. 

1. 
(28)

 Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych 

wymienionych w art. 6 ust. 1-3, stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10, z 

zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12. 
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1a. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a, w podstawie wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu 

umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której 

zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o 

dzieło. 

2. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do 

pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. 

3. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców ustala 

się zgodnie z ust. 1, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej 

umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w 

kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. 

4. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 

1)   posłów i senatorów - stanowi kwota uposażenia, 

2)   stypendystów sportowych - stanowi kwota stypendium, 

2a)   słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - stanowi kwota stypendium, 

<2b) otrzymujących stypendium doktoranckie doktorantów – stanowi kwota 

stypendium doktoranckiego,> 

3)   bezrobotnych - stanowi kwota zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium, 

4)   osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - stanowi kwota świadczenia socjalnego, 

zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia 

górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie, 

5)    żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyjątkiem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę 

wojskową, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 

grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, z 

zastrzeżeniem ust. 9 i 10, a w przypadku żołnierzy niezawodowych pełniących służbę 

w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub pełniących terytorialną służbę wojskową 

rotacyjnie - kwota uposażenia z tytułu tej służby, 
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5a)  duchownych - stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 

podstawie odrębnych przepisów, zwana dalej "kwotą minimalnego wynagrodzenia", z 

zastrzeżeniem ust. 9 i 10, 

6)   żołnierzy odbywających nadterminową służbę wojskową - stanowi kwota uposażenia, 

7)   osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - stanowi kwota świadczenia 

szkoleniowego, 

8)   osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a - stanowi kwota stypendium, 

9)   osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b - stanowi kwota stypendium, 

10)  osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 22 - stanowi przychód 

- łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

UWAGA: 

Pominięto ust. 4a – 15 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 oraz z 2018 r. poz. 

1076) 

Art. 4. 

1. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego: 

1)   po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega 

obowiązkowo temu ubezpieczeniu; 

2)   po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli jest 

ubezpieczony dobrowolnie. 

2. Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie 

okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni 

lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem 

czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. 

3. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego 

przysługuje: 

[1)   absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem 

chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia 

ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;] 
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<1) absolwentom szkół lub uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole 

doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do 

ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub 

uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole 

doktorskiej;> 

2)   jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z 

pracy; 

3)   ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres 

obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego; 

4)   posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni 

od ukończenia kadencji; 

5)   funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 

165 ust. 7 i art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 379) i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych 

Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

 

USTAWA z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie (Dz. U. poz. 762) 

Art. 4. 

[1. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.] 

<1. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki.> 

2. Status prawny Wydziału Teologii Uniwersytetu, o którym mowa w art. 7 ust. 3, reguluje 

umowa między Konferencją Episkopatu Polski a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zakres nadzoru Kościoła Katolickiego nad Wydziałem Teologii określa umowa oraz 

statut uczelni. 

 

 

USTAWA z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie (Dz. U. poz. 884) 
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Art. 4. 

[1. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.] 

<1. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki.> 

2. Uniwersytet pozostaje ponadto pod nadzorem władz Kościoła Katolickiego w zakresie 

określonym przez umowę między Konferencją Episkopatu Polski a Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz statut uczelni. 

 

 

USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931) 

 

Art. 11. 

Przepisy art. 5-10 nie dotyczą: 

1)   nazw własnych; 

2)   obcojęzycznych dzienników, czasopism, książek oraz programów komputerowych, z 

wyjątkiem ich opisów i instrukcji; 

[3)    działalności dydaktycznej i naukowej szkół wyższych, szkół i klas z obcym językiem 

wykładowym lub dwujęzycznych, nauczycielskich kolegiów języków obcych, nauczania 

innych przedmiotów oraz studiów doktoranckich i działalności naukowej w 

jednostkach naukowych, jeżeli jest to zgodne z przepisami szczególnymi;] 

<3) kształcenia i działalności naukowej w uczelniach, szkół i klas z obcym językiem 

wykładowym lub dwujęzycznych, nauczycielskich kolegiów języków obcych, 

nauczania innych przedmiotów oraz szkół doktorskich i działalności naukowej 

w innych podmiotach, jeżeli jest to zgodne z przepisami szczególnymi;> 

4)   twórczości naukowej i artystycznej; 

5)   zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej; 

6)   znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń pochodzenia towarów i usług; 

7)   norm wprowadzanych w języku oryginału zgodnie z przepisami o normalizacji. 

 

Art. 11b. 

1. [Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji nadaje, 

w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienie do organizowania egzaminów z języka 

polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej na wniosek:] 
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<Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki po zasięgnięciu opinii 

Komisji nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienie do organizowania 

egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości 

językowej na wniosek:> 

1)   polskiej albo zagranicznej szkoły wyższej prowadzącej studia w zakresie filologii 

polskiej; 

2)   polskiego albo zagranicznego podmiotu, który od co najmniej trzech lat prowadzi 

lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako 

obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim. 

2. Uprawnienie do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej 

nadaje się na okres dwóch lat. 

[3. Na wniosek podmiotu uprawnionego do organizowania egzaminu na określonym poziomie 

biegłości językowej, zwanego dalej "podmiotem uprawnionym", minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego może nadawać uprawnienia do organizowania egzaminu na 

tym poziomie na kolejne okresy nie dłuższe niż pięć lat. 

4. Listę podmiotów uprawnionych oraz informacje o terminach i miejscach przeprowadzania 

egzaminów publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.] 

<3. Na wniosek podmiotu uprawnionego do organizowania egzaminu na określonym 

poziomie biegłości językowej, zwanego dalej „podmiotem uprawnionym”, minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może nadawać uprawnienia do 

organizowania egzaminu na tym poziomie na kolejne okresy nie dłuższe niż pięć lat. 

4. Listę podmiotów uprawnionych oraz informacje o terminach i miejscach 

przeprowadzania egzaminów publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.> 

 

Art. 11d. 

[Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może na wniosek Komisji cofnąć, w 

drodze decyzji administracyjnej, uprawnienie do organizowania egzaminu w przypadku:] 

<Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może na wniosek Komisji 

cofnąć, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienie do organizowania egzaminu 

w przypadku:> 
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1)   naruszenia przez podmiot uprawniony zasad lub warunków organizowania i 

przeprowadzania egzaminu; 

2)   niewykonania przez podmiot uprawniony zaleceń wydanych przez Komisję; 

3)   odmowy poddania się przez podmiot uprawniony wizytacji, o której mowa w art. 11l. 

 

Art. 11f. 

1. [Komisja prowadzi listę egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji 

przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.] 

2. Na wniosek osoby, która: 

1)   posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej ze 

specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego, potwierdzający uzyskanie 

kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny lub dyplom ukończenia studiów 

wyższych w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, potwierdzający uzyskanie 

kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny i ukończone studia podyplomowe w 

zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, 

2)   posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako 

obcego uzyskane w okresie pięciu lat przed dniem złożenia wniosku, 

3)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

4)   ukończyła szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów 

- Komisja dokonuje wpisu na listę, o której mowa w ust. 1. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 

3)   adres do korespondencji; 

4)   numer telefonu; 

5)   numer PESEL - a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

6)   wskazanie zasięgu terytorialnego działalności. 

4. Komisja skreśla egzaminatora z listy, o której mowa w ust. 1: 

1)   na jego wniosek; 

2)   w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie 

lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
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3)   w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na egzaminie; 

4)   w przypadku naruszenia przez egzaminatora warunków lub trybu przeprowadzania 

egzaminu mającego wpływ na wynik egzaminu. 

[5. Imiona, nazwiska oraz zasięg terytorialny działalności egzaminatorów wpisanych na listę, 

o której mowa w ust. 1, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.] 

<5. Imiona, nazwiska oraz zasięg terytorialny działalności egzaminatorów wpisanych na 

listę, o której mowa w ust. 1, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.> 

 

Art. 11i. 

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

do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:> 

1)   zakres informacji objętych wnioskiem o nadanie uprawnienia do organizowania 

egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej oraz wykaz dokumentów, 

które dołącza się do wniosku, uwzględniając dane niezbędne do zweryfikowania, czy 

wnioskodawca spełnia wymagania dotyczące nadania tego uprawnienia; 

2)   sposób rejestracji osób zamierzających przystąpić do egzaminu, uwzględniając 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych; 

3)   sposób przekazywania zestawów zadań egzaminacyjnych, uwzględniając konieczność 

ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych; 

4)   szczegółowe warunki, sposób i tryb przeprowadzania egzaminów oraz sposób 

dokonywania oceny egzaminów i jej weryfikacji, uwzględniając konieczność 

zapewnienia jednolitego standardu przeprowadzania egzaminów i wiarygodności ich 

wyników; 

5)   szczegółowe warunki lokalowe i techniczne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu, 

uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego i niezakłóconego przebiegu 

egzaminu, w tym osobom niepełnosprawnym; 

6)   organizację pracy komisji egzaminacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia 

bezstronności komisji egzaminacyjnej i ustalania wyników egzaminu bez zbędnej 

zwłoki; 
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7)   standardy wymagań odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości 

językowej w zakresie języka polskiego jako obcego, uwzględniając zróżnicowanie 

poziomów biegłości językowej zgodne z zasadami praktyki międzynarodowej; 

8)   poziomy biegłości językowej poświadczane osobom, o których mowa w art. 11a ust. 

4, uwzględniając rodzaj ukończonej szkoły; 

9)   zakres informacji objętych wnioskiem, o którym mowa w art. 11a ust. 4, 

uwzględniając dane niezbędne do zweryfikowania, czy wnioskodawca spełnia 

wymagania do otrzymania certyfikatu bez konieczności zdawania egzaminu; 

10)  wzór certyfikatu oraz wzór suplementu do certyfikatu, uwzględniając konieczność 

zawarcia w nich danych niezbędnych do poświadczenia znajomości języka polskiego 

jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej. 

 

Art. 11j. 

1. [W skład Komisji wchodzi czternastu członków powoływanych przez ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego na czteroletnią kadencję, w tym:] 

<W skład Komisji wchodzi czternastu członków powoływanych przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na czteroletnią kadencję, w tym:> 

1)   dziewięciu specjalistów w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego 

jako obcego; 

2)   specjalista w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego 

zgłoszony przez Radę Języka Polskiego; 

[3)   po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministra właściwego do spraw 

zagranicznych.] 

<3) po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministra 

właściwego do spraw zagranicznych.> 

2. Członkiem Komisji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

3. Ta sama osoba nie może sprawować funkcji członka Komisji dłużej niż przez dwie kolejne 

kadencje. 
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4. [Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odwołuje członka Komisji w 

przypadku:] 

<Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki odwołuje członka Komisji 

w przypadku:> 

1)   złożenia przez niego rezygnacji; 

2)   skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

3)   utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej 

co najmniej 6 miesięcy; 

4)   niewypełniania albo nienależytego wypełniania obowiązków. 

[5. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego powołuje nowego członka Komisji na okres do końca danej 

kadencji. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio. Do sprawowania funkcji członka 

Komisji przez niepełną kadencję nie stosuje się przepisu ust. 3.] 

<5. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki powołuje nowego członka Komisji na okres do końca 

danej kadencji. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio. Do sprawowania funkcji 

członka Komisji przez niepełną kadencję nie stosuje się przepisu ust. 3.> 

6. Członek Komisji: 

1)   podlega wyłączeniu z postępowania w sprawie nadania uprawnienia do organizowania 

egzaminu, w przypadku gdy to postępowanie dotyczy podmiotu, w którym ten 

członek, jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia lub osoba, z 

którą ten członek pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu, są zatrudnieni albo 

pozostają z tym podmiotem w takim stosunku prawnym, że wynik postępowania może 

mieć wpływ na prawa i obowiązki tych osób; 

2)   nie może pełnić funkcji wizytatora. 

7. Przewodniczącemu i sekretarzowi Komisji przysługuje miesięczne wynagrodzenie. 

Pozostałym członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach 

Komisji. 

8. Wynagrodzenie: 

1)   miesięczne przewodniczącego i sekretarza Komisji nie może być wyższe niż 50%, 

2)   za udział w posiedzeniach pozostałych członków Komisji nie może być wyższe niż 

15% 
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[–   stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni 

publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 

2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398 i 650).] 

<– stawki minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego 

dla stanowiska profesora w uczelni publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 3 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …).> 

9. Wynagrodzenie nie przysługuje członkom Komisji będącym członkami korpusu służby 

cywilnej, którzy sprawują funkcję członka Komisji w ramach obowiązków służbowych. 

10. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305 i 357). 

 

Art. 11k. 

1. Do zadań Komisji należy koordynowanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego, w tym: 

1)   opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień do organizowania egzaminów; 

[2)   występowanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem o 

cofnięcie uprawnień do organizowania egzaminów;] 

<2) występowanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

z wnioskiem o cofnięcie uprawnień do organizowania egzaminów;> 

3)   dokonywanie wpisów na listę egzaminatorów, o której mowa w art. 11f ust. 1; 

4)   organizowanie szkoleń dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę 

egzaminatorów, o której mowa w art. 11f ust. 1; 

5)   ustalanie harmonogramu sesji egzaminacyjnych; 

6)   ustalanie zestawów zadań egzaminacyjnych; 

7)   badanie prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych dokonanej przez członków 

komisji egzaminacyjnych; 

8)   nadzór nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu egzaminów, w tym ocena 

przebiegu egzaminów i działalności komisji egzaminacyjnych, oraz zapewnienie 

wizytacji egzaminów; 

9)   wydawanie certyfikatów; 
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[10)  dokonywanie okresowej analizy funkcjonowania systemu poświadczania znajomości 

języka polskiego jako obcego i formułowanie dla ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego rekomendacji - z własnej inicjatywy albo na wniosek tego 

ministra;] 

<10) dokonywanie okresowej analizy funkcjonowania systemu poświadczania 

znajomości języka polskiego jako obcego i formułowanie dla ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego i nauki rekomendacji – z własnej inicjatywy albo 

na wniosek tego ministra;> 

11)  rozpatrywanie wniosków o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu. 

2. Komisja przeprowadza szkolenia dla osób ubiegających się o wpis na listę egzaminatorów, 

o której mowa w art. 11f ust. 1. Szkolenie może zostać przeprowadzone z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

[3. Działalność Komisji jest finansowana z części budżetu państwa, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.] 

<3. Działalność Komisji jest finansowana z części budżetu państwa, której dysponentem 

jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.> 

 

Art. 11m. 

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

do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:> 

1)   tryb wyłaniania kandydatów na członków Komisji, biorąc pod uwagę konieczność 

sprawnego powołania wszystkich członków Komisji; 

2)   tryb działania oraz sposób zapewnienia obsługi administracyjnej i finansowej Komisji, 

biorąc pod uwagę konieczność wykonywania zadań przez Komisję w czasie 

umożliwiającym terminowe przeprowadzenie egzaminów, a także zapewnienia 

sprawnego funkcjonowania i wykonywania jej zadań, w szczególności w zakresie 

wydawania opinii w sprawie nadania uprawnienia do organizowania egzaminu, 

przekazywania zestawów zadań egzaminacyjnych podmiotom uprawnionym oraz 

wydawania certyfikatów; 
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3)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Komisji, członków Komisji oraz 

sekretarza Komisji, biorąc pod uwagę zróżnicowanie sprawowanych funkcji i nakładu 

pracy; 

4)   sposób badania prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych dokonanej przez 

członków komisji egzaminacyjnych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 

wiarygodności wyników egzaminów; 

5)   tryb wyłaniania wizytatorów oraz tryb przeprowadzania wizytacji egzaminu, biorąc 

pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego i bezstronnego przeprowadzania 

wizytacji; 

6)   tryb organizowania szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów, biorąc pod uwagę 

konieczność zapewnienia jednolitego standardu przeprowadzania egzaminu; 

7)   wzór wniosku o wpis na listę egzaminatorów, o której mowa w art. 11f ust. 1, 

uwzględniając dane niezbędne do identyfikacji wnioskodawcy oraz zweryfikowania 

warunków, o których mowa w art. 11f ust. 2, uwzględniając możliwość 

elektronicznego składania wniosków. 

 

Art. 13. 

[1. Rada, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

Prezesa Polskiej Akademii Nauk lub z własnej inicjatywy, wyraża, w drodze uchwały, 

opinie o używaniu języka polskiego w działalności publicznej oraz w obrocie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem konsumentów i przy wykonywaniu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów z zakresu prawa pracy oraz ustala zasady 

ortografii i interpunkcji języka polskiego.] 

<1. Rada, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Polskiej Akademii Nauk lub z własnej 

inicjatywy, wyraża, w drodze uchwały, opinie o używaniu języka polskiego 

w działalności publicznej oraz w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

z udziałem konsumentów i przy wykonywaniu na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej przepisów z zakresu prawa pracy oraz ustala zasady ortografii 

i interpunkcji języka polskiego.> 

2. Towarzystwa naukowe, stowarzyszenia twórców i szkoły wyższe mogą zwracać się do 

Rady w sprawach używania języka polskiego. 

 

 

USTAWA z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

(Dz. U. poz. 440 oraz z 2014 r. poz. 477) 

 

Art. 3. 

1. Nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. 

<1. Nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki.> 

2. Wydział Teologiczny Akademii pozostaje ponadto pod nadzorem władz właściwych 

Kościołów w zakresie określonym przez statut uczelni. 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609) 

 

Art. 18. 

1. Osobie, której wydano decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu 

repatriacji, konsul może zapewnić pokrycie kosztów uczestnictwa w kursie nauki języka 

polskiego. 

2. Repatriantowi może być udzielona pomoc przez zapewnienie uczestniczenia w bezpłatnych 

kursach języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim. 

[3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego organizują kursy, o których mowa w ust. 1 i 2, lub mogą zlecić ich 

organizację organizacji społecznej posiadającej znaczący dorobek w zakresie pomocy 

repatriantom, z wyjątkiem kursów języka polskiego zapewnionych przez ośrodek zgodnie z 

art. 20b ust. 1 pkt 8.] 

<3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania organizuje kursy, o których 

mowa w ust. 1 i 2, lub może zlecić ich organizację organizacji społecznej posiadającej 
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znaczący dorobek w zakresie pomocy repatriantom, z wyjątkiem kursów języka 

polskiego zapewnionych przez ośrodek zgodnie z art. 20b ust. 1 pkt 8.> 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje kursów języka polskiego i 

adaptacyjnych oraz sposób ich organizacji, uwzględniając w szczególności stopień 

znajomości języka polskiego i wiek uczestnika kursu, możliwość zapewnienia 

bezpłatnego zakwaterowania, wyżywienia i zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom kursów, 

o których mowa w ust. 1 i 2, oraz potrzebę przygotowania dzieci do podjęcia nauki w 

szkole. 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650 i 1000) 

 

Art. 4d. 

1. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności: 

1)   współpraca z przedsiębiorcami, uczelniami i podmiotami, o których mowa w art. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie diagnozowania 

potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy; 

2)   formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych 

potrzeb przedsiębiorców; 

3)   upowszechnianie wyników monitorowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych 

występujących na rynku pracy; 

4)   koordynacja i monitorowanie realizacji zadań rad sektorowych. 

[2. W skład Rady Programowej wchodzi nie więcej niż 20 członków, w tym co najmniej po 2 

przedstawicieli wskazanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i ministra właściwego do spraw pracy oraz po 1 przedstawicielu partnerów 

społecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, uczelni lub podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz organizacji przedsiębiorców.] 

<2. W skład Rady Programowej wchodzi nie więcej niż 20 członków, w tym co najmniej 

po 2 przedstawicieli wskazanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki, 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw 
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szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw pracy oraz po 

1 przedstawicielu partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uczelni lub 

podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, oraz organizacji przedsiębiorców.> 

3. Prezes Agencji zwraca się pisemnie do podmiotów, o których mowa w ust. 2, o 

wyznaczenie przedstawicieli do składu Rady Programowej. Podmioty te mogą 

zrezygnować z wyznaczenia przedstawicieli do składu Rady Programowej, o czym 

pisemnie informują Prezesa Agencji. 

4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki 

na wniosek Prezesa Agencji spośród wyznaczonych przedstawicieli. Minister właściwy do 

spraw gospodarki odwołuje członka Rady Programowej również na jego wniosek. 

5. Tryb działania Rady Programowej, w tym tryb wyboru przewodniczącego, określa 

regulamin ustanowiony przez Radę Programową, zatwierdzony przez Prezesa Agencji. 

6. Obsługę administracyjną Rady Programowej oraz finansowanie jej działalności zapewnia 

Agencja. 

Art. 6b. 

1. W zakresie realizacji zadań Agencja może udzielać pomocy finansowej: 

1)   przedsiębiorcom, pracownikom przedsiębiorców i osobom zamierzającym podjąć 

działalność gospodarczą; 

2)   podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego; 

3)   podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub 

potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców; 

4)   jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom; 

5)   podmiotom działającym na rzecz innowacyjności; 

6)   partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

7)   organizacjom pracodawców i organizacjom związkowym, reprezentatywnym w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240); 

[8)   jednostkom naukowym w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. 

o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. poz. 1049)
(3)

;] 
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<8) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …);> 

9)   stowarzyszeniom z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. 

1a. Przez podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorców rozumie się w szczególności: 

1)   organ prowadzący szkołę lub placówkę działającą w systemie oświaty; 

2)   uczelnię; 

[3)   jednostkę naukową;] 

<3) podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;> 

4)   inną osobę prawną, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową; 

5)   przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. 

UWAGA: 

Pominięto ust. 2 – 13 

 

 

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792) 

 

Art. 33. 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy 

stosowaniu promieniowania jonizującego w warunkach normalnych i w sytuacji zdarzeń 

radiacyjnych minister właściwy do spraw energii może udzielać dotacji celowych na 

wykonywanie działalności, o której mowa w ust. 2. 

2. Dotacja może być przeznaczona na: 

1)   eksploatację badawczych reaktorów jądrowych; 

2)   likwidację badawczych reaktorów jądrowych; 

[3)   utrzymanie i rozwój programów zapewnienia jakości związanych z wykorzystaniem 

przez jednostki naukowe i instytuty badawcze wiązek promieniowania jonizującego na 

potrzeby medyczne do celów innych niż diagnostyka i radioterapia;] 

<3) utrzymanie i rozwój programów zapewnienia jakości związanych 

z wykorzystaniem przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–

8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
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poz. …), wiązek promieniowania jonizującego na potrzeby medyczne do celów 

innych niż diagnostyka i radioterapia;> 

4)   zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz ochrony 

fizycznej obiektów jądrowych i materiałów jądrowych w jednostkach organizacyjnych 

działających w Otwocku-Świerku; 

5)   sporządzanie ocen oddziaływania obiektów jądrowych, miejsc wydobywania rud 

uranu i toru oraz składowisk odpadów promieniotwórczych na środowisko oraz 

wykonywanie badań i analiz niezbędnych do sporządzenia tych ocen; 

6)   utrzymanie wzorców promieniowania jonizującego oraz utrzymanie i rozwój 

systemów zapewnienia jakości wzorcowania przyrządów dozymetrycznych; 

7)   akredytację laboratoriów wykonujących działalność, o której mowa w art. 21 ust. 2 

oraz art. 27 ust. 2; 

8)   inwestycje służące wykonywaniu działalności, o której mowa w pkt 1-7. 

UWAGA: 

Pominięto ust. 3 – 21 

 

[Art. 33h. 

Eksperymenty medyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego mogą być 

wykonywane wyłącznie w ramach badań naukowych lub kontrolowanych badań klinicznych 

przez medyczne jednostki naukowe.] 

<Art. 33h. 

Eksperymenty medyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego mogą być 

wykonywane wyłącznie w ramach badań naukowych lub kontrolowanych badań 

klinicznych przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzące działalność 

w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.> 

 

Art. 41a. 

1. Podejmowanie i prowadzenie działalności polegającej na wykorzystywaniu materiałów 

jądrowych lub technologii jądrowych do budowy broni jądrowej lub jądrowych ładunków 

wybuchowych jest zabronione. 

2. Prezes Agencji koordynuje wypełnianie zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 

zabezpieczeń materiałów jądrowych i kontroli technologii jądrowych, prowadzi krajowy 
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system gromadzenia i przetwarzania danych związanych z wypełnianiem tych zobowiązań 

oraz bilansuje stan ilościowy materiałów wyjściowych i specjalnych materiałów 

rozszczepialnych w kraju. 

3. W celu uzyskania potwierdzenia, że zakaz, o którym mowa w ust. 1, jest przestrzegany, a 

zobowiązania przyjęte przez Rzeczpospolitą Polską w zakresie zabezpieczeń materiałów 

jądrowych i kontroli technologii jądrowych są w sposób właściwy wypełniane, organy 

dozoru jądrowego prowadzą kontrolę obejmującą: 

1)   materiały wyjściowe i specjalne materiały rozszczepialne wytwarzane, przetwarzane, 

przechowywane, stosowane lub transportowane na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, podlegające ewidencji materiałów jądrowych, z wyjątkiem materiałów 

przewożonych tranzytem przez to terytorium; 

2)   dokumentację jądrową; 

3)   pomieszczenia i urządzenia znajdujące się na terenie obiektu; 

4)   miejsca, w których mogą występować ślady działalności z materiałami jądrowymi lub 

technologiami jądrowymi, w szczególności wycofane z eksploatacji obiekty i 

lokalizacje poza obiektami; 

5)   miejsca, w których mogą występować ślady wydobycia lub przerobu rud uranu i toru; 

6)   miejsca składowania odpadów promieniotwórczych, które mogą zawierać specjalne 

materiały rozszczepialne; 

7)   miejsca, w których wykorzystuje się materiały jądrowe do celów niejądrowych; 

8)   miejsca, w których znajdują się materiały wyjściowe, które nie osiągnęły składu i 

stopnia czystości kwalifikujących je do wykorzystania do produkcji paliwa jądrowego 

lub do wzbogacania izotopowego; 

9)   działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii jądrowych zdefiniowaną w 

art. 18 lit. a Protokołu dodatkowego; 

10)  wytwarzanie części urządzeń oraz urządzeń i materiałów wymienionych w załączniku 

numer I do Protokołu dodatkowego; 

11)  przywóz oraz wywóz urządzeń, części urządzeń i materiałów wymienionych w 

załączniku numer II do Protokołu dodatkowego. 

4. W związku z prowadzoną kontrolą organy dozoru jądrowego mają prawo: 

1)   dostępu o każdej porze do materiałów, urządzeń i ich części, pomieszczeń i miejsc, o 

których mowa w ust. 3; 

2)   wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 3; 
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3)   do żądania pisemnych lub ustnych informacji dotyczących działalności z materiałami, 

technologiami, urządzeniami i częściami urządzeń, o których mowa w ust. 3. 

5. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i 

usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 

[6. O prowadzeniu kontroli działalności badawczo-rozwojowej w zakresie technologii 

jądrowych, w szczególności w odniesieniu do wieloletnich planów takiej działalności, 

Prezes Agencji informuje ministra właściwego do spraw nauki w terminie 14 dni od dnia 

rozpoczęcia kontroli.] 

<6. O prowadzeniu kontroli działalności badawczo-rozwojowej w zakresie technologii 

jądrowych, w szczególności w odniesieniu do wieloletnich planów takiej działalności, 

Prezes Agencji informuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kontroli.> 

 

Art. 108b. 

1. Program polskiej energetyki jądrowej, zwany dalej "Programem", określa w szczególności: 

1)   cele i zadania w zakresie rozwoju oraz funkcjonowania energetyki jądrowej w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   plan prowadzenia działań związanych z informacją społeczną, edukacją oraz 

informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie energetyki jądrowej; 

3)   plan współpracy w sprawach badań naukowych w zakresie energetyki jądrowej. 

[2. Minister właściwy do spraw energii w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, opracowuje 

projekt Programu we współpracy z ministrem właściwym do spraw nauki.] 

<2. Minister właściwy do spraw energii w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 

opracowuje projekt Programu we współpracy z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki.> 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) 
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Art. 33. 

Krajowa Rada Izby kieruje działalnością samorządu zawodowego między Krajowymi 

Zjazdami, a w szczególności: 

1)   wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu Izby; 

2)   koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad izb; 

3)   reprezentuje członków izby; 

4)   wspiera podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków izb; 

[4a)  zawiera z uczelniami umowy, o których mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);] 

<4a) zawiera z uczelniami umowy, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …);> 

5)   opracowuje projekt regulaminu wyborów do organów izby; 

6)   uchwala regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień 

budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   wydaje, po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego, decyzję w sprawie 

uprawnień budowlanych, w stosunku do osób, o których mowa w art. 12a ustawy - 

Prawo budowlane, a w wypadku nadania uprawnień budowlanych zobowiązuje 

okręgową izbę, wskazaną przez zainteresowanego, do dokonania wpisu na listę 

członków; 

10)  dokonuje kontroli uchwał okręgowych rad izb w zakresie zgodności z prawem, 

uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy; 

11)  opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących architektury lub budownictwa; 

12)  składa sprawozdanie ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Izby; 

13)  reprezentuje samorząd wobec organów władzy publicznej oraz organizacji 

społecznych, zawodowych, samorządowych i innych; 

14)  prowadzi bieżące sprawy Krajowej Izby; 

15)  uchyla uchwały okręgowych rad izb sprzeczne z prawem lub uchwałami i 

regulaminami wydanymi na podstawie ustawy; 

16)  zobowiązuje okręgową radę izby do podjęcia uchwały w określonej sprawie należącej 

do zakresu działania tej rady, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Krajowej 
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Rady Izby; niepodjęcie przez okręgową radę izby w powyższym terminie stosownej 

uchwały upoważnia do jej podjęcia Krajową Radę Izby; 

17)  przedstawia odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, 

planowania  

Art. 33e. 

[1. W przypadku gdy różnice między wykonywaniem zawodu architekta lub inżyniera 

budownictwa w państwie członkowskim a wykonywaniem zawodu architekta lub inżyniera 

budownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej są na tyle znaczące, że przystąpienie do testu 

umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, wiązałoby się z koniecznością ukończenia przez 

składającego wniosek w postępowaniu o uznanie kwalifikacji zawodowych pełnego 

programu kształcenia wymaganego do pełnego dostępu do zawodu architekta lub 

inżyniera budownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, właściwa Krajowa Rada Izby, po 

indywidualnym rozpatrzeniu wniosku, może uznać kwalifikacje zawodowe tej osoby w celu 

przyznania jej częściowego dostępu do wykonywania zawodu architekta lub inżyniera 

budownictwa.] 

<1. W przypadku gdy różnice między wykonywaniem zawodu architekta lub inżyniera 

budownictwa w państwie członkowskim a wykonywaniem zawodu architekta lub 

inżyniera budownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej są na tyle znaczące, że 

przystąpienie do testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego, o których 

mowa w art. 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wiązałoby się 

z koniecznością ukończenia przez składającego wniosek w postępowaniu o uznanie 

kwalifikacji zawodowych pełnego programu studiów wymaganego do pełnego 

dostępu do zawodu architekta lub inżyniera budownictwa w Rzeczypospolitej 

Polskiej, właściwa Krajowa Rada Izby, po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku, 

może uznać kwalifikacje zawodowe tej osoby w celu przyznania jej częściowego 

dostępu do wykonywania zawodu architekta lub inżyniera budownictwa.> 

2. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub 

inżyniera budownictwa, któremu na podstawie ust. 1 zostały uznane kwalifikacje 

zawodowe w celu przyznania częściowego dostępu do zawodu architekta lub inżyniera 

budownictwa, posługuje się tytułem ustalonym dla tego zawodu w państwie 
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członkowskim w oryginalnym brzmieniu, ze wskazaniem czynności zawodowych 

objętych częściowym dostępem. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku architektów posiadających kwalifikacje 

zawodowe potwierdzone dokumentami wymienionymi w obwieszczeniu wydanym na 

podstawie art. 5 ust. 5. 

4. Uznania kwalifikacji zawodowych w celu przyznania częściowego dostępu do zawodu 

architekta lub inżyniera budownictwa można odmówić, jeżeli taka odmowa: 

1)   jest uzasadniona: bezpieczeństwem użytkowania obiektu budowlanego, ochroną 

konsumentów, ochroną środowiska, zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym; 

2)   odpowiednio służy zapewnieniu osiągnięcia realizowanego celu; 

3)   nie wykracza poza zakres niezbędny do osiągnięcia realizowanego celu. 

 

 

USTAWA z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2013 r. poz. 475 oraz z 2018 r. 

poz. 650) 

Art. 4a. 

1. Zakazuje się, w celu spełnienia wymagań niniejszej ustawy, przeprowadzania testów 

kosmetyków na zwierzętach. 

2. Zakazuje się, w celu spełnienia wymagań niniejszej ustawy: 

1)   wprowadzania do obrotu kosmetyków: 

a)  testowanych na zwierzętach, 

b)  zawierających składniki lub ich kombinacje testowane na zwierzętach; 

2)   przeprowadzania na zwierzętach testów składników kosmetyków lub kombinacji tych 

składników. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2, obowiązuje od momentu zastąpienia 

testów na zwierzętach przez jedną lub więcej uznanych metod wymienionych w 

rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalającym metody 

badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 142 z 31.05.2008, str. 1, z późn. zm.) lub w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 4. 

[4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

nauki może określić, w drodze rozporządzenia, procedury przeprowadzania testów 
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kosmetyków, składników kosmetyków lub ich kombinacji, mając na uwadze postęp nauki w 

rozwoju metod alternatywnych.] 

<4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki może określić, w drodze rozporządzenia, 

procedury przeprowadzania testów kosmetyków, składników kosmetyków lub ich 

kombinacji, mając na uwadze postęp nauki w rozwoju metod alternatywnych.> 

 

 

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1314 

i 2201 oraz z 2018 r. poz. 723) 

Art. 21. 

1. Od wymogu odbycia aplikacji rzecznikowskiej można zwolnić, w całości lub odpowiedniej 

części, osobę, która wykaże, że posiada określoną wiedzę lub praktykę w sprawach 

własności przemysłowej, przydatną do wykonywania zawodu rzecznika patentowego. 

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy: 

1)   w części dotyczącej wiedzy technicznej w zakresie wynalazków i wzorów 

użytkowych - osoby, która zdała europejski egzamin kwalifikacyjny i jest wpisana na 

listę zawodowych pełnomocników prowadzoną przez Europejski Urząd Patentowy; 

2)   w części dotyczącej wiedzy prawnej w zakresie prawa cywilnego, prawa 

gospodarczego, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, 

postępowania sądowoadministracyjnego i postępowania cywilnego - osoby, która 

zdała egzamin adwokacki lub radcowski albo uzyskała uprawnienia adwokata lub 

radcy prawnego; 

3)   w części dotyczącej wiedzy prawnej - osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora 

nauk prawnych w zakresie własności przemysłowej; 

[4)   w części dotyczącej wiedzy prawnej lub technicznej w zakresie odpowiadającym 

nabytej praktyce - osoby, która przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym 

niż 6 lat przed złożeniem wniosku o zwolnienie z aplikacji wykonywała na podstawie 

umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pod kierunkiem rzecznika patentowego, 

wymagające wiedzy i praktyki rzecznikowskiej czynności bezpośrednio związane ze 

świadczeniem pomocy w sprawach własności przemysłowej, w szczególności w 

kancelarii patentowej, o której mowa w art. 5, kancelarii patentowej na terytorium 

innego państwa członkowskiego, komórce organizacyjnej przedsiębiorcy, uczelni lub 
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jednostki naukowej, wykonującej zadania w zakresie ochrony własności 

przemysłowej;] 

<4) w części dotyczącej wiedzy prawnej lub technicznej w zakresie odpowiadającym 

nabytej praktyce – osoby, która przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie 

dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o zwolnienie z aplikacji wykonywała 

na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pod kierunkiem 

rzecznika patentowego, wymagające wiedzy i praktyki rzecznikowskiej czynności 

bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy w sprawach własności 

przemysłowej, w szczególności w kancelarii patentowej, o której mowa w art. 5, 

kancelarii patentowej na terytorium innego państwa członkowskiego, komórce 

organizacyjnej przedsiębiorcy lub w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. …), wykonujących zadania w zakresie ochrony własności 

przemysłowej;> 

5)   w części dotyczącej wiedzy prawnej lub technicznej w zakresie odpowiadającym 

wykonywanym zadaniom - osoby, która przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie 

dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o zwolnienie z aplikacji była zatrudniona 

w Urzędzie Patentowym na stanowisku eksperta. 

2. Zwolnienie od odbycia aplikacji rzecznikowskiej, zgodnie z ust. 1, następuje, na wniosek 

kandydata, w drodze uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Krajowa Rada 

Rzeczników Patentowych przesyła kopię uchwały, wraz z uzasadnieniem, Prezesowi 

Urzędu Patentowego. 

2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o zwolnienie z aplikacji 

rzecznikowskiej jest obowiązana dołączyć odpowiednio: dokument potwierdzający wpis 

na listę zawodowych pełnomocników prowadzoną przez Europejski Urząd Patentowy, 

zaświadczenie o wpisie na listę adwokatów lub radców prawnych albo dokument 

potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu adwokackiego lub 

radcowskiego, dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk 

prawnych w zakresie własności przemysłowej, dokumenty potwierdzające co najmniej 4-

letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 

wymagających wiedzy i praktyki rzecznikowskiej czynności bezpośrednio związanych ze 

świadczeniem pomocy w sprawach własności przemysłowej lub dokumenty 
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potwierdzające co najmniej 4-letni staż pracy oraz określające zakres wykonywanych 

zadań na stanowisku eksperta w Urzędzie Patentowym. 

3. Na uchwałę w sprawie zwolnienia od odbycia aplikacji rzecznikowskiej kandydatowi służy 

skarga do sądu administracyjnego. 

 

 

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376 i 650) 

 

Art. 10c. 

1. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw gospodarki spośród kandydatów 

zgłoszonych przez organy, podmioty i organizacje, o których mowa w ust. 2. 

2. W skład Rady wchodzą: 

1)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki; 

[2)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki;] 

<2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;> 

3)   przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; 

4)   przedstawiciel Polskiego Centrum Akredytacji; 

5)   przedstawiciel Wojskowego Centrum Metrologii; 

6)   5 przedstawicieli ogólnopolskich organizacji gospodarczych lub przedsiębiorców 

prowadzących badania naukowe w obszarze technologii pomiarowych; 

7)   5 przedstawicieli uczelni, których jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do 

nadawania stopnia naukowego doktora w obszarach nauk przyrodniczych, ścisłych lub 

technicznych; 

8)   przedstawiciel okręgowych urzędów miar wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem 

w zakresie działania administracji miar. 

3. Kandydatem na członka Rady może być osoba, która: 

1)   korzysta z pełni praw publicznych; 

2)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

3)   posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie metrologii; 

4)   posiada wykształcenie wyższe. 

4. Kadencja Rady trwa 5 lat. 

5. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie kadencje. 



- 196 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Rady w przypadku: 

1)   złożenia rezygnacji; 

2)   utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej 

co najmniej 6 miesięcy; 

3)   niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków; 

4)   zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1 i 2. 

7. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji minister 

właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę. 

Powołanie następuje do końca kadencji Rady. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 16. 

1. Do zakresu działania Prezesa należy: 

1)   utrzymywanie i rozwój systemu legalnych jednostek miar i państwowych wzorców 

jednostek miar, w szczególności: 

a)  budowa, utrzymywanie i modernizacja państwowych wzorców jednostek miar i 

układów pomiarowych służących do przekazywania jednostek miar 

przechowywanych i stosowanych w Urzędzie, oraz prowadzenie prac 

rozwojowych w tym zakresie, 

b)  informowanie, w drodze obwieszczenia, o spełnieniu przez wzorce jednostek miar 

warunków określonych dla państwowych wzorców jednostek miar, 

c)  zapewnienie, w drodze porównań, powiązania państwowych wzorców jednostek 

miar z międzynarodowymi wzorcami jednostek miar lub wzorcami jednostek miar 

w innych krajach, a także potwierdzania kompetencji w zakresie realizowanych 

wzorcowań i pomiarów, 

d)  zapewnienie przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych 

wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych, w tym na rzecz podmiotów 

wykonujących działalność w celu zapewnienia jednolitości miar i dokładności 

pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, której 

organizację określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 3, 

e)  sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych i laboratoriów 

spoza administracji miar będących właścicielami państwowych wzorców jednostek 

miar, utrzymujących i udostępniających te wzorce, 

f)  wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia, 
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g)  wykonywanie ekspertyz i badań przyrządów pomiarowych, 

h)  wyznaczanie wartości wielkości przez wykonywanie pomiarów przedmiotów, w 

stosunku do których dokonywane są czynności pomiarowe, 

i)  organizowanie i prowadzenie krajowych porównań międzylaboratoryjnych; 

[2)   prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach dotyczących 

metrologii, w szczególności w zakresie technologii pomiarowych, oraz współpraca z 

innymi jednostkami naukowymi w tym zakresie;] 

<2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach dotyczących 

metrologii, w szczególności w zakresie technologii pomiarowych, oraz współpraca 

z innymi podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), w tym 

zakresie;> 

3)   wspieranie i inspirowanie rozwoju krajowego przemysłu, w szczególności: 

a)  udzielanie konsultacji i prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie 

przyrządów, metod oraz technologii pomiarowych, 

b)  organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych w dziedzinie miar i 

technologii pomiarowych, 

c)  prowadzenie działań popularyzujących i promujących zagadnienia miar i 

metrologii, w tym prowadzenie działalności wydawniczej, 

d)  inicjowanie prac normalizacyjnych w sprawach miar, 

e)  inicjowanie rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych i innych przedsięwzięć 

w dziedzinach dotyczących metrologii oraz nawiązywanie i prowadzenie 

współpracy z krajowymi podmiotami zajmującymi się taką działalnością; 

4)   współpraca międzynarodowa w zakresie miar, w szczególności: 

a)  reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w metrologicznych organizacjach 

międzynarodowych i regionalnych, 

b)  współdziałanie z zagranicznymi instytucjami prowadzącymi działania w zakresie 

miar; 

5)   wykonywanie zadań z zakresu prawnej kontroli metrologicznej, w szczególności: 

a)  zatwierdzanie typów przyrządów pomiarowych na podstawie wyników 

przeprowadzonych badań i nadawanie znaków zatwierdzenia typu, w drodze 

decyzji, jak również cofanie decyzji zatwierdzenia typu, 

b)  prowadzenie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych, 
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c)  wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej oraz uznawanie za równoważną 

prawnej kontroli metrologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej 

kontroli wykonanej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne, 

d)  udzielanie i cofanie jednostkom, w drodze decyzji, upoważnień do legalizacji 

pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów 

pomiarowych, 

e)  wydawanie certyfikatów zgodności w ramach systemu Międzynarodowej 

Organizacji Metrologii Prawnej; 

6)   nadzorowanie i koordynacja służby miar w Polsce, w szczególności: 

a)  sprawowanie nadzoru nad organami administracji miar i kierowanymi przez nie 

urzędami oraz zapewnianie prawidłowości i spójności ich działania, 

b)  sprawowanie nadzoru nad jednostkami, o których mowa w lit. c oraz w pkt 5 lit. d, 

w zakresie działalności wynikającej z udzielonych im upoważnień i zezwoleń, 

c)  wydawanie, odmowa wydania i cofanie jednostkom, w drodze decyzji, zezwoleń na 

prowadzenie działalności w zakresie wykonywania napraw lub instalacji oraz 

sprawdzania określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, 

d)  wykonywanie zadań organu nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1398) w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie wprowadzonych do 

obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub 

stwarzających zagrożenie, w odniesieniu do przyrządów pomiarowych i wag 

nieautomatycznych, 

e)  opracowywanie projektów rozporządzeń w sprawach należących do jego zakresu 

działania, 

f)  opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych, 

g)  sygnalizowanie właściwym organom potrzeby podjęcia prac legislacyjnych w 

sprawach miar; 

7)   wydawanie Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Miar; 

8)   wykonywanie, w zakresie swoich kompetencji, innych prac metrologicznych; 

9)   wykonywanie zadań przewidzianych w odrębnych ustawach lub powierzonych przez 

Prezesa Rady Ministrów. 

2. Prezes przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do 

zatwierdzenia, zaopiniowany przez Radę, czteroletni strategiczny plan działania 
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Głównego Urzędu Miar, obejmujący główne cele, wyzwania i kierunki działań Urzędu, w 

powiązaniu ze strategiami rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475). 

3. Prezes przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w 

terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, zaopiniowane przez Radę: 

1)   roczny plan działania Głównego Urzędu Miar obejmujący realizację poszczególnych 

zadań, o których mowa w ust. 1, uwzględniający postanowienia planu, o którym mowa 

w ust. 2, oraz 

2)   roczne sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu. 

 

 

USTAWA z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 

600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Dz. U. poz. 677, z 2009 r. poz. 664 

oraz z 2015 r. poz. 300) 

[Art. 2. 

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego.] 

<Art. 2. 

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki.> 

 

 

USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 

finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37) 

 

Art. 5. 

[1. Realizację programu powierza się Ministrowi Obrony Narodowej. W trakcie realizacji 

programu Minister Obrony Narodowej zasięga opinii odpowiednio ministra właściwego 

do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw nauki, w zakresie zadań, o 

których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1.] 

<1. Realizację programu powierza się Ministrowi Obrony Narodowej. W trakcie 

realizacji programu Minister Obrony Narodowej zasięga opinii odpowiednio 

ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw 
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szkolnictwa wyższego i nauki, w zakresie zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2 

pkt 1.> 

2. W celu realizacji programu: 

1)   mogą być zawierane umowy wieloletnie, do których nie stosuje się przepisu art. 46 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 

i art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 i 2018); 

2)    nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych w zakresie konieczności uzgadniania z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych decyzji o przeznaczeniu mienia likwidowanych jednostek 

budżetowych, w przypadku gdy mienie to jest przekazywane między jednostkami 

budżetowymi Ministerstwa Obrony Narodowej. 

3. Minister Obrony Narodowej, po upływie każdego roku realizacji programu, przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację z realizacji decyzji o 

przeznaczeniu mienia likwidowanych jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony 

Narodowej. 

4. Rada Ministrów sprawuje nadzór nad realizacją programu, składając Sejmowi w okresach 

dwuletnich stosowną informację o wykonaniu programu, razem z kierunkami przebudowy 

i modernizacji Sił Zbrojnych na kolejny okres planistyczny, o których mowa w art. 2 ust. 

2. 

 

 

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego (Dz. U. 

poz. 760) 

[Art. 4. 

Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.] 

 

<Art. 4. 

Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki.> 
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USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 116) 

Art. 10. 

Do zadań Ministra należy: 

1)   prowadzenie Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego oraz Skróconego 

Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego; 

2)   prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia; 

3)   prowadzenie rejestru dostawców; 

4)   wydawanie pozwoleń na przywóz leśnego materiału rozmnożeniowego z państw 

niebędących członkami Unii Europejskiej; 

5)   wydawanie świadectw pochodzenia; 

6)   przeprowadzanie kontroli leśnego materiału podstawowego podlegającego rejestracji 

w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego pod względem spełniania 

wymagań określonych w ustawie; 

7)   przeprowadzanie kontroli leśnego materiału rozmnożeniowego pod względem 

spełniania wymagań określonych w ustawie; 

8)   przeprowadzanie kontroli dostawców pod względem przestrzegania przepisów 

ustawy, w tym prawidłowości prowadzonej dokumentacji; 

9)   współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie selekcji leśnej i 

nasiennictwa leśnego; 

[10)  opracowywanie we współpracy z zainteresowanymi jednostkami naukowymi i 

badawczo-rozwojowymi metod oceny leśnego materiału rozmnożeniowego oraz 

leśnego materiału podstawowego.] 

<10) opracowywanie we współpracy z zainteresowanymi podmiotami, o których mowa 

w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), metod oceny leśnego materiału rozmnożeniowego 

oraz leśnego materiału podstawowego.> 

 

 

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej 

Górze (Dz. U. poz. 785) 

[Art. 3. 

Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.] 
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<Art. 3. 

Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki.> 

 

 

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 

psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798 oraz z 2009 r. poz. 120 i 753 oraz z 2018 r. poz. 1000) 

 

Art. 33. 

1. Zadaniem samorządu psychologów jest w szczególności: 

1)   dbałość o przestrzeganie standardów wykonywania zawodu psychologa, 

2)   nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej psychologa, 

3)   ochrona prawna metod i narzędzi psychologicznych, 

4)   reprezentowanie zawodu psychologa i ochrona jego interesów, 

5)   współpraca z Komisją Ekspertów, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-

rozwojowymi oraz towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą, 

6)   opiniowanie aktów prawnych dotyczących zawodu psychologa, 

7)   współpraca z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej, związkami 

zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w 

sprawach związanych z wykonywaniem zawodu psychologa, 

8)   zarządzanie majątkiem jednostek organizacyjnych samorządu psychologów, 

9)   zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb psychologów. 

2. Zadania określone w ust. 1 organy samorządu psychologów wykonują w szczególności 

przez: 

1)   prowadzenie list psychologów i psychologów-stażystów, 

2)   stwierdzenie prawa wykonywania zawodu psychologa, 

3)   określenie zasad odbywania podyplomowego stażu zawodowego, 

4)   prowadzenie rejestru prywatnych praktyk psychologicznych, 

[5)   określanie standardów i programów kształcenia podyplomowego psychologów oraz 

opiniowanie zasad i warunków uzyskiwania specjalizacji zawodowej,] 

<5) określanie standardów i programów studiów podyplomowych dla psychologów 

oraz opiniowanie zasad i warunków uzyskiwania specjalizacji zawodowej,> 

6)   prowadzenie wykazu chronionych metod psychologicznych, 
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7)   występowanie w obronie indywidualnych i zbiorowych interesów członków 

samorządu psychologów, 

8)   kontrola warunków wykonywania zawodu. 

 

 

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 

i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 290 oraz 

z 2018 r. poz. 138, 398, 650 i 730) 

Art. 30. 

1. Obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym dokonuje się na podstawie dokumentu 

uprawniającego do nabycia i sprzedaży. 

2. Materiały wybuchowe, broń, amunicja, wyroby oraz technologia o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym mogą być sprzedawane wyłącznie podmiotom określonym w 

niniejszej ustawie, z tym że: 

1)   materiały wybuchowe sprzedaje się: 

a)  [przedsiębiorcy i jednostce naukowej, którzy przedłożą:] 

<przedsiębiorcy i podmiotowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–

8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. …), którzy przedłożą:> 

-   koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub 

obrotu materiałami wybuchowymi, 

-   koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

amunicji, 

-   pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów 

wybuchowych wydane odpowiednio przez wojewodę lub inny organ uprawniony 

do wydania takiego pozwolenia na podstawie odrębnych przepisów, 

b)  
(7)

 Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży 

Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa , Państwowej Straży 
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Pożarnej i Straży Marszałkowskiej po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich 

nabycia, wystawionego przez właściwy organ, 

c)  innym podmiotom, których dostęp do materiałów wybuchowych regulują odrębne 

przepisy, na warunkach w nich określonych; 

2)   broń oraz istotne części broni sprzedaje się: 

a)  osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom, które przedłożą 

zaświadczenie wydane odpowiednio przez właściwy organ Policji lub organ 

wojskowy, uprawniające do nabycia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy 

broni, 

b)  cudzoziemcom na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o 

broni i amunicji, 

c)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu bronią, 

d)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania broni - zgodnie z zakresem koncesji, 

e)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania amunicji, w celu przeprowadzania prób 

rodzajów amunicji wytwarzanej na podstawie koncesji, 

f)  
(8)

 Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży 

Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej , Służbie Ochrony 

Państwa i Straży Marszałkowskiej po okazaniu dokumentu uprawniającego do jej 

nabycia, wystawionego przez właściwy organ, 

g)  
(9)

 Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, 

Państwowej Straży Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Parkowej, 

Służbie Celno-Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego - na podstawie 

dokumentu wydanego przez uprawniony organ Policji, 

h)  specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym, uprawnionym do posiadania 

broni na podstawie świadectwa broni - na podstawie zaświadczenia właściwego 

organu Policji, uprawniającego do nabycia określonego rodzaju oraz ilości 

egzemplarzy broni, 
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i)  innym podmiotom, których dostęp do broni regulują odrębne przepisy, na 

warunkach w nich określonych; 

3)   amunicję sprzedaje się: 

a)  osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom na podstawie: 

-   legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, 

-   zaświadczenia wydanego odpowiednio przez właściwy organ Policji lub organ 

wojskowy, uprawniającego do nabycia określonego rodzaju oraz liczby 

egzemplarzy broni wraz z amunicją do tej broni, 

b)  cudzoziemcom, na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o 

broni i amunicji, 

c)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu amunicją, 

d)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu bronią oraz dokument potwierdzający nabycie 

broni - w ilości niezbędnej do odstrzelenia 3 nabojów z każdej lufy egzemplarza 

broni palnej przeznaczonej do sprzedaży, 

e)  
(10)

 Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży 

Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej , Służbie Ochrony 

Państwa i Straży Marszałkowskiej po okazaniu dokumentu uprawniającego do jej 

nabycia, wystawionego przez właściwy organ, 

f)  
(11)

 Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, 

Państwowej Straży Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Parkowej, 

Służbie Celno-Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego - na podstawie 

dokumentu wydanego przez uprawniony organ Policji, 

g)  specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym na podstawie pisemnej zgody 

właściwego komendanta wojewódzkiego Policji w celu szkolenia strzeleckiego, 

h)  innym podmiotom, których dostęp do amunicji regulują odrębne przepisy, na 

warunkach w nich określonych; 

4)   istotne części amunicji sprzedaje się przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania amunicji, w której te 

części występują; 
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5)   proch strzelniczy i spłonki sprzedaje się osobom, które okażą legitymację posiadacza 

broni myśliwskiej, sportowej oraz posiadaczom broni kolekcjonerskiej; 

6)   proch strzelniczy czarny (dymny) sprzedaje się pełnoletnim właścicielom replik broni 

palnej rozdzielnego ładowania, którzy okażą dowód tożsamości oraz Europejską kartę 

broni palnej; 

7)   wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaje się: 

a)  przedsiębiorcom posiadającym koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym, 

b)  
(12)

 Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży 

Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony 

Państwa , Państwowej Straży Pożarnej i Straży Marszałkowskiej po okazaniu 

dokumentu uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy organ, 

c)  
(13)

 Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Straży 

Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Parkowej, Służbie Celno-Skarbowej 

i Inspekcji Transportu Drogowego, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich 

nabycia, wystawionego przez właściwy organ, 

d)  innym podmiotom, których dostęp do wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym regulują odrębne przepisy, na warunkach w nich określonych; 

8)   kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, kończyn i 

innych części ciała sprzedaje się także przedsiębiorcom, którzy posiadają koncesję na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, oraz 

przedsiębiorcom albo jednostkom organizacyjnym, które na podstawie odrębnych 

przepisów powołały wewnętrzne służby ochrony, oraz szkołom kształcącym w 

zawodzie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, a także przedsiębiorcom 

prowadzącym działalność szkoleniową dla osób ubiegających się o wydanie licencji 

pracownika ochrony fizycznej; 

9)   technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaje się: 

a)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie: 

-   obrotu określonymi technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 
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-   wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, których 

dotyczy dana technologia, 

b)  
(14)

 Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży 

Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej , Służbie Ochrony 

Państwa i Straży Marszałkowskiej po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich 

nabycia, wystawionego przez właściwy organ. 

UWAGA: 

pominięto ust. 3 – 5 

 

 

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 oraz z 2018 r. poz. 810) 

 

Art. 5. 

1. Uzyskanie zgody na zamknięte użycie GMM, zamknięte użycie GMO, zamierzone 

uwolnienie GMO do środowiska oraz zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii 

genetycznej lub na wprowadzenie do obrotu nie zwalnia od obowiązku uzyskania 

zezwoleń lub innych decyzji związanych z podejmowaniem takich działań, wymaganych 

na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Za wydanie zgód i zezwoleń, o których mowa w rozdziałach 2-5, pobiera się opłatę 

skarbową. 

[3. Z opłaty skarbowej zwalniane jest wydanie zgód, o których mowa w rozdziałach 2, 2a, 3 i 

4, dla jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.).] 

<3. Z opłaty skarbowej zwalniane jest wydanie zgód, o których mowa w rozdziałach 2, 

2a, 3 i 4, dla podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …).> 

 

Art. 6. 

1. Przed podjęciem zamkniętego użycia GMM, zamkniętego użycia GMO, zamierzonego 

uwolnienia GMO do środowiska lub wprowadzenia do obrotu, podmiot zamierzający 
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prowadzić te działania przeprowadza, odrębnie dla każdego typu GMM lub GMO, ocenę 

zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska, zwaną dalej "oceną zagrożenia", oraz 

wskazuje środki bezpieczeństwa niezbędne do uniknięcia tego zagrożenia, zwane dalej 

"środkami bezpieczeństwa". 

2. Ocena zagrożenia obejmuje określenie możliwych szkodliwych skutków, w szczególności 

związanych z: 

1)   biorcą, włączając w to możliwe zmiany jego cech; 

2)   insertem; 

3)   wektorem; 

4)   dawcą w trakcie wykorzystywania podczas zamkniętego użycia GMM lub 

zamkniętego użycia GMO; 

5)   powstałym GMM lub GMO. 

3. Przez szkodliwe skutki, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć w szczególności: 

1)   chorobotwórczy wpływ GMM lub GMO na ludzi, zwierzęta lub rośliny, w tym 

objawy alergiczne lub skutki toksyczne; 

2)   niepożądane efekty wynikające z: 

a)  niemożności leczenia chorób spowodowanych przez GMM lub GMO lub 

prowadzenia skutecznej profilaktyki, 

b)  przedostania się GMM lub GMO do środowiska i rozprzestrzeniania się w nim; 

3)   zdolność naturalnego przenoszenia materiału genetycznego zawartego w GMM lub 

GMO do mikroorganizmów lub organizmów innych niż GMM lub GMO. 

4. Przeprowadzając ocenę zagrożenia zamkniętego użycia GMM lub zamkniętego użycia 

GMO, należy: 

1)   określić szkodliwe skutki, które mogą wystąpić, prawdopodobieństwo ich wystąpienia 

oraz ich dotkliwość; 

2)   opisać działania wykonywane podczas zamkniętego użycia GMM lub zamkniętego 

użycia GMO, w tym określić ich skalę; 

3)   określić sposób postępowania z odpadami oraz ściekami powstającymi podczas 

zamkniętego użycia GMM lub zamkniętego użycia GMO. 

5. Ocena zagrożenia w przypadku zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska lub 

wprowadzenia do obrotu obejmuje: 
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1)   identyfikację cechy lub sposobu użycia GMO, które mogą wywoływać szkodliwe 

skutki, oraz porównanie ich z cechami organizmu niezmodyfikowanego i jego 

użyciem w podobnych warunkach; 

2)   ocenę potencjalnych skutków każdego szkodliwego oddziaływania, dokonaną z 

uwzględnieniem cechy środowiska, do którego następuje uwolnienie GMO, oraz 

sposobu jego uwolnienia, a także oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia 

każdego z tych skutków; 

3)   określenie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom i ich potencjalnym skutkom. 

6. Ocena zagrożenia w odniesieniu do GMM lub GMO zawierających geny markerowe 

kodujące oporność na antybiotyki stosowane w leczeniu ludzi lub zwierząt obejmuje 

również zjawisko antybiotykooporności, w celu identyfikacji i wycofania z obrotu tych 

mikroorganizmów lub organizmów, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie 

ludzi lub na środowisko. 

7. Ocena zagrożenia oraz środki bezpieczeństwa podlegają aktualizacji: 

1)   co najmniej raz na 5 lat dla GMM zaliczonych do kategorii I i II oraz co najmniej raz 

na 2 lata dla GMM zaliczonych do kategorii III i IV - z uwzględnieniem postępu 

techniki i rozwoju wiedzy; 

2)   niezwłocznie - w sytuacji gdy: 

a)  zastosowane środki bezpieczeństwa nie są już wystarczające do uniknięcia 

zagrożenia, 

b)  istnieją przesłanki do zaliczenia danego działania zamkniętego użycia GMM lub 

zamkniętego użycia GMO do wyższej kategorii zagrożenia, 

c)  w świetle aktualnego stanu wiedzy i techniki istnieją podstawy do stwierdzenia, że 

ocena zagrożenia przestała być odpowiednia. 

8. Ocenę zagrożenia oraz środki bezpieczeństwa po dokonaniu aktualizacji, o której mowa w 

ust. 7, przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

9. [Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw 

zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące szczegółowych rodzajów 

środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej przewidzianych 

dla poszczególnych kategorii zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO, 

uwzględniając:] 
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<Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz 

ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, 

wymagania dotyczące szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa 

stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej przewidzianych dla poszczególnych 

kategorii zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO, uwzględniając:> 

1)   cechy środowiska, na które mogą wpływać GMM i GMO wykorzystywane podczas 

zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO; 

2)   działania zapewniające bezpieczeństwo pracy z mikroorganizmami i organizmami; 

3)   konieczność zapewnienia ochrony zdrowia ludzi lub ochrony środowiska. 

 

[Art. 6a. 

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw zdrowia 

określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację mikroorganizmów i organizmów 

wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO, mając na 

uwadze stopień zagrożenia stwarzanego przez mikroorganizmy i organizmy dla zdrowia ludzi 

i dla środowiska.] 

<Art. 6a. 

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa 

i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację 

mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM 

i zamkniętego użycia GMO, mając na uwadze stopień zagrożenia stwarzanego przez 

mikroorganizmy i organizmy dla zdrowia ludzi i dla środowiska.> 

 

Art. 12. 

1. Tworzy się Komisję do spraw GMM i GMO, zwaną dalej "Komisją", jako organ 

opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie GMM i 

GMO. 

2. Komisja liczy 21 członków powoływanych przez ministra na okres 4 lat. W skład Komisji 

wchodzą: 

1)   po jednym przedstawicielu wskazanym przez: 
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a)  ministra właściwego do spraw zdrowia, 

b)  ministra właściwego do spraw rolnictwa, 

c)  Ministra Obrony Narodowej, 

d)  ministra właściwego do spraw gospodarki, 

e)  ministra właściwego do spraw transportu, 

[f)  ministra właściwego do spraw nauki,] 

<f) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,> 

g)  ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

h)  ministra właściwego do spraw środowiska, 

i)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

j)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

[2)   siedmiu przedstawicieli nauki o uznanym autorytecie i kompetencjach w dziedzinach 

ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa biologicznego, biotechnologii, 

hodowli roślin oraz etyki, powoływanych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego 

do spraw nauki, ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do 

spraw rolnictwa;] 

<2) siedmiu przedstawicieli nauki o uznanym autorytecie i kompetencjach 

w dziedzinach ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa 

biologicznego, biotechnologii, hodowli roślin oraz etyki, powoływanych po 

zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, 

ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw 

rolnictwa;> 

3)   przedstawiciel przedsiębiorców związanych z biotechnologią, powoływany po 

zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki i organizacji 

pracodawców; 

4)   dwaj przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, zgłoszeni przez te 

organizacje; 

5)   przedstawiciel organizacji konsumenckich. 

UWAGA: 

pominięto ust. 3 – 7 
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Art. 15b. 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym 

ma być prowadzone zamknięte użycie GMM lub GMO, zawiera: 

1)   imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

wnioskodawcy, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres i 

miejsce wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej 

osoby; 

2)   adres zakładu inżynierii genetycznej; 

3)   imię i nazwisko osoby, która będzie kierować zakładem inżynierii genetycznej, oraz 

informacje o jej kwalifikacjach zawodowych; 

4)   imię i nazwisko osoby, która będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo zamkniętego 

użycia GMM lub GMO, oraz informacje o jej kwalifikacjach zawodowych; 

5)   opis pomieszczeń zakładu inżynierii genetycznej oraz urządzeń, które będą 

wykorzystywane podczas zamkniętego użycia GMM lub GMO; 

6)   informacje o czynnościach planowanych podczas zamkniętego użycia GMM lub 

GMO; 

7)   określenie kategorii planowanego zamkniętego użycia GMM lub GMO; 

8)   informacje o wprowadzonych środkach bezpieczeństwa, które będą stosowane 

podczas zamkniętego użycia GMM lub GMO; 

9)   informacje o rodzaju i postaci odpadów powstających podczas zamkniętego użycia 

GMM lub GMO oraz o sposobie postępowania z tymi odpadami, w tym miejscu ich 

przeznaczenia. 

[2. W przypadku gdy w zakładzie inżynierii genetycznej planuje się prowadzić zamknięte 

użycie GMM lub GMO z wykorzystaniem zwierząt, do wniosku o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte 

użycie GMM lub GMO, dołącza się oświadczenie o wpisaniu tego zakładu do wykazu 

jednostek hodowlanych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw nauki na 

podstawie przepisów o doświadczeniach na zwierzętach.] 

<2. W przypadku gdy w zakładzie inżynierii genetycznej planuje się prowadzić 

zamknięte użycie GMM lub GMO z wykorzystaniem zwierząt, do wniosku 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma 

być prowadzone zamknięte użycie GMM lub GMO, dołącza się oświadczenie 
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o wpisaniu tego zakładu do wykazu jednostek hodowlanych, prowadzonego przez 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie przepisów 

o doświadczeniach na zwierzętach.> 

 

Art. 15n. 

[Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia 

określi, w drodze rozporządzenia, wzór:] 

<Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz 

ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór:> 

1)  wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w 

którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM, 

2)  zgłoszenia prowadzenia zamkniętego użycia GMM zaliczonych do I lub II kategorii, 

3)  wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM zaliczonych do II, III i IV 

kategorii 

- mając na względzie ujednolicenie formy składanych zgłoszeń oraz wniosków. 

 

Art. 22. 

[Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia 

określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie:] 

<Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz 

ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosku o wydanie:> 

1)   zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być 

prowadzone zamknięte użycie GMO, 

2)   zgody na zamknięte użycie GMO 

-   mając na względzie ujednolicenie formy składanych wniosków. 
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Art. 36. 

1. Zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wymaga uzyskania zgody ministra 

właściwego do spraw środowiska, wydawanej na wniosek zainteresowanego. Przepisy art. 

23 ust. 2 i 3, art. 24 ust. 2, art. 30, art. 32 oraz art. 35 stosuje się odpowiednio. 

1a. Zgodę na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wydaje się w terminie 90 dni od 

dnia złożenia wniosku o jej wydanie. Zgodę na zamierzone uwolnienie GMO do 

środowiska wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. 

1b. Zgodę na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wydaje się, jeżeli zostały spełnione 

warunki w zakresie bezpieczeństwa do prowadzenia tego rodzaju działalności. 

2. Wniosek o wydanie zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, o którym 

mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1)   informacje o użytkowniku, w tym jego nazwę i siedzibę lub imię, nazwisko i adres; 

2)   dane o GMO: 

a)  charakterystykę dawcy, biorcy i organizmu rodzicielskiego, jeżeli występuje, 

b)  charakterystykę wektora, 

c)  charakterystykę GMO; 

3)   informacje dotyczące warunków zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska: 

a)  informacje o warunkach - miejscu zamierzonego uwolnienia i szerszym 

środowisku, do którego nastąpi zamierzone uwolnienie, 

b)  opis celu zamierzonego uwolnienia, 

c)  charakterystykę środowiska, do którego ma nastąpić uwolnienie; 

4)   informacje dotyczące interakcji pomiędzy GMO lub kombinacją GMO a 

środowiskiem, w tym o możliwości krzyżowań: 

a)  charakterystykę oddziaływań środowiska na przeżycie, rozmnażanie i 

rozpowszechnianie GMO, 

b)  oddziaływanie i potencjalny wpływ GMO na środowisko; 

5)   informacje dotyczące przygotowania zawodowego pracowników; 

6)   informacje dotyczące trybu kontroli i monitorowania procesu uwalniania GMO do 

środowiska, oraz sugestie dotyczące izolacji przestrzennej: 

a)  informacje o technice monitorowania, 

b)  informacje o kontroli zamierzonego uwolnienia do środowiska, 

c)  plany reagowania na zagrożenie; 

7)   informacje dotyczące deaktywacji GMO i postępowania z odpadami; 
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8)   informacje dotyczące wyników poprzedniego zamierzonego uwolnienia do 

środowiska tego samego GMO lub tej samej kombinacji GMO, na które 

wnioskodawca uzyskał zgodę. 

3. Do wniosku o wydanie zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, o którym 

mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1)  ocenę zagrożenia wraz ze wskazaniem metod jej przeprowadzenia; 

2)   techniczną dokumentację zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska; 

3)   program działania na wypadek zagrożenia zdrowia ludzi lub środowiska. 

4. Do wniosku dołącza się streszczenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3. 

[5. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

nauki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie zezwolenia na 

zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, mając na względzie ujednolicenie formy 

składanych wniosków.] 

<5. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku 

o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, mając na 

względzie ujednolicenie formy składanych wniosków.> 

 

Art. 43. 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 41, powinien zawierać w 

szczególności: 

1)   informacje o użytkowniku, w tym jego nazwę i siedzibę lub imię, nazwisko i adres; 

2)   informacje o produkcie GMO: 

a)  opis produktu, 

b)  instrukcje lub zalecenia dotyczące przechowywania i użytkowania, 

c)  informacje o GMO zawartym w produkcie, w tym charakterystykę GMO, 

charakterystykę biorców lub organizmów rodzicielskich, z których otrzymano 

GMO; 

3)   informacje o zalecanych środkach ostrożności związanych z bezpiecznym używaniem 

produktu GMO i o ewentualnych zagrożeniach dla zdrowia ludzi lub środowiska 

mogących wystąpić w konsekwencji niezgodnego z przeznaczeniem używania 

produktu GMO; 

4)   informacje dotyczące opakowania i oznakowania produktu GMO; 
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5)   informacje o uzyskanych przez dany produkt GMO zezwoleniach na wprowadzanie 

do obrotu na terenie innych krajów oraz o ewentualnych odmowach uzyskania takich 

zezwoleń. 

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1)   dokumentację potwierdzającą, że GMO, z których składa się produkt lub które są 

zawarte w produkcie, były uprzednio użyte w procesie zamkniętym albo uwolnione do 

środowiska zgodnie z odpowiednimi przepisami; 

2)   dokumentację potwierdzającą, iż w rezultacie zamkniętego użycia lub uwalniania do 

środowiska GMO nie wystąpiły zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska; 

3)   ocenę zagrożenia. 

[3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

nauki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie zezwolenia na 

wprowadzenie do obrotu, mając na względzie ujednolicenie formy składanych wniosków.] 

<3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku 

o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, mając na względzie ujednolicenie 

formy składanych wniosków.> 

 

 

USTAWA z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej (Dz. U. poz. 1088) 

[Art. 3. 

Nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.] 

<Art. 3. 

Nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki.> 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 23, z późn. zm.) 

Art. 32a. 

§ 1. Na stanowisko dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu może być powołana osoba, 

która spełnia następujące warunki: 
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1)   korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

[2)   posiada tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o których mowa w ustawie 

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 

2201);] 

<2) posiada tytuł zawodowy magistra albo równorzędny, o których mowa w ustawie 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …);> 

3)   posiada wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów 

publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa; 

4)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku 

kierowniczym; 

5)   nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

6)   nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1311 i 2110); 

7)   nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

UWAGA: 

Pominięto ust. 2 – 13 

Art. 86. 

§ 1. Sędzia nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia na 

stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze 

nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych 

stanowiskach, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu 

obowiązków sędziego. 

§ 2. Sędziemu nie wolno także podejmować innego zajęcia ani sposobu zarobkowania, które 

przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków sędziego, mogło osłabiać zaufanie do jego 

bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu sędziego. 

§ 3. Sędzia nie może: 

1)   być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa 

handlowego; 

2)   być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni; 
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3)   być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą; 

4)   posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały 

przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego; 

5)   prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi 

osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem bądź 

pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. 

§ 3a. 
(30)

 Przez spółkę prawa handlowego rozumie się spółkę handlową, a także inną spółkę, 

do której stosuje się przepisy prawa handlowego, w tym spółkę według prawa obcego. 

§ 3b. 
(31)

 Zyski z tytułu posiadania akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego 

określonych w § 3 pkt 4, sędzia przekazuje na wskazane przez siebie cele publiczne albo 

na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez bank wskazany przez: 

1)   prezesa właściwego sądu - w przypadku sędziego sądu rejonowego, okręgowego lub 

sędziego sądu apelacyjnego, 

2)   prezesa sądu apelacyjnego - w przypadku prezesa sądu rejonowego i prezesa sądu 

okręgowego, 

3)   Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej - w przypadku 

prezesa sądu apelacyjnego 

- do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym je uzyskał. Sędzia może 

korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym po przejściu w stan 

spoczynku. 

§ 3c. 
(32)

 Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 3b, jest równoznaczne ze 

zrzeczeniem się pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. 

§ 3d. 
(33)

 Wybór lub powołanie do władz spółki, spółdzielni lub fundacji z naruszeniem 

zakazów określonych w § 3 pkt 1-3 są z mocy prawa nieważne i nie podlegają wpisowi do 

właściwego rejestru. 

§ 4. O zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w § 1, a także o 

podjęciu innego zajęcia lub sposobu zarobkowania, sędzia sądu apelacyjnego oraz sędzia 

sądu okręgowego zawiadamia prezesa właściwego sądu, a prezesi tych sądów - Ministra 

Sprawiedliwości. Sędzia sądu rejonowego kieruje zawiadomienie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, do prezesa właściwego sądu okręgowego. 

[§ 5. Prezes właściwego sądu w stosunku do sędziego, a Minister Sprawiedliwości w stosunku 

do prezesa sądu apelacyjnego i prezesa sądu okręgowego wydaje decyzję o sprzeciwie 

wobec zamiaru podjęcia zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-
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dydaktycznym lub naukowym w szkole wyższej, jeżeli uzna, że będzie ono przeszkadzało w 

pełnieniu obowiązków sędziego, oraz wobec podejmowania lub kontynuowania innego 

zajęcia, które przeszkadza w pełnieniu obowiązków sędziego, osłabia zaufanie do jego 

bezstronności lub przynosi ujmę godności urzędu sędziego.] 

<§ 5. Prezes właściwego sądu w stosunku do sędziego, a Minister Sprawiedliwości 

w stosunku do prezesa sądu apelacyjnego i prezesa sądu okręgowego, wydaje decyzję 

o sprzeciwie wobec zamiaru podjęcia zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, 

badawczo-dydaktycznym lub badawczym w szkole wyższej, jeżeli uzna, że będzie 

ono przeszkadzało w pełnieniu obowiązków sędziego oraz wobec podejmowania lub 

kontynuowania innego zajęcia, które przeszkadza w pełnieniu obowiązków sędziego, 

osłabia zaufanie do jego bezstronności lub przynosi ujmę godności urzędu sędziego.> 

§ 6. 
(34)

 (uchylony). 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245, 

z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 650) 

 

Art. 2a. 

1. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa 

w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535 i 1579), zwanym dalej "SMK", zakłada w celu 

dokonywania czynności w tym systemie: 

1)   diagnosta laboratoryjny; 

2)   kierownik specjalizacji. 

2. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 1 czynności za pomocą SMK jest 

potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień tej osoby. 

3. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie 

uprawnień: 

1)   opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP w rozumieniu 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) lub 
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2)   potwierdzonego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych w zakresie 

tożsamości osoby, która konto założyła. 

4. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 2, dokonuje w stosunku do: 

1)   diagnosty laboratoryjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Krajowa Izba Diagnostów 

Laboratoryjnych; 

[2)   kierownika specjalizacji - właściwa akredytowana podstawowa jednostka 

organizacyjna uczelni, która prowadzi studia na kierunku analityka medyczna.] 

<2) kierownika specjalizacji – właściwa akredytowana uczelnia, która prowadzi studia 

na kierunku analityka medyczna.> 

 

Art. 30b. 

[1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez 

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, które prowadzą studia na kierunku analityka 

medyczna, po uzyskaniu akredytacji, zwane dalej "jednostkami szkolącymi", udzielonej 

przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej 

"dyrektorem CMKP".] 

<1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone 

przez uczelnie, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna, po 

uzyskaniu akredytacji, zwane dalej „jednostkami szkolącymi”, udzielonej przez 

dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej 

„dyrektorem CMKP”.> 

2. [Akredytacja może zostać udzielona podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni:] 

<Akredytacja może zostać udzielona uczelni:> 

1)   które powołały zespół do spraw szkolenia specjalizacyjnego, w tym podpisały umowy 

na pełnienie obowiązków kierowników specjalizacji z osobami posiadającymi tytuł 

specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, z zastrzeżeniem art. 30zd 

ust. 5; 

2)   które spełniają standardy kształcenia w danym szkoleniu specjalizacyjnym określone 

w programie szkolenia specjalizacyjnego; 

[3)   których działalność obejmuje profil prowadzonego szkolenia specjalizacyjnego i 

które zawarły porozumienia z innymi podmiotami na realizację staży kierunkowych 

lub kursów specjalizacyjnych określonych programem szkolenia specjalizacyjnego, 
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jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nie może zapewnić ich odbywania 

w ramach swojej struktury organizacyjnej;] 

<3) których działalność obejmuje profil prowadzonego szkolenia specjalizacyjnego 

i które zawarły porozumienia z innymi podmiotami na realizację staży 

kierunkowych lub kursów specjalizacyjnych określonych programem szkolenia 

specjalizacyjnego, jeżeli uczelnia nie może zapewnić ich odbywania w ramach 

swojej struktury organizacyjnej;> 

4)   opracowały regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego. 

3. Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, 

określa w szczególności: 

1)   maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na szkolenie specjalizacyjne; 

2)   organizację szkolenia specjalizacyjnego, w tym harmonogram zajęć i staży 

kierunkowych; 

3)   szczegółowy zakres obowiązków kierowników specjalizacji, opiekunów staży 

kierunkowych, wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia; 

4)   sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności; 

5)   sposoby oceny organizacji i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego przez osoby w nim 

uczestniczące. 

4. [Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zamierzająca prowadzić szkolenie 

specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP za pomocą SMK wniosek o udzielenie 

akredytacji w postaci elektronicznej, podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. Wniosek zawiera następujące dane:] 

<Uczelnia zamierzająca prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora 

CMKP za pomocą SMK wniosek o udzielenie akredytacji w postaci elektronicznej, 

podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Wniosek zawiera następujące dane:> 

[1)   oznaczenie podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni; 

2)   dziedzinę specjalizacji, w której podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 

zamierza prowadzić szkolenie specjalizacyjne;] 



- 222 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<1 oznaczenie uczelni; 

2) dziedzinę specjalizacji, w której uczelnia zamierza prowadzić szkolenie 

specjalizacyjne;> 

3)   liczbę i kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia teoretyczne i 

praktyczne na kursie specjalizacyjnym (wymagana specjalizacja, posiadany 

stopień naukowy lub tytuł naukowy); 

4)   opis bazy dydaktycznej i warunków organizacyjnych właściwych dla danego 

szkolenia specjalizacyjnego; 

5)   plan realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie; 

6)   oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do realizacji planu, o którym 

mowa w pkt 5. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

1)   odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu; 

2)   informacje o dotychczasowym przebiegu prowadzonej przez podmiot działalności; 

3)   odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o 

których mowa w ust. 2. 

[6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym 

terminem rozpoczęcia przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni prowadzenia 

szkolenia specjalizacyjnego. 

7. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w ust. 5. 

W przypadku stwierdzenia braków formalnych podstawowa jednostka organizacyjna 

uczelni, która złożyła wniosek, jest wzywana do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania, przekazywanego za pomocą SMK. Po bezskutecznym upływie tego 

terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.] 

<6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed 

planowanym terminem rozpoczęcia przez uczelnię prowadzenia szkolenia 

specjalizacyjnego. 

7. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa 

w ust. 5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych uczelnia, która złożyła 

wniosek, jest wzywana do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania, przekazywanego za pomocą SMK. Po bezskutecznym upływie tego 

terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.> 
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8. Dyrektor CMKP, w celu uzyskania opinii o spełnieniu przez podmiot warunków, o których 

mowa w ust. 2, powołuje zespół ekspertów, w składzie: 

1)   przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu 

towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającym specjalistów w danej 

dziedzinie, zgłoszony przez zarząd tego stowarzyszenia; 

2)   dwóch ekspertów w danej dziedzinie, zgłoszonych przez konsultanta krajowego w 

danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma 

powołanego konsultanta krajowego; 

3)   przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, zwanej dalej "KIDL". 

9. Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 8, opiniuje wnioski w miarę potrzeby, nie 

rzadziej niż raz na kwartał, i przekazuje swoją opinię dyrektorowi CMKP niezwłocznie po 

jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. 

Wnioski mogą być opiniowane w trybie obiegowym, z użyciem dostępnych systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności. 

[10. Dyrektor CMKP: 

1)   dokonuje wpisu podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w ust. 1, 

na prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających 

akredytację, wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie 

danego szkolenia specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie 

specjalizacyjne, na okres 5 lat, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym 

mowa w ust. 8, jest pozytywna, albo 

2)   odmawia wpisu podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w ust. 1, 

na prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających 

akredytację, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest 

negatywna, i zawiadamia o tym niezwłocznie wnioskodawcę.] 

<10. Dyrektor CMKP: 

1) dokonuje wpisu uczelni, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie, za 

pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, wraz z określeniem 

maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego szkolenia 

specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne, na okres 

5 lat, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest 

pozytywna, albo 
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2) odmawia wpisu uczelni, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie, za 

pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, w przypadku gdy 

opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest negatywna, i zawiadamia 

o tym niezwłocznie wnioskodawcę.> 

11. Dyrektor CMKP występuje do jednostki organizacyjnej wpisanej na listę, o której mowa 

w ust. 10, na 6 miesięcy przed dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, o 

weryfikację akredytacji, mając na względzie konieczność zapewnienia diagnostom 

laboratoryjnym ciągłości szkolenia specjalizacyjnego w tej jednostce. Przepisy ust. 1-10 

stosuje się odpowiednio. 

12. Dyrektor CMKP publikuje i aktualizuje na swojej stronie internetowej oraz w SMK listę 

jednostek posiadających akredytację. 

13. W przypadku gdy jednostka szkoląca, o której mowa w ust. 1, przestała spełniać warunki 

niezbędne do uzyskania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, 

powiadamia o tym niezwłocznie wojewodę i dyrektora CMKP. 

14. 
(3)

 Dyrektor CMKP, w drodze decyzji, skreśla z listy, o której mowa w ust. 10, jednostkę 

szkolącą, która nie realizuje szczegółowego programu szkolenia specjalizacyjnego lub nie 

przestrzega standardów szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych, o 

których mowa w ust. 2 pkt 2, albo przestała spełniać warunki niezbędne do uzyskania 

akredytacji do szkolenia specjalizacyjnego. Od decyzji tej przysługuje wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy. 

15. Staże kierunkowe i kursy specjalizacyjne objęte programem danej specjalizacji prowadzą 

jednostki szkolące, o których mowa w ust. 1. Centrum Medyczne Kształcenia 

Podyplomowego, zwane dalej "CMKP", koordynuje organizację staży kierunkowych oraz 

kursów specjalizacyjnych objętych programem danej specjalizacji zgodnie z wymogami 

odpowiednich specjalizacji oraz liczbą i rozmieszczeniem regionalnym diagnostów 

laboratoryjnych odbywających szkolenie specjalizacyjne. 

16. Dyrektor CMKP publikuje na swojej stronie internetowej i w SMK listę staży 

kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych, objętych programami specjalizacji, 

które zawierają: 

1)   nazwę i siedzibę jednostki szkolącej i podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lub 

imię, nazwisko i adres osoby fizycznej prowadzącej kurs specjalizacyjny; 

2)   termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w stażu kierunkowym albo 

kursie specjalizacyjnym. 
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17. Jednostki szkolące i podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przekazują na bieżąco do 

CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów 

specjalizacyjnych, za pomocą SMK. 

18. Podmiot, który zrealizował staż albo kurs specjalizacyjny, o których mowa w ust. 15, 

przekazuje do CMKP listę diagnostów laboratoryjnych, którzy ukończyli staż kierunkowy 

lub kurs specjalizacyjny, zawierającą imię i nazwisko oraz numer PESEL diagnosty 

laboratoryjnego, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania. 

 

Art. 30k. 

1. Diagnosta laboratoryjny uprawniony do podjęcia specjalizacji może ją odbywać na 

podstawie: 

1)   umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo określony czasem specjalizacji z 

podmiotem, który uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i 

płatnego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, udzielonych na podstawie 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy na czas realizacji kursów i staży 

kierunkowych w oparciu o zasady określone w umowie, o której mowa w ust. 2, albo 

2)   umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo określony okresem specjalizacji z 

innym podmiotem niż określony w pkt 1 i płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego 

na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy na czas realizacji 

podstawowego stażu specjalizacyjnego, kursów i staży kierunkowych w oparciu o 

zasady określone w umowie, o której mowa w ust. 2, albo 

3)   umowy cywilnoprawnej zawartej na okres specjalizacji z podmiotem, o którym mowa 

w pkt 1, albo 

[4)   poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program 

specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów.] 

<4) poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program 

specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów.> 

2. Diagnosta laboratoryjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zawiera z pracodawcą umowę 

cywilnoprawną określającą wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z realizowania 

programu specjalizacji. 
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3. Diagnosta laboratoryjny odbywa szkolenie specjalizacyjne przez cały jego okres w pełnym 

wymiarze czasu pracy diagnosty laboratoryjnego zatrudnionego w podmiocie leczniczym 

lub w innej jednostce właściwej dla danej dziedziny. 

4. Jeżeli diagnosta laboratoryjny pracuje w krótszym wymiarze czasu pracy, okres szkolenia 

specjalizacyjnego ulega proporcjonalnemu wydłużeniu. 

 

Art. 30l. 

1. Okres szkolenia specjalizacyjnego określony w jego programie ulega przedłużeniu o czas 

nieobecności w pracy diagnosty laboratoryjnego odbywającego szkolenie specjalizacyjne: 

1)   o okres pobierania świadczenia przewidzianego w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372, 960, 1265 i 1579); 

2)   z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 

miesiące w okresie szkolenia specjalizacyjnego; 

3)   w przypadkach określonych w art. 92, art. 176-179, art. 182, art. 185, art. 187 i art. 

188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

4)   z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy 

zmianie jednostki szkolącej; 

[5)   z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji 

odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów doktoranckich o 

program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów.] 

<5) z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji 

specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów 

podyplomowych o program specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów.> 

UWAGA: 

pominięto ust. 2 – 8 

 

Art. 30q. 

1. Diagnosta laboratoryjny, który uzyskał potwierdzenie zrealizowania szkolenia 

specjalizacyjnego, może wystąpić do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, 

zwanego dalej "dyrektorem CEM", z wnioskiem o przystąpienie do PESDL. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 
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2)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

3)   numer dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego"; 

4)   adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli 

wnioskodawca takie posiada; 

[5)   nazwę uczelni medycznej oraz podstawowej jednostki organizacyjnej, w której 

wnioskodawca ukończył studia wyższe;] 

<5) nazwę uczelni, w której wnioskodawca ukończył studia;> 

6)   wskazanie jednostki, w której wnioskodawca odbywał szkolenie specjalizacyjne; 

7)   numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 30zd ust. 3, jeśli wnioskodawca 

taką posiada; 

8)   imię i nazwisko oraz tytuł zawodowy lub stopień naukowy lub tytuł naukowy 

kierownika specjalizacji; 

9)   wskazanie właściwego wojewody; 

10)  wskazanie dziedziny, w której wnioskodawca zamierza przystąpić do PESDL; 

11)  wskazanie części PESDL, do której zamierza przystąpić wnioskodawca. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pomocą SMK. 

4. Zgłoszenie do PESDL składa się w terminie do dnia 15 lipca każdego roku dla sesji 

jesiennej albo do dnia 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej. Do tych terminów nie 

stosuje się przepisów art. 58-60 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

5. Dyrektor CEM ustala listy diagnostów laboratoryjnych zdających PESDL w danym 

miejscu i terminie oraz zawiadamia te osoby o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym 

numerze kodowym nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu. Zawiadomienie 

jest przekazywane za pomocą SMK lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we 

wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

6. W przypadku awarii SMK trwającej dłużej niż godzinę, uniemożliwiającej dokonanie 

zgłoszenia w okresie tygodnia przed upływem odpowiednich terminów, o których mowa 

w ust. 4, terminy te przedłuża się o czas trwania awarii od momentu jej usunięcia. 

Przedłużenie terminu następuje z urzędu przez operatora systemu. 

 

Art. 30ze. 

Na podstawie ustawy, dane zamieszczane w SMK mogą zostać udostępnione: 
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1)   diagnoście laboratoryjnemu w zakresie śledzenia przebiegu szkolenia specjalizacyjnego; 

[2)   uczelniom w zakresie wykonywanych zadań określonych ustawą oraz monitorowania 

karier zawodowych swoich absolwentów na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933);] 

<2) uczelniom w zakresie wykonywanych zadań określonych ustawą oraz monitoringu 

karier zawodowych absolwentów, o którym mowa w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …);> 

3)   konsultantom w ochronie zdrowia w zakresie wykonywanych zadań określonych w 

ustawie oraz w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o 

konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 126 oraz z 2016 r. poz. 960); 

4)   CEM w zakresie wykonywanych zadań określonych w ustawie, w szczególności 

organizowania i przeprowadzania PESDL; 

5)   CMKP w zakresie wykonywanych zadań określonych w ustawie, w szczególności 

udzielania akredytacji podmiotom zamierzającym prowadzić szkolenie specjalizacyjne, 

koordynacji organizacji staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych, kontroli i 

monitorowania realizacji szkolenia specjalizacyjnego; 

6)   wojewodom w zakresie wykonywanych zadań określonych w ustawie, w szczególności 

przebiegu szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych; 

7)   jednostkom szkolącym w zakresie wykonywanych zadań określonych w ustawie; 

8)   KIDL w zakresie wykonywanych zadań określonych w ustawie. 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933) 

Art. 9a. 

1. Informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i 

udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 

publicznego (Dz. U. poz. 352), w sposób użyteczny i efektywny, stanowią zbiór, zwany 

dalej "zasobem informacyjnym", i są udostępniane w centralnym repozytorium. 

2. Do przekazania, w celu udostępnienia w centralnym repozytorium, posiadanych zasobów 

informacyjnych oraz metadanych opisujących ich strukturę są obowiązane: 
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1)   organy administracji rządowej; 

2)   fundusze celowe; 

3)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

4)   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

5)   Narodowy Fundusz Zdrowia; 

6)   (uchylony); 

[7)   państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu 

wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz 

jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 

r. poz. 1020 i 1311) innych niż państwowe instytuty badawcze.] 

<7) państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu 

wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa 

w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. …) innych niż państwowe instytuty badawcze.> 

2a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, może zostać spełniony poprzez przekazanie: 

1)   zasobu informacyjnego oraz metadanych, o których mowa w ust. 2; 

2)   metadanych, o których mowa w ust. 2, w przypadku gdy zasób informacyjny jest 

przez podmiot udostępniany w repozytorium powszechnie dostępnym w sieci 

teleinformatycznej innym niż centralne repozytorium. 

2b. Podmioty wskazane w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 są obowiązane do 

dostosowania: 

1)   formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, umożliwiających 

odczyt maszynowy do zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

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); 

2)   metadanych, o których mowa w ust. 2, do zestawu elementów metadanych, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 i art. 9b ust. 6. 

2c. Podmioty wskazane w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 są obowiązane do 

systematycznego weryfikowania i aktualizowania zasobów informacyjnych oraz 

metadanych udostępnionych w centralnym repozytorium. 

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla 

poszczególnych podmiotów, o których mowa w ust. 2: 
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1)   sposób przekazania, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie posiadaną przez ten 

podmiot infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą gromadzenie w niej 

informacji publicznych oraz ich udostępnianie, a także możliwości techniczne 

przechowywania tych informacji w centralnym repozytorium; 

2)   zakres zasobu informacyjnego, mając na względzie szczególne znaczenie określonych 

informacji publicznych dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego; 

3)   (uchylony); 

4)   harmonogram przekazania zasobu informacyjnego oraz metadanych, o których mowa 

w ust. 2, oraz ich aktualizowania mając na względzie konieczność zagwarantowania 

aktualności informacji. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, 

może określić dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego 

oraz dodatkowy zestaw elementów metadanych, innych niż określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9b ust. 6, mając na względzie: 

1)   ułatwienie wyszukiwania zasobu informacyjnego w sposób określony w art. 9b ust. 2; 

2)   kontrolę zasobu informacyjnego oraz jego długotrwałe przechowywanie i zarządzanie 

nim; 

3)   możliwość jak najszerszego ponownego wykorzystywania informacji publicznych i 

ich maszynowego odczytu. 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 

oraz z 2018 r. poz. 650, 697 i 1039) 

Art. 5. 

Nie wymagają uzyskania pozwolenia: 

[1)   produkty lecznicze wykorzystywane wyłącznie do badań naukowych, prowadzonych 

przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), prowadzące działalność 

o profilu medycznym;] 

<1) produkty lecznicze wykorzystywane wyłącznie do badań naukowych, 

prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–

8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

poz. …), prowadzące działalność o profilu medycznym;> 
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2)   produkty lecznicze wykorzystywane przez wytwórców; 

3)   badane produkty lecznicze wykorzystywane wyłącznie do badań klinicznych albo 

badań klinicznych weterynaryjnych, wpisanych do Centralnej Ewidencji Badań 

Klinicznych, oraz 

4)   półprodukty wytworzone w celu wykorzystania w dalszym procesie wytwórczym 

realizowanym przez wytwórcę. 

Art. 37ia. 

[1. Jeżeli właścicielem danych uzyskanych w trakcie badania klinicznego jest sponsor, będący 

uczelnią, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), lub inną placówką 

naukową posiadającą uprawnienie do nadawania stopni naukowych zgodnie z przepisami 

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

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), podmiotem leczniczym, o 

którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

badaczem, organizacją pacjentów, organizacją badaczy lub inną osobą fizyczną lub 

prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której celem 

działalności nie jest osiąganie zysku w zakresie prowadzenia i organizacji badań 

klinicznych bądź wytwarzania lub obrotu produktami leczniczymi, badanie kliniczne jest 

badaniem klinicznym niekomercyjnym.] 

<1. Jeżeli właścicielem danych uzyskanych w trakcie badania klinicznego jest sponsor, 

będący uczelnią lub federacją podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

lub innym podmiotem posiadającym uprawnienie do nadawania co najmniej stopnia 

naukowego doktora zgodnie z przepisami tej ustawy, podmiotem leczniczym, 

o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, badaczem, organizacją pacjentów, organizacją badaczy lub inną osobą 

fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, której celem działalności nie jest osiąganie zysku w zakresie prowadzenia 

i organizacji badań klinicznych bądź wytwarzania lub obrotu produktami 

leczniczymi, badanie kliniczne jest badaniem klinicznym niekomercyjnym.> 

2. Dane uzyskane w trakcie badania klinicznego niekomercyjnego nie mogą być 

wykorzystane w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu 

leczniczego, dokonania zmian w istniejącym pozwoleniu lub w celach marketingowych. 
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3. Sponsor, składając wniosek o rozpoczęcie badania klinicznego niekomercyjnego, 

oświadcza, że nie zostały zawarte i nie będą zawarte podczas prowadzenia badania 

klinicznego jakiekolwiek porozumienia umożliwiające wykorzystanie danych uzyskanych 

w trakcie badania klinicznego niekomercyjnego w celu uzyskania pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, dokonania zmian w istniejącym 

pozwoleniu lub w celach marketingowych. 

4. Wykorzystanie w badaniu klinicznym niekomercyjnym badanych produktów leczniczych 

uzyskanych od wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego bezpłatnie lub po obniżonych 

kosztach, wsparcie merytoryczne lub techniczne wytwórcy lub podmiotu 

odpowiedzialnego wymaga niezwłocznego poinformowania właściwej komisji 

bioetycznej i Prezesa Urzędu. 

5. W przypadku: 

1)   zmiany sponsora na inny podmiot niż określony w ust. 1, 

2)   wykorzystania danych w celu, o którym mowa w ust. 2, 

3)   zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3 

- stosuje się art. 37x. 

Art. 107a. 

[1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez 

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, które prowadzą studia na kierunku 

farmacja, po uzyskaniu akredytacji, zwane dalej "jednostkami szkolącymi", udzielonej 

przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej 

"dyrektorem CMKP".] 

<1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone 

przez uczelnie, które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu 

akredytacji, zwane dalej „jednostkami szkolącymi”, udzielonej przez dyrektora 

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „dyrektorem 

CMKP”.> 

2. [Akredytacja może zostać udzielona podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni:] 

<Akredytacja może zostać udzielona uczelni:> 

1)   które powołały zespół do spraw szkolenia specjalizacyjnego, w tym podpisały umowy 

na pełnienie obowiązków kierowników specjalizacji z osobami posiadającymi tytuł 

specjalisty w danej dziedzinie farmacji, z zastrzeżeniem art. 107ze ust. 5; 
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2)   które spełniają standardy kształcenia w danym szkoleniu specjalizacyjnym określone 

w programie szkolenia specjalizacyjnego; 

[3)   których działalność obejmuje profil prowadzonego szkolenia specjalizacyjnego i 

które zawarły porozumienia z innymi podmiotami na realizację staży kierunkowych 

lub kursów specjalizacyjnych określonych programem szkolenia specjalizacyjnego, 

jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nie może zapewnić ich odbywania 

w ramach swojej struktury organizacyjnej;] 

<3) których działalność obejmuje profil prowadzonego szkolenia specjalizacyjnego 

i które zawarły porozumienia z innymi podmiotami na realizację staży 

kierunkowych lub kursów specjalizacyjnych określonych programem szkolenia 

specjalizacyjnego, jeżeli uczelnia nie może zapewnić ich odbywania w ramach 

swojej struktury organizacyjnej;> 

4)   opracowały regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego. 

3. Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, 

określa w szczególności: 

1)   maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na szkolenie specjalizacyjne; 

2)   organizację szkolenia specjalizacyjnego, w tym harmonogram zajęć i staży 

kierunkowych; 

3)   szczegółowy zakres obowiązków kierowników specjalizacji, opiekunów staży 

kierunkowych, wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia; 

4)   sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności; 

5)   sposoby oceny organizacji i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego przez osoby w nim 

uczestniczące. 

4. [Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zamierzająca prowadzić szkolenie 

specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP za pomocą Systemu Monitorowania 

Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej "SMK". 

wniosek o udzielenie akredytacji w postaci elektronicznej, podpisany przy użyciu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek zawiera następujące 

dane:] 
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<Uczelnia zamierzająca prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora 

CMKP za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, 

o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej „SMK”, wniosek o udzielenie 

akredytacji w postaci elektronicznej, podpisany przy użyciu kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek zawiera następujące dane:> 

[1)   oznaczenie podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni; 

2)   dziedzinę specjalizacji, w której podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 

zamierza prowadzić szkolenie specjalizacyjne;] 

<1 oznaczenie uczelni; 

2) dziedzinę specjalizacji, w której uczelnia zamierza prowadzić szkolenie 

specjalizacyjne;> 

3)   liczbę i kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia teoretyczne i 

praktyczne na kursie specjalizacyjnym (wymagana specjalizacja, posiadany 

stopień naukowy lub tytuł naukowy); 

4)   opis bazy dydaktycznej i warunków organizacyjnych właściwych dla danego 

szkolenia specjalizacyjnego; 

5)   plan realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie; 

6)   oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do realizacji planu, o którym 

mowa w pkt 5. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

[1)   odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających status prawny podstawowej 

jednostki organizacyjnej uczelni; 

2)   informacje o dotychczasowym przebiegu prowadzonej przez podstawową jednostkę 

organizacyjną uczelni działalności;] 

<1) odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających status prawny uczelni; 

2) informacje o dotychczasowym przebiegu prowadzonej przez uczelnię 

działalności;> 

3)   odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o 

których mowa w ust. 2. 
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[6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym 

terminem rozpoczęcia przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni prowadzenia 

szkolenia specjalizacyjnego. 

7. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w ust. 5. 

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, dyrektor CMKP wzywa podstawową 

jednostkę organizacyjną uczelni, która złożyła wniosek do ich usunięcia w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia wezwania, przekazywanego za pomocą SMK. Po bezskutecznym 

upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.] 

<6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed 

planowanym terminem rozpoczęcia przez uczelnię prowadzenia szkolenia 

specjalizacyjnego. 

7. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa 

w ust. 5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, dyrektor CMKP wzywa 

uczelnię, która złożyła wniosek, do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania, przekazywanego za pomocą SMK. Po bezskutecznym upływie tego 

terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.> 

8. Dyrektor CMKP, w celu uzyskania opinii o spełnieniu przez podmiot warunków, o których 

mowa w ust. 2 powołuje zespół ekspertów, w składzie: 

1)   przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu 

towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającym specjalistów w danej 

dziedzinie, zgłoszony przez zarząd tego stowarzyszenia; 

2)   dwóch ekspertów w danej dziedzinie, zgłoszonych przez konsultanta krajowego w 

danej dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma 

powołanego konsultanta krajowego; 

3)   przedstawiciel Naczelnej Izby Aptekarskiej, zwanej dalej "NIA". 

9. Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 8, opiniuje wnioski w miarę potrzeby, nie 

rzadziej niż raz na kwartał, i przekazuje swoją opinię dyrektorowi CMKP niezwłocznie po 

jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. 

Wnioski mogą być opiniowane w trybie obiegowym, z użyciem dostępnych systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności. 

[10. Dyrektor CMKP: 

1)   dokonuje wpisu podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w ust. 1, 

na prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających 
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akredytację, wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie 

danego szkolenia specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie 

specjalizacyjne, na okres 5 lat, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym 

mowa w ust. 8, jest pozytywna, albo 

2)   odmawia wpisu podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w ust. 1, 

na prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających 

akredytację, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest 

negatywna, i zawiadamia o tym niezwłocznie wnioskodawcę.] 

<10. Dyrektor CMKP: 

1) dokonuje wpisu uczelni, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie, za 

pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, wraz z określeniem 

maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego szkolenia 

specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne, na okres 

5 lat, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest 

pozytywna, albo 

2) odmawia wpisu uczelni, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie, za 

pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, w przypadku gdy 

opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest negatywna, i zawiadamia 

o tym niezwłocznie wnioskodawcę.> 

UWAGA: 

pominięto ust. 11 – 19 

 

Art. 107k. 

1. Okres szkolenia specjalizacyjnego określony w jego programie ulega przedłużeniu o czas 

nieobecności osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne w pracy: 

1)   o okres pobierania świadczenia przewidzianego w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368); 

2)   z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 

miesiące w okresie szkolenia specjalizacyjnego; 

3)   w przypadkach określonych w art. 92, art. 176-179, art. 182, art. 185, art. 187 i art. 

188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 
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4)   z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy 

zmianie jednostki szkolącej; 

[5)   z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji 

odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów doktoranckich o 

program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów.] 

<5) z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji 

specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów 

podyplomowych o program specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów.> 

UWAGA: 

pominięto ust. 2 – 8 

Art. 107p. 

1. Farmaceuta, który uzyskał potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego, może 

wystąpić do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej "dyrektorem 

CEM" z wnioskiem o przystąpienie do PESF. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

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

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

3)   numer dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"; 

4)   adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli 

dotyczy; 

[5)   nazwę uczelni medycznej oraz podstawowej jednostki organizacyjnej, w której 

wnioskodawca ukończył studia wyższe;] 

<5) nazwę uczelni, w której wnioskodawca ukończył studia;> 

6)   nazwę jednostki szkolącej, w której wnioskodawca odbywał szkolenie 

specjalizacyjne; 

7)   numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 107ze ust. 3, jeśli wnioskodawca 

taką posiada; 

8)   imię i nazwisko oraz tytuł zawodowy lub stopień naukowy, lub tytuł naukowy 

kierownika specjalizacji; 

9)   wskazanie właściwego wojewody; 

10)  wskazanie dziedziny, w której farmaceuta zamierza składać PESF; 

11)  wskazanie części PESF, do której zamierza przystąpić wnioskodawca. 
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pomocą SMK. 

4. Zgłoszenie do PESF składa się w terminie do dnia 31 lipca każdego roku dla sesji jesiennej 

albo do dnia 31 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej. Do tych terminów nie stosuje 

się przepisów art. 58-60 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

5. Dyrektor CEM ustala listy farmaceutów zdających PESF w danym miejscu i terminie oraz 

zawiadamia te osoby o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym numerze kodowym nie 

później niż 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu. Zawiadomienie jest przekazywane za 

pomocą SMK lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, o którym mowa w 

ust. 1. 

6. W przypadku awarii SMK trwającej dłużej niż godzinę, uniemożliwiającej złożenie 

wniosku w okresie tygodnia przed upływem odpowiednich terminów, terminy te 

przedłuża się o czas trwania awarii od momentu jej usunięcia. Przedłużenie terminu 

następuje z urzędu przez operatora systemu. 

 

Art. 107zg. 

Dane zamieszczane w SMK mogą zostać udostępnione: 

1)   farmaceucie w zakresie monitorowania przebiegu szkolenia specjalizacyjnego; 

[2)   uczelniom - w zakresie wykonywanych przez nie zadań określonych w ustawie oraz 

monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów na podstawie ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;] 

<2) uczelniom – w zakresie wykonywanych przez nie zadań określonych w ustawie 

oraz monitoringu karier zawodowych absolwentów, o którym mowa w ustawie 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;> 

3)   konsultantom w ochronie zdrowia w zakresie wykonywanych zadań określonych w 

ustawie oraz w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o 

konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 890); 

4)   CEM w zakresie wykonywanych zadań określonych w ustawie, w szczególności 

organizowania i przeprowadzania PESF; 

5)   CMKP w zakresie wykonywanych zadań określonych w ustawie, w szczególności 

udzielania akredytacji podmiotom zamierzającym prowadzić szkolenie 

specjalizacyjne, koordynacji organizacji staży kierunkowych i kursów 

specjalizacyjnych, kontroli i monitorowania realizacji szkolenia specjalizacyjnego; 
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6)   wojewodom w zakresie wykonywanych zadań określonych w ustawie, w 

szczególności przebiegu szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów; 

7)   jednostkom szkolącym, w zakresie wykonywanych zadań określonych w ustawie; 

8)   NIA i Okręgowym Izbom Aptekarskim w zakresie wykonywanych zadań określonych 

w ustawie oraz w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. 

 

 

USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o fundacji – Zakłady Kórnickie (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1964) 

Art. 10. 

1. Organami Zakładów są: 

1)   Rada Kuratorów; 

2)   Zarząd. 

2. Rada Kuratorów powoływana jest na 5 lat i składa się z przedstawicieli: 

1)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   Prymasa Polski; 

[3)   ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;] 

<3) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;> 

4)   ministra właściwego do spraw rolnictwa; 

5)   (uchylony); 

6)   Wojewody Wielkopolskiego; 

7)   burmistrza miasta Kórnika; 

8)   burmistrza miasta Środy Wielkopolskiej; 

9)   Polskiej Akademii Nauk; 

10)  Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

 

[Art. 13. 

1. Nadzór nad Zakładami sprawuje minister właściwy do spraw nauki. 

2. Statut Zakładów może być zmieniony przez Radę Kuratorów w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw nauki.] 

<Art. 13. 1. 

Nadzór nad Zakładami sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki. 
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2. Statut Zakładów może być zmieniony przez Radę Kuratorów w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.> 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 723 i 730) 

 

Art. 37. 

1. Agencje nie mogą przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z tajnej współpracy: 

1)   posłów i senatorów; 

2)   osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w art. 2 

ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. poz. 430 i 654, z 2015 r. poz. 1348 i 1960 

oraz z 2016 r. poz. 2261); 

3)   dyrektorów generalnych w ministerstwach, urzędach centralnych lub urzędach 

wojewódzkich; 

4)    sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych; 

5)   członków rady nadzorczej, członków zarządu oraz dyrektorów programów "Telewizji 

Polskiej - Spółka Akcyjna" i "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a także dyrektorów 

terenowych oddziałów "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna"; 

6)   dyrektora generalnego, dyrektorów biur oraz kierowników oddziałów regionalnych 

"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna"; 

7)   
(8)

 nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 5
(9)

 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o 

radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414); 

8)   redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność 

wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe 

(Dz. U. poz. 24, z późn. zm.); 

[9)   rektorów, prorektorów i kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych w 

publicznych i niepublicznych szkołach wyższych; 

10)  członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.] 

<9) rektorów; 
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10) członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej i Rady Doskonałości Naukowej.> 

2. Szefowie Agencji w celu realizacji zadań Agencji mogą wydać zgodę na korzystanie z 

tajnej współpracy z osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli jest to uzasadnione 

względami bezpieczeństwa państwa, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów. 

3. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalności służb specjalnych 

Szefowie Agencji wyrażają zgodę, o której mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody tego 

ministra. 

Art. 98. 

1. Funkcjonariuszowi można udzielić, na wniosek komisji lekarskiej, płatnego urlopu 

zdrowotnego jednorazowo na okres do 2 miesięcy, łącznie w ciągu kolejnych 12 miesięcy 

- na okres do 6 miesięcy. 

2. [Funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie studiów i 

naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak również uzyskał zezwolenie na przeprowadzenie 

przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego, a także na odbycie aplikacji radcowskiej lub 

legislacyjnej, udziela się płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze:] 

<Funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie 

studiów i naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak również uzyskał zezwolenie na 

złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub 

stopnia doktora habilitowanego, a także na odbycie aplikacji radcowskiej lub 

legislacyjnej, udziela się płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze:> 

1)   na przygotowanie się do egzaminu wstępnego i jego złożenie - 7 dni; 

2)   w szkołach wyższych, w każdym roku studiów - 21 dni; 

3)   dla funkcjonariuszy pobierających naukę w szkołach pomaturalnych i na studiach 

podyplomowych - 14 dni w celu przygotowania się i złożenia egzaminu 

końcowego; 

[4)   w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy 

doktorskiej lub dla przygotowania się do kolokwium oraz wykładu habilitacyjnego 

- 28 dni;] 

<4) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony 

rozprawy doktorskiej lub dla przygotowania się do kolokwium 

habilitacyjnego – 28 dni;> 

5)   w celu przygotowania się i złożenia egzaminu radcowskiego - 30 dni; 
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6)   w celu przygotowania się i złożenia egzaminu po zakończeniu aplikacji 

legislacyjnej - 14 dni. 

3. Funkcjonariuszowi udziela się urlopu okolicznościowego w celu zawarcia związku 

małżeńskiego, w przypadku urodzenia się dziecka, ślubu dziecka własnego, 

przysposobionego, pasierba, dziecka obcego przyjętego na wychowanie i utrzymanie, w 

tym także w ramach rodziny zastępczej, a także z powodu pogrzebu małżonka, dziecka, 

rodziców, rodzeństwa, teściów, dziadków i opiekunów oraz innej osoby pozostającej na 

utrzymaniu funkcjonariusza lub pod jego bezpośrednią opieką. Urlopu okolicznościowego 

można także udzielić funkcjonariuszowi w celu załatwienia ważnych spraw osobistych 

albo w innych przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, w wymiarze do 5 

dni. 

4. Funkcjonariuszowi w służbie stałej, na pisemny wniosek uzasadniony ważnymi względami 

osobistymi, można udzielić urlopu bezpłatnego w wymiarze do 6 miesięcy. 

 

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283 oraz z 2018 r. poz. 138, 398 i 650) 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   amunicji - należy przez to rozumieć naboje wyposażone lub niewyposażone w 

materiały wybuchowe miotające pociski oraz ślepą amunicję, wykorzystywane w 

broni palnej i w broni artyleryjskiej przeznaczonej do użytku cywilnego; 

2)   bezpieczeństwie - należy przez to rozumieć zapobieganie wypadkom, a jeżeli mają 

one miejsce - ograniczanie ich skutków; 

3)   dokumencie wewnątrzwspólnotowego przemieszczania materiałów wybuchowych - 

należy przez to rozumieć dokument, o którym mowa w decyzji Komisji Europejskiej 

2004/388/WE z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu 

wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 

120 z 24.04.2004, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 

34, str. 135); 

4)   dystrybutorze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną albo prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w łańcuchu dostaw, 
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niebędącą producentem ani importerem, która udostępnia materiały wybuchowe 

przeznaczone do użytku cywilnego, w tym wyroby pirotechniczne, na rynku; 

5)   grupach zgodności - należy przez to rozumieć oznaczone literowo grupy zgodności 

materiałów i przedmiotów wybuchowych, określone w załączniku A; 

6)   importerze - należy przez to rozumieć: 

a)  osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania albo 

b)  osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

mającą siedzibę 

- na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, która 

wprowadza do obrotu materiał wybuchowy przeznaczony do użytku cywilnego, w 

tym wyrób pirotechniczny, pochodzący z państwa trzeciego; 

[7)   jednostkach naukowych - należy przez to rozumieć jednostki, o których mowa w art. 2 

pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2045, 1933 i 2260);] 

<7) jednostkach naukowych – należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa 

w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. …);> 

UWAGA: 

pominięto pkt. 8 – 42 

 

 

USTAWA z dnia30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, 2120 i 2179) 

 

Art. 3. 

1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną 

powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

1)   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub 

poleceń przełożonych; 

2)   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz 

pracodawcy, nawet bez polecenia; 
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3)   w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między 

siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku 

pracy. 

2. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w 

ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: 

1)   w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba 

że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w 

związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; 

2)   podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; 

3)   przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje 

związkowe. 

3. Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 

zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia 

wypadkowego z danego tytułu podczas: 

1)   uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą 

stypendium sportowe; 

2)   wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania 

kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 

3)   pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie; 

3a)  (uchylony); 

4)   odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub 

przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w 

okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub 

przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego 

przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania 

stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych; 

5)   wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 

rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w 

rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych 

spółdzielni; 
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6)   wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia; 

6a)  wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z 

dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 

oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428); 

7)   współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy 

zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia; 

8)   wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności 

pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

9)   wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu 

działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń 

społecznych; 

10)  wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności 

związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi; 

11)  odbywania służby zastępczej; 

12)   nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Lecha Kaczyńskiego przez słuchaczy pobierających stypendium; 

<12a) kształcenia się w szkole doktorskiej przez doktorantów otrzymujących 

stypendium;> 

13)  wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z 

pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej 

umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku 

pracy; 

14)  
(2)

 (uchylony). 

4. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć 

w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. 

5. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie 

uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne 

uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a 
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także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita 

lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub 

zniekształcenie ciała. 

6. Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego 

zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 

 

Art. 5. 

1. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, o których mowa w art. 3 ust. 3, 

dokonuje w karcie wypadku: 

1)   podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do pobierających te 

stypendia; 

2)   podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do wykonujących 

tę pracę na podstawie skierowania do pracy; 

3)   Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i Kancelaria Senatu w stosunku do 

senatorów; 

4)   pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, przygotowanie 

zawodowe dorosłych, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie, lub 

jednostka, w której osoba pobierająca stypendium odbywa szkolenie - w stosunku do 

osoby pobierającej stypendium w okresie odbywania tego stażu, przygotowania 

zawodowego dorosłych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia 

na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny 

podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów 

podyplomowych; 

5)   spółdzielnia produkcyjna, spółdzielnia kółek rolniczych - w stosunku do członków 

tych spółdzielni oraz innych osób traktowanych na równi z członkiem spółdzielni, w 

rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wykonujących pracę na 

rzecz tych spółdzielni; 

6)   podmiot, na którego rzecz wykonywana jest praca na podstawie umowy agencyjnej, 

umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 

cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - w stosunku do wykonujących te 

umowy; 
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7)   osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 

umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia - w stosunku do współpracujących z tą osobą; 

8)   Zakład - w stosunku do prowadzących pozarolniczą działalność oraz 

współpracujących przy prowadzeniu takiej działalności w rozumieniu przepisów o 

systemie ubezpieczeń społecznych, a także w stosunku do wykonujących pracę na 

podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

9)   (uchylony); 

10)  właściwa zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna - w stosunku do 

duchownych; 

11)  pracodawca, u którego osoba odbywa służbę zastępczą - w stosunku do 

odbywających tę służbę; 

12)   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Lecha Kaczyńskiego - w stosunku do słuchaczy tej szkoły pobierających stypendium; 

<12a) podmiot prowadzący szkołę doktorską – w stosunku do kształcących się w tej 

szkole doktorantów otrzymujących stypendium;> 

13)  pracodawca - w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, 

jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoby te pozostają w 

stosunku pracy; 

14)  podmiot, z którym została zawarta umowa agencyjna, umowa zlecenia lub umowa o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło - w stosunku do osób wykonujących umowę, 

jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym 

osoby te pozostają w stosunku pracy; 

15)  
(3)

 (uchylony). 

2. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ ubezpieczony będący 

pracownikiem, a także stwierdzenie choroby zawodowej u pracownika następuje w trybie 

określonym przepisami Kodeksu pracy. 

3. W sprawach zgłaszania i stwierdzania chorób zawodowych do ubezpieczonych 

wymienionych w art. 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. 
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4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

tryb uznawania zdarzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 3, za wypadek przy pracy, 

kwalifikację prawną zdarzenia, wzór karty wypadku i termin jej sporządzania, biorąc pod 

uwagę konieczność zapewnienia jednolitości obowiązujących rozwiązań dotyczących 

ustalania okoliczności i przyczyn tych wypadków. 

 

Art. 9. 

1. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego 

przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru. 

2. Podstawę wymiaru zasiłku i świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi kwota będąca 

podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. 

3. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego: 

1)   pracownikom - stosuje się zasady określone w rozdziale 8 ustawy o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego; 

2)   członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, 

osobom odbywającym służbę zastępczą oraz osobom, o których mowa w art. 11 ust. 2 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - stosuje się zasady określone w rozdziale 

9 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego; 

3)   pozostałym osobom - stosuje się zasady określone w art. 46, 48 i 52 ustawy o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego, z tym że przy ustalaniu 

podstawy wymiaru uwzględnia się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek 

na ubezpieczenie wypadkowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 11,26% podstawy 

wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

4. Jeżeli niezdolność do pracy ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powstała przed 

upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia wypadkowego, podstawę 

wymiaru zasiłku chorobowego, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3, stanowi: 

1)   kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium sportowego - dla ubezpieczonych 

będących stypendystami sportowymi, 

[2)    kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium - dla ubezpieczonych będących 

słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,] 
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<2 kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium – dla ubezpieczonych będących 

słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego lub doktorantami,> 

3)   kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium - dla ubezpieczonych będących 

osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, 

przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu 

pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot 

kierujący, lub pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów 

podyplomowych, 

4)   (uchylony), 

5)   
(4)

 (uchylony). 

- po odliczeniu kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 3. 

5. (uchylony). 

 

 

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) 

 

Art. 7. 

1. Zwalnia się od podatku leśnego: 

1)   lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat; 

2)   lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków; 

3)   użytki ekologiczne. 

2. Od podatku leśnego zwalnia się również: 

1)   uczelnie; 

<1a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;> 

2)   publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz 

prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową; 

3)   instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk; 

4)   prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 

28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 

1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428), lub zakłady aktywności zawodowej w 
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zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy 

chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych 

na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu 

zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej 

spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej; 

5)   instytuty badawcze; 

6)   przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach 

określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 

w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i 

prac rozwojowych; 

7)    Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład 

Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o 

Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529). 

3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż 

określone w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

4. Z tytułu zwolnienia od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, jednostkom 

samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się 

potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów. 

6. Zwolnienie od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, stanowi pomoc de minimis, 

o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

 

USTAWA z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. 

Bohaterów Westerplatte (Dz. U. poz. 533, z 2004 r. poz. 1598 oraz z 2005 r. poz. 1365) 

 

Art. 2. 

1. Podstawowym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie oraz prowadzenie badań 

naukowych, prac wdrożeniowych i modernizacyjnych w zakresie nauk wojskowych i 
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technicznych oraz kształcenie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk 

ekonomicznych i humanistycznych. 

[2. 
(1)

 Tworzenie i prowadzenie kierunków studiów dotyczących innych nauk niż wojskowe 

oraz przyznawanie pomocy materialnej dla osób cywilnych kształcących się w Akademii 

odbywa się na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 12 września 1990 r. o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.).] 

Art. 3. 

1. Nadzór nad Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej. 

2. W zakresie realizacji na kierunkach podstawowych dla żeglugi morskiej postanowień 

Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, 

wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 

lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286) nadzór nad 

Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki morskiej. 

[3. W zakresie kształcenia osób cywilnych nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy 

do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.] 

4. 
(2)

 (uchylony). 

[5. 
(3)

 Dotacje na pomoc materialną dla osób cywilnych, o których mowa w ust. 3, ustala i 

przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.] 

 

 

USTAWA z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. 

Jarosława Dąbrowskiego (Dz. U. poz. 534, z 2004 r. poz. 1598 oraz z 2005 r. poz. 1365) 

 

Art. 2. 

1. Podstawowym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie oraz prowadzenie badań 

naukowych, prac wdrożeniowych i modernizacyjnych w zakresie nauk wojskowych, 

technicznych, chemicznych i fizycznych oraz kształcenie i prowadzenie badań naukowych 

w zakresie nauk ekonomicznych. 

[2. 
(1)

 Tworzenie i prowadzenie kierunków studiów dotyczących innych nauk niż wojskowe 

oraz przyznawanie pomocy materialnej dla osób cywilnych kształcących się w Akademii 
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odbywa się na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 12 września 1990 r. o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.).] 

Art. 3. 

1. Nadzór nad Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej. 

[2. W zakresie kształcenia osób cywilnych nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy 

do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.] 

3. 
(2)

 (uchylony). 

[4. 
(3)

 Dotacje na pomoc materialną dla osób cywilnych, o których mowa w ust. 2, ustala i 

przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.] 

 

 

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109) 

 

Art. 69f. 

1. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście: 

1)   adwokat, radca prawny albo 

2)   osoba niebędąca adwokatem ani radcą prawnym, zatrudniona w organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, uprawnionej do 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, spełniająca łącznie następujące warunki: 

[a)  posiada dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych potwierdzający 

uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub dyplom potwierdzający ukończenie 

wyższych studiów prawniczych za granicą, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201) albo dyplom ukończenia wyższych 

studiów prawniczych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem 

potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy 

międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji,] 

<a) posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku prawo potwierdzający 

uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub dyplom potwierdzający 

ukończenie wyższych studiów prawniczych za granicą, o którym mowa 

w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 



- 253 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

i nauce (Dz. U. poz. …), albo dyplom ukończenia wyższych studiów 

prawniczych za granicą uznany za równoważny polskiemu dyplomowi 

potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 

ust. 1 tej ustawy,> 

b)  co najmniej przez okres 3 lat wykonywała czynności bezpośrednio związane ze 

świadczeniem pomocy prawnej w sprawach o udzielenie ochrony 

międzynarodowej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w 

kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, 

partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a 

ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1999 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139), kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, 

jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa 

w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1870), w podmiotach świadczących pomoc prawną w państwach 

członkowskich, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej lub w organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego, 

c)  korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

d)  nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

2. Adwokat albo radca prawny może odmówić z ważnych powodów udzielenia nieodpłatnej 

pomocy prawnej, informując cudzoziemca uprawnionego o innych adwokatach, radcach 

prawnych lub osobach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, udzielających nieodpłatnej 

pomocy prawnej na obszarze województwa. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może odmówić z ważnych powodów udzielenia 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku 

publicznego uprawniona do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zatrudniająca tą 

osobę, informuje cudzoziemca uprawnionego o adwokatach, radcach prawnych lub 

osobach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej na 

obszarze województwa. 

4. Adwokat albo radca prawny są obowiązani zapewnić zastępstwo, w przypadku gdy 

osobiście nie będą w stanie udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej. 
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5. W przypadku gdy zatrudniona w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność 

pożytku publicznego uprawnionej do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osoba, o 

której mowa w ust. 1 pkt 2, nie będzie w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy 

prawnej, organizacja ta jest obowiązana zapewnić zastępstwo innej osoby spełniającej 

warunki określone w ust. 1. 

 

 

USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982, z późn. 

zm.) 

Art. 4. 

1. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu 

naruszenia sprawności organizmu, które powstało: 

1)   przed ukończeniem 18. roku życia; 

2)   w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia; 

[3)   w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.] 

<3) w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub 

aspirantury naukowej.> 

2. Osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1, przysługuje: 

1)   renta socjalna stała - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała; 

2)   renta socjalna okresowa - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa. 

3. Renta socjalna okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "Zakładem". 

 

 

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10) 

 

[Art. 83. 

Na zasadach określonych w przepisach o zasadach finansowania nauki, minister właściwy do 

spraw nauki może przyznać środki finansowe na badania konserwatorskie, architektoniczne, 

archeologiczne lub inne badania naukowe związane z prowadzeniem prac konserwatorskich i 

restauratorskich przy zabytkach.] 
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<Art. 83. 

Na zasadach określonych w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może przyznać środki finansowe na 

badania konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne lub inne badania naukowe 

związane z prowadzeniem prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach.> 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612 oraz z 2005 r. poz. 141) 

 

Art. 5. 

1. W skład Komisji wchodzą: 

1)   przewodniczący, którym jest przedstawiciel nauki z dziedziny językoznawstwa, 

powoływany na czteroletnią kadencję przez ministra właściwego do spraw 

administracji publicznej spośród osób wskazanych przez Prezesa Polskiej Akademii 

Nauk; 

2)   zastępca przewodniczącego, powoływany na czteroletnią kadencję przez ministra 

właściwego do spraw administracji publicznej na wniosek przewodniczącego Komisji 

spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4; 

3)   sekretarz, którym jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej; 

[4)   sześciu członków powoływanych na czteroletnią kadencję przez ministra właściwego 

do spraw administracji publicznej spośród przedstawicieli nauki zgłoszonych przez 

rady wydziałów szkół wyższych oraz rady naukowe komitetów i instytutów Polskiej 

Akademii Nauk - z dziedzin: językoznawstwa, historii, geografii i kartografii;] 

<4) sześciu członków powoływanych na czteroletnią kadencję przez ministra 

właściwego do spraw administracji publicznej spośród przedstawicieli nauki 

zgłoszonych przez senaty uczelni oraz rady naukowe komitetów i instytutów 

naukowych Polskiej Akademii Nauk – z zakresu: językoznawstwa, historii, 

geografii oraz kartografii;> 

5)   po jednym przedstawicielu: Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Głównego Geodety Kraju oraz 



- 256 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powoływanym na czteroletnią kadencję 

przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, 

6)   
(1)

 sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 

utworzonej na podstawie przepisu art. 23 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o 

mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, 

poz. 141). 

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej odwołuje członka Komisji przed 

upływem kadencji w przypadku: 

1)   złożenia rezygnacji; 

2)   wniosku organu, który zgłosił kandydata na członka. 

3. Obsługę administracyjną prac Komisji zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do 

spraw administracji publicznej. 

4. Koszty działalności Komisji są pokrywane z budżetu państwa w części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1952, z późn. zm.) 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób: 

a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 

30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), pomniejszone o koszty 

uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 

ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki 

na ubezpieczenie zdrowotne, 

b)   dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne, 

c)  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych: 
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–  renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 

ich rodzin, 

–  renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na 

zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin, 

–  świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej 

przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud 

uranu i batalionach budowlanych, 

–  dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w 

przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, 

–  świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym 

przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w 

obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich, 

–  emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań 

wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i 

niewybuchów, 

–  renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane 

przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których 

inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy 

Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 

–  zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 

w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

–  środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 

pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej 

deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami 

przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w 

przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem 

podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej 

na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 
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–  należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających 

czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu 

podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych 

w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 

2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), 

–  należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom 

jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w 

celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw 

sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich 

skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i 

pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 

międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

–  
(3)

 należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby 

kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 

Granicznej , Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym 

osoby te uzyskały dochód, 

–  dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia 

społeczne, 

–  alimenty na rzecz dzieci, 

[–  stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy 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 i 1530), stypendia 

doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), stypendia sportowe 

przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1463 i 1600) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub 

studentom,] 

<– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), stypendia 

sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
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(Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz inne stypendia 

o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,> 

–  kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków 

społecznych i obywatelskich, 

–  należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 

przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 

–  dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), 

–  dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia 

na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych 

strefach ekonomicznych, 

–  ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje 

Państwowe", 

–  ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o 

restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, 

–  świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

–  dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

–  dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio 

o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na 

obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 

–  renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

–  zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

–  świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

[–  pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz 
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pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 

1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,] 

<– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 

i 2361) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 

ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,> 

–   kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, 

–  świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. 

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z 

powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220 oraz z 2017 r. poz. 1386), 

–  świadczenie rodzicielskie, 

–  zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

–   stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej; 

2)   dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny; 

2a)  dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 

5 ust. 4-4c; 

3)   dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego - 

oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4c; 

4)   dziecku - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie 

którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką 

prawną; 

5)   
(4)

 emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu 

niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich 
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rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego, a także uposażenia w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o 

ustroju sądów powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie 

Najwyższym, a także renty szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone 

w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych, renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu 

z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, 

a także renty strukturalne określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; 

6)   gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym; 

7)   instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt 

śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają 

nieodpłatnie pełne utrzymanie; 

8)   koszyku żywnościowym - oznacza to asortyment artykułów spożywczych, określony 

wartościowo i ilościowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, których 

spożycie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka w określonym wieku; 

9)   niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16. roku życia 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

10)  okresie zasiłkowym - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października 

następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych; 

11)  organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub 

otrzymującej świadczenie rodzinne; 

12)  osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z 

połączonych dochodów tych osób; 
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13)  osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na 

utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem 

sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony; 

14)  opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, 

jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka; 

15)  pełnoletniej osobie niepełnosprawnej - oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą się 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobę, 

która ukończyła 75 lat; 

15a)  przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 

z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, 

str. 72) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 

16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 

1); 

16)  rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, 

rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w 

wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia 

legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z 

tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 

2017 r. poz. 1428); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 

opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego 

dziecka posiadającego własne dziecko; 

16a)  rodzinie wielodzietnej - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających 

prawo do zasiłku rodzinnego; 

17)  (utracił moc); 

17a)  osobie samotnie wychowującej dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 

osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; 
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18)   szkole - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę 

artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy; 

[19)   szkole wyższej - oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym 

oraz kolegium pracowników służb społecznych;] 

<19) szkole wyższej – oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych;> 

20)  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

21)  znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej 

egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie 

rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych 

przepisach, 

d)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e)  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

22)  zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie 

pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 
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rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej; 

23)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)   utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)  (uchylona), 

f)  
(5)

 wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem 

jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 

650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650), 

g)  (uchylona), 

h)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

i)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych; 

j)  utratą świadczenia rodzicielskiego, 

k)  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

[l)  utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;] 

<l) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;> 

24)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)   uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
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d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)  (uchylona), 

f)  
(6)

 rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

g)  (uchylona), 

h)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

i)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

j)  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

[k)  uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.] 

<k) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.> 

 

Art. 23b. 

1. 
(46)

 Organ właściwy oraz wojewoda ustalający prawo do świadczeń rodzinnych są 

obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, od organów 

podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów 

emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym 

mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem 

ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, o którym mowa 

w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, 

odpowiednio: 

1)   informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego 
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członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, 

zawierających dane o wysokości: 

a)  dochodu, 

b)  składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 

c)  należnego podatku; 

1a)   informacji o dochodzie, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste 

dziewiąte; 

2)    danych, o których mowa w art. 23 ust. 8 pkt 1 lit. a, b, e, g, h, j, jb, jc oraz 1; 

3)   informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o 

wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych 

składek; 

4)   zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych; 

5)   informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. 777, 935 i 1428), obejmującej następujące dane: 

a)  datę i rodzaj wydanego orzeczenia, 

b)  wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

c)  datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, 

d)  datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu 

niepełnosprawności, 

e)  okres, na jaki zostało wydane orzeczenie. 

2. W przypadku gdy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności znajduje się więcej niż jedno orzeczenie wydane na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące tej samej osoby, informacja, o której 

mowa w ust. 1 pkt 5, jest przekazywana wyłącznie na podstawie orzeczeń, które 

potwierdzają prawo do świadczeń rodzinnych. 

3. 
(47)

 W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 5, organ właściwy oraz 

wojewoda prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych wzywają osobę, o 
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której mowa w art. 23 ust. 1, do dołączenia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. 

4. 
(48)

 W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany, drogą 

elektroniczną, informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a, 3, 4 i 5 oraz w art. 23 ust. 8 

pkt 1 lit. a, b, e, g, h oraz 1, organ właściwy oraz wojewoda uzyskują te informacje w 

drodze pisemnej wymiany informacji. Organy podatkowe, organy emerytalno-rentowe 

oraz podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku organu właściwego lub 

wojewody. 

5. 
(49)

 W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy lub 

wojewodę informacji lub zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a, 3 i 4 oraz w art. 

23 ust. 8 pkt 1 lit. a, b, e, g, h oraz 1, z przyczyn nieleżących po stronie organu 

właściwego lub wojewody, organ właściwy lub wojewoda wzywają osobę, o której mowa 

w art. 23 ust. 1, do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń. 

[6. 
(50)

 Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje 

niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych od organów emerytalno-

rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w 

przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w 

przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych oraz 

z ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów, o których 

mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, w celu umożliwienia organom właściwym i 

wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, a także w celu monitorowania 

przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń 

rodzinnych przez organy właściwe lub wojewodów.] 

<6. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje 

niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych od organów 

emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, 

o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, 

o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego 

Wykazu Ubezpieczonych oraz z wykazu studentów i wykazu osób ubiegających się 

o nadanie stopnia doktora będących częścią Zintegrowanego Systemu Informacji 

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach 

o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu umożliwienia organom właściwym 
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i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, a także w celu 

monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę 

realizacji świadczeń rodzinnych przez organy właściwe lub wojewodów.> 

7. Minister właściwy do spraw rodziny w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 6, 

przekazuje drogą elektroniczną organom emerytalno-rentowym oraz podmiotom 

prowadzącym rejestry, o których mowa w ust. 6, dane, o których mowa w art. 23 ust. 8 

pkt 1 lit. a, b, e oraz f. 

 

 

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 188 oraz z 2018 r. poz. 650) 

Art. 12. 

1. Zakłady lecznicze dla zwierząt mogą, z zastrzeżeniem ust. 2, prowadzić: 

1)   
(1)

 szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadpodstawowych; 

[2)   szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie 

wynikającym z programu studiów;] 

<2) szkolenie praktyczne studentów kierunku weterynaria w zakresie wynikającym 

z programu studiów;> 

3)   szkolenie podyplomowe lekarzy weterynarii; 

4)   szkolenie specjalizacyjne lekarzy weterynarii. 

2. Klinika weterynaryjna jest obowiązana do prowadzenia szkoleń, o których mowa w ust. 1. 

3. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są odpłatne. Wysokość odpłatności określa, w 

drodze uchwały, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, uwzględniając rodzaj szkolenia, 

o którym mowa w ust. 1. 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 i 2018) 

Art. 4. 

Ustawy nie stosuje się do: 

1)   zamówień lub konkursów, których zamawiający jest obowiązany udzielić lub które ma 

obowiązek przeprowadzić na podstawie innej, niż określona ustawą, procedury: 

a)  organizacji międzynarodowej, 
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b)  wynikającej z porozumienia tworzącego zobowiązanie prawnomiędzynarodowe, jak 

umowa międzynarodowa zawarta między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub 

wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, w celu pozyskania 

dostaw, usług lub robót budowlanych na potrzeby zrealizowania lub prowadzenia 

wspólnego przedsięwzięcia; 

1a)  zamówień lub konkursów w całości finansowanych przez organizację międzynarodową 

lub międzynarodową instytucję finansującą, jeżeli zamawiający stosuje do tych zamówień 

lub konkursów inną, niż określona ustawą, procedurę organizacji międzynarodowej lub 

międzynarodowej instytucji finansującej; 

1b)  zamówień lub konkursów w ponad 50% finansowanych przez organizację 

międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansującą, jeżeli uzgodniono z nimi 

zastosowanie do tych zamówień lub konkursów innej, niż określona ustawą, procedury 

organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansującej; 

2)   zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z: 

a)  wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szczególności 

zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem 

papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, 

b)  obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, 

c)  obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym, 

d)  emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami, 

e)  gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami, 

f)  gromadzeniem złota i metali szlachetnych, 

g)  prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń 

pieniężnych; 

2a)  zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego: 

a)  związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, 

powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie 

odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części dotyczącej: 

–  prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń 

pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, 

–  pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, 

finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania 

akcji kredytowej, 
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b)  związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania 

długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa, 

c)  związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego, w części dotyczącej: 

–  otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych 

rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, 

–  pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej oraz 

refinansowania akcji kredytowej; 

3)   zamówień, których przedmiotem są: 

a)  usługi arbitrażowe lub pojednawcze, 

b)  usługi Narodowego Banku Polskiego, 

c)  (uchylona), 

d)  (uchylona), 

e)  usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 

73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozporządzeniu 

(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, 

str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. 

zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", oraz jeżeli spełnione są 

łącznie następujące warunki: 

–  korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej 

działalności, 

–  całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający, 

ea)  usługi prawne: 

–  zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika 

zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez 

prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1874), w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub przed 

sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, 

instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi, 

–  doradztwa prawnego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika 

zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez 
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prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie 

przygotowania postępowań, o których mowa w tiret pierwsze, lub gdy zachodzi 

wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się 

przedmiotem tych postępowań, 

–  notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów, 

–  świadczone przez pełnomocników lub inne usługi prawne, których wykonawcy są 

wyznaczani przez sąd lub trybunał danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

lub wyznaczani z mocy prawa w celu wykonania konkretnych zadań pod nadzorem 

takich trybunałów lub sądów, 

–  związane z wykonywaniem władzy publicznej,  

f)  (uchylona), 

g)  nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcja lub 

koprodukcja, jeżeli są przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług 

medialnych lub radiowych usług medialnych - udzielanych przez dostawców 

audiowizualnych lub radiowych usług medialnych, 

h)  zakup czasu antenowego lub audycji od dostawców audiowizualnych lub radiowych 

usług medialnych, 

i)  nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, 

j)  usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów 

wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z 

późn. zm.), oraz operacje przeprowadzane z Europejskim Instrumentem Stabilności 

Finansowej i Europejskim Mechanizmem Stabilności, 

ja)  pożyczki lub kredyty, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, 

kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z 

wyjątkiem kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w 

granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, 

jb)  usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania 

niebezpieczeństwom, świadczone przez organizacje lub stowarzyszenia o charakterze 

niekomercyjnym i objęte kodami CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 

75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 oraz 85143000-3 
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określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, z wyjątkiem usług transportu 

sanitarnego pacjentów,  

k)  dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, 

jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu 

przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i 

innych substancji, 

l)  usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu 

terytorialnego; 

4)   umów z zakresu prawa pracy; 

4a)  (uchylony); 

5)   zamówień lub konkursów: 

a)  którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub 

b)  jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, lub 

c)  jeżeli wymaga tego ochrona bezpieczeństwa publicznego, lub 

d)  którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki 

bezpieczeństwa 

- w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów dotyczących bezpieczeństwa państwa 

określonych w lit. a-d nie może zostać zagwarantowana w inny sposób niż udzielenie 

zamówienia bez zastosowania ustawy; 

5a)  (uchylony); 

5b)  zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami 

wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, a udzielenie 

zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji na 

rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do 

celów wojskowych; 

5c)  zamówień dotyczących wytwarzania i dystrybucji: 

a)  dokumentów publicznych i ich personalizacji, 

b)  druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, 

c)  znaków akcyzy; 
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6)   zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

1-3a, któremu wyłączne prawo do świadczenia tych usług przyznano w drodze ustawy lub 

innego aktu normatywnego, który podlega publikacji; 

7)   przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na 

podstawie ustaw; 

8)   zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro; 

8a)  (uchylony); 

8b)  (uchylony); 

8c)  (uchylony); 

8d)  (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)  zamówień i konkursów, udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 

1 pkt 1-3a, których głównym celem jest: 

a)  pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci 

telekomunikacyjnej lub 

b)  eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub 

c)  świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej 

sieci telekomunikacyjnej; 

11)  nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od 

wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego; 

12)  umów koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 

21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 

1920), chyba że ustawa stanowi inaczej; 

12a)  zamówień udzielanych i konkursów organizowanych przez podmioty wykonujące 

działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 7, w celu świadczenia usług: 

a)  o wartości dodanej związanych z systemami teleinformatycznymi w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyłącznie za 

pomocą takich systemów, w tym bezpiecznego przesyłania kodowanych dokumentów 

za pomocą systemów teleinformatycznych, usług zarządzania adresami i przesyłania 

poleconej poczty elektronicznej, 
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b)  finansowych, objętych kodami CPV od 66100000-1 do 66720000-3, określonymi we 

Wspólnym Słowniku Zamówień, w szczególności przekazów pocztowych i 

pocztowych przelewów na konto, 

c)  filatelistycznych lub logistycznych; 

13)  zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej 

wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione 

następujące warunki: 

a)  ponad 80% działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań 

publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej, 

b)  organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę 

odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi 

osobowości prawnej, polegającą na wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje 

dotyczące zarządzania sprawami instytucji, 

c)  przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji 

gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.); 

<13a) umów, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …);> 

14)  (uchylony); 

15)  (uchylony); 

16)  zamówień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu wypłat środków 

gwarantowanych, o których mowa w art. 2 pkt 65 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791 i 1089), w 

szczególności usług świadczonych przez podmiot, z którym zostanie zawarta umowa o 

dokonanie wypłat środków gwarantowanych; 

17)  zamówień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przymusowej 

restrukturyzacji albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych, w 

szczególności zamówień, których przedmiotem jest: 

a)  przeprowadzenie oszacowania, 

b)  świadczenie usług doradztwa, w tym doradztwa strategicznego, ekonomiczno-

finansowego, podatkowego, prawnego i informatycznego, 
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c)  powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania 

pośrednictwa w zakresie czynności wymienionych w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.) w imieniu 

i na rzecz banku w restrukturyzacji, oraz czynności związanych z działalnością 

prowadzoną przez firmę inwestycyjną w restrukturyzacji, w tym z prowadzoną przez 

nią działalnością maklerską; 

18)  zamówień udzielanych przez instytucję pomostową, o której mowa w art. 2 pkt 26 

ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, lub podmiot zarządzający 

aktywami, o którym mowa w art. 2 pkt 46 tej ustawy. 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 

i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650) 

Art. 43. 

1. Zwalnia się od podatku: 

1)   (uchylony); 

2)   dostawę towarów wykorzy 

stywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, 

importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; 

2a)  dostawę gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu nabycia, 

importu lub wytworzenia tych posiłków nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; 

3)   dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, 

dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez 

rolnika ryczałtowego; 

4)   dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, ważnych w 

obrocie pocztowym na terytorium kraju i innych znaczków tego typu; 

5)   dostawę ludzkich organów i mleka kobiecego; 

6)   dostawę krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów 

krwiopochodnych pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami; 
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7)   transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych 

jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących 

przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego 

metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub 

które mają wartość numizmatyczną; 

8)   dostawę złota dla Narodowego Banku Polskiego; 

9)   dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane; 

10)  dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: 

a)  dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, 

b)  pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części 

upłynął okres krótszy niż 2 lata; 

10a)  dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa 

w pkt 10, pod warunkiem że: 

a)  w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo 

do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, 

b)  dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do 

których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości 

początkowej tych obiektów; 

11)  czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują 

spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących 

właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych 

niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 

1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1222 oraz z 2015 r. poz. 201); 

12)  usługi zarządzania: 

a)  funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i 

zbiorczymi portfelami papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, 

b)  portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych funduszy 

inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią, 
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c)  ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o 

działalności ubezpieczeniowej, 

d)  otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami 

emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych 

przepisów, 

e)  pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o 

pracowniczych programach emerytalnych, 

f)  obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym 

utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub 

tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w 

obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na 

giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez 

partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w 

rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i 

systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi 

systemami; 

13)  udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie 

autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w 

odniesieniu do programu komputerowego - bez pobrania należności na rzecz placówek 

oświatowych, o których mowa w ust. 9; 

14)  świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich 

zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez 

dentystów oraz techników dentystycznych; 

15)  działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, 

podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej 

ustawie; 

16)  dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są 

produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów 

bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one 

przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 
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24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z 

przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację; 

17)  powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do 

świadczenia takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną; 

18)  usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z 

tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez 

podmioty lecznicze; 

18a)  usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z 

tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich 

zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza; 

19)  usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: 

a)  lekarza i lekarza dentysty, 

b)  pielęgniarki i położnej, 

c)  medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), 

d)  psychologa; 

19a)  świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte 

przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o 

których mowa w pkt 18 i 19; 

20)  usługi transportu sanitarnego; 

21)  usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków, których 

działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są 

uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio 

niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku, 

w przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków zwrotu 

kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z 

nich w ogólnych wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli 

zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji; 

22)  usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi 

określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę 
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towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta 

tej pomocy, wykonywane przez: 

a)  regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki 

pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki 

interwencji kryzysowej, 

b)  wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę: 

–  domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie 

wojewody, 

–  placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, 

c)  placówki specjalistycznego poradnictwa, 

d)  inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na 

podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez 

wojewodę, 

e)  specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

23)  usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w 

podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż 

wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną; 

24)  usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i 

świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane: 

a)  
(6)

 w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w 

przepisach o systemie oświaty oraz w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 

b)  przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat; 

25)  usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych; 

26)  usługi świadczone przez: 

a)  
(7)

 jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania, 

[b)  uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym] 

<b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty 

badawcze, w zakresie kształcenia> 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane; 
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27)  
(8)

 usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, 

ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli; 

28)  usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z 

tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29; 

29)  usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 

wymienione w pkt 26: 

a)  prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 

b)  
(9)

 świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wyłącznie w 

zakresie usług objętych akredytacją, lub 

c)  finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane; 

30)  usługi zakwaterowania: 

a)  w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół 

prowadzących te bursy i internaty, 

b)  w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni 

prowadzących te domy studenckie, 

c)  świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez 

podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem że szkoły lub uczelnie 

mają z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich 

uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów; 

31)  usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez: 

a)  kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o 

stosunku Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, 

b)  organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, 

patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim 

- w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich 

członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z 

przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są 

nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia 

warunków konkurencji; 
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32)  usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez 

kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, 

których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, 

pod warunkiem że: 

a)  są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania 

wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim, 

b)  świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków, 

c)  są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w 

wychowaniu fizycznym 

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-

promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków 

przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego 

zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług 

wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością; 

33)  usługi kulturalne świadczone przez: 

a)  podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych 

przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru 

instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem 

tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi 

usługami związaną, 

b)  indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w 

tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do 

artystycznego wykonania utworów; 

34)  usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki 

publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem: 

a)  usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach, 

b)  usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych, 

c)  usług reklamowych i promocyjnych, 

d)  działalności agencji informacyjnych; 
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35)  zapewnienie personelu przez kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w pkt 

31 lit. a, lub instytucje filozoficzne dla działalności, o której mowa w pkt 18, 22, 24, 

26 i 28-30, w celu zapewnienia opieki duchowej; 

36)  usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze 

mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele 

mieszkaniowe; 

37)  usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu 

usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez 

ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy 

rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem 

umów ubezpieczenia i umów reasekuracji; 

38)  usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w 

świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie 

kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę; 

39)  usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń 

transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu 

tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub 

pożyczkodawcę; 

40)  usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków 

pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów 

pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych 

usług; 

40a)  usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w: 

a)  spółkach, 

b)  innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną 

-   z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi; 

41)  usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1636, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 724, 768 i 791), z wyłączeniem przechowywania 

tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie. 

UWAGA: 

pominięto ust. 2-20. 
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USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167) 

 

[Art. 43. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw nauki, ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ministrem właściwym 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek i organizacji 

uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w 

art. 43 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając 

na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te jednostki i organizacje. 

Art. 44. 

Minister właściwy do spraw nauki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 

prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie 

badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, 

o których mowa w art. 44 ust. 2 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system 

zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje. 

Art. 45. 

Minister właściwy do spraw nauki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa, ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prywatnych 

instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań 

naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o 

których mowa w art. 53 ust. 2 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system 

zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje. 

Art. 46. 

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

nauki, ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz instytucji i 

laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o 
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których mowa w art. 55 lit. a Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień 

celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje i laboratoria. 

Art. 47. 

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

nauki, ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz szpitali i innych 

jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do 

korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 57 ust. 1 

Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. W wykazie mogą być 

umieszczone tylko jednostki, które gwarantują wykorzystanie zwolnionych od należności 

przywozowych towarów zgodnie z przeznaczeniem.] 

 

<Art. 43. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw oświaty i wychowania, ministrem właściwym do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek i organizacji 

uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których 

mowa w art. 43 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień 

celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te jednostki 

i organizacje. 

Art. 44. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prywatnych instytucji, 

których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, 

uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których 

mowa w art. 44 ust. 2 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system 

zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje. 
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Art. 45. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prywatnych instytucji, których 

podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, 

uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których 

mowa w art. 53 ust. 2 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system 

zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te 

instytucje. 

Art. 46. 

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 

określi, w drodze rozporządzenia, wykaz instytucji i laboratoriów uprawnionych do 

korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 55 

lit. a Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na 

uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje i laboratoria. 

 

Art. 47. 

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 

określi, w drodze rozporządzenia, wykaz szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz 

medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od 

należności przywozowych, o których mowa w art. 57 ust. 1 Rozporządzenia 

ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. W wykazie mogą być 

umieszczone tylko jednostki, które gwarantują wykorzystanie zwolnionych od 

należności przywozowych towarów zgodnie z przeznaczeniem.”; 

 

[Art. 91. 

Badania lub analizy towaru mogą być wykonywane przez laboratoria celne lub inne 

laboratoria akredytowane zgodnie z odrębnymi przepisami, a także przez jednostki naukowe 

lub inne podmioty, które dysponują metodami i wyposażeniem niezbędnym dla danego 

rodzaju badań lub analiz.] 
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<Art. 91. 

Badania lub analizy towaru mogą być wykonywane przez laboratoria celne lub inne 

laboratoria akredytowane zgodnie z odrębnymi przepisami, a także przez podmioty, 

o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), lub inne podmioty, które dysponują 

metodami i wyposażeniem niezbędnym dla danego rodzaju badań lub analiz.> 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149) 

Art. 3. 

1. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej są realizowane na podstawie uchwalanego przez Radę Ministrów 

Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, zawierającego zasady realizacji 

Europejskiej Strategii Zatrudnienia, zwanego dalej "Krajowym Planem Działań", oraz w 

oparciu o inicjatywy samorządu gminy, powiatu, województwa i partnerów społecznych. 

[2. Projekt Krajowego Planu Działań przygotowuje minister właściwy do spraw pracy przy 

współudziale w szczególności: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego.] 

<2. Projekt Krajowego Planu Działań przygotowuje minister właściwy do spraw pracy 

przy współudziale w szczególności: ministra właściwego do spraw gospodarki, 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.> 

3. Krajowy Plan Działań określa w szczególności: 

1)   cele i kierunki działań zgodne z priorytetami polityki państwa w dziedzinie rynku 

pracy; 

2)   przewidywaną wysokość środków finansowych, w tym Funduszu Pracy oraz budżetu 

państwa, na dofinansowanie działań wynikających z Krajowego Planu Działań; 

3)   wskaźniki efektywności Krajowego Planu Działań. 
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4. Samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań, uwzględniając strategie 

rozwoju województwa, w tym w zakresie polityki społecznej, o których mowa w 

przepisach o samorządzie województwa i przepisach o pomocy społecznej, przygotowuje 

corocznie regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, określający priorytetowe grupy 

bezrobotnych i osób wymagających wsparcia - po zasięgnięciu opinii powiatów 

wchodzących w skład województwa oraz wojewódzkiej rady dialogu społecznego, o 

której mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), zwanej dalej "ustawą o Radzie 

Dialogu Społecznego". 

5. Rada Ministrów w ramach Krajowego Planu Działań może przyjąć rządowe programy 

promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, mające na celu aktywizację 

zawodową bezrobotnych. 

6. (uchylony). 

Art. 18c. 

1. 
(34)

 Nie wymaga wpisu do rejestru świadczenie usług, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 

1-3, przez: 

1)   Ochotnicze Hufce Pracy; 

2)   centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, o których mowa w 

przepisach o zatrudnieniu socjalnym; 

3)   wyspecjalizowane organy wojskowe, o których mowa w przepisach o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych, wykonujące te usługi dla żołnierzy zawodowych 

zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej; 

4)   
(35)

 przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz 

państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy 

mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez 

te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadających 

uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa 

pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium tego 

państwa oraz zamierzających świadczyć te usługi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2. Nie wymaga wpisu do rejestru: 
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1)   działalność w zakresie kierowania za granicę do pracodawców zagranicznych 

własnych pracowników, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, których stroną 

jest Rzeczpospolita Polska; 

2)   działalność w zakresie kierowania za granicę do zatrudnienia polegającego na 

czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu 

doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat; przepisy 

art. 19d i art. 85 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

3)   
(36)

 działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f, prowadzona przez organy 

określone w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, 

kierujące nauczycieli do pracy za granicą w środowiskach polonijnych; 

4)   gromadzenie w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnianie informacji o 

wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych; 

5)   pomoc instytucji szkoleniowych udzielana nieodpłatnie uczestnikom lub absolwentom 

szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, polegająca na informowaniu o 

sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje; 

6)   
(37)

 działalność w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu, o której mowa w 

przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

7)   działalność w zakresie kierowania osób do podmiotów w celu nabywania umiejętności 

praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu 

zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową; przepisy art. 19d 

oraz - w przypadku kierowania za granicę do podmiotów zagranicznych - przepisy art. 

85 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

<3. Nie wymaga wpisu do rejestru prowadzenie akademickiego biura karier.> 

 

Art. 88c. 

1. 
(167)

 W przypadku. o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1, wojewoda wydaje zezwolenie, 

jeżeli: 

1)   wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie 

będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego 

rodzaju lub na porównywalnym stanowisku; 

1a)  
(168)

 wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, nie będzie 

niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę; 
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2)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o 

wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne 

miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia 

potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących 

pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, 

sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli 

polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11. 

1a. W przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na 

wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 

1b. 
(169)

 W przypadku gdy specyfika pracy tymczasowej wykonywanej przez cudzoziemca nie 

pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2, wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

pracodawcy użytkownika. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, starosta wydaje na wniosek podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie: 

1)   nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, 

jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje 

możliwość zorganizowania rekrutacji; 

2)   nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania 

rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy. 

3. Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2, jeżeli: 

1)   
(170)

 zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która ma 

być mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1, 

określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania 

pracy, siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi albo pracodawcy użytkownika, odpowiednio do właściwości 

miejscowej starosty, określonej w ust. 1 pkt 2, ust. 1a lub 1b; 

2)   wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym 

samym stanowisku; 

3)   brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów. 
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4. 
(171)

 W przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2, wojewoda wydaje zezwolenie, 

jeżeli podmiot, którego członkiem zarządu, komplementariuszem lub prokurentem ma być 

cudzoziemiec: 

1)   
(172)

 w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie 

niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 

r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 79 i 1442), oraz zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy 

przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch 

pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę, lub, 

2)   wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w 

przyszłości warunków określonych w pkt 1, w szczególności przez prowadzenie 

działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, 

wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy. 

5. Wojewoda może, w przypadkach uzasadnionych sytuacją na rynku pracy, ograniczyć w 

zezwoleniu na pracę zakres wykonywanych przez cudzoziemca zadań do czynności 

zarządzających i reprezentacji podmiotu. 

6. 
(173)

 W przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3-5, wojewoda wydaje zezwolenie, 

jeżeli: 

1)   wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych 

z art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4-8 oraz art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868); 

2)   
(174)

 wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za 

wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości aktualnego w 

dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 

2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego; 

3)   pracodawca zagraniczny wskazał osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków 

określonych w pkt 1 oraz 2, działającą w imieniu pracodawcy i upoważnioną do jego 

reprezentowania wobec wojewody oraz organów, o których mowa w art. 88f ust. 3. 
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7. W przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca w niepełnym 

wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, wojewoda uwzględnia 

wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem 

proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy lub przewidywanego okresu wykonywania 

zobowiązań wynikających z umowy. 

8. Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez uwzględnienia warunków, o których mowa w 

ust. 1-5 i 7, w przypadku cudzoziemca, który: 

[1)   w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę 

ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego 

państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo 

jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub] 

<1) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę 

ukończył studia w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 

Konfederacji Szwajcarskiej albo jest doktorantem w szkole doktorskiej 

prowadzonej przez podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub> 

2)   przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę 

przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany 

w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

9. Jeżeli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w związku z realizacją umowy, której 

przedmiotem jest udostępnienie lub wynajem pracowników przez podmiot z siedzibą w 

państwie innym niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub Konfederacja Szwajcarska, wojewoda wydaje zezwolenie na 

pracę w sytuacji, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział, 

który zgodnie z art. 18 uzyskał wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje 

zatrudnienia. 

10. Jeżeli podmiotem powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy jest agencja pracy 

tymczasowej, a zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika 

tymczasowego, stosuje się przesłanki określone w ust. 1-3. 

11. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do podmiotów powierzających cudzoziemcowi wykonywanie 

pracy, które nie są pracodawcami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25. 
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USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 478) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych 

środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której 

mowa w art. 11 ust. 7; 

2)   instytucja płatnicza - ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

3)   instytucja pośrednicząca - instytucję, do której instytucja zarządzająca deleguje część 

funkcji związanych z zarządzaniem, kontrolą i monitorowaniem programu operacyjnego 

albo strategii wykorzystania Funduszu Spójności, odnoszącą się do priorytetu 

operacyjnego, działania albo projektu; 

4)   instytucja wdrażająca - podmiot publiczny lub prywatny, odpowiedzialny za realizację 

działania w ramach programu operacyjnego na podstawie umowy z instytucją 

zarządzającą; 

4a)   instytucja właściwa do spraw prowadzenia kontroli wyrywkowej - Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej; 

4b)   instytucja właściwa do spraw wystawienia deklaracji zamknięcia pomocy - Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej; 

5)   instytucja zarządzająca - właściwego ministra odpowiedzialnego za przygotowanie i 

realizację programu operacyjnego albo za przygotowanie i nadzorowanie realizacji 

strategii wykorzystania Funduszu Spójności, o których mowa w rozporządzeniu Rady 

(WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie 

funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, L 198 z 21.07.2001 oraz L 

158 z 27.06.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31) oraz w 

rozporządzeniu Rady (WE) nr 1164/1994 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającym Fundusz 

Spójności (Dz. Urz. WE L 130 z 25.05.1994, L 161 z 26.06.1999; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 9); 

5a)  Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty - ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego; 
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6)   monitorowanie - proces systematycznego gromadzenia i analizowania informacji 

dotyczących realizacji projektów, programów operacyjnych, strategii wykorzystania 

Funduszu Spójności i Narodowego Planu Rozwoju oraz Podstaw Wsparcia Wspólnoty; 

7)   okres programowania - wieloletni okres planowania budżetów Wspólnot Europejskich; 

[8)   partnerzy społeczni i gospodarczy - organizacje przedsiębiorców i pracodawców, 

związki zawodowe, samorządy zawodowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki 

naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. poz. 1049)
(1)

, których działalność obejmuje 

zagadnienia związane z Narodowym Planem Rozwoju oraz programami operacyjnymi i 

strategią wykorzystania Funduszu Spójności;] 

<8) partnerzy społeczni i gospodarczy – organizacje przedsiębiorców i pracodawców, 

związki zawodowe, samorządy zawodowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty, 

o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), których działalność obejmuje zagadnienia 

związane z Narodowym Planem Rozwoju oraz programami operacyjnymi i strategią 

wykorzystania Funduszu Spójności;> 

9)   projekt - przedsięwzięcie realizowane w ramach działania, będące przedmiotem umowy o 

dofinansowanie projektu między beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją 

wdrażającą albo działającą w imieniu instytucji zarządzającej instytucją pośredniczącą, 

albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7, lub współfinansowane ze środków 

pochodzących z Funduszu Spójności; 

10)  publiczne środki krajowe - środki finansowe pochodzące z budżetu państwa oraz 

państwowych funduszy celowych, środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

środki innych jednostek sektora finansów publicznych, a także inne środki jednostek oraz 

form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych; 

11)  publiczne środki wspólnotowe - środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot 

Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach 

Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i 

uchylających niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu w sprawie Instrumentu 

Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz 
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Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji Narodowego 

Planu Rozwoju; 

12)  regionalny program operacyjny - dokument służący realizacji Narodowego Planu 

Rozwoju, składający się ze spójnego zestawienia priorytetów operacyjnych i działań, 

odnoszący się do województwa albo województw, przygotowany przez zarząd 

województwa albo zarządy województw działające w porozumieniu, albo przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

13)  sektorowy program operacyjny - dokument służący realizacji Narodowego Planu 

Rozwoju, składający się ze spójnego zestawienia priorytetów operacyjnych i działań, 

odnoszący się do sektora gospodarki, przygotowany przez właściwego ministra; 

14)  strategia wykorzystania Funduszu Spójności - dokument określający kierunki 

wydatkowania środków z Funduszu Spójności, uzgodniony z Komisją Europejską, 

przygotowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

15)  system realizacji - zasady i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące we 

wdrażaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii 

wykorzystania Funduszu Spójności, obejmujące monitorowanie, sprawozdawczość, 

kontrolę i ocenę; 

16)  wkład własny - określoną w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której 

mowa w art. 11 ust. 7, część nakładów ponoszonych przez beneficjenta na jego realizację, 

niepodlegającą zwrotowi; 

17)  (uchylony). 

 

 

USTAWA z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2019” (Dz. U. z 2018 r. poz. 962) 

 

[Art. 2. 

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego.] 

<Art. 2. 

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki.> 
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) 

 

Art. 3. 

1. Ubezpieczonymi są: 

1)   osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

zamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

2)   osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej, które przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt czasowy z wyłączeniem 

zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, 

zgody na pobyt tolerowany, 

2a)  osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium, 

3)   osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

legalnie zamieszkujące na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

- jeżeli podlegają zgodnie z art. 66 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego albo 

ubezpieczają się dobrowolnie na zasadach określonych w art. 68; 

4)   osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

niezamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

jeżeli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i są objęte: 
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a)  ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

963, z późn. zm.), 

b)  ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 

2043 oraz z 2017 r. poz. 2, 38, 624 i 715). 

2. Ubezpieczonymi są także: 

[1)   studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w Rzeczypospolitej 

Polskiej, oraz absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy 

staż, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i 

niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3,] 

<1) studenci i doktoranci, którzy odbywają kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, 

oraz absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, 

nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3,> 

2)   członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, 

postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy, którzy nie posiadają 

obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie są osobami, o których mowa w 

ust. 1 pkt 3, a przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, 

zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej 

terytorium, 

2a)  (uchylony), 

3)   odbywający staż adaptacyjny, 

[4)   odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w 

języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, nieposiadający 

obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
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Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i niebędący osobami, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3] 

<4) odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia 

nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych, 

nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3> 

- jeżeli ubezpieczają się dobrowolnie na zasadach określonych w art. 68; 

5)   członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zamieszkujący na 

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli nie są osobami 

podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 

ust. 1, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 2 i 3, ani nie są osobami uprawnionymi do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji; 

6)   członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 2a, zamieszkujący na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie są osobami podlegającymi 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1, z 

zastrzeżeniem art. 66 ust. 2 i 3. 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   ambulatoryjna opieka zdrowotna - udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki 

zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub 

całodziennych; 

2)   apteka - aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, z którymi Fundusz zawarł umowę na 

wydawanie leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobu medycznego objętych refundacją; 

2a)  ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - organizację udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub 

terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia 

świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej 

realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu 

złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów; 

3)   członek rodziny - następujące osoby: 
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[a)  dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, 

dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub 

rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w 

szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej 

studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez 

ograniczenia wieku,] 

<a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko 

obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny 

zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli 

uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa 

kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast 

jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne 

traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,> 

b)  małżonka, 

c)  wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym; 

UWAGA: 

pominięto pkt 3a-46 

Art. 31p. 

1. Prezes Agencji jest powoływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia spośród 

osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, o którym mowa w art. 

31r. 

2. Zastępca Prezesa Agencji jest powoływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, 

na wniosek Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i 

konkurencyjnego naboru, o którym mowa w art. 31r. 

3. Kadencja Prezesa Agencji oraz zastępcy Prezesa Agencji trwa 5 lat. 

4. Prezesem Agencji albo zastępcą Prezesa Agencji może być osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, 

farmaceutycznych, ekonomicznych, prawnych lub technicznych; 

2)   posiada wiedzę z zakresu ochrony zdrowia oraz oceny świadczeń opieki zdrowotnej, 

farmakoekonomiki, systemów finansowania świadczeń zdrowotnych oraz ekonomiki 

zdrowia; 

3)   posiada co najmniej 3-letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w: 
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[a)  jednostkach naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o 

zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. poz. 1049)
(17)

 lub] 

<a) podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), lub> 

b)  jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia; 

4)   nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe; 

5)   korzysta z pełni praw publicznych. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Agencji i zastępcę Prezesa Agencji 

z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji w przypadku: 

1)   rażącego naruszenia przepisów prawa; 

2)   utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby lub innej 

przeszkody trwale uniemożliwiającej pełnienie obowiązków służbowych; 

3)   rezygnacji ze stanowiska; 

4)   skazania prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 

5)   naruszenia przepisów art. 31q ust. 1; 

6)   nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z ustawy lub statutu. 

6. Wynagrodzenie Prezesa Agencji i zastępcy Prezesa Agencji ustala minister właściwy do 

spraw zdrowia. 

Art. 66. 

1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: 

1)   osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub 

ubezpieczeniem społecznym rolników, które są: 

a)  pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 

b)  rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

ba)  
(49)

 pomocnikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

c)  
(50)

 osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi 

współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie 

działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 
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Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) lub przepisów o ubezpieczeniach 

społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników, 

d)  osobami wykonującymi pracę nakładczą, 

e)  osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy 

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi, 

f)  osobami duchownymi, 

g)  członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub 

członkami ich rodzin, 

h)  osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz 

osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania 

zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi 

wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego 

albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z 

odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy, 

i)  osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu 

zatrudnienia; 

1a)  
(51)

 osoby, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców, oraz osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób, które 

zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców; 

2)    żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, 

ćwiczenia wojskowe oraz pełniący terytorialną służbę wojskową, służbę kandydacką, 

służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w 

czasie wojny - o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu; 

3)   osoby odbywające służbę zastępczą; 

4)   
(52)

 osoby podlegające kwalifikacji wojskowej pełniące służbę w Policji, Straży 

Granicznej i Służbie Ochrony Państwa; 

5)   żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę 

wojskową i służbę okresową; 

6)   policjanci; 

7)   funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

8)   funkcjonariusze Agencji Wywiadu; 
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8a)  funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

8b)  funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

8c)  funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego; 

9)   
(53)

 funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa; 

10)  funkcjonariusze Straży Granicznej; 

10a)  
(54)

 funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej; 

11)   funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej; 

12)  funkcjonariusze Służby Więziennej; 

13)  funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej; 

14)  posłowie pobierający uposażenia poselskie oraz senatorowie pobierający uposażenie 

senatorskie; 

15)  sędziowie i prokuratorzy; 

15a)  ławnicy sądowi niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu; 

16)  osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające 

uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu 

ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze; 

17)  uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów 

o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu; 

18)  dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, 

wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

19)  dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w 

placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3; 

[20)  studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w 

art. 3 ust. 2 pkt 1;] 

<20) studenci i doktoranci niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 

pkt 1;> 
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21)  alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i 

junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2; 

22)   słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego; 

23)  osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia niepodlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

24)  bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

24a)  osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmiot 

inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

25)  osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz 

osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z 

przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. 

o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. poz. 514, z późn. 

zm.)
(55)

 niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

26)  osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

27)  osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o 

pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu; 

28)  osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z 

tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie 

przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

28a)  osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu; 
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28b)  osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

29)  osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

30)  osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące 

kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 ust. 2 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543), niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

31)  kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty; 

31a)  cywilne niewidome ofiary działań wojennych, niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32)  osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32a)  osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

33)  osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub 

prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

34)  rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z 

mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35-

37; 

35)  członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

36)  aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 

37)  osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. 

2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą 

uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji 



- 304 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 

17-20, 26-28b, 30 i 33. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację 

prawomocnym wyrokiem sądu. 

Art. 67. 

1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu do 

ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej temu obowiązkowi zgodnie z przepisami 

art. 74-76 oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie. 

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, oraz 

członków ich rodzin. 

2. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do 

ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 

3. 
(56)

 Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, z wyłączeniem osoby 

wskazanej w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. ba, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia 

zdrowotnego członków rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6. Osoby, które nie 

zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, informują podmiot właściwy do 

dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny podlegających 

zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodziny 

uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

3a. W przypadku członków rodziny do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wystarczy 

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez jedną osobę podlegającą obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego, z tym że wnuki mogą zostać zgłoszone tylko w przypadku, 

gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie 

art. 66 ust. 1 lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo 

ubezpieczeniu dobrowolnemu. 

4. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób, o których mowa w ust. 2 i 3, ustaje po 

upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. 

[5. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę: 

1)    ponadpodstawową - wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo 

skreślenia z listy uczniów; 
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2)  wyższą - wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów 

doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów 

doktoranckich.] 

<5. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły: 

1) szkołę ponadpodstawową – wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia 

nauki albo skreślenia z listy uczniów; 

2) studia lub szkołę doktorską – wygasa po upływie 4 miesięcy od ich ukończenia 

albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów.> 

6. Osoba, o której mowa w ust. 2, pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma wraz z 

członkami rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku przyznanego na podstawie 

przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, którego nie zalicza się do 

podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

7. Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty pomimo wygaśnięcia obowiązku 

ubezpieczenia ma wraz z członkami rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, 

prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o 

przyznanie tych świadczeń. 

Art. 73. 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego: 

1)   uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, powstaje z dniem przyjęcia 

do szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli, a wygasa z dniem ukończenia szkoły lub 

zakładu kształcenia nauczycieli albo skreślenia z listy uczniów lub słuchaczy; 

2)   dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 18, przebywających w placówkach pełniących 

funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy 

społecznej, powstaje z dniem przyjęcia do placówki albo domu, a wygasa z końcem 

pobytu w placówce bądź domu; 

3)   dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, powstaje z dniem uznania przez ośrodek 

pomocy społecznej zasadności objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem 

uznania, że ustała zasadność objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, nie później niż z 

dniem, w którym dziecko rozpoczyna realizację obowiązku szkolnego; ośrodek pomocy 

społecznej może odmówić uznania zasadności objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym lub 

uznać, że ustała konieczność i zasadność objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym dziecka 

spełniającego przesłanki określone w art. 66 ust. 1 pkt 19, jeżeli na podstawie wywiadu 
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rodzinnego (środowiskowego) stwierdzi, iż warunki materialne opiekunów prawnych lub 

faktycznych dziecka umożliwiają jego ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych 

w art. 68; 

[4)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20 i 22, powstaje z dniem immatrykulacji lub 

przyjęcia na studia doktoranckie i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub 

studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub skreślenia z listy uczestników 

studiów doktoranckich;] 

<4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20 i 22, powstaje z dniem złożenia 

oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru 

kształcenia, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub kształcenia w szkole 

doktorskiej albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów;> 

UWAGA: 

Pominięto pkt 5–19 

Art. 75. 

1. Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka 

organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwy organ emerytalny lub instytucja 

wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z 

zagranicy do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku. 

1a. W przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z innego państwa 

członkowskiego, bank kieruje do oddziału wojewódzkiego Funduszu, właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby otrzymującej takie świadczenie, zapytanie 

dotyczące podlegania przez tę osobę ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego 

następuje do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym bank otrzymał od 

oddziału wojewódzkiego Funduszu informację potwierdzającą podleganie danej osoby 

ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu pobierania polskiej 

emerytury lub renty. 
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2. Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne zgłasza do 

ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały 

zmiany dotyczące tego obowiązku. 

2a. Osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące 

tego obowiązku. 

3. Osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, a także osoby 

pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim 

samym charakterze zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający to 

uposażenie lub świadczenie. 

3a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję. 

[4. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zgłaszają do ubezpieczenia 

zdrowotnego odpowiednio szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe, jednostki 

prowadzące studia doktoranckie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, 

wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej.] 

<4. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zgłaszają do ubezpieczenia 

zdrowotnego odpowiednio szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, uczelnie, 

podmioty prowadzące szkoły doktorskie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, 

wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej.> 

5. Dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo 

z własnej inicjatywy. 

6. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

odpowiednio wyższe seminarium duchowne albo teologiczne lub zakon albo jego 

odpowiednik. 

7. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego. 



- 308 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

8. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot wypłacający stypendium. 

9. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

właściwy powiatowy urząd pracy. 

9a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego 

podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe 

dorosłych, którym jest: 

1)   jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna, z wyjątkiem 

wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy, 

2)   Ochotniczy Hufiec Pracy, 

3)   agencja zatrudnienia, 

4)   instytucja szkoleniowa, 

5)   instytucja dialogu społecznego, 

6)   instytucja partnerstwa lokalnego, 

7)   organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i 

przeciwdziałania bezrobociu, 

[8)   jednostka naukowa,] 

<8) podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,> 

9)   organizacja pracodawców, 

10)  związek zawodowy, 

11)  wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, 

12)  ośrodek poradnictwa zawodowego i psychologicznego 

- korzystający z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych 

na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1448 i 1856, z 2015 r. poz. 1240, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 1566), 

ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1376 i 1475) albo ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475). 

UWAGA: 

pominięto ust. 10–18 
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Art. 86. 

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 

1)   (uchylony); 

2)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2, opłaca się z budżetu państwa, z części 

pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej; 

3)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, opłaca się z budżetu państwa, z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

4)   dzieci, uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17 i 18, 

przebywających w placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, 

opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej opłaca placówka lub dom, a 

uczniów i słuchaczy nieprzebywających w takiej placówce lub domu, jeżeli nie 

podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłaca szkoła lub 

zakład kształcenia nauczycieli, do którego uczeń lub słuchacz uczęszcza; 

5)   dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, opłaca ośrodek pomocy społecznej; 

[6)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, opłaca szkoła wyższa lub jednostka 

organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają studia;] 

<6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, opłaca uczelnia lub podmiot 

prowadzący szkołę doktorską, w których osoby te odbywają kształcenie;> 

7)   bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających 

zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, z przyczyn 

określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
(76)

, opłaca właściwy urząd pracy; 

8)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, opłaca ośrodek pomocy społecznej; 

9)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28-28b, opłaca wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta; 

10)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, opłaca powiatowe centrum pomocy 

rodzinie realizujące indywidualny program integracji; 

11)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, opłaca ośrodek pomocy społecznej 

realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub kierujący do 

uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej lub ośrodek pomocy 

społecznej realizujący kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której 

mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy; 
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12)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, opłaca Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych; 

13)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a-32a, opłaca Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych; 

13a)  osób zatrudnionych jako niania, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych - od 

podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

[14)  osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby 

pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną 

Kartę Polaka, opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia 

doktoranckie, w której osoby te odbywają lub będą odbywać studia;] 

<14) osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby 

pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną 

Kartę Polaka, opłaca uczelnia lub podmiot prowadzący szkołę doktorską, 

w których osoby te odbywają lub będą odbywać kształcenie;> 

15)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, niekorzystających ze świadczenia 

określonego w art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury, opłaca Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury; 

16)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, oraz domowników 

rolników, którzy prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych i dodatkowo w 

gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność wyłącznie 

w zakresie działów specjalnych i ich domowników oraz rolników prowadzących 

działalność w zakresie działów specjalnych i dodatkowo w gospodarstwie rolnym, w 

gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 6 hektarów przeliczeniowych użytków 

rolnych, przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 

rolników, opłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

UWAGA: 

pominięto ust. 2 – 7 

 

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Dz. U. poz. 2414) 
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Art. 2. 

1. Uniwersytet z dniem włączenia Akademii, oprócz dotychczasowej działalności: 

1)   prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych; 

2)   prowadzi działalność leczniczą, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 12 

września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.
1)

); 

3)   uczestniczy w sprawowaniu opieki zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 

zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.
2)

). 

[2. Nadzór nad Uniwersytetem w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1, sprawuje 

minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1, 

przyznaje dotacje z budżetu państwa, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, 1a i 2 ustawy 

z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.] 

 

 

USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1505) 

Art. 3. 

1. Tworzy się Państwową Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej "Komisją", powołaną do 

przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego. 

2. Członków Komisji powołuje i odwołuje, w drodze decyzji, Minister Sprawiedliwości. 

3. Komisja składa się z 11 członków, wyróżniających się wysokim poziomem wiedzy w 

zakresie języków obcych i technik tłumaczeniowych, w tym z: 

[1)   czterech spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w szkołach wyższych na 

kierunku filologia, wskazanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego;] 

<1) czterech spośród nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku 

filologia, wskazanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki;> 

2)   trzech spośród tłumaczy przysięgłych będących członkami organizacji zrzeszających 

tłumaczy, wskazanych przez te organizacje; 

3)   trzech wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości; 
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4)   jednego wskazanego przez ministra właściwego do spraw pracy. 

4. Kadencja Komisji trwa 4 lata. 

5. Na wniosek Komisji, Minister Sprawiedliwości może powołać nie więcej niż dwóch 

konsultantów, spełniających wymagania określone dla członków Komisji, do udziału w 

przeprowadzeniu egzaminu z określonego języka. 

6. Członkom Komisji oraz konsultantom, o których mowa w ust. 5, przysługuje 

wynagrodzenie za udział w pracach Komisji oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na 

zasadach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

7. Przed upływem kadencji członek Komisji może być odwołany wskutek niewykonywania 

obowiązków członka, niezdolności do ich wykonywania albo zrzeczenia się członkostwa. 

8. Obsługę biurową Komisji zapewnia Minister Sprawiedliwości. 

9. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb działania Komisji oraz 

wysokość wynagrodzenia członków Komisji i konsultantów za udział w jej pracach, w 

sposób zapewniający sprawność działania Komisji oraz uwzględniając zakres i nakład ich 

pracy wynikający z przygotowania i przeprowadzenia egzaminu. 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110 oraz z 2018 r. poz. 1000) 

 

Art. 9. 

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 

1)   wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego 

dotację; 

2)   nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji; 

3)   niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości. 

 

<Art. 9a. 

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 
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1) przekazanie lub udzielenie subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania tej 

subwencji; 

2) wydatkowanie subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

niezgodnie z przeznaczeniem; 

3) niedokonanie w terminie zwrotu subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w należnej wysokości.> 

 

 

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000) 

 

Art. 2. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne 

określone przez ustawy: 

1)   organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, 

sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu 

terytorialnego i ich organów, 

2)   jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 

3)   funduszy celowych, 

4)   samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących 

działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

5)   Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

6)   Narodowego Funduszu Zdrowia, 

7)   państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie 

odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych 

- zwanych dalej "podmiotami publicznymi" [.] <;> 

<8) uczelni, 

9) federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 

10) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 

11) Rady Doskonałości Naukowej> 

2. Przepis art. 13 ust. 2 pkt 1 stosuje się również do podmiotu, któremu podmiot publiczny 

powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, jeżeli w związku z realizacją tego 
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zadania istnieje obowiązek przekazywania informacji do lub od podmiotów niebędących 

organami administracji rządowej. 

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, 

służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 

i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Banku Polskiego, z wyjątkiem art. 13 ust. 2 

pkt 1, gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty istnieje obowiązek 

przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami administracji 

rządowej, oraz z wyjątkiem art. 13a, art. 19c i art. 19d. 

[4. 
(1)

 Przepisów rozdziału 4 nie stosuje się do jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni 

publicznych, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów 

administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 

Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Komisji 

Nadzoru Finansowego oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.] 

<4. Przepisów rozdziału 4 nie stosuje się do instytutów badawczych, uczelni, federacji 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i 

tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 

Rady Doskonałości Naukowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału 

Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Najwyższej Izby 

Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, 

Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.> 

 

Art. 17. 

1.  Przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada do Spraw Cyfryzacji, 

zwana dalej "Radą". Rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra. 

2. Do zadań Rady należy: 

1)   proponowanie i opiniowanie na zlecenie ministra właściwego do spraw informatyzacji 

projektów stanowisk Rady Ministrów w sprawie dokumentów Komisji Europejskiej i 
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Parlamentu Europejskiego dotyczących spraw informatyzacji, łączności lub rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego; 

1a)  opiniowanie projektu Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz innych 

dokumentów rządowych, w tym projektów strategii rozwoju i projektów programów, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, dotyczących spraw informatyzacji, łączności lub rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego; 

2)   opiniowanie projektów przepisów wydawanych na podstawie art. 18; 

3)   opiniowanie innych przekazanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji 

projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących spraw informatyzacji, 

łączności lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 

4)   opiniowanie na zlecenie ministra właściwego do spraw informatyzacji raportów i 

innych opracowań dotyczących: 

a)  potrzeb i postulatów dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 

b)  zasad funkcjonowania rejestrów publicznych, 

c)  zasad wdrażania systemów teleinformatycznych w administracji publicznej oraz 

stanu ich realizacji, 

d)  aktualnych rozwiązań technicznych mających zastosowanie w informatyzacji 

administracji, rozwoju sieci i usług szerokopasmowych, 

e)  terminologii polskiej z zakresu informatyki i łączności. 

3. Rada może inicjować działania na rzecz informatyzacji, rozwoju rynku technologii 

informatyczno-komunikacyjnych oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

4. Rada wyraża opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektów lub propozycji, o 

których mowa w ust. 2. 

5. Opinie, protokoły posiedzeń oraz inne dokumenty Rady są publikowane w wydzielonej 

części Biuletynu Informacji Publicznej na stronach ministra właściwego do spraw 

informatyzacji. 

6. Rada przedstawia ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji sprawozdanie z 

działalności za każdy rok kalendarzowy w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. 

7. Rada składa się z od 15 do 20 członków. 

8. Kandydatów na członków Rady mogą rekomendować: 

1)   ministrowie; 

2)   Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych; 
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3)   Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; 

4)   współprzewodniczący ze strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego; 

[5)   jednostki naukowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260), które w zakresie 

działalności statutowej prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie 

informatyki lub łączności;] 

<5) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), które prowadzą badania 

naukowe lub prace rozwojowe w zakresie informatyki lub łączności;> 

6)   izby gospodarcze reprezentujące przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą 

w zakresie gospodarki elektronicznej, komunikacji, mediów, wytwarzania sprzętu 

informatycznego, oprogramowania lub świadczenia usług informatycznych; 

7)   stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym 

jest reprezentowanie środowiska informatycznego lub wspieranie zastosowań informatyki, 

gospodarki elektronicznej, komunikacji lub mediów. 

UWAGA: 

pominięto ust. 9 – 19 

 

 

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 901) 

Art. 7. 

1. W skład Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego wchodzi od trzech do 

siedmiu członków. 

[2. Minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw instytucji 

finansowych oraz minister właściwy do spraw nauki powołują po jednym członku Rady 

Nadzorczej. Ministrom tym przysługuje również odpowiednio uprawnienie do odwołania 

powołanego członka Rady Nadzorczej.] 

<2. Minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw instytucji 

finansowych oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

powołują po jednym członku Rady Nadzorczej. Ministrom tym przysługuje również 

odpowiednio uprawnienie do odwołania powołanego członka Rady Nadzorczej.> 
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3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. 

 

 

USTAWA z dnia 21 kwietnia 2005 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy (Dz. U. poz. 755) 

[Art. 4. 

Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.] 

 

<Art. 4. 

Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki.> 

 

 

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 

tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000) 

 

Art. 3. 

1. Za pobrane od dawcy komórki, tkanki lub narządy nie można żądać ani przyjmować 

zapłaty, innej korzyści majątkowej lub korzyści osobistej. 

2. Zwrot kosztów pobrania, przechowywania, przetwarzania, sterylizacji, dystrybucji, 

przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów i zastosowania u ludzi komórek lub 

tkanek pobranych od dawcy nie jest zapłatą i nie stanowi korzyści majątkowej lub 

osobistej w rozumieniu ust. 1. 

3. Do kosztów pobrania komórek, tkanek i narządów zalicza się koszty: 

1)   koordynacji pobrania; 

2)   badań i wydania na ich podstawie opinii lekarskich; 

3)   identyfikacji potencjalnego dawcy; 

4)   kwalifikacji potencjalnego dawcy; 

5)    stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu) 

lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów, w 

sposób określony w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767); 
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6)   hospitalizacji potencjalnego dawcy, od stwierdzenia trwałego nieodwracalnego 

ustania czynności mózgu do pobrania narządu, wraz z czynnościami polegającymi na 

podtrzymywaniu czynności narządów; 

7)   badań laboratoryjnych przed pobraniem komórek, tkanek lub narządów; 

8)   badań kwalifikujących narządy do przeszczepienia, po pobraniu od dawcy; 

9)   zabiegu pobrania komórek lub tkanek; 

10)   badań kwalifikujących komórki lub tkanki do przeszczepienia lub zastosowania u 

ludzi, po pobraniu od dawcy; 

11)  zabiegu pobrania narządów z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez podmiot 

leczniczy, w którym: 

a)  pobrano narząd lub narządy, 

b)  przeszczepiono pobrany narząd lub narządy. 

4. Do kosztów pobrania szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi 

pępowinowej, poza kosztami określonymi w ust. 3 pkt 1-4, 7 i 9, zalicza się koszty: 

1)   transportu potencjalnego dawcy do podmiotu leczniczego, w którym ma być 

dokonane pobranie szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz 

potencjalnego dawcy albo dawcy z tego podmiotu leczniczego; 

2)   pobytu dawcy w podmiocie leczniczym związanego z pobraniem szpiku i komórek 

krwiotwórczych krwi obwodowej; 

3)   przechowywania i przetworzenia szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i 

krwi pępowinowej; 

4)   transportu pobranego i przetworzonego szpiku, komórek krwiotwórczych krwi 

obwodowej i krwi pępowinowej do podmiotu leczniczego, w którym ma być 

dokonane przeszczepienie; 

5)   ponoszone przez ośrodek dawców szpiku w związku z udostępnianiem szpiku, 

komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej. 

5. Do kosztów pobrania komórek lub tkanek ze zwłok ludzkich, poza kosztami określonymi w 

ust. 3 pkt 1-4, 7, 9 i 10, zalicza się koszty: 

[1)   transportu komórek lub tkanek z podmiotu leczniczego, zakładu medycyny sądowej, 

zakładu anatomii patologicznej uczelni medycznej i uniwersytetu z wydziałem 

medycznym, instytutu badawczego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 
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2017 r. poz. 202), i zakładu pogrzebowego posiadającego salę sekcyjną do banku 

tkanek i komórek;] 

<1) transportu komórek lub tkanek z podmiotu leczniczego, zakładu medycyny 

sądowej, zakładu anatomii patologicznej uczelni medycznej i uczelni prowadzącej 

działalność naukową i kształcenie w zakresie nauk medycznych, federacji 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzącej działalność 

naukową w zakresie nauk medycznych, instytutu badawczego, o którym mowa 

w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 736), i zakładu pogrzebowego posiadającego salę sekcyjną do 

banku tkanek i komórek;> 

2)   osobowe, rzeczowe, materiałowe i organizacyjne niezbędne do pobrania komórek lub 

tkanek; 

3)   testowania, przetwarzania, konserwowania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji 

komórek lub tkanek. 

UWAGA: 

pominięto ust. 6–14 

Art. 36. 

1. Postępowanie dotyczące komórek, tkanek i narządów polegające na: 

1)   pobieraniu komórek, tkanek i narządów od żywych dawców - może być prowadzone 

wyłącznie w podmiotach leczniczych; 

2)   pobieraniu narządów w celu przeszczepienia ze zwłok ludzkich - może być 

prowadzone wyłącznie w podmiotach leczniczych; 

[3)   pobieraniu komórek i tkanek ze zwłok ludzkich - może być prowadzone w podmiotach 

leczniczych, zakładach medycyny sądowej, zakładach anatomii patologicznej uczelni 

medycznych i uniwersytetów z wydziałem medycznym, instytutach badawczych, o 

których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, i 

zakładach pogrzebowych posiadających salę sekcyjną;] 

<3) pobieraniu komórek i tkanek ze zwłok ludzkich – może być prowadzone 

w podmiotach leczniczych, zakładach medycyny sądowej, zakładach anatomii 

patologicznej uczelni medycznych i uczelni prowadzących działalność naukową 

i kształcenie w zakresie nauk medycznych, instytutach badawczych, o których 

mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, 

i zakładach pogrzebowych posiadających salę sekcyjną;> 
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4)   przechowywaniu narządów - może być prowadzone wyłącznie w podmiotach 

leczniczych wykonujących przeszczepienia; 

5)    przeszczepianiu lub zastosowaniu u ludzi - może być prowadzone wyłącznie w 

podmiotach leczniczych. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1a – 7 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030) 

 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   grzyby halucynogenne - grzyby zawierające substancje psychotropowe; 

2)   importer - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości 

prawnej, która dokonuje przywozu i składa zgłoszenie celne lub w imieniu której 

składane jest zgłoszenie celne; 

[3)   jednostki naukowe - jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87);] 

<3) jednostki naukowe – podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–

8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

poz. …);> 

UWAGA: 

pominięto pkt 4 – 38 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1768, z późn. zm.) 

Art. 129. 

1. Wpisu na listę maklerów albo na listę doradców dokonuje Komisja na wniosek 

zainteresowanego. Osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, zdały z 

wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności lub których uprawnienia do 

wykonywania zawodu zostały przez Komisję uznane, składają wniosek w terminie 3 
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miesięcy odpowiednio od dnia złożenia egzaminu, zdania sprawdzianu umiejętności lub 

uznania uprawnień do wykonywania zawodu. 

1a. Do wniosku dołącza się oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków, o których mowa: 

1)   w art. 127 ust. 1 pkt 3; 

2)   odpowiednio w art. 127 ust. 1 pkt 4 lub w ust. 1b-3; 

3)   w art. 127 ust. 1 pkt 2 - w przypadku osób, o których mowa w art. 127 ust. 2. 

1b. Wpis na listę maklerów albo na listę doradców bez konieczności składania egzaminu 

mogą uzyskać osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych 

realizowanych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1c. 

[1c. Przewodniczący Komisji, po zasięgnięciu opinii komisji egzaminacyjnej dla maklerów w 

odniesieniu do maklerów lub komisji egzaminacyjnej dla doradców w odniesieniu do 

doradców, może zawrzeć z uczelniami, których jednostki organizacyjne są uprawnione do 

nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub doktora nauk prawnych 

oraz prowadzą studia na kierunku studiów umożliwiających nabycie wiedzy z zakresu 

dziedzin, o których mowa w art. 128 ust. 1 lub ust. 1 i 2, umowy, o których mowa w art. 

168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1842, z późn. zm.).] 

<1c. Przewodniczący Komisji, po zasięgnięciu opinii komisji egzaminacyjnej dla 

maklerów w odniesieniu do maklerów lub komisji egzaminacyjnej dla doradców 

w odniesieniu do doradców, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 61 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. ...), 

z uczelnią posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora 

w zakresie nauk ekonomicznych lub prawnych oraz prowadzącą studia 

umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu dziedzin, o których mowa w art. 128 ust. 1 

lub ust. 1 i 2.> 

2. Wpis na listę maklerów lub doradców bez konieczności składania egzaminu mogą uzyskać 

osoby, których kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 

3. Wpis na listę maklerów lub na listę doradców bez konieczności składania egzaminu mogą 

również uzyskać osoby nieposiadające uprawnień, o których mowa w ust. 2, o ile 

posiadają nadany przez zagraniczną instytucję tytuł, odpowiadający pod względem 
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wymaganej do jego uzyskania wiedzy oraz podstawowych zasad jego wykonywania 

zawodowi odpowiednio maklera lub doradcy oraz o ile ich kwalifikacje, stwierdzone w 

wyniku przeprowadzonego sprawdzianu umiejętności, gwarantują, że będą one 

wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób należyty. 

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, 

wykaz nadawanych przez określone zagraniczne instytucje tytułów uprawniających do 

ubiegania się, zgodnie z ust. 3, o wpis na listę maklerów lub listę doradców bez 

konieczności składania egzaminu, uwzględniając konieczność zapewnienia, aby zakres 

wiedzy, którą należy się wykazać w celu uzyskania danego tytułu, był zbliżony do zakresu 

tematycznego obowiązującego na egzaminie odpowiednio dla maklerów lub dla 

doradców. 

5. Osoba wpisana na listę maklerów lub na listę doradców jest obowiązana do niezwłocznego 

pisemnego informowania Komisji o: 

1)   podjęciu wykonywania zawodu, ze wskazaniem daty jego podjęcia, podstawowego 

zakresu czynności i miejsca wykonywania zawodu; 

2)   każdorazowej zmianie danych objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, oraz 

danych, o których mowa w pkt 1. 

6. Listy maklerów i doradców, skreślenie z listy oraz zawieszenie uprawnień do 

wykonywania zawodu maklera lub doradcy podlegają ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, 

wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność odpowiedniego 

wykazania przez osoby składające wniosek spełnienia określonych w ustawie warunków 

dokonania wpisu na listę maklerów lub na listę doradców oraz zapewnienia Komisji 

możliwości weryfikacji spełnienia przez te osoby tych warunków. 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 730) 

 

Art. 26. 

1. CBA nie może przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z tajnej współpracy: 

1)   posłów i senatorów; 
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2)   osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w art. 2 

ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. poz. 430 i 654, z 2015 r. poz. 1348 i 1960 

oraz z 2016 r. poz. 2261); 

3)   dyrektorów generalnych w ministerstwach, urzędach centralnych lub urzędach 

wojewódzkich; 

4)   sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych; 

5)   członków rady nadzorczej, członków zarządu oraz dyrektorów programów "Telewizji 

Polskiej - Spółka Akcyjna" i "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a także dyrektorów 

terenowych oddziałów "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna"; 

6)   dyrektora generalnego, dyrektorów biur oraz kierowników oddziałów regionalnych 

"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna"; 

7)   
(5)

 nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i 

telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414); 

8)   redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność 

wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe 

(Dz. U. poz. 24, z późn. zm.); 

[9)   rektorów, prorektorów i kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych w 

publicznych i niepublicznych szkołach wyższych; 

10)  członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.] 

<9) rektorów; 

10) członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej i Rady Doskonałości Naukowej.> 

2. Szef CBA w celu realizacji zadań CBA może wydać zgodę na korzystanie z tajnej 

współpracy z osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli jest to uzasadnione 

względami bezpieczeństwa państwa, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów. 

3. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalności służb specjalnych 

Szef CBA wyraża zgodę, o której mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody tego ministra. 

 

Art. 72. 

1. Funkcjonariuszowi nie wolno pozostawać w stosunku pracy oraz podejmować innego 

zajęcia zarobkowego poza służbą. 
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2. W stosunku do funkcjonariuszy mają zastosowanie ograniczenia w prowadzeniu 

działalności gospodarczej wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 

Funkcjonariusze obowiązani są do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym na 

zasadach, w trybie i w terminach określonych w przepisach tej ustawy. 

3. Funkcjonariusze CBA składają oświadczenia, o których mowa w ust. 2, Szefowi CBA. 

Szef CBA i jego zastępcy składają oświadczenia Prezesowi Rady Ministrów, który 

dokonuje analizy zawartych w nich danych. 

3a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, Szefa CBA i jego zastępców są zamieszczane 

bez ich zgody, w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia, na stronach 

podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej CBA, z wyłączeniem danych dotyczących 

daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia wskazanych 

w oświadczeniu nieruchomości. 

[4. Szef CBA może zezwolić funkcjonariuszowi na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza 

służbą o charakterze naukowym i naukowo-dydaktycznym, jeżeli nie koliduje to z 

wykonywaniem przez niego zadań służbowych.] 

<4. Szef CBA może zezwolić funkcjonariuszowi na wykonywanie poza służbą zajęcia 

zarobkowego o charakterze naukowym, dydaktycznym, badawczo-dydaktycznym 

lub badawczym, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem przez niego zadań 

służbowych i nie godzi w dobro służby.> 

5. Funkcjonariusz jest obowiązany poinformować Szefa CBA o zaciąganych zobowiązaniach 

finansowych, a także zobowiązaniach małżonka lub osoby pozostającej z nim we 

wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli wysokość zobowiązania łącznie przekracza 

pięciokrotność miesięcznego uposażenia funkcjonariusza. 

6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych przekazywanych 

przez funkcjonariusza w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając 

wymagania określone w przepisach o ochronie danych osobowych. 

 

Art. 85. 

1. Funkcjonariuszowi, który pełni służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub 

szkodliwych dla zdrowia albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami 

służby, może być przyznany płatny urlop dodatkowy w wymiarze do 7 dni roboczych 

rocznie. 
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2. [Funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie studiów i 

naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak również uzyskał zezwolenie na przeprowadzenie 

przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego, a także na odbycie aplikacji radcowskiej lub 

legislacyjnej, udziela się płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze:] 

<Funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie 

studiów i naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak również uzyskał zezwolenie na 

złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub 

stopnia doktora habilitowanego, a także na odbycie aplikacji radcowskiej lub 

legislacyjnej, udziela się płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze:> 

1)   na przygotowanie się do egzaminu wstępnego i jego złożenie - 7 dni; 

2)   w szkołach wyższych, w każdym roku studiów - 21 dni; 

3)   dla funkcjonariuszy pobierających naukę w szkołach pomaturalnych i na studiach 

podyplomowych - 14 dni w celu przygotowania się i złożenia egzaminu 

końcowego; 

[4)   w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy 

doktorskiej lub dla przygotowania się do kolokwium oraz wykładu habilitacyjnego 

- 28 dni;] 

<4) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony 

rozprawy doktorskiej lub dla przygotowania się do kolokwium 

habilitacyjnego – 28 dni;> 

5)   w celu przygotowania się i złożenia egzaminu radcowskiego - 30 dni; 

6)   w celu przygotowania się i złożenia egzaminu po zakończeniu aplikacji 

legislacyjnej - 14 dni. 

3. Funkcjonariuszowi w służbie stałej, na pisemny wniosek uzasadniony ważnymi względami 

osobistymi, można udzielić urlopu bezpłatnego w wymiarze do 6 miesięcy. 

4. Funkcjonariuszowi udziela się płatnego urlopu okolicznościowego w celu zawarcia 

związku małżeńskiego, w przypadku urodzenia się dziecka, ślubu dziecka własnego, 

przysposobionego, pasierba, dziecka obcego przyjętego na wychowanie i utrzymanie, w 

ramach rodziny zastępczej, a także z powodu śmierci małżonka, dziecka, rodziców, 

rodzeństwa, teściów, dziadków i opiekunów oraz innej osoby pozostającej na utrzymaniu 

funkcjonariusza lub pod jego bezpośrednią opieką. Urlopu okolicznościowego można 

także udzielić funkcjonariuszowi w celu załatwienia ważnych spraw osobistych albo w 
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innych przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie. Urlopu 

okolicznościowego udziela się w wymiarze do 5 dni. 

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje stanowisk, na których 

występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także rodzaje 

innych stanowisk, na których przysługuje prawo do urlopu dodatkowego, o których mowa 

w ust. 1, albo, gdy jest to uzasadnione szczególnym charakterem zadań, uwzględniając 

specyfikę służby. 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 

Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 650) 

 

Art. 41. 

1. SKW i SWW nie mogą przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z tajnej współpracy: 

1)   posłów i senatorów; 

2)   osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w art. 2 

ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. poz. 430 i 654, z 2015 r. poz. 1348 i 1960 

oraz z 2016 r. poz. 2261); 

3)   dyrektorów generalnych w ministerstwach, urzędach centralnych lub urzędach 

wojewódzkich; 

4)   sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych; 

5)   członków rady nadzorczej, członków zarządu oraz dyrektorów programów "Telewizji 

Polskiej - Spółka Akcyjna" i "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a także dyrektorów 

terenowych oddziałów "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna"; 

6)   dyrektora generalnego, dyrektorów biur oraz kierowników oddziałów regionalnych 

"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna"; 

7)   nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 1
(3)

 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i 

telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414); 

8)   redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność 

wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe 

(Dz. U. poz. 24, z późn. zm.); 
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[9)   rektorów, prorektorów i kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych w 

publicznych i niepublicznych szkołach wyższych; 

10)  członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.] 

<9) rektorów; 

10) członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej i Rady Doskonałości Naukowej.> 

2. Funkcjonariusze SKW i SWW w okresie pełnienia służby nie mogą: 

1)   być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa 

handlowego; 

2)   być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z 

wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych; 

3)   być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą; 

4)   posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały 

przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek; 

5)   prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi 

osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy 

pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. 

3. Szefowie SKW i SWW, w celu realizacji zadań SKW albo SWW, mogą wydać zgodę na: 

1)   korzystanie z tajnej współpracy z osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, 

2)   sprawowanie funkcji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, 

3)   posiadanie akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, 

4)   prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 2 pkt 5 

- jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa państwa, po uzyskaniu zgody 

Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 4. Wniosek w tej sprawie Szefowie 

SKW i SWW przedstawiają za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. 

4. W przypadku powołania Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, Szefowie SKW i 

SWW wyrażają zgodę, o której mowa w ust. 3, po uzyskaniu zgody Ministra 

Koordynatora Służb Specjalnych. 
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USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 861 i 1321 oraz 

z 2018 r. poz. 138 i 730) 

Art. 58. 

1. Funkcjonariuszowi można udzielić, na wniosek komisji lekarskiej, płatnego urlopu 

zdrowotnego jednorazowo na okres do 2 miesięcy, łącznie w ciągu kolejnych 12 miesięcy 

- na okres do 6 miesięcy. 

2.[ Funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie studiów i 

naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak również uzyskał zezwolenie na przeprowadzenie 

przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego, a także na odbycie aplikacji radcowskiej lub 

legislacyjnej, udziela się płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze:] 

<Funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie 

studiów i naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak również uzyskał zezwolenie na 

złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub 

stopnia doktora habilitowanego, a także na odbycie aplikacji radcowskiej lub 

legislacyjnej, udziela się płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze:> 

1)   na przygotowanie się do egzaminu wstępnego i jego złożenie - 7 dni; 

2)   w szkołach wyższych, w każdym roku studiów - 21 dni; 

3)   dla funkcjonariuszy pobierających naukę w szkołach pomaturalnych i na studiach 

podyplomowych - 14 dni w celu przygotowania się i złożenia egzaminu 

końcowego; 

[4)   w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy 

doktorskiej lub dla przygotowania się do kolokwium oraz wykładu habilitacyjnego 

- 28 dni;] 

<4) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony 

rozprawy doktorskiej lub dla przygotowania się do kolokwium 

habilitacyjnego – 28 dni;> 

5)   w celu przygotowania się i złożenia egzaminu radcowskiego - 30 dni; 

6)   w celu przygotowania się i złożenia egzaminu po zakończeniu aplikacji 

legislacyjnej - 14 dni. 

3. Funkcjonariuszowi udziela się urlopu okolicznościowego w celu zawarcia związku 

małżeńskiego, w przypadku urodzenia się dziecka, ślubu dziecka własnego, 

przysposobionego, pasierba, dziecka obcego przyjętego na wychowanie i utrzymanie, w 
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tym także w ramach rodziny zastępczej, a także z powodu pogrzebu małżonka, dziecka, 

rodziców, rodzeństwa, teściów, dziadków i opiekunów oraz innej osoby pozostającej na 

utrzymaniu funkcjonariusza lub pod jego bezpośrednią opieką. Urlopu okolicznościowego 

można także udzielić funkcjonariuszowi w celu załatwienia ważnych spraw osobistych 

albo w innych przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, w wymiarze do 5 

dni. 

4. Funkcjonariuszowi w służbie stałej, na pisemny wniosek uzasadniony ważnymi względami 

osobistymi, można udzielić urlopu bezpłatnego w wymiarze do 6 miesięcy. 

 

 

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 427 i 650) 

Art. 10. 

[W działalności badawczej prowadzonej przez jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 

pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 

87), dopuszcza się stosowanie:] 

<W działalności badawczej prowadzonej przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. …), dopuszcza się stosowanie:> 

1)   biopaliw ciekłych oraz innych paliw odnawialnych niespełniających wymagań 

jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 i 6 

oraz art. 4 ust. 2; 

2)   paliw stałych niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 3a ust. 2. 

 

 

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 149 i 60) 

Art. 31. 

1. W przypadku przeprowadzania postępowania, o którym mowa w art. 30 ust. 1, Główny 

Inspektor Sanitarny może: 

1)   zażądać opinii Zespołu do Spraw Suplementów Diety działającego w ramach Rady 

Sanitarno-Epidemiologicznej, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 
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Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 oraz z 2016 r. poz. 1165 i 

2003); 

[2)   zobowiązać podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 1, do udokumentowania, że 

środek spożywczy spełnia wymagania, o których mowa w art. 30 ust. 1, w 

szczególności do przedłożenia opinii jednostki naukowej.] 

<2) zobowiązać podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 1, do udokumentowania, że 

środek spożywczy spełnia wymagania, o których mowa w art. 30 ust. 1, 

w szczególności do przedłożenia opinii podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. …), zwanego dalej „jednostką naukową”> 

2. W przypadku przeprowadzania postępowania, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, 

mającego na celu wyjaśnienie, że środek spożywczy objęty powiadomieniem nie spełnia 

wymagań produktu leczniczego określonego przepisami prawa farmaceutycznego albo 

wyrobu medycznego w rozumieniu przepisów o wyrobach medycznych, Główny 

Inspektor Sanitarny zobowiązuje podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 1, do 

przedłożenia opinii Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych. 

3. Opinia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych jest dla Głównego Inspektora Sanitarnego wiążąca w prowadzonym 

postępowaniu. 

[4. Podmiot obowiązany do przedłożenia opinii jednostki naukowej może dostarczyć opinię 

właściwej krajowej jednostki naukowej wymienionej w wykazie, o którym mowa w ust. 6 

pkt 3, lub właściwej jednostki naukowej innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej.] 

<4. Podmiot obowiązany do przedłożenia opinii jednostki naukowej może dostarczyć 

opinię właściwej krajowej jednostki naukowej wymienionej w wykazie, o którym 

mowa w ust. 6 pkt 3, lub właściwej instytucji naukowej innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej.> 

5. Koszty wydania opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, ponosi podmiot, o którym 

mowa w art. 29 ust. 1. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór formularza powiadomienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4, 
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2)   dane zawarte w rejestrze produktów objętych powiadomieniem umożliwiające ich 

identyfikację oraz wzór rejestru, 

3)   wykaz krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2, 

4)   metody obliczania kosztów ponoszonych przez krajową jednostkę naukową w 

związku z wydaniem opinii, w tym w szczególności rodzaje kosztów i średni wymiar 

czasu pracy niezbędnego do przygotowania opinii, 

5)   wysokość opłaty pobieranej przy wydawaniu opinii przez Urząd Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

- mając na względzie zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań, o których mowa w 

art. 30, kompetencje jednostek zgodnie z zakresem zadań określonych statutami oraz 

kwalifikacje personelu i kalkulację kosztów za przygotowywanie opinii. 

 

Art. 35. 

1. Główny Inspektor Sanitarny dokonuje, w drodze decyzji, uznania wody jako naturalnej 

wody mineralnej na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu. 

2. Wniosek o uznanie wody jako naturalnej wody mineralnej zawiera: 

1)   firmę producenta wody, jego siedzibę oraz adres zakładu, w którym będzie 

produkowana naturalna woda mineralna; 

1a)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile producent 

wody taki numer posiada; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

3)   informacje o nazwie i miejscu położenia otworu lub otworów, z których wydobywana 

jest woda; 

4)   (uchylony); 

5)   informacje o właściwościach wody wynikające z przeprowadzonej oceny i 

kwalifikacji rodzajowej tej wody; 

6)   nazwę handlową (wymyśloną), pod którą woda będzie wprowadzana do obrotu; 

7)   wzór etykiety z proponowanym oznakowaniem. 

3. Do wniosku dołącza się: 

1)   (uchylony); 

[2)   ocenę i kwalifikację rodzajową naturalnej wody mineralnej objętej wnioskiem o 

uznanie, przeprowadzone przez jednostkę naukową lub inny podmiot upoważnione 
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przez Głównego Inspektora Sanitarnego albo przez jednostkę naukową lub inny 

podmiot innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwe do 

przeprowadzania ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wód mineralnych w 

tych państwach;] 

<2) ocenę i kwalifikację rodzajową naturalnej wody mineralnej objętej wnioskiem 

o uznanie, przeprowadzone przez jednostkę naukową lub inny podmiot 

upoważnione przez Głównego Inspektora Sanitarnego albo przez instytucję 

naukową lub inny podmiot innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

właściwe do przeprowadzania ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wód 

mineralnych w tych państwach;> 

3)   zaświadczenie właściwego organu państwa trzeciego, o którym mowa w art. 34 ust. 2, 

jeżeli woda pochodzi z otworu znajdującego się na terytorium tego państwa. 

 

Art. 38. 

[1. Oceny i kwalifikacje rodzajowe naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód 

stołowych mogą być przeprowadzane przez jednostkę naukową lub inny podmiot, 

upoważnione, w drodze decyzji, przez Głównego Inspektora Sanitarnego albo przez 

jednostki naukowe lub inne podmioty innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

właściwe do przeprowadzania ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wód 

mineralnych w tych państwach.] 

<1. Oceny i kwalifikacje rodzajowe naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych 

i wód stołowych mogą być przeprowadzane przez jednostkę naukową lub inny 

podmiot, upoważnione, w drodze decyzji, przez Głównego Inspektora Sanitarnego 

albo przez instytucje naukowe lub inne podmioty innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej właściwe do przeprowadzania ocen i kwalifikacji rodzajowych 

naturalnych wód mineralnych w tych państwach.> 

2. Jednostka naukowa lub inny podmiot, o których mowa w ust. 1, działające na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o uzyskanie upoważnienia Głównego 

Inspektora Sanitarnego, jeżeli: 

1)   są właściwe w zakresie spraw związanych z przeprowadzaniem ocen i kwalifikacji 

rodzajowych naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych; 

2)   zatrudniają osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje dla przeprowadzania ocen i 

kwalifikacji rodzajowych wód; 
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3)   posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie zagadnień objętych 

przeprowadzaniem ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wód mineralnych, 

wód źródlanych i wód stołowych. 

3. Główny Inspektor Sanitarny może cofnąć, w drodze decyzji, upoważnienie, jeżeli jednostka 

naukowa lub inny podmiot, o których mowa w ust. 1, nie będą spełniać kryteriów, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. 

 

 

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1115) 

 

Art. 10. 

1. Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która: 

1)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)   posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu; 

3)   wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania 

tego zawodu i złożyła oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że władam 

językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu 

ratownika medycznego", z zastrzeżeniem ust. 2; 

4)   spełnia następujące wymagania: 

[a)  rozpoczęła przed dniem 30 września 2012 r. studia wyższe na kierunku 

(specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub 

magistra na tym kierunku (specjalności), lub 

b)  rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe na kierunku studiów 

związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co 

najmniej 2455 godzin kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS, o których mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), zwanych dalej "punktami 

ECTS", w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskała tytuł zawodowy licencjata, 

lub] 

<a) rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia wyższe na kierunku 

(specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub 

magistra na tym kierunku (specjalności) lub  



- 334 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

b) rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia wyższe przygotowujące do 

wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), i uzyskała 

tytuł zawodowy licencjata oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy 

Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „PERM”, lub> 

c)  rozpoczęła po dniu 30 września 2016 r. studia wyższe na kierunku studiów 

związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co 

najmniej 2455 godzin kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS w zakresie 

ratownictwa medycznego i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz odbyła 

sześciomiesięczną praktykę w podmiotach określonych w art. 10a ust. 9, zwaną 

dalej "praktyką", oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z 

Ratownictwa Medycznego, zwany dalej "PERM", lub 

d)  rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub 

niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała 

dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo 

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, 

lub 

e)  posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego 

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

Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem 

uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy 

ratownika medycznego i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, lub 

f)  posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 
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2. Wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy osoby, która 

ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub studia w 

zakresie ratownictwa medycznego, prowadzone w języku polskim lub publiczną szkołę 

policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej, 

kształcącą w języku polskim. 

Art. 10f. 

1. Zdający PERM w danym terminie może wnieść, w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po 

jego zakończeniu, przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej, merytoryczne zastrzeżenia do 

pytania testowego wykorzystanego podczas tego PERM. Zastrzeżenia składa się do 

dyrektora CEM na formularzu, którego wzór opracowuje CEM. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, rozpatruje, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

dnia, w którym odbywał się PERM, komisja powołana przez dyrektora CEM spośród 

osób, których wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowego rozpatrzenia 

wniesionych zastrzeżeń. W przypadku uznania zastrzeżenia, pytanie testowe objęte 

zastrzeżeniem zostaje unieważnione. Rozstrzygnięcie to powoduje obniżenie 

maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów z testu. Za unieważnione pytanie nie 

przyznaje się punktów. 

3. Pozytywny wynik z PERM otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej 56% 

maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik egzaminu nie stanowi decyzji w rozumieniu 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. Osoba, która nie przystąpiła do PERM w wyznaczonym terminie albo złożyła PERM z 

wynikiem negatywnym, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. 

5. Osobie, która złożyła PERM, dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia PERM w 

terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu. Podpis dyrektora CEM zamieszczony na 

świadectwie może być odwzorowany mechanicznie. Wyniki egzaminu danej osoby są jej 

udostępniane za pomocą SMK. 

6. Na wniosek tej osoby dyrektor CEM wydaje odpłatnie duplikat albo dokonuje korekty 

świadectwa złożenia PERM. Opłata za te czynności wynosi 50 złotych. Opłaty nie wnosi 

się, w przypadku gdy korekta wynika z błędu CEM. 

7. CEM ewidencjonuje wydane świadectwa, o których mowa w ust. 5. 

[8. Wyniki PERM są udostępniane za pomocą SMK uczelniom wyższym, w zakresie studentów 

i absolwentów ich wydziałów.] 
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<8. Wyniki PERM są udostępniane za pomocą SMK uczelniom, w zakresie studentów 

i ich absolwentów.> 

9. W przypadku rażących uchybień dotyczących procedury przebiegu PERM lub 

nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na przeprowadzenie PERM dyrektor CEM, 

po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, może wydać zarządzenie o 

unieważnieniu egzaminu dla poszczególnych albo wszystkich zdających. 

10. W przypadku unieważnienia PERM, nie pobiera się opłaty egzaminacyjnej od osób 

zgłaszających się do kolejnego PERM, które przystępowały do unieważnionego 

egzaminu. 

11. Dokumentacja dotycząca PERM, która nie jest gromadzona w SMK, jest przechowywana 

przez właściwe podmioty zgodnie z przepisami art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz 

z 2017 r. poz. 1086). 

Art. 39b. 

Centrum urazowe: 

1)   zabezpiecza, w zakresie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 39c ust. 1, 

populację nie mniejszą niż 1 mln mieszkańców, zamieszkującą obszar pozwalający na 

dotarcie z miejsca zdarzenia do centrum urazowego w ciągu 1,5 godziny; 

[2)   współpracuje z publiczną uczelnią, o której mowa w art. 94 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;] 

<2) współpracuje z uczelnią medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub inną uczelnią publiczną, która 

utworzyła lub prowadzi podmiot leczniczy prowadzący szpital;> 

3)   zapewnia działanie w swojej strukturze specjalistycznych oddziałów zabiegowych i 

pracowni diagnostycznych: 

a)  oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, zapewniającego gotowość co najmniej 

dwóch stanowisk intensywnej terapii do udzielania świadczeń zdrowotnych 

pacjentowi urazowemu, 

b)  bloku operacyjnego, zapewniającego stałą gotowość co najmniej jednej sali 

operacyjnej do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi urazowemu, 

c)  pracowni endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, czynnej całą dobę, 

d)  oddziałów, w szczególności: 

–  chirurgii ogólnej lub obrażeń wielonarządowych, 



- 337 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

–  ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 

–  neurochirurgii lub chirurgii ogólnej z profilem neurotraumatologii, 

–  chirurgii naczyń lub chirurgii ogólnej z profilem chirurgii naczyń; 

4)   zapewnia dostęp do pracowni diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, czynnej całą 

dobę; 

5)   zapewnia dostępność do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza 

posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii lub torakochirurgii w 

czasie nie dłuższym niż 30 minut od chwili stwierdzenia okoliczności uzasadniających 

udzielanie takich świadczeń; 

6)   dysponuje lądowiskiem lub lotniskiem dla śmigłowca ratunkowego, zlokalizowanym 

w takiej odległości, aby możliwe było przyjęcie pacjenta urazowego, bez pośrednictwa 

specjalistycznych środków transportu sanitarnego. 

 

Art. 39f. 

Centrum urazowe dla dzieci: 

1)   zabezpiecza, w zakresie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 39g ust. 1, 

populację nie mniejszą niż 1 mln mieszkańców, zamieszkującą obszar pozwalający na 

dotarcie z miejsca zdarzenia do centrum urazowego dla dzieci w ciągu 1,5 godziny; 

[2)   współpracuje z publiczną uczelnią, o której mowa w art. 94 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;] 

<2) współpracuje z uczelnią medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub inną uczelnią publiczną, która 

utworzyła lub prowadzi podmiot leczniczy prowadzący szpital;> 

3)   zapewnia działanie w swojej strukturze specjalistycznych oddziałów zabiegowych: 

a)  oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, zapewniającego gotowość co najmniej 

dwóch stanowisk intensywnej terapii do udzielania świadczeń zdrowotnych 

pacjentowi urazowemu dziecięcemu, 

b)  bloku operacyjnego, zapewniającego stałą gotowość co najmniej jednej sali 

operacyjnej do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi urazowemu 

dziecięcemu, 

c)  oddziału chirurgii dziecięcej oraz oddziałów lub specjalistów neurochirurgii lub 

neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu; 
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4)   zapewnia dostęp do pracowni diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, endoskopii 

diagnostycznej i zabiegowej czynnej całą dobę; 

5)   zapewnia dostępność do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza 

posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii 

lub chirurgii klatki piersiowej w czasie nie dłuższym niż 30 minut od chwili 

stwierdzenia okoliczności uzasadniających udzielanie takich świadczeń; 

6)   zapewnia dostępność do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza 

posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii 

szczękowo-twarzowej w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili stwierdzenia 

okoliczności uzasadniających udzielanie takich świadczeń; 

7)   dysponuje lądowiskiem lub lotniskiem dla śmigłowca ratunkowego, zlokalizowanym 

w takiej odległości, aby możliwe było przyjęcie pacjenta urazowego dziecięcego, bez 

pośrednictwa specjalistycznego środka transportu sanitarnego. 

 

 

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób 

w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1407) 

 

Art. 3. 

1. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli kredyt preferencyjny został udzielony na podstawie 

umowy zawartej z instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów przez: 

1)   oboje małżonków, 

2)   osobę samotnie wychowującą przynajmniej jedno: 

a)  małoletnie dziecko, 

b)  dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą 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), jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny, 

[c)  
(1)

 dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach oraz 

kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), a także w szkołach 

wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) 

oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez 
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Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o 

stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych,] 

<c) dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach oraz 

kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), 

a także w uczelniach w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …) oraz uczelniach i wyższych 

seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne 

kościoły i inne związki wyznaniowe na podstawie umów międzynarodowych 

i przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych,> 

3)   osobę niepozostającą w związku małżeńskim, inną niż wskazana w pkt 2 

- zwanych dalej "docelowymi kredytobiorcami". 

1a. Jeżeli w ocenie instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów docelowy 

kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.) umowa o 

kredyt preferencyjny może być zawarta również przez inne osoby niż docelowy 

kredytobiorca. Mogą nimi być zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, 

ojczym, macocha lub teściowie docelowego kredytobiorcy. 

2. Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była 

stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy. 

 

 

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 2017 r. 

poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730 i 1000) 

 

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 2017 r. poz. 1998); 

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. z 2017 r. poz. 161 i 476); 

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)  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;] 

<18) członek rady uczelni, rektor, członek kolegium elektorów, członek senatu, osoba 

będąca członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), osoba pełniąca 

funkcję organu w rozumieniu tego przepisu, prezydent federacji podmiotów 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki, członek zgromadzenia federacji 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, osoba ubiegająca się o tytuł 
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profesora, członek Rady Doskonałości Naukowej, członek Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej, członek Komisji Ewaluacji Nauki oraz członek Rady Głównej 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego;> 

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 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.)
(2)

, 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; 
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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; 

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; 
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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;] 

<b) osoba pełniąca funkcję kierowniczą albo głównego księgowego w uczelni 

publicznej, 

c) osoba zajmująca stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, 

kanclerza, głównego księgowego, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego 

w Polskiej Akademii Nauk lub w instytucie badawczym;> 

45)  
(3)

 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.)
(4)

; 

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; 
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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, z późn. zm.) albo funkcjonariusz Służby Celno-

Skarbowej; 

59)  Szef Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępcy; 

60)  członek zarządu polskiego związku sportowego; 

61)  Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego i jego zastępcy, członkowie Rady Narodowego Instytutu Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; 

62)  
(5)

 Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i jego 

zastępcy; 

62)  
(6)

 osoba zatrudniona w Straży Marszałkowskiej i funkcjonariusz Straży 

Marszałkowskiej; 

63)  
(7)

 Komendant Straży Marszałkowskiej i jego zastępcy. 

64)  
(8)

 osoby pełniące funkcje organów albo wchodzące w skład organów Polskiego 

Związku Łowieckiego; 

65)  
(9)

 członkowie zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej koła łowieckiego. 

 

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, 

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, 
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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; 

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, 
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pochodzącego z wyborów powszechnych - właściwa komisja wyborcza; w stosunku 

do pozostałych osób - właściwy wojewoda; 

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

<17) pkt 18 i 18a: 

a) w stosunku do kandydata na członka rady uczelni, członka kolegium 

elektorów, członka senatu, członka organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz do 

kandydata do pełnienia funkcji organu w rozumieniu tego przepisu – 

właściwy rektor, 

b) w stosunku do osoby ubiegającej się o tytuł profesora – przewodniczący Rady 

Doskonałości Naukowej, 

c) w stosunku do kandydata na rektora, prezydenta federacji podmiotów 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki, członka zgromadzenia federacji 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, członka Rady Doskonałości 

Naukowej, członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członka Komisji 

Ewaluacji Nauki, członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i na jego zastępcę – 

właściwy podmiot powołujący lub dokonujący wyboru;> 

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
(10)

 - właściwy organ koncesyjny; 

20)  pkt 21
(11)

: 

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
(12)

 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

23)  pkt 24: 

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

b)  lit. b - właściwy wojewoda; 
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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; 

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(13) - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów; 
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47)  pkt 50
(14)

 - 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;] 

<51) pkt 54 i 56 – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;> 

52)  pkt 54 - Minister Obrony Narodowej; 

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

54)  
(15)

 pkt 58 - kierownik jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej; 

55)  
(16) 

pkt 59 - minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

56)  pkt 60 - minister właściwy do spraw kultury fizycznej; 

57)  pkt 61 - Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego; 

58)  
(17) 

pkt 62 - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

58)  
(18)

 pkt 62 - Komendant Straży Marszałkowskiej; 

59)  
(19) 

pkt 63 - Szef Kancelarii Sejmu. 

60)  
(20)

 pkt 64: 

a)  w stosunku do kandydata na delegata na okręgowy zjazd delegatów Polskiego 

Związku Łowieckiego, kandydata na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów 

Polskiego Związku Łowieckiego lub kandydata do Naczelnej Rady Łowieckiej - 

właściwy zarząd okręgowy, 

b)  w stosunku do innych osób - właściwy organ powołujący; 

61)  
(21)

 pkt 65 - właściwy organ wybierający. 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) 

 

ZAŁĄCZNIK   

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

Część 

 

 Przedmiot opłaty skarbowej  Stawka 

 

 Zwolnienia 

 

1  2  3  4 
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Część I–II 

pominięto 

   

III. 

 

 Wydanie zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) 

  

 

  

 

pominięto 

ust.1–35 

   

  36. Zgody i zezwolenia wydawane 

na podstawie przepisów o 

mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych: 

  

 

[zgoda i zezwolenie wydawane 

jednostkom naukowym, o których 

mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 87)] 

<zgoda i zezwolenie wydawane 

podmiotom, o których mowa 

w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–

8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

…)> 

  1) zgoda na zamknięte użycie 

mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych 

 3466 zł 

 

  

  2) zgoda na zamknięte użycie 

organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych 

 3466 zł 

 

  

  3) zgoda na zamierzone uwolnienie 

organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych do środowiska 

 3466 zł 

 

  

  4) zezwolenie na wprowadzenie 

produktu GMO do obrotu 

 3466 zł 

 

  

  5) zezwolenie na prowadzenie  3466 zł   
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zakładu inżynierii genetycznej  

  37. Zezwolenie wydawane na 

podstawie przepisów o ochronie 

przyrody w zakresie przewożenia 

przez granicę Rzeczypospolitej 

Polskiej roślin lub zwierząt, ich 

części i produktów pochodnych 

podlegających ograniczeniom 

wynikającym z przepisów prawa 

Unii Europejskiej 

 107 zł 

 

 zezwolenie na przewożenie 

przez granicę Rzeczypospolitej 

Polskiej roślin i zwierząt, 

wydawane ogrodom 

botanicznym lub zoologicznym 

 

  38. Zezwolenie na utworzenie 

ogrodu botanicznego, ogrodu 

zoologicznego lub ośrodka 

rehabilitacji zwierząt 

 76 zł 

 

  

 

  39. Zezwolenie wydawane na 

podstawie przepisów ustawy o 

międzynarodowym przemieszczaniu 

odpadów: 

 

  

 

  

 

  1) na obrót odpadami z zagranicą, 

obejmujący wielokrotne 

przemieszczanie odpadów 

 1411 zł 

 

  

 

  2) na obrót odpadami z zagranicą 

obejmujący jednokrotne 

przemieszczenie odpadów 

 708 zł 

 

  

 

  3) od zezwoleń wstępnych  2000 zł 

 

  

 

  40. Pozwolenie na wprowadzenie 

substancji i energii do środowiska 

wydawane na podstawie przepisów 

o ochronie środowiska: 

  

 

  

 

  1) w związku z prowadzoną  2011 zł   
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działalnością gospodarczą, z 

zastrzeżeniem pkt 2 

  

  2) w związku z działalnością 

gospodarczą prowadzoną przez 

podmioty prowadzące działalność 

wytwórczą w rolnictwie, 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i 

średnich przedsiębiorców 

 

 506 zł 

 

  

 

  3) pozostałe  506 zł 

 

  

 

  Opłata skarbowa od wydania 

pozwolenia na wprowadzanie gazów 

i pyłów do powietrza, wydanego w 

wyniku przeprowadzenia 

postępowania kompensacyjnego 

 150% stawki 

określonej 

odpowiednio w pkt 

1, 2 albo 3 

 

  

 

  41. (uchylony)   

 

  

 

  42. Zezwolenie na wykonywanie 

działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych 

 107 zł 

 

  

 

  43. Pozwolenie na nabywanie, 

przechowywanie, używanie 

materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku 

cywilnego lub wytwarzanie 

materiałów wybuchowych metodą 

in situ, na potrzeby działalności 

regulowanej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. - Prawo geologiczne i 

 505 zł 
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górnicze. 

  43a. (utracił moc)   

 

  

 

  43b. (utracił moc)   

 

  

 

  43c. Zezwolenie na: 

a) zbieranie odpadów 

b) przetwarzanie odpadów 

c) zbieranie i przetwarzanie 

odpadów 

 616 zł 

 

  

 

  44. Inne niż wymienione w 

niniejszym załączniku zezwolenie 

(pozwolenie, koncesja): 

  

 

 1) zezwolenie wydawane na 

podstawie przepisów o hodowli 

zwierząt gospodarskich 

 

  1) na wykonywanie działalności 

gospodarczej 

 616 zł 

 

 2) zezwolenie na ekshumację, 

przewóz i sprowadzenie zwłok 

ludzkich lub ich szczątków 

 

  2) pozostałe  82 zł 

 

 3) zezwolenie dotyczące 

scalania i zamiany gruntów, 

wspólnot gruntowych, mienia 

komunalnego i gminnego, 

służebności gruntowej, 

rozgraniczenia nieruchomości, 

sprzedaży i dzierżawy 

nieruchomości rolnych Skarbu 

Państwa, uporządkowania 

własności gospodarstw rolnych, 

ochrony gruntów rolnych i 

leśnych, melioracji użytków 

rolnych oraz związane z 

realizacją przepisów o reformie 



- 353 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

rolnej i osadnictwie 

 

     

 

 4) zezwolenie w sprawie 

dotyczącej inwestycji jednostek 

budżetowych wydawane na 

wnioski składane przez 

inwestorów zastępczych 

 

     

 

 5) zezwolenie w sprawach 

należących do właściwości 

organów celnych - wydawane na 

wniosek składany przez osobę 

przekraczającą granicę 

państwową i załatwianych w 

toku kontroli celnej, 

dokonywanej u tej osoby podczas 

przekraczania granicy 

 

     

 

 6) zezwolenie na usunięcie 

drzew lub krzewów 

 

     

 

[7) zezwolenie na działania 

związane z ochroną przyrody, 

wydawane organizacjom 

ekologicznym i jednostkom 

naukowym działającym na rzecz 

ochrony przyrody] 

<7) zezwolenie na działania 

związane z ochroną przyrody, 

wydawane organizacjom 

ekologicznym i podmiotom, 

o których mowa w art. 7 ust. 1 
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pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym 

i nauce, działającym na rzecz 

ochrony przyrody> 

     

 

 8) zezwolenie na zajęcie pasa 

drogowego na cele niezwiązane z 

budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg 

 

     

 

 9) pozwolenie na lokalizowanie 

w pasie drogowym obiektów 

budowlanych lub urządzeń 

niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego 

 

     

 

 10) zezwolenie na przejazd 

pojazdu nienormatywnego 

 

     

 

 11) pozwolenie na prowadzenie 

prac naukowo-badawczych lub 

prac nad tworzeniem nowych 

odmian roślin uprawnych, z 

wykorzystaniem organizmów 

kwarantannowych lub roślin, 

produktów roślinnych lub 

przedmiotów porażonych przez 

te organizmy lub 

niespełniających wymagań 

specjalnych, lub których 

wprowadzenie i przemieszczanie 
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jest zabronione 

 

     

 

 12) zezwolenie na działania 

związane z ochroną przyrody, 

wydawane osobom fizycznym 

działającym na rzecz ochrony 

przyrody w zakresie czynnej 

ochrony gatunkowej 

 

     

 

 13) zezwolenie wydawane 

osobom fizycznym na działania 

związane z płoszeniem i 

miejscowym ograniczaniem 

populacji gatunków zwierząt 

wyrządzających szkody w 

gospodarstwie rolnym, leśnym 

lub rybackim nieobjętych 

odszkodowaniem Skarbu 

Państwa 

 

      14) (uchylony) 

 

  45. W przypadku wydania 

zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 

na kilka rodzajów działalności w 

jednej decyzji - za każdy rodzaj 

działalności 

 100% stawki 

określonej od 

zezwolenia 

(pozwolenia, 

koncesji) 

 

  

 

  46. Przedłużenie terminu ważności 

lub zmiana warunków wydanego 

zezwolenia (pozwolenia, koncesji), 

jeżeli: 
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  1) dotyczy przedłużenia terminu 

ważności lub rozszerzenia zakresu 

działalności 

 50% stawki 

określonej od 

zezwolenia 

(pozwolenia, 

koncesji) 

 

  

 

  2) treścią zmiany jest kolejny rodzaj 

działalności 

 

 

 

z zastrzeżeniem ust. 17-19 

 100% stawki 

określonej od 

zezwolenia 

(pozwolenia, 

koncesji) 

 

  

 

Część 

IV 

pominięto  

   

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1376 i 1475) 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty 

finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub 

umowy o dofinansowanie projektu; 

1a)  dokumenty programowe - umowę partnerstwa oraz programy służące jej realizacji; 

2)   instytucja zarządzająca - właściwego ministra, ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarząd 

województwa, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programu operacyjnego; 

3)   instytucja pośrednicząca - organ administracji publicznej lub inną jednostkę sektora 

finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z 

instytucją zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego; 
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instytucja pośrednicząca pełni funkcje instytucji pośredniczącej w rozumieniu art. 2 pkt 6 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78); 

4)   instytucja wdrażająca - podmiot publiczny lub prywatny, któremu na podstawie 

porozumienia lub umowy została powierzona, w ramach programu operacyjnego, 

realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów; instytucja wdrażająca 

(instytucja pośrednicząca II stopnia) pełni również funkcje instytucji pośredniczącej w 

rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 

4a)  instytucja audytowa - organ administracji publicznej funkcjonalnie niezależny od 

instytucji zarządzającej oraz instytucji certyfikującej, wyznaczony dla każdego programu 

operacyjnego i odpowiedzialny za weryfikację skutecznego działania systemu zarządzania 

i kontroli; instytucja audytowa wykonuje zadania, o których mowa w art. 62 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1260/1999; 

4b)  koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju - koncepcję, o której mowa w art. 47 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1073); 

4c)  
(2)

 kontrakt terytorialny - umowę określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które 

mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej województwa, oraz 

sposób ich koordynacji i warunki realizacji, a także dofinansowanie opracowywanych 

przez zarząd województwa programów służących realizacji umowy partnerstwa w 

zakresie polityki spójności; 

5)  (uchylony); 

6)   kwalifikowalność wydatków - spełnienie przez wydatki poniesione w ramach programów 

operacyjnych kryteriów: 

a)  spójności z postanowieniami przyjętego programu operacyjnego, 
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b)  określonych szczegółowo przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6, 

c)  dodatkowych, przewidzianych dla danego źródła finansowania, w przypadku 

programów finansowanych ze źródeł zagranicznych; 

6a)  obszar funkcjonalny - obszar, o którym mowa w art. 2 pkt 6a ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

6b)  obszar strategicznej interwencji państwa - obszar będący przedmiotem koncentracji 

działań polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie, w tym obszary wiejskie; 

6c)  obszar problemowy - obszar strategicznej interwencji państwa, na terenie którego 

identyfikowane są zjawiska niekorzystne dla rozwoju społeczno-gospodarczego tego 

obszaru i jego ludności; 

[7)  partnerzy społeczni i gospodarczy - organizacje pracodawców i organizacje związkowe, 

reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), samorządy 

zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe w 

rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy 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), a także Rada 

Działalności Pożytku Publicznego;] 

<7) partnerzy społeczni i gospodarczy – organizacje pracodawców i organizacje 

związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240 oraz 

z 2017 r. poz. 2371), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), 

a także Rada Działalności Pożytku Publicznego;> 

7a)  programy służące realizacji umowy partnerstwa - programy: 

a)  w zakresie polityki spójności - programy realizowane z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności, z wyłączeniem programów Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej, 

b)  realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy wspierających sektory morski lub 

rybacki; 

8)   (uchylony); 
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9)   projekt - przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie 

decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a instytucją 

zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą; 

9a)  umowa partnerstwa - umowę określającą uwarunkowania, cele i kierunki wykorzystania 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przygotowaną z udziałem partnerów 

społecznych i gospodarczych oraz zatwierdzoną przez Komisję Europejską; 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony). 

12)  
(3)

 wsparcie zwrotne - wsparcie finansowe niestanowiące dotacji, podlegające 

całkowitemu albo częściowemu zwrotowi, przyznawane w szczególności w formie 

pożyczek, poręczeń lub gwarancji. 

 

 

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 798 i 650) 

Art. 59. 

[1. Prezes Urzędu może zwrócić się o wydanie opinii do jednostki naukowej w rozumieniu 

przepisów o zasadach finansowania nauki.] 

<1. Prezes Urzędu może zwrócić się o wydanie opinii do podmiotu, o którym mowa 

w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. …).> 

2. W opinii jednostka wskazuje osobę albo osoby, które przeprowadziły badania i wydały 

opinię. 

3. Przepisy art. 54-58 stosuje się odpowiednio. 

 

[Art. 79. 

Koszty niezbędnych opinii biegłych i jednostek naukowych w rozumieniu przepisów o 

zasadach finansowania nauki w sprawach dotyczących koncentracji ponoszą przedsiębiorcy 

uczestniczący w koncentracji.] 

<Art. 79. 

Koszty niezbędnych opinii biegłych i podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 

i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w sprawach 

dotyczących koncentracji ponoszą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji.> 
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USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272) 

 

Art. 6. 

1. Posiadacz Karty Polaka ma prawo do: 

1)   zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292 i 1321); 

2)   
(2)

 podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych 

zasadach jak obywatele polscy na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) oraz w ustawie z dnia 6 marca 

2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. poz. 649); 

[3)   podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form 

kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.);] 

<3)  kształcenia w szkole doktorskiej, podejmowania i odbywania studiów oraz 

innych form kształcenia, a także uczestniczenia w działalności naukowej na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. ...);> 

4)   
(3)

 korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawie z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 

oraz z 2017 r. poz. 60); 

5)   korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, w zakresie 

określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), 

chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, 

przewiduje zasady bardziej korzystne; 

6)   ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów 

jednorazowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o 
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uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.); 

7)   bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych; 

8)   pomocy konsula, w ramach jego kompetencji i z zastosowaniem i poszanowaniem 

zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub 

bezpieczeństwa. 

2. Posiadacz Karty Polaka lub osoba, której stwierdzono pochodzenie polskie zgodnie z 

ustawą o repatriacji, korzysta z pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową 

udzielaną osobom fizycznym ze środków budżetu państwa lub budżetów samorządów 

terytorialnych przeznaczonych na wspieranie Polaków za granicą. 

3. Posiadacz Karty Polaka podejmujący kształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 

zachowuje prawo do ubiegania się o stypendia i inną pomoc przewidzianą dla 

cudzoziemców w odrębnych przepisach. 

4. Przepis ust. 1 pkt 5 nie ma zastosowania do osób uprawnionych do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 554, 650 i 1000) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   (uchylony); 

2)   bezskuteczności egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich 

dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących 

zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność 

wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu 

przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: 

a)  braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu 

wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, 

b)  braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą; 

3)   dłużniku alimentacyjnym - oznacza to osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie 

tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna; 
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4)   dochodzie - oznacza to dochód, o którym mowa w przepisach o świadczeniach 

rodzinnych; 

5)   dochodzie rodziny - oznacza to dochód rodziny, o którym mowa w przepisach o 

świadczeniach rodzinnych; 

5a)  dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, z zastrzeżeniem 

art. 9 ust. 3-4b; 

6)    instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt 

śledczy, zakład karny, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te 

zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie; 

7)   nienależnie pobranym świadczeniu - oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 

a)  wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie 

wypłaty świadczenia w całości lub w części, 

b)  przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez 

osobę pobierającą te świadczenia, 

c)  wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli 

stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia 

postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do 

świadczenia, 

d)  wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, 

niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do 

wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów, 

e)  (uchylona), 

f)  wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z przyczyn niezależnych od organu, który 

wydał tę decyzję, 

g)  wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu - po 

ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 4b; 

8)   okresie świadczeniowym - oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku 

kalendarzowego; 
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9)   organie właściwym dłużnika - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego; 

10)  organie właściwym wierzyciela - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej; 

11)  osobie uprawnionej - oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na 

podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 

egzekucja okazała się bezskuteczna; 

12)  rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby 

uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby 

uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku 

do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 oraz z 

2018 r. poz. 107 i 138) albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2092), a także osobę uprawnioną; do rodziny nie zalicza się: 

a)  dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 

b)  dziecka pozostającego w związku małżeńskim, 

c)  (uchylona), 

d)  rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub 

zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz; 

13)  szkole - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę 

artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodek rewalidacyjno-

wychowawczy; 

[14)   szkole wyższej - oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym 

oraz kolegium pracowników służb społecznych;] 

<14) szkole wyższej – oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych;> 
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15)  (uchylony); 

15a)  zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie 

pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło, kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także 

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej; 

16)  znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w stopniu znacznym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)   stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do 

samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w 

gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń 

określonych w tych przepisach, 

d)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e)  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

17)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)  utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)  
(1)

 wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem 

jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 

650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650), 
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ea)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń, 

f)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g)  utratą świadczenia rodzicielskiego, 

h)  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

[i)   utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 

2018 r. poz. 138 i 398);] 

<i) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …);> 

18)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)  uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)  
(2)

 rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

f)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

h)  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

[i)   uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.] 

<i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.> 
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Art. 15a. 

1. Organ właściwy wierzyciela ustalający prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, od organów 

podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów 

emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym 

mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem 

ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, o którym mowa 

w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, 

odpowiednio: 

1)   informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 

30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu 

skarbowego, zawierających dane o wysokości: 

a)  dochodu, 

b)  składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 

c)  należnego podatku; 

1a)  informacji o dochodzie, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste dziewiąte 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

2)   danych, o których mowa w art. 15 ust. 8a pkt 1 lit. a, b, e, g, h, j, ka, kb oraz m; 

3)   informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o 

wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych 

składek; 

4)   (uchylony); 

5)   informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2046, z późn. zm.), obejmującej następujące dane: 

a)  datę wydanego orzeczenia, 

b)  datę powstania stopnia niepełnosprawności, 

c)  datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

d)  okres, na który zostało wydane orzeczenie. 
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2. W przypadku gdy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności znajduje się więcej niż jedno orzeczenie wydane na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące tej samej osoby, informacja, o której 

mowa w ust. 1 pkt 5, jest przekazywana wyłącznie na podstawie orzeczeń, które 

potwierdzają prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

3. W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 5, organ właściwy wierzyciela 

prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzywa 

osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela ustawowego do dołączenia orzeczenia o 

znacznym stopniu niepełnosprawności. 

4. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany, drogą 

elektroniczną, informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a, 3 i 5 oraz w art. 15 ust. 8a 

pkt 1 lit. a, b, e, g, h oraz m, organ właściwy wierzyciela uzyskuje te informacje w drodze 

pisemnej wymiany informacji. Organy podatkowe, organy emerytalno-rentowe oraz 

podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku organu właściwego 

wierzyciela. 

5. W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy 

wierzyciela informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a i 3 oraz w art. 15 ust. 8a pkt 1 

lit. a, b, e, g, h oraz m, z przyczyn nieleżących po stronie tego organu, organ właściwy 

wierzyciela wzywa osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela ustawowego do 

przedstawienia tych informacji. 

[6. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne 

do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od organów emerytalno-

rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w 

przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w 

przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych oraz 

z ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów, o których 

mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, w celu umożliwienia organom właściwym 

wierzyciela weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także w celu 

monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela.] 
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<6. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje 

niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od organów 

emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, 

o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, 

o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego 

Wykazu Ubezpieczonych oraz z wykazu studentów i wykazu osób ubiegających się 

o nadanie stopnia doktora będących częścią Zintegrowanego Systemu Informacji 

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach 

o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu umożliwienia organom właściwym 

wierzyciela weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także 

w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę 

realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela.> 

7. Minister właściwy do spraw rodziny w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 6, 

przekazuje drogą elektroniczną organom emerytalno-rentowym oraz podmiotom 

prowadzącym rejestry, o których mowa w ust. 6, dane, o których mowa w art. 15 ust. 8a 

pkt 1 lit. a, b, e oraz f. 

 

 

USTAWA z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2137) 

Art. 4. 

1. Zadaniem Agencji jest wspieranie: 

1)   inwestycji w rolnictwie, rybołówstwie, przetwórstwie produktów rolnych oraz 

przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków; 

2)   przedsięwzięć związanych ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane 

przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki 

wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu 

przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; 

3)   poprawy struktury agrarnej, w tym zwłaszcza tworzenia i powiększania gospodarstw 

rodzinnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego; 

4)   powstawania i rozwoju grup producentów rolnych i ich związków; 

5)   rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii; 
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[6)   kształcenia mieszkańców wsi uprawnionych do otrzymania pożyczek i kredytów na 

zasadach określonych w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich;] 

<6) kształcenia mieszkańców wsi uprawnionych do otrzymania kredytów na 

zasadach określonych w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce;> 

7)   zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku 

bydło, owce, kozy, świnie lub konie; 

8)    realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, 

rozwoju wsi, rynków rolnych i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej 

Polityki Rolnej lub w zakresie objętym działem administracji rządowej - rybołówstwo. 

2. Agencja realizuje zadania wymienione w ust. 1 zwłaszcza przez: 

1)   dopłatę do odsetek od kredytów bankowych; 

2)   częściową spłatę kapitału kredytu bankowego; 

3)   udzielanie gwarancji i poręczeń kredytowych, określonych w planie finansowym; 

[4)   udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich zaciąganych na podstawie 

przepisów o pożyczkach i kredytach studenckich - w przypadku zadania, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 6;] 

<4) udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich zaciąganych na podstawie 

przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku zadania, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 6;> 

5)   finansowanie lub udział w finansowaniu - w przypadku zadań, o których mowa w ust. 

1 pkt 4, 5, 7 i 8. 

3. Agencja realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie dotyczącym 

tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych w szczególności przez dopłatę do 

odsetek od kredytów bankowych lub częściową spłatę kapitału kredytu udzielonego na 

zakup nieruchomości rolnych, które utworzą takie gospodarstwo albo wejdą w jego skład, 

z tym że kwota kredytu nie może przekraczać 90% wartości nabywanej nieruchomości, a 

okres spłaty kredytu nie może przekraczać 20 lat. 

4. Dopłata do odsetek od kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytu 

bankowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, są realizowane przez Agencję za 

pośrednictwem banków na podstawie zawartych z nimi umów. 

5. Agencja prowadzi szkolenia w zakresie związanym z realizacją jej zadań, a także informuje 

o swoich działaniach i promuje je. 
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6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposoby realizacji 

zadań wymienionych w ust. 1, w tym warunki i tryb udzielania wsparcia w ramach tych 

zadań, mając na względzie priorytety polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i 

rynków rolnych oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych. 

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, Rada Ministrów uzależnia udzielenie wsparcia 

na przedsięwzięcia określone w ust. 1 pkt 2 od wysokości i zakresu szkód oszacowanych 

przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce ich 

wystąpienia, ujętych w protokole sporządzonym przez tę komisję, określając jednocześnie 

wymagania, jakim powinien odpowiadać skład takiej komisji, oraz zakres protokołu 

oszacowania szkód. 

 

 

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 141) 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1)   badania - badania naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 

r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z poźn. zm.);] 

<1) badania – badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …);> 

2)   bank kredytujący - bank udzielający kredytu technologicznego w związku z umową 

zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego; 

3)   działalność innowacyjna - działalność polegającą na opracowaniu nowej technologii i 

uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych 

towarów, procesów lub usług; 

4)   inwestycja technologiczna - inwestycję polegającą na: 

a)  zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie 

wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas 

wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub 

usług albo 

b)  wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie 

wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas 
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wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub 

usług; 

[5)   jednostka naukowa - jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;] 

<5) jednostka naukowa – podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–

7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;> 

6)    kredyt technologiczny - kredyt udzielany przedsiębiorcy przez bank kredytujący na 

realizację inwestycji technologicznej, który jest częściowo spłacany w formie premii 

technologicznej, do wysokości i na warunkach określonych w ustawie; 

6a)  rozporządzenie Komisji nr 651/2014 - rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str. 1); 

7)   mały przedsiębiorca - małe przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia Komisji nr 651/2014; 

8)   mikroprzedsiębiorca - mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia Komisji nr 651/2014; 

[9)   nowa technologia - technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub 

wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub 

nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub 

znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług; 

10)  prace rozwojowe - prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;] 

<9) nowa technologia – technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub 

wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub 

nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub 

znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług; 

10) prace rozwojowe – prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;> 

11)   premia technologiczna - kwotę przyznawaną przedsiębiorcy przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, na zasadach określonych w ustawie, na spłatę części 
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kapitału kredytu technologicznego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój na lata 2014-2020; 

12)  przedsiębiorca - przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 

Komisji nr 651/2014; 

13)  średni przedsiębiorca - średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia Komisji nr 651/2014; 

14)  udział własny - udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej 

pochodzący ze środków innych niż środki kredytu technologicznego lub środki 

uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w 

szczególności w formie kredytów, gwarancji lub poręczeń, na warunkach 

korzystniejszych od oferowanych na rynku; 

15)  środki trwałe - środki trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.); 

16)  (uchylony); 

17)   przychody netto - przychody bez podatku od towarów i usług. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o fakturach, należy przez to rozumieć także inne dowody 

księgowe o równoważnej wartości dowodowej. 

 

 

USTAWA z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie (Dz. U. poz. 1110) 

 

[Art. 4. 

Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.] 

<Art. 4. 

Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki.> 

 

 

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999 oraz z 2018 r. poz. 810 i 1089) 
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Art. 74a. 

1. Prognozę oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 sporządza 

osoba, o której mowa w ust. 2. 

2. Autorem prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a w 

przypadku zespołu autorów - kierującym tym zespołem powinna być osoba, która: 

1)   [ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia 

pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na 

kierunkach związanych z kształceniem w obszarze:] 

<ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej 

studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia 

magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie:> 

a)  nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych, 

b)  nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi, 

c)  nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, 

górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, 

d)  nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk 

leśnych lub 

[2)   ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia 

pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i 

posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących 

raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania 

na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na 

środowisko.] 

<2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej 

studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia 

magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach 

przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub 

prognozy oddziaływania na środowisko lub brała udział w przygotowaniu co 

najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz 

oddziaływania na środowisko.> 
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3. Oświadczenia, o których mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz art. 66 ust. 1 pkt 19a, składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

 

 

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 890) 

Art. 8c. 

1. Kandydat na konsultanta albo konsultant składa organowi powołującemu oświadczenie 

zawierające informacje, czy: 

1)   jest członkiem organów spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji lub 

przedstawicielem albo pełnomocnikiem przedsiębiorców: 

a)  wykonujących działalność leczniczą, a jeżeli tak, to jakich, 

b)  wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu 

produktem leczniczym, substancjami czynnymi i wykorzystywanymi jako 

materiały wyjściowe przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych, 

środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobem 

medycznym, a jeżeli tak, to jakich, 

c)  wykonujących działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z 

refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobów medycznych, a jeżeli tak, to jakich, 

d)  wykonujących działalność ubezpieczeniową, a jeżeli tak, to jakich, 

e)  którzy złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu 

leczniczego albo uzyskali to pozwolenie lub złożyli wniosek o wydanie 

pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego albo uzyskali to 

pozwolenie, a jeżeli tak, to jakich, 

f)  którzy są wytwórcami, importerami, autoryzowanymi przedstawicielami lub 

dystrybutorami wyrobów medycznych, a jeżeli tak, to jakich; 
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2)   posiada akcje lub udziały w spółkach handlowych wykonujących działalność, o której 

mowa w pkt 1, lub udziały w spółdzielniach wykonujących działalność, o której mowa 

w pkt 1, a jeżeli tak, to jakich; 

3)   jest wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki cywilnej 

wykonującej działalność w zakresie, o którym mowa w pkt 1, a jeżeli tak, to w jakich; 

4)   wykonuje działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w pkt 1, a jeżeli tak, to 

jaką; 

5)   wykonuje zajęcia zarobkowe na podstawie stosunku pracy lub umowy 

cywilnoprawnej, zawartej z podmiotem: 

a)  wykonującym działalność, o której mowa w pkt 1, a jeżeli tak, to jakim, lub 

b)  posiadającym akcje lub udziały w spółkach handlowych wykonujących 

działalność, o której mowa w pkt 1, lub udziały w spółdzielniach wykonujących 

działalność, o której mowa w pkt 1, a jeżeli tak, to jakim, lub 

c)  będącym wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki 

cywilnej wykonującej działalność w zakresie, o którym mowa w pkt 1, a jeżeli tak, 

to jakim; 

6)   jest członkiem organów lub pracownikiem podmiotów tworzących w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, a jeżeli tak, to jakich; 

7)   [prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 

2260), które są finansowane przez podmiot:] 

<prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), które są 

finansowane przez podmiot:> 

a)  wykonujący działalność, o której mowa w pkt 1, a jeżeli tak, to jakie i dla jakiego 

podmiotu, lub 

b)  posiadający akcje lub udziały w spółkach handlowych wykonujących działalność, 

o której mowa w pkt 1, lub udziały w spółdzielniach wykonujących działalność, o 

której mowa w pkt 1, a jeżeli tak, to jakie i dla jakiego podmiotu, lub 

c)  będący wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki 

cywilnej wykonującej działalność w zakresie, o którym mowa w pkt 1, a jeżeli tak, 

to jakie i dla jakiego podmiotu; 
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8)   przystosowuje wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, o których mowa w 

pkt 7, do potrzeb praktyki lub je wdraża, a jeżeli tak, to w jaki sposób i dla jakiego 

podmiotu; 

9)   prowadzi badania kliniczne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 2003), a jeżeli tak, to jakie; 

10)  wykonuje zadania opiniodawcze i doradcze dla podmiotu: 

a)  wykonującego działalność, o której mowa w pkt 1, a jeżeli tak, to jakie i dla 

jakiego podmiotu, lub 

b)  posiadającego akcje lub udziały w spółkach handlowych wykonujących 

działalność, o której mowa w pkt 1, lub udziały w spółdzielniach wykonujących 

działalność, o której mowa w pkt 1, a jeżeli tak, to jakie i dla jakiego podmiotu, 

lub 

c)  będącego wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki 

cywilnej wykonującej działalność w zakresie, o którym mowa w pkt 1, a jeżeli tak, 

to jakie i dla jakiego podmiotu. 

2. Kandydat na konsultanta składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni 

od dnia przedstawienia jego kandydatury organowi powołującemu. 

3. Konsultant ma obowiązek złożenia kolejnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w 

przypadku jakiejkolwiek zmiany stanu faktycznego przedstawionego w poprzednim 

oświadczeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany. 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1260) 

Art. 6. 

1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która: 

1)   jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3; 

2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

3)   posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym 

stanowisku. 

2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może 

być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana 
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prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

3. 
(2)

 Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na 

stanowisku urzędniczym, może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 

oraz dodatkowo: 

1)   
(3)

 posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 

2)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

3)   cieszy się nieposzlakowaną opinią. 

4. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na 

kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania 

określone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo: 

1)   posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata 

działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym 

stanowisku; 

[2)   posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu 

przepisów o szkolnictwie wyższym.] 

<2) posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym 

i nauce.> 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 262) 

 

Art. 8. 

1. Umieszczenia oznaczenia handlowego produktu rybnego w wykazie oznaczeń dokonuje się 

na pisemny wniosek składany do ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

2. Wniosek o umieszczenie w wykazie oznaczeń zawiera: 

1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2)   nazwę naukową produktu rybnego w języku łacińskim, proponowaną nazwę handlową 

w języku polskim oraz nazwę lokalną lub regionalną, jeżeli nazwy takie występują; 

3)   uzasadnienie wniosku. 

[3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa zasięga w sprawie złożonego wniosku o 

umieszczenie w wykazie oznaczeń opinii jednostek naukowych działających w zakresie 
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rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, Głównego Inspektora Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.] 

<3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa zasięga w sprawie złożonego wniosku 

o umieszczenie w wykazie oznaczeń opinii podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. …), działających w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa 

śródlądowego, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów.> 

4. Opinie, o których mowa w ust. 3, są wydawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wystąpienia ministra właściwego do spraw rybołówstwa o ich wydanie. 

5. Opinie, o których mowa w ust. 3, zawierają: 

1)   stanowisko w sprawie akceptacji lub braku akceptacji zaproponowanej we wniosku o 

umieszczenie w wykazie oznaczeń nazwy handlowej produktu rybnego w języku 

polskim oraz nazwy lokalnej lub regionalnej, jeżeli została zaproponowana; 

2)   w przypadku braku akceptacji zaproponowanych nazw we wniosku o umieszczenie w 

wykazie oznaczeń - propozycje ich zmiany; 

3)   uzasadnienie wyrażonego stanowiska. 

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa umieszcza oznaczenie handlowe w wykazie 

oznaczeń, biorąc pod uwagę opinie, o których mowa w ust. 3, wiedzę i terminologię 

naukową oraz stosowane tradycyjnie nazewnictwo produktów rybnych oraz mając na celu 

ochronę pewności obrotu handlowego, zapewnienie właściwej informacji dla konsumenta 

i zapobieżenie nieuczciwej konkurencji. 

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o 

umieszczeniu oznaczenia handlowego w wykazie oznaczeń. 

8. Odmowa umieszczenia oznaczenia handlowego w wykazie oznaczeń następuje w drodze 

decyzji. 

Art. 10. 

1. Kodeks dobrej praktyki rybackiej, zwany dalej "kodeksem", może być dobrowolnie 

opracowany i przyjęty do stosowania w celu zapewnienia standaryzacji prowadzenia 

racjonalnej gospodarki rybackiej, zrównoważonego korzystania z żywych zasobów wód, 

ograniczenia negatywnego lub zwiększenia pozytywnego wpływu gospodarki rybackiej 
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na środowisko oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów akwakultury, 

regulując sprawy nieuregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących. 

2. Kodeks zawiera w szczególności: 

1)   określenie podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie, upowszechnienie i 

wdrożenie kodeksu oraz nadzór nad jego stosowaniem przez podmioty, które 

zobowiązały się do jego stosowania; 

2)   wskazanie zasad lub standardów dotyczących ochrony żywych zasobów wód, 

zarządzania tymi zasobami oraz rozwoju sektora akwakultury, ustanowionych przez 

organizacje międzynarodowe lub Unię Europejską, stanowiących podstawę 

opracowania kodeksu; 

3)   warunki i sposoby prowadzenia chowu, hodowli lub połowu określonego gatunku lub 

rodzaju ryb, w tym przetrzymywania i transportu ryb żywych; 

4)   warunki i sposoby dokonywania przeglądów lub weryfikacji postanowień kodeksu; 

5)   warunki stosowania kodeksu przez zainteresowane podmioty, w tym w zakresie 

poddawania się przeglądom i weryfikacjom przestrzegania jego postanowień; 

6)   określenie certyfikatu, znaku graficznego lub innego oznaczenia świadczącego o 

uczestnictwie podmiotów w stosowaniu kodeksu - jeżeli zostały przewidziane. 

3. Kodeks może opracować: 

1)   organizacja producentów sektora akwakultury, związek tych organizacji lub 

organizacja międzybranżowa wpisane do odpowiedniego rejestru, o którym mowa w 

art. 24 ust. 4; 

2)   organizacja społeczno-zawodowa właścicieli lub armatorów statków rybackich albo 

uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 

1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60 i 

1566); 

[3)   jednostka naukowa prowadząca działalność w zakresie rybołówstwa morskiego lub 

rybactwa śródlądowego;] 

<3) podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzący działalność w zakresie 

rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;> 

4)   stowarzyszenie, fundacja lub inna organizacja społeczna, której statutowym celem jest 

działanie w sektorze akwakultury na rzecz poprawy warunków higieny, zdrowia ludzi 
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i zwierząt oraz jakości produktów, a także zmniejszenia negatywnego oraz wspierania 

pozytywnego wpływu gospodarki rybackiej na środowisko. 

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, przeprowadzają publiczne konsultacje opracowanych 

przez nie projektów kodeksów przez upublicznienie ich treści oraz zasięgnięcie opinii 

innych podmiotów działających w sektorze akwakultury. 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151) 

 

Art. 43. 

Jednostki, o których mowa w art. 42 ust. 1, realizując zadania z zakresu ochrony zdrowia 

publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, współpracują z: 

1)    Państwową Inspekcją Sanitarną, Wojskową Inspekcją Sanitarną i Państwową 

Inspekcją Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; 

2)   jednostkami Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w 

ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2195); 

[3)   podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni medycznych lub innych uczelni 

w rozumieniu statutów tych uczelni, placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, 

instytutami badawczymi oraz jednostkami organizacyjnymi posiadającymi status 

instytutu badawczego;] 

<3) podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …);> 

4)   Narodowym Funduszem Zdrowia; 

5)   podmiotami wchodzącymi w skład międzynarodowego nadzoru epidemiologicznego; 

6)   organami samorządu terytorialnego; 

7)   Policją, Państwową Strażą Pożarną i Strażą Graniczną. 

 

 

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 624 i 1045) 
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Art. 2. 

1. Zadaniami Krajowej Szkoły są: 

1)    prowadzenie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, których celem jest 

uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy i praktycznego przygotowania do 

zajmowania stanowisk sędziego i asesora sądowego, prokuratora i asesora 

prokuratury; 

2)    szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i 

asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności 

zawodowych; 

3)    szkolenie i doskonalenie zawodowe referendarzy sądowych, asystentów sędziów, 

asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i 

prokuratury w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych; 

4)    prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji 

wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze w celu ich 

wykorzystania w działalności szkoleniowej; 

5)    prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu potrzeb szkoleniowych osób 

zajmujących w sądach i prokuraturze stanowiska wymienione w pkt 2 i 3. 

2. Krajowa Szkoła realizuje zadania w szczególności przez: 

1)    opracowywanie programów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej oraz 

organizowanie tych aplikacji; 

2)    przygotowywanie i organizowanie egzaminów sędziowskiego, prokuratorskiego i 

referendarskiego; 

3)    opracowywanie programów i organizowanie szkoleń i innych cyklicznych form 

doskonalenia zawodowego; 

4)    koordynowanie działalności szkoleniowej sądów i prokuratury; 

5)   przygotowywanie oraz organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów; 

6)    współpracę międzynarodową; 

[6a)   współdziałanie z jednostkami naukowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz 

innymi podmiotami w zakresie działalności szkoleniowej oraz innych form 

doskonalenia zawodowego;] 

<6a) współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–

8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
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poz. …), oraz innymi podmiotami w zakresie działalności szkoleniowej oraz 

innych form doskonalenia zawodowego;> 

7)   prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją zadań, o których mowa 

w ust. 1; 

8)   pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy pomocowych przeznaczonych na 

finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1; 

9)    wykonywanie innych zadań związanych z doskonaleniem kadr sądów i prokuratury, a 

także z potrzebami sądownictwa i prokuratury, wskazanych przez Ministra 

Sprawiedliwości i Prokuratora Krajowego. 

2a. Prezesi sądów powszechnych oraz prokuratorzy kierujący powszechnymi jednostkami 

organizacyjnymi prokuratury współpracują z Dyrektorem Krajowej Szkoły przy realizacji 

zadań Krajowej Szkoły. 

2b. Akta prawomocnie zakończonych postępowań przygotowawczych i sądowych mogą być 

udostępniane Krajowej Szkole dla celów dydaktycznych, z wyjątkiem akt obejmujących 

informacje niejawne. Dyrektor Krajowej Szkoły może upoważnić wykładowcę Krajowej 

Szkoły lub koordynatora zajęć do wystąpienia w imieniu Krajowej Szkoły o kopie tych 

akt. 

2c. W przypadku akt mających postać elektroniczną kopie akt przekazuje się Krajowej Szkole 

na informatycznym nośniku danych. W przypadku protokołu sporządzonego za pomocą 

urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk Krajowej Szkole udostępnia się 

zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku przy użyciu urządzenia służącego do odtworzenia 

zapisu, za pomocą konta w systemie teleinformatycznym albo na informatycznym nośniku 

danych. 

3. Krajowa Szkoła ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła, ustalonym dla 

godła Rzeczypospolitej Polskiej, oraz nazwą szkoły w otoku na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625 i 1948 oraz z 2018 r. poz. 

138). 

Art. 4. 

[Do mienia i finansów Krajowej Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

państwowych szkół wyższych.] <Do mienia i finansów Krajowej Szkoły stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące uczelni publicznych.>Uprawnienia ministra 
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właściwego w rozumieniu tych przepisów w odniesieniu do Krajowej Szkoły wykonuje 

Minister Sprawiedliwości. 

 

Art. 6. 

1. W skład Rady Programowej, zwanej dalej "Radą", wchodzi Dyrektor Krajowej Szkoły i nie 

więcej niż 12 członków powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym: 

1)   członek wskazany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   2 członków wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów; 

3)   2 członków wskazanych przez Prokuratora Krajowego spośród prokuratorów; 

4)   członek wskazany przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym; 

5)   członek wskazany przez Krajową Radę Sądownictwa; 

6)   członek wskazany przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego; 

7)   członek wskazany przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

[8)   3 członków wskazanych przez podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych 

prowadzące kształcenie na kierunku prawo.] 

<8) 3 członków wskazanych przez szkoły wyższe prowadzące kształcenie na kierunku 

prawo.> 

2. (uchylony). 

3. Członkiem Rady może być wyłącznie sędzia, prokurator, osoba posiadająca tytuł naukowy 

profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, sędzia albo 

prokurator w stanie spoczynku. 

4. Kadencja członków Rady trwa 4 lata. W razie odwołania członka Rady z przyczyn, o 

których mowa w art. 8 albo jego śmierci, jego następca pełni obowiązki do końca kadencji 

zastępowanego członka Rady. 

5. (uchylony). 

[6. Minister Sprawiedliwości nie później niż na 3 miesiące przed dniem upływu kadencji 

członków Rady zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratora 

Krajowego, Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Krajowej Rady 

Sądownictwa, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego i podstawowych jednostek organizacyjnych szkół wyższych 

prowadzących kształcenie na kierunku prawo o wskazanie kandydatów na członków Rady. 

Wskazanie kandydatów następuje najpóźniej na 30 dni przed dniem upływu kadencji 

członków Rady.] 
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<6. Minister Sprawiedliwości nie później niż na 3 miesiące przed dniem upływu kadencji 

członków Rady zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratora 

Krajowego, Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, 

Krajowej Rady Sądownictwa, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego i szkół wyższych prowadzących kształcenie na 

kierunku prawo o wskazanie kandydatów na członków Rady. Wskazanie 

kandydatów następuje najpóźniej na 30 dni przed dniem upływu kadencji członków 

Rady.> 

Art. 17. 

1. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze zarządzenia, w zależności od potrzeb 

kadrowych sądów i prokuratury, nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską i 

jednocześnie wyznacza limity przyjęć na te aplikacje. Wyznaczając limit przyjęć na 

aplikację prokuratorską, Minister Sprawiedliwości zasięga opinii Prokuratora Krajowego. 

2. Dyrektor Krajowej Szkoły zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa 

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933), zwanym dalej "Biuletynem Informacji Publicznej", a 

także na stronie internetowej Krajowej Szkoły, zarządzenie Ministra Sprawiedliwości, o 

którym mowa w ust. 1. 

3. W ogłoszeniu o naborze na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską podaje się w 

szczególności: 

1)   termin przeprowadzenia konkursu; 

2)   termin i miejsce złożenia zgłoszenia do konkursu; 

3)   wysokość i sposób uiszczenia opłaty za udział w konkursie. 

4. Zgłoszenie do konkursu zawiera: 

1)   ankietę personalną; 

2)   kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w 

Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych 

studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o 

zdanym egzaminie magisterskim; 

3)    kopię dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie; 

4)   kopię dowodu osobistego; 

5)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich. 
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4a.[ Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, można złożyć zaświadczenie, z 

którego wynika, że kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w 

planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu 

magisterskiego.] <Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, można 

złożyć zaświadczenie, z którego wynika, że kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył 

praktyki przewidziane w programie wyższych studiów prawniczych oraz ma 

wyznaczony termin egzaminu dyplomowego.> Warunkiem dopuszczenia takiego 

kandydata do udziału w konkursie jest złożenie przez niego, nie później niż na 14 dni 

przed terminem przeprowadzenia konkursu, dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2. 

5. (uchylony). 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 4a, składa się w formie elektronicznej. Odstąpienie 

od obowiązku składania dokumentów w formie elektronicznej może nastąpić na 

podstawie zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły. 

 

Art. 19. 

1. Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły, powołuje zespół 

konkursowy, który opracowuje test oraz zadania na drugi etap konkursu. 

2. W skład zespołu konkursowego wchodzi: 

1)   sekretarz wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród pracowników Krajowej 

Szkoły lub osób do niej delegowanych; 

2)   2 sędziów lub prokuratorów będących wykładowcami Krajowej Szkoły, wskazanych 

przez Dyrektora Krajowej Szkoły, specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa, z 

których wiedza podlega sprawdzeniu w toku konkursu; 

3)   4 sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, specjalistów z 

poszczególnych dziedzin prawa, z których wiedza podlega sprawdzeniu w toku 

konkursu; 

4)   3 prokuratorów wskazanych przez Prokuratora Generalnego, po uzgodnieniu z 

Prokuratorem Krajowym, specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa, z których 

wiedza podlega sprawdzeniu w toku konkursu; 

[5)   pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny szkoły wyższej 

działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada co najmniej stopień 

naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych, wskazany przez Dyrektora 
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Krajowej Szkoły spośród nauczycieli akademickich będących wykładowcami Krajowej 

Szkoły.] 

<5) pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny szkoły wyższej 

działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada co najmniej 

stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych, wskazany 

przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród nauczycieli akademickich będących 

wykładowcami Krajowej Szkoły.> 

3. Członkami zespołu konkursowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, mogą być sędziowie 

w stanie spoczynku lub prokuratorzy w stanie spoczynku. 

4. Przewodniczącego zespołu konkursowego wyznacza spośród jego członków Minister 

Sprawiedliwości. Przewodniczący zespołu konkursowego kieruje jego pracami. 

5. Minister Sprawiedliwości odwołuje członka zespołu konkursowego w przypadku: 

1)   złożenia rezygnacji; 

2)   choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków członka zespołu; 

3)   cofnięcia rekomendacji przez organ wskazujący kandydata; 

4)   niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków; 

5)   skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

6)   wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego o przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

6. Członek zespołu konkursowego zostaje wyłączony z udziału w jego pracach, jeżeli 

kandydat pozostaje z nim w stosunku: 

1)   małżeństwa lub we wspólnym pożyciu; 

2)   pokrewieństwa albo powinowactwa do trzeciego stopnia; 

3)   przysposobienia, opieki lub kurateli; 

4)   zależności służbowej; 

5)   osobistym tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do jego obiektywizmu. 

7. Powody wyłączenia trwają pomimo ustania małżeństwa, przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

8. Członkowie zespołu konkursowego przed rozpoczęciem prac zespołu składają pisemne 

oświadczenie, iż nie zachodzą w ich przypadku powody wyłączenia, o których mowa w 

ust. 6, oraz powody odwołania, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 5 i 6. 
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USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 

i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271) 

 

Art. 24. 

1. Tworzy się Radę Konsultacyjną jako organ doradczy ministra właściwego do spraw 

środowiska w zakresie funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji. 

2. Do zadań Rady Konsultacyjnej należy opiniowanie spraw związanych z funkcjonowaniem 

Krajowego systemu zielonych inwestycji, w tym w szczególności opiniowanie: 

1)   regulaminu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków 

zgromadzonych na Rachunku klimatycznym oraz jego zmian; 

2)   programów i projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków 

zgromadzonych na Rachunku klimatycznym; 

3)   list kosztów, o których mowa w art. 31a ust. 1 i art. 31b ust. 2. 

3. Rada Konsultacyjna przy opiniowaniu programów i projektów, o których mowa w ust. 2 

pkt 2, bierze pod uwagę obszary, o których mowa w art. 22 ust. 2, rodzaje przeznaczonych 

do realizacji programów i projektów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

22 ust. 3, oraz spełnianie warunków niezbędnych do udzielenia pomocy. 

3a. Rada Konsultacyjna przy opiniowaniu list kosztów, o których mowa w art. 31a ust. 1 i art. 

31b ust. 2, bierze pod uwagę obszary, o których mowa w art. 22 ust. 2, oraz rodzaje 

programów lub projektów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3. 

4. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu: 

1)   ministra właściwego do spraw środowiska; 

2)   ministra właściwego do spraw gospodarki; 

2a)   ministra właściwego do spraw energii; 

3)   ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

4)   ministra właściwego do spraw rolnictwa; 

5)    (uchylony); 

6)   ministra właściwego do spraw transportu; 

[7)   ministra właściwego do spraw nauki;] 

<7) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;> 

8)   Krajowego ośrodka. 

5. Przedstawiciela Krajowego ośrodka powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 

środowiska. 
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5a. W pracach Rady Konsultacyjnej bierze udział, w charakterze obserwatora, bez prawa 

głosu, przedstawiciel Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji. 

6. Wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej są finansowane ze środków 

zgromadzonych na Rachunku klimatycznym. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze zarządzenia, regulamin prac 

Rady Konsultacyjnej. 

Art. 40. 

1. List popierający oraz list zatwierdzający wydawane są na wniosek zgłaszającego projekt 

wspólnych wdrożeń. 

2. Wniosek składa się w formie pisemnej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim, do 

ministra właściwego do spraw środowiska. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 

dni, przekazuje wniosek Krajowemu ośrodkowi do zaopiniowania. 

4. Wniosek o wydanie listu popierającego powinien zawierać: 

1)   imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres 

zgłaszającego projekt; 

2)   określenie lokalizacji projektu; 

3)   oszacowanie przewidywanej wielkości redukcji lub uniknięcia emisji gazów 

cieplarnianych albo pochłaniania emisji dwutlenku węgla (CO2); 

4)   wskazanie przewidywanego okresu, w jakim na skutek wdrożenia projektu będą 

powstawały jednostki redukcji emisji; 

5)   opis projektu i stosowanej technologii; 

6)   opis sposobu i źródeł finansowania projektu; 

7)   informację: 

a)  o przewidywanych efektach ekologicznych i społecznych, które powstaną w 

wyniku realizacji projektu, 

b)  na jakim etapie realizacji znajduje się projekt w dniu składania wniosku, 

c)  o planowanej ścieżce. 

5. Do wniosku o wydanie listu popierającego należy dołączyć: 

1)   oświadczenie zgłaszającego, że projekt nie będzie wpływał na obniżenie emisji gazów 

cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych; 
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2)   raport akredytowanej niezależnej jednostki lub jednostki uprawnionej potwierdzający, 

że projekt nie będzie wpływał na obniżenie emisji gazów cieplarnianych objętych 

systemem handlu uprawnieniami do emisji z instalacji uczestniczącej w systemie 

handlu uprawnieniami do emisji. 

6. Wniosek o wydanie listu zatwierdzającego powinien zawierać: 

1)   imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres 

zgłaszającego projekt; 

2)   określenie lokalizacji projektu; 

3)   oznaczenie nabywcy jednostek redukcji emisji; 

4)   informację o wybranej ścieżce. 

7. Do wniosku o wydanie listu zatwierdzającego należy dołączyć: 

1)   dokumentację projektową obejmującą: 

a)  opis projektu i stosowanej technologii, 

b)  opis sposobu i źródeł finansowania projektu, 

c)  opis poziomu bazowego projektu i sposobu jego wyznaczania, 

d)  oszacowanie wielkości redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych lub 

pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) i opis stosowanej metodologii szacowania 

tych wielkości, 

e)  ocenę, czy powstała w wyniku realizacji projektu redukcja lub uniknięcie emisji 

gazów cieplarnianych albo pochłonięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) są 

dodatkowymi w stosunku do tych, które powstałyby bez jego realizacji, 

f)  plan monitorowania projektu; 

2)   raport z oceny dokumentacji projektowej sporządzony przez: 

a)  akredytowaną niezależną jednostkę lub jednostkę uprawnioną, o której mowa w 

ust. 9, jeżeli wybrana została ścieżka pierwsza, albo 

b)  akredytowaną niezależną jednostkę, jeżeli wybrana została ścieżka druga; 

3)   raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli projekt dotyczy 

przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, lub kartę 

informacyjną przedsięwzięcia, jeżeli projekt dotyczy przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579 i 2003); 
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4)   list zatwierdzający projekt wystawiony przez właściwy organ państwa uprawnionego, 

nabywającego jednostki redukcji emisji lub dokument potwierdzający zamiar nabycia 

jednostek redukcji emisji wystawiony przez ten organ. 

5)   (uchylony). 

8. W przypadku gdy podmiotem nabywającym jednostki redukcji emisji nie jest państwo 

uprawnione, do wniosku o wydanie listu zatwierdzającego należy dołączyć upoważnienie 

tego podmiotu do udziału w projektach wspólnych wdrożeń wydane przez właściwy organ 

tego państwa uprawnionego. 

9. Jednostkę uprawnioną do weryfikacji raportów dotyczących osiągniętych efektów 

związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach projektów wspólnych 

wdrożeń oraz sporządzania raportu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, akredytuje Polskie 

Centrum Akredytacji, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o 

systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579), w trybie 

przepisów tej ustawy. 

10. [Jednostka uprawniona, o której mowa w ust. 9, zapewnia przeprowadzenie weryfikacji i 

sporządzenie raportu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, przez osobę, która posiada 

wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia w obszarach wiedzy: nauk 

przyrodniczych, nauk technicznych oraz nauk społecznych w dziedzinie nauk 

ekonomicznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy 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 spełnia przynajmniej jeden z 

następujących warunków:] 

<Jednostka uprawniona, o której mowa w ust. 9, zapewnia przeprowadzenie weryfikacji 

i sporządzenie raportu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, przez osobę, która posiada 

wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia w zakresie: nauk 

przyrodniczych, nauk technicznych, nauk społecznych lub nauk ekonomicznych oraz 

spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:> 

1)   posiada co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe związane z 

wykonywaniem czynności w przynajmniej jednym z następujących zakresów: 

a)  nadzór lub kontrola procesów i urządzeń technologicznych z uwzględnieniem 

wymogów ochrony środowiska, 

b)  wdrażanie systemów ekozarządzania oraz weryfikacja danych i raportów 

dotyczących środowiska, 
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c)  zarządzanie lub bilansowanie emisji, w tym monitorowanie, raportowanie i 

weryfikacja redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

d)  ocena dokumentacji projektowej, w tym wyznaczanie poziomów bazowych i 

wartości wskaźników emisji oraz określanie redukcji emisji gazów 

cieplarnianych; 

2)   posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe związane ze 

stosowaniem: 

a)  procedury raportowania oraz kryteriów wyznaczania poziomów bazowych i 

wartości wskaźników emisji lub sektorowych poziomów bazowych 

określonych przepisami prawa z zakresu zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych lub 

b)  metodyki dotyczącej szacowania, monitorowania i raportowania redukcji emisji 

gazów cieplarnianych, lub 

c)  metodyki monitorowania, w tym techniki związane z pomiarem emisji i 

kalibracją przyrządów pomiarowych oraz określaniem redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, lub 

d)  metodyki badania i zarządzania danymi oraz systemów zapewniania i kontroli 

jakości. 

11. Krajowy ośrodek prowadzi wykaz jednostek uprawnionych, o których mowa w ust. 9, i 

zamieszcza go na swojej stronie internetowej. 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 

oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) 

Art. 48. 

1. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2, 8 i 11, samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka 

samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby 

prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, mogą dokonywać lokat wolnych środków, z wyjątkiem 

środków pochodzących z dotacji z budżetu: 

1)   w skarbowych papierach wartościowych; 

2)   w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 
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3)   na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   w formie depozytu u Ministra Finansów. 

1a. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 

jednostka samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe 

osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, mogą dokonywać lokat wolnych środków, z 

wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu, także w formie depozytu u 

jednostki samorządu terytorialnego. 

<1b. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 11, mogą 

dokonywać lokat wolnych środków w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na 

okres nie dłuższy niż 3 dni. Ograniczenie w zakresie terminu lokowania, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy środków w walutach obcych.> 

2. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 6, 9 i 12, 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 

minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna, 

państwowe instytucje kultury, państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, 

oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej dokonują lokat 

wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu, w formie 

depozytu u Ministra Finansów. 

3. Obowiązek określony w ust. 2 obejmuje wolne środki jednostki sektora finansów 

publicznych znajdujące się w jej dyspozycji, które nie są wydatkowane w określonym 

dniu na wykonywanie zadań oraz funkcjonowanie danej jednostki. 

4. Wolne środki, o których mowa w ust. 3, nie obejmują środków w walutach obcych. Środki 

te mogą być lokowane w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

5. Wolne środki agencji płatniczych będące środkami, o których mowa w art. 208 ust. 2, oraz 

środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji zadań finansowanych z udziałem 

tych środków nie są objęte obowiązkiem lokowania w formie depozytu u Ministra 

Finansów. Środki te mogą być lokowane w sposób określony w ust. 1. 

 

Art. 112. 

1. Wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szczególności na: 
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1)   funkcjonowanie organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, 

organów kontroli i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów; 

2)   zadania wykonywane przez administrację rządową; 

3)   subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 

<3a) subwencje dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;> 

4)   dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego; 

5)   wpłaty do budżetu Unii Europejskiej, zwane dalej "środkami własnymi Unii 

Europejskiej"; 

6)   subwencje dla partii politycznych; 

7)   dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami; 

8)   obsługę długu publicznego; 

9)   wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3, 5 i 6. 

2. Z budżetu państwa są finansowane zadania określone w odrębnych ustawach i umowach 

międzynarodowych. 

Art. 169. 

1. Dotacje udzielone z budżetu państwa: 

1)   wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2)   pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

- podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o 

których mowa w pkt 1 lub pkt 2. 

2. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu państwa w 

wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż 

niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania. 

3. Dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez podstawy prawnej. 

4. Zwrotowi do budżetu państwa podlega ta część dotacji, która została wykorzystana 

niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej 

wysokości. 

5. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa nalicza się, począwszy od 

dnia: 

1)   przekazania z budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

2)   stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji 
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- z zastrzeżeniem, że jeżeli dotacja stanowi pomoc publiczną, w rozumieniu art. 87 ust. 1 

Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, odsetki nalicza się od dnia 

przekazania dotacji beneficjentowi. 

6. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji w terminie, o którym mowa w ust. 1 oraz w art. 

150 pkt 5, art. 151 ust. 2 pkt 6, art. 168 ust. 1 i 2, organ lub inny dysponent części 

budżetowej, który udzielił dotacji, wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do 

zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki. 

<7. Do subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki przepisy ust. 1–

6 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 179. 

1. W przypadku zagrożenia realizacji ustawy budżetowej może nastąpić blokowanie na czas 

oznaczony planowanych wydatków budżetu państwa. 

2. Blokowanie planowanych wydatków budżetu państwa, o którym mowa w ust. 1, oznacza 

wstrzymanie przekazywania środków na realizację zadań finansowanych z budżetu 

państwa lub okresowy albo obowiązujący do końca roku zakaz dysponowania częścią lub 

całością planowanych wydatków. 

[3. Blokowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może dotyczyć subwencji ogólnej dla samorządu 

terytorialnego.] 

<3. Blokowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może dotyczyć subwencji ogólnej dla 

samorządu terytorialnego oraz subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki.> 

4. Rada Ministrów po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej do spraw 

budżetu podejmuje, w drodze rozporządzenia, decyzję o blokowaniu wydatków. 

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, Rada Ministrów określa w szczególności: 

1)   część budżetu państwa, 

2)   łączną kwotę wydatków, która podlega blokowaniu 

- uwzględniając stopień zagrożenia realizacji poszczególnych zadań oraz stopień 

zagrożenia realizacji ustawy budżetowej. 

6. Szczegółową klasyfikację wydatków, które podlegają blokowaniu, ustala dysponent części 

budżetowej. 
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USTAWA z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2024) 

Art. 19. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna na podstawie ustawy nie wyłącza odpowiedzialności 

dyscyplinarnej za: 

1)   przewinienia dyscyplinarne polegające na naruszeniu przepisów o wykonywaniu 

specjalności zawodowej - żołnierzy, których przynależność do samorządów 

zawodowych jest obowiązkowa; 

[2)   naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności 

studenta lub doktoranta - żołnierzy, którzy odbywają studia lub studia doktoranckie w 

uczelni wojskowej;] 

<2) naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające 

godności studenta lub doktoranta – żołnierzy, którzy odbywają studia lub 

kształcenie w szkole doktorskiej w uczelni wojskowej;> 

3)   postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności 

zawodu nauczycielskiego - żołnierzy będących nauczycielami akademickimi. 

 

 

USTAWA z dnia  2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) 

 

Art. 5. 

Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności: 

1)   ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie; 

2)   sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza; 

3)   przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, 

będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających 

wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w 

wykonywaniu zawodu; 

5)   prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy; 

6)   prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu 

lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu; 

7)   prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy; 
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8)   opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy 

i w innych zawodach medycznych; 

9)   przewodniczenie komisjom przeprowadzającym konkursy na stanowisko ordynatora i 

uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska w ochronie zdrowia, jeżeli odrębne 

przepisy tak stanowią; 

10)  opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne przepisy 

tak stanowią; 

11)  prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o 

działalności leczniczej, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 

lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód 

lekarza; 

11a)   przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej w przypadku, o którym 

mowa w art. 30a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524); 

12)  opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy; 

13)  integrowanie środowiska lekarskiego; 

14)  działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności 

zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu 

lekarzy; 

15)  zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki 

zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia; 

16)  opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i 

wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie; 

17)  prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza; 

18)  udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad 

wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach dotyczących 

ochrony zdrowia; 

19)  prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla 

lekarzy i ich rodzin; 

20)  współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz 

innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i 

warunków wykonywania zawodu lekarza; 
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21)  współpraca z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami 

reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw 

członkowskich Unii Europejskiej w zakresie spraw określonych w art. 6a ust. 2 i 2a 

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 

r. poz. 125 i 767); współpraca z organami państw członkowskich Unii Europejskiej 

jest realizowana za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku 

Wewnętrznym IMI, zwanego dalej "systemem IMI", w zakresie określonym w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 

października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem 

systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 

2008/49/WE ("rozporządzeniu w sprawie IMI") (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 

1, z późn. zm.); 

[22)  współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami 

badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą; 

<22) współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami i instytutami w kraju i za 

granicą;> 

23)  zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich; 

24)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

 

Art. 49. 

1. Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej "rejestrem", stanowi zbiór 

dokumentów i danych lekarzy: 

1)   posiadających prawo wykonywania zawodu: 

a)  wykonujących zawód na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej, 

b)  niewykonujących zawodu i zamieszkałych na obszarze działania okręgowej izby 

lekarskiej; 

2)   którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu śmierci lub utraty prawa 

wykonywania zawodu; 

3)   którzy nie stali się członkami izby z mocy ustawy i których dokumenty przekazane 

zostały okręgowym izbom lekarskim przez administrację szczebla wojewódzkiego. 

2. Dane i dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oznacza się w rejestrze jako dane 

archiwalne. 
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3. Listę członków okręgowej izby lekarskiej, o której mowa w art. 6 ust. 1, stanowią dane 

lekarzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

4. Dane rejestru gromadzone są w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 

3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

5. W rejestrze umieszcza się następujące dane: 

1)   tytuł zawodowy; 

2)   imiona i nazwisko; 

3)   płeć; 

4)   nazwisko rodowe lub poprzednie; 

5)   imiona rodziców; 

6)   datę i miejsce urodzenia; 

7)   numer PESEL; 

8)   numer paszportu w odniesieniu do lekarza z innego niż Rzeczpospolita Polska 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej i lekarza cudzoziemca, który nie posiada 

numeru PESEL, albo w przypadku nieposiadania paszportu - numer innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

9)   numer NIP; 

10)  obywatelstwo (obywatelstwa); 

11)  numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwały 

okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania 

ograniczonego prawa wykonywania zawodu i datę jej podjęcia; 

12)   numer prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwały okręgowej rady 

lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania prawa wykonywania 

zawodu i datę jej podjęcia, a w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu 

lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, o którym mowa w art. 5 

ust. 7 lub art. 5f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty, informację o przyznaniu tego prawa w celu odbycia stażu podyplomowego 

na czas odbycia tego stażu albo odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do 

testu umiejętności; 

12a)   numer odpowiedniej uchwały okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady 

Lekarskiej w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 

5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, datę jej 
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podjęcia oraz informację o uzyskaniu prawa wykonywania zawodu na czas 

nieokreślony; 

13)  numer rejestracyjny w okręgowym rejestrze lekarzy oraz poprzednie numery 

rejestracyjne; 

14)  numer uchwały okręgowej rady lekarskiej w sprawie wpisania na listę członków 

lekarza będącego dotychczas członkiem innej izby lekarskiej i datę jej podjęcia; 

15)  numery dotychczasowych zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu wraz z 

określeniem organu wydającego zaświadczenie i datę jego wydania; 

16)  informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie; 

[17)  nazwę ukończonej uczelni medycznej, jej siedzibę i wydział;] 

<17) nazwę ukończonej uczelni i jej siedzibę;> 

18)  numer dyplomu uczelni medycznej i datę wydania oraz rok ukończenia studiów; 

19)   datę i miejsce ukończenia stażu podyplomowego lub praktyki przygotowawczej 

lekarsko-dentystycznej albo datę i miejsce ukończenia stażu adaptacyjnego albo 

przystąpienia do testu umiejętności; 

20)   informację o złożeniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarskiego 

Egzaminu Końcowego albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego lub 

Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego i datę jego złożenia; 

21)  datę rozpoczęcia wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego; 

22)  rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, tytuł specjalisty, datę ich uzyskania oraz 

nazwę jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację; 

23)  rodzaj umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania 

określonych świadczeń zdrowotnych i datę uzyskania świadectwa potwierdzającego tę 

umiejętność; 

[24)  rodzaj i datę uzyskania stopnia naukowego i nazwę jednostki nadającej stopień;] 

<24) rodzaj i datę uzyskania stopnia naukowego i nazwę podmiotu nadającego 

stopień;> 

25)  rodzaj i datę uzyskania tytułu naukowego i nazwę organu nadającego tytuł; 

26)  potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz liczbę 

uzyskanych punktów edukacyjnych; 

27)  nazwę, adres miejsca pracy, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, 

numer statystyczny REGON oraz datę zatrudnienia, stanowisko (u każdego kolejnego 

pracodawcy, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu lekarza); 
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28)  informację o prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej 

specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach 

grupowej praktyki lekarskiej i numer wpisu do właściwego rejestru praktyk 

lekarskich; 

29)  informację o wykonywaniu zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

30)  datę rozpoczęcia ostatniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

31)  informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

32)  informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza; 

33)  informację o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza; 

34)  informację o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

35)  informację o emeryturze lub rencie, datę przyznania, nazwę organu wydającego 

decyzję; 

36)  adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz numer faksu i adres poczty 

elektronicznej, o ile je posiada; 

37)  adres do korespondencji; 

38)  kod jednostki terytorialnej dla celów statystycznych (NTS) - miejsca stałego 

zamieszkania; 

39)  funkcje pełnione w samorządzie lekarskim, datę wyboru i zakończenia pełnienia 

funkcji; 

40)  informację o ukończonych wyższych studiach innych niż medyczne, o ile lekarz 

wyrazi zgodę na przekazanie tych danych; 

41)  datę ważności zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na wykonywanie 

zawodu lekarza cudzoziemca, wydanego na podstawie art. 3 ustawy z dnia 28 

października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. poz. 458 i 489, z 1956 r. poz. 61, z 

1989 r. poz. 158 oraz z 1993 r. poz. 78)
(1)

 albo na podstawie rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki 

dentystycznej (Dz. U. z 1934 r. poz. 32 i 976, z 1938 r. poz. 628, z 1947 r. poz. 104 

oraz z 1989 r. poz. 158)
(2)

; 
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42)  numer seryjny i datę wystawienia dokumentu uprawniającego do wykonywania 

zawodu; 

43)  numer seryjny i datę wydania duplikatu dokumentu uprawniającego do wykonywania 

zawodu; 

44)  informację o skreśleniu z rejestru; 

44a)  datę zgonu - w przypadku śmierci lekarza; 

45)  identyfikator operatora rejestru i datę pierwszego wprowadzenia danych. 

6. Lekarz jest obowiązany przekazać do okręgowej izby lekarskiej dokumenty lub informacje 

potwierdzające dane wymienione w ust. 5 pkt 1-10, 15-32, 34-37 i 39-41. 

7. Lekarz jest obowiązany do zawiadomienia okręgowej rady lekarskiej izby, której jest 

członkiem, w terminie 30 dni o: 

1)   zmianie danych, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 10, 12, 16, 22-31 i 34-37; 

2)   utracie dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania 

zawodu lekarza dentysty". 

8. Okręgowa rada lekarska prowadzi akta osobowe lekarza zawierające dokumenty, które 

potwierdzają informacje, o których mowa w ust. 5. 

9. Na wniosek lekarza do jego akt osobowych można dołączyć i przechowywać inne 

dokumenty uznane przez niego za istotne. 

10. Akta osobowe lekarzy, którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu śmierci lub 

utraty prawa wykonywania zawodu oraz akta lekarzy, którzy nie stali się członkami izby z 

mocy ustawy, przekazane przez administrację szczebla wojewódzkiego okręgowym 

izbom lekarskim, przechowuje się w archiwum akt osobowych. 

11. Archiwum akt osobowych lekarzy okręgowa rada lekarska prowadzi na podstawie 

przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

 

USTAWA z dnia9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631, z późn. 

zm.) 

Art. 8. 

1. Jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej, zwanymi dalej "jednostkami 

organizacyjnymi", są: 

1)   Centralny Zarząd Służby Więziennej; 

2)   okręgowe inspektoraty Służby Więziennej; 
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3)   zakłady karne i areszty śledcze; 

3a)  
(5)

 uczelnia Służby Więziennej, zwana dalej "Uczelnią"; 

4)   Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej oraz ośrodki szkolenia Służby 

Więziennej i ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej. 

[1a. 
(6)

 Uczelnia jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez Ministra 

Sprawiedliwości, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), posiadającą 

osobowość prawną, która może realizować proces dydaktyczny również poza swoją 

siedzibą z wykorzystaniem infrastruktury Służby Więziennej.] 

<1a. Uczelnia jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez Ministra 

Sprawiedliwości, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. ….), posiadającą osobowość 

prawną, która może realizować proces dydaktyczny również poza swoją siedzibą z 

wykorzystaniem infrastruktury Służby Więziennej.> 

2. W ramach jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą, w razie 

potrzeby, działać szkoły i podmioty lecznicze w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, a w ramach jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - 

podmioty lecznicze. 

3. W jednostkach organizacyjnych mogą być tworzone służby, działy, oddziały, zespoły i 

stanowiska prowadzące działalność, w szczególności w zakresie oddziaływania 

penitencjarnego, specjalistycznego oddziaływania terapeutycznego, nauczania i szkolenia, 

działalności duszpasterskiej, zatrudnienia, czynności administracyjnych związanych z 

wykonywaniem kary pozbawienia wolności, ochrony, spraw obronnych, zwalczania 

czynów mogących zagrozić porządkowi i bezpieczeństwu, zapewnienia stosownych 

warunków bytowych i pomocy socjalnej, opieki zdrowotnej i sanitarnej, a także składnice 

mundurowe i magazynowe. 

4. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, mogą posiadać podległe 

oddziały położone w tej samej lub innej miejscowości. 

5. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 4, z wyjątkiem Centralnego Ośrodka 

Szkolenia Służby Więziennej, mogą być prowadzone w formie instytucji gospodarki 

budżetowej, o której mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191). 
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6. Instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w ust. 1, może otrzymywać dotacje z 

budżetu państwa na realizację zadań publicznych związanych z prowadzeniem 

oddziaływań penitencjarnych wymienionych w art. 2 ust. 2 pkt 1, wykonywaniem zadań 

obronnych na podstawie przepisów odrębnych, organizowaniem i prowadzeniem 

szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy oraz pracowników, a także 

realizacji programów poprawy sprawności funkcjonariuszy, w formie obozów 

kondycyjnych. 

Art. 9. 

1. Liczbę etatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych nalicza się w oparciu o 

ustaloną w ustawie budżetowej na dany rok liczbę etatów funkcjonariuszy Służby 

Więziennej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", oraz przyznaną dla więziennictwa liczbę 

etatów pracowników Służby Więziennej, zwanych dalej "pracownikami", uwzględniając 

następujące kryteria: 

1)   zapewnienie bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych i bezpieczeństwa osobistego 

funkcjonariuszy i pracowników; 

2)   zakres i stopień złożoności realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników 

ustawowych zadań Służby Więziennej; 

3)   liczbę, typ i rodzaj jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez właściwe organy 

Służby Więziennej; 

4)   terytorialny zasięg działania jednostek organizacyjnych oraz liczbę współpracujących 

z nimi organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości; 

5)   liczbę, typ i rodzaj posiadanych budowli i urządzeń. 

2. Przy naliczaniu liczby etatów, o których mowa w ust. 1, ponadto uwzględnia się 

następujące kryteria szczególne: 

1)   w zakładach karnych: 

a)  liczbę funkcjonariuszy i pracowników niezbędnych do zapewnienia realizacji 

zadań wynikających z celów wykonywania kary pozbawienia wolności, 

b)  rodzaj realizowanych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności i 

programów oddziaływań wobec osób pozbawionych wolności, 

c)  typ, rodzaj oraz przeznaczenie zakładu karnego, 

d)  strukturę organizacyjną, w tym oddziały aresztu śledczego, 

e)  liczbę podległych oddziałów zewnętrznych, 
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f)  liczbę miejsc zakwaterowania dla osób pozbawionych wolności oraz ruch osób 

pozbawionych wolności, 

g)  liczbę działających szkół, ośrodków diagnostycznych, podmiotów leczniczych, 

aptek i przywięziennych zakładów pracy; 

2)   w aresztach śledczych: 

a)  liczbę miejsc zakwaterowania dla osób pozbawionych wolności oraz ruch osób 

pozbawionych wolności, 

b)  strukturę organizacyjną, w tym oddziały zakładu karnego, 

c)  liczbę podległych oddziałów zewnętrznych, 

d)  liczbę działających szkół, ośrodków diagnostycznych, podmiotów leczniczych, 

aptek i przywięziennych zakładów pracy; 

2a)  
(7)

 na Uczelni: 

[a)  programy studiów,] 

<a) programy studiów i studiów podyplomowych,> 

b)  liczbę studentów i liczbę miejsc zakwaterowania, 

c)  harmonogramy szkoleń i doskonalenia zawodowego; 

3)   w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej oraz w ośrodkach szkolenia i 

doskonalenia kadr Służby Więziennej: liczbę miejsc zakwaterowania oraz 

harmonogram szkoleń i doskonalenia zawodowego. 

 

Art. 13a.
 

1. Uczelnią kieruje Rektor. 

2. Do zakresu działania Rektora należy: 

[1)   zapewnienie właściwych warunków realizacji studiów, szkoleń i doskonalenia 

zawodowego;] 

<1) zapewnienie właściwych warunków realizacji studiów, studiów podyplomowych, 

szkoleń i doskonalenia zawodowego:> 

2)   koordynacja, nadzór i odpowiedzialność za prowadzone na Uczelni studia, szkolenia 

oraz doskonalenie zawodowe; 

3)   realizacja zadań z zakresu spraw ochronnych i przygotowań obronnych; 

4)   zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego 

podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny; 

5)   ustalanie liczby stanowisk na Uczelni; 
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6)   realizacja zadań wynikających z innych ustaw. 

3. W ramach realizacji swoich zadań Rektor może wydawać zarządzenia, instrukcje lub 

wytyczne. 

4. Rektor określi, w drodze zarządzenia, sposób ochrony Uczelni. 

 

Art. 43a. 

Kształcenie funkcjonariuszy i pracowników obejmuje: 

1)   szkolenia wstępne, zawodowe i specjalistyczne; 

2)   doskonalenie zawodowe; 

[3)   studia na Uczelni.] 

<3) studia i studia podyplomowe na Uczelni.> 

 

Art. 43zg. 

[1. Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników jest organizowane jako: 

1)   doskonalenie centralne; 

2)   doskonalenie okręgowe; 

3)   doskonalenie zakładowe; 

4)   doskonalenie zewnętrzne.] 

<1. Funkcjonariuszom i pracownikom uczestniczącym w szkoleniach wstępnym, 

zawodowym i specjalistycznym oraz doskonaleniu zawodowym, organizowanych na 

Uczelni, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodku szkolenia 

Służby Więziennej i ośrodku doskonalenia kadr Służby Więziennej, a także 

skierowanym na studia na Uczelni albo na studia podyplomowe na Uczelni 

przysługuje bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie albo równoważnik pieniężny 

w zamian za wyżywienie, gdy rodzaj i warunki pełnienia służby lub pracy lub 

względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z wyżywienia w 

ramach form kształcenia.> 

2. Rekrutacja na doskonalenie zawodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, może 

odbywać się z wykorzystaniem elektronicznego systemu obsługi szkolenia. Kryteria 

naboru oraz limity miejsc określa organizator doskonalenia zawodowego. 

3. Funkcjonariusze i pracownicy uczestniczą, nie rzadziej niż co 3 lata, w co najmniej jednej 

ze zorganizowanych form doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 

4, zgodnych z zakresem wykonywanych przez nich obowiązków służbowych. 
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Art. 47. 

1.  Funkcjonariusza przyjętego do służby mianuje się na stanowisko podoficerskie albo 

chorążego przed uzyskaniem kwalifikacji w zakresie szkolenia i stażu w służbie oraz 

przed złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski albo chorążego, jeżeli spełnia 

wymogi w zakresie wykształcenia, o którym mowa w art. 44 ust. 3 i 4. Funkcjonariusza 

przyjętego do służby można mianować, za zgodą Dyrektora Generalnego, na stanowisko 

oficerskie przed uzyskaniem kwalifikacji w zakresie szkolenia i stażu w służbie oraz 

przed złożeniem egzaminu na pierwszy stopień oficerski, jeżeli spełnia wymogi w 

zakresie wykształcenia, o którym mowa w art. 44 ust. 2. 

1a.  Funkcjonariusz może być mianowany na stanowisko oficerskie, jeżeli: 

1)   mianowanie jest uzasadnione potrzebami Służby Więziennej oraz zgodne z 

kwalifikacjami i kompetencjami funkcjonariusza; 

2)   ukończył: 

a)  studia drugiego stopnia na Uczelni lub 

[b)  podyplomowe studia na Uczelni, lub] 

<b) studia podyplomowe na Uczelni, lub> 

c)  szkolenie zawodowe; 

3)   pozytywnie złożył egzamin na pierwszy stopień oficerski. 

2. Do stażu służby wymaganego do zajmowania poszczególnych stanowisk służbowych nie 

wlicza się urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego. 

3. Mianowanie funkcjonariusza na wyższe stanowisko służbowe następuje na wniosek 

bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza, skierowany do przełożonego właściwego 

do mianowania funkcjonariusza na to stanowisko. 

 

Art. 62a. 

Służba kandydacka polega na: 

[1)   odbywaniu studiów zgodnie z programem kształcenia;] 

<1) odbywaniu studiów zgodnie z programem studiów;> 

2)   wykonywaniu zadań służbowych w jednostkach organizacyjnych. 

 

Art. 62e. 

[1. Rozkład czasu służby kandydackiej określają plany i programy studiów.] 
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<1. Rozkład czasu służby kandydackiej określają programy studiów.> 

2. Studia dzielą się na lata i semestry oraz obejmują: 

1)   zajęcia programowe; 

2)   praktyki organizowane na Uczelni lub w innych jednostkach organizacyjnych; 

3)   przeszkolenia i ćwiczenia w warunkach polowych; 

4)   sesje egzaminacyjne; 

5)   wykonanie pracy dyplomowej (końcowej) lub przystąpienie do egzaminu 

dyplomowego (końcowego); 

6)   czas wolny. 

[3. Szczegółowy przebieg studiów, w tym praktyk oraz zdawania egzaminów, określa 

regulamin studiów.] 

Art. 87. 

1. 
(43)

 W opiniowaniu służbowym w zależności od zajmowanego stanowiska i charakteru 

wykonywanych zadań służbowych uwzględnia się odpowiednio następujące kryteria: 

1)   umiejętności zawodowe, z uwzględnieniem wymagań na zajmowanym stanowisku 

służbowym, kwalifikacji specjalistycznych wynikających z ukończenia szkoleń lub 

studiów, znajomości języków obcych oraz wyniki osiągane przez funkcjonariusza 

podczas szkoleń; 

2)   wykorzystywanie posiadanych umiejętności, z uwzględnieniem znajomości 

obowiązujących przepisów i procedur oraz ich stosowania, zasobu wiadomości i 

umiejętności pozwalających na wywiązywanie się z obowiązków i realizację zadań 

służbowych na zajmowanym stanowisku; 

3)   inicjatywę oraz podnoszenie kwalifikacji, a także umiejętności samodzielnego 

wyszukiwania i zdobywania niezbędnych informacji; 

4)   umiejętność planowania i organizowania pracy, z uwzględnieniem zdolności 

stopniowania zadań według ich ważności, oraz sprawność i terminowość realizacji 

zadań; 

5)   umiejętność pracy w zespole, z uwzględnieniem przejawiania postawy sprzyjającej 

kształtowaniu dobrej atmosfery pracy, niepowodowania sytuacji konfliktowych, a w 

razie potrzeby udzielania pomocy i doradzania; 

6)   komunikatywność, z uwzględnieniem umiejętności przekazywania, odbierania i 

rozumienia informacji w mowie i piśmie, jasnego i wyrazistego formułowania 

wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie; 
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7)   zdolność analitycznego myślenia, z uwzględnieniem umiejętności oceny wartości 

informacji, ich źródeł i wyboru oraz interpretowania, wyciągania wniosków; 

8)   samodzielność, z uwzględnieniem umiejętności działania bez angażowania innych 

osób oraz konieczności nadzoru przełożonych; 

9)   motywację i kreatywność, z uwzględnieniem umiejętności tworzenia nowych 

rozwiązań oraz doskonalenia już istniejących, inicjowania działań i przyjmowania 

odpowiedzialności za nie; 

10)  dyspozycyjność, z uwzględnieniem możliwości i gotowości podejmowania oraz 

realizacji zadań i czynności służbowych; 

11)  radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, z uwzględnieniem umiejętności 

stanowczego i zdecydowanego działania w sytuacjach nietypowych, gdy nie 

wystarczają obowiązujące (standardowe) procedury postępowania, odporność na stres, 

opanowanie emocjonalne, umiejętność dostosowania działań do szybko zmieniających 

się warunków i sytuacji; 

12)  przestrzeganie etyki zawodowej i zdyscyplinowanie, z uwzględnieniem 

przestrzegania zasad wynikających ze złożonego ślubowania. 

2. 
(44)

 W opiniowaniu służbowym na wyższe stanowiska kierownicze w Służbie Więziennej 

oraz opiniowaniu funkcjonariuszy zajmujących stanowiska kierownicze oprócz kryteriów 

wymienionych w ust. 1 ocenie podlegają: 

1)   umiejętność efektywnego zarządzania, z uwzględnieniem umiejętności prawidłowego 

rozlokowania i wykorzystania potencjału ludzkiego oraz zasobów rzeczowych, 

finansowych i informacyjnych, niezbędnych w realizacji zadań służbowych, 

umiejętności pozyskania nowych zasobów, nadzoru nad realizacją czynności 

służbowych oraz kontroli realizacji zadań, a także motywowania podległych 

funkcjonariuszy i pracowników do wyższej jakości pracy oraz rozwoju zawodowego; 

2)   zdolność negocjowania, z uwzględnieniem umiejętności wypracowania pożądanego 

stanowiska, utrzymania właściwych stosunków międzyludzkich, a w sytuacji 

konfliktowej - podejmowania otwartej dyskusji na temat źródeł konfliktu w celu 

rozwiązania problemu; 

3)   umiejętność strategicznego myślenia, rozpoznawania potrzeb i generowania 

kierunków działania, umiejętność oceny ryzyka, tworzenia strategii działania zgodnej 

z celami służby. 
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[3. 
(45)

 W przypadku funkcjonariuszy nauczycieli oraz funkcjonariuszy nauczycieli 

akademickich w opiniowaniu służbowym ocenie podlega również wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających odpowiednio z przepisów o systemie oświaty oraz przepisów o 

szkolnictwie wyższym.] 

<3. W przypadku funkcjonariuszy nauczycieli oraz funkcjonariuszy nauczycieli 

akademickich w opiniowaniu służbowym ocenie podlega również wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających odpowiednio z przepisów o systemie oświaty oraz 

przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.> 

 

Art. 103.
 

[1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby z przyczyn określonych w art. 96 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 8 

i 10 oraz funkcjonariusz, którego stosunek służbowy wygasł na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 

2-8 przed upływem 5 lat od odbycia kursu przygotowawczego lub szkolenia zawodowego, 

a także studiów na Uczelni, jest obowiązany zwrócić kwotę stanowiącą równowartość 

kosztów wyżywienia, zakwaterowania, umundurowania oraz kosztów podróży służbowych 

otrzymanych w czasie kształcenia. Koszty te funkcjonariusz zwraca także w przypadku 

nieukończenia kursu przygotowawczego, szkolenia zawodowego lub przerwania studiów z 

winy funkcjonariusza.] 

<1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby z przyczyn określonych w art. 96 ust. 1 i ust. 2 

pkt 1, 8 i 10 oraz funkcjonariusz, którego stosunek służbowy wygasł na podstawie 

art. 97 ust. 1 pkt 2–8 przed upływem 5 lat od odbycia kursu przygotowawczego lub 

szkolenia zawodowego, a także studiów na Uczelni albo studiów podyplomowych na 

Uczelni, jest obowiązany zwrócić kwotę stanowiącą równowartość kosztów 

wyżywienia, zakwaterowania, umundurowania oraz kosztów podróży służbowych 

otrzymanych w czasie kształcenia. Koszty te funkcjonariusz zwraca także w 

przypadku nieukończenia kursu przygotowawczego, szkolenia zawodowego lub 

przerwania studiów albo studiów podyplomowych z winy funkcjonariusza.> 

2. Koszty wyżywienia, zakwaterowania, umundurowania oraz podróży służbowych 

otrzymane przez funkcjonariusza w czasie szkolenia lub nauki ustala się jako sumę: 

1)   dziennych stawek budżetowych na wyżywienie i kosztów zakwaterowania 

funkcjonariusza w czasie szkolenia lub nauki; 

2)   wartości przedmiotów umundurowania wydanych funkcjonariuszowi w czasie 

szkolenia lub nauki zgodnie z przepisami o normach i zasadach przydzielania 
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umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszom, wyliczonej na 

podstawie liczby dni użytkowania tych przedmiotów i kosztu jednorazowego ich 

czyszczenia; 

3)   diet otrzymanych na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży 

służbowych; 

4)   kwot otrzymanych za przejazd na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do 

Uczelni, Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, ośrodka szkolenia 

Służby Więziennej albo ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej i z powrotem 

oraz ryczałtów na dojazdy środkami komunikacji miejscowej. 

3. Wysokość kwoty stanowiącej równowartość kosztów wyżywienia, zakwaterowania i 

umundurowania ustala się według stawek obowiązujących w dniu zwolnienia 

funkcjonariusza ze służby. 

4. Koszty zakwaterowania funkcjonariusza, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3, otrzymane 

w czasie szkolenia lub nauki ustala się na podstawie wysokości diety określonej w 

przepisach wykonawczych o zasadach ustalania oraz wysokości należności 

przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wydanych 

na podstawie art. 77
5
 § 2 Kodeksu pracy, w wysokości: 

1)   za miejsce w pokoju z łazienką i WC zajmowanym samodzielnie - 1,2 diety za dobę; 

2)   za miejsce w pokoju bez łazienki i WC zajmowanym samodzielnie - 1 diety za dobę; 

3)   za miejsce w pokoju zajmowanym z inną osobą z łazienką i WC - 0,8 diety za dobę; 

4)   za miejsce w pokoju zajmowanym z inną osobą bez łazienki i WC - 0,6 diety za dobę. 

 

Art. 104. 

1. Przełożonym uprawnionym do ustalania kosztów wyżywienia, zakwaterowania, 

umundurowania oraz kosztów podróży służbowych otrzymanych w czasie kursu 

przygotowawczego lub szkolenia zawodowego oraz ich egzekwowania, a także 

zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów w całości lub w części, jest przełożony, o 

którym mowa w art. 98. 

[2. 
(61)

 Przełożony ustala koszty wyżywienia, zakwaterowania i umundurowania otrzymane 

przez funkcjonariusza w czasie kursu przygotowawczego, szkolenia zawodowego lub 

studiów na podstawie informacji Rektora, Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia 

Służby Więziennej, komendanta ośrodka szkolenia Służby Więziennej lub komendanta 

ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej.] 
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<2. Przełożony ustala koszty wyżywienia, zakwaterowania i umundurowania otrzymane 

przez funkcjonariusza w czasie kursu przygotowawczego, szkolenia zawodowego lub 

studiów albo studiów podyplomowych na podstawie informacji Rektora, 

Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendanta 

ośrodka szkolenia Służby Więziennej lub komendanta ośrodka doskonalenia kadr 

Służby Więziennej.> 

[Art. 134a. 

Wymiar i rozkład czasu służby funkcjonariusza będącego nauczycielem akademickim 

określają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.] 

 

<Art. 134a. 

Do wymiaru i czasu służby funkcjonariusza będącego nauczycielem akademickim 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce określające czas pracy nauczyciela akademickiego.> 

 

Art. 146. 

1. [Funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie studiów i 

naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak również funkcjonariuszowi, który uzyskał 

zezwolenie na przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego, a także na 

odbycie aplikacji radcowskiej, legislacyjnej albo specjalizacji lekarskiej, udziela się 

płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze:] 

<Funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie 

studiów albo studiów podyplomowych i naukę tę pobiera lub odbywa studia albo 

studia podyplomowe, jak również funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na 

złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub 

stopnia doktora habilitowanego, a także na odbycie aplikacji radcowskiej, 

legislacyjnej albo specjalizacji lekarskiej, udziela się płatnego urlopu szkoleniowego 

w wymiarze:> 

1)   w szkołach wyższych, w każdym roku studiów - 21 dni; 

2)   w szkołach pomaturalnych lub na studiach podyplomowych - 14 dni w celu 

przygotowania się i złożenia egzaminu końcowego; 
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[3)   w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy 

doktorskiej lub przygotowania się do kolokwium oraz wykładu habilitacyjnego - 28 

dni;] 

<3) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony 

rozprawy doktorskiej lub przygotowania się do kolokwium habilitacyjnego – 

28 dni;> 

4)   w celu przygotowania się i złożenia egzaminu po zakończeniu aplikacji 

legislacyjnej - 14 dni; 

5)   w celu przygotowania się i złożenia egzaminu radcowskiego albo specjalizacji 

lekarskiej - 30 dni. 

2. Urlopu udziela się w dni, które są dla funkcjonariusza dniami służby, zgodnie z 

obowiązującym go rozkładem czasu służby. 

 

[Art. 208d.
 

1. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w art. 208 ust. 1 pkt 4, przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 

1)   do 1219 zł - za pełnienie funkcji prorektora lub dziekana; 

2)   do 1067 zł - za pełnienie funkcji prodziekana; 

3)   do 914 zł - za pełnienie funkcji kierownika instytutu; 

4)   do 762 zł - za pełnienie funkcji zastępcy kierownika instytutu lub kierownika katedry; 

5)   do 610 zł - za pełnienie funkcji zastępcy kierownika katedry lub kierownika zakładu; 

6)   do 457 zł - za pełnienie funkcji zastępcy kierownika zakładu lub członka komisji 

rekrutacyjnej lub egzaminacyjnej. 

2. Dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji, o których mowa w ust. 1, wypłaca się 

proporcjonalnie do liczby dni pełnienia tych funkcji.] 

 

<Art. 208d. 

Funkcjonariuszowi za wykonywanie zadań, o których mowa w art. 208 ust. 1 pkt 4, 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości do 1219 zł.> 
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USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1249) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej 

"Centrum". 

[2. Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), powołaną do realizacji 

zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.] 

<2. Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), 

powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej państwa, o której mowa 

w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. …).> 

3. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. Centrum działa na podstawie ustawy oraz statutu. 

5. [Minister właściwy do spraw nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Centrum statut, w 

którym określa:] 

<Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, 

nadaje Centrum statut, w którym określa:> 

1)   szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Centrum, 

2)   organizację Biura Centrum, 

3)   wartość majątku, powyżej której rozporządzanie nim przez Dyrektora Centrum 

wymaga zgody Rady Centrum 

- mając na uwadze sprawne i efektywne zarządzanie środkami finansowymi na badania 

naukowe i prace rozwojowe. 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach 

strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych albo innych zadań 

Centrum, o których mowa w art. 29 i art. 30 ust. 1 i 2, zwanych dalej "innymi zadaniami 

Centrum", o określonej wartości finansowej, prowadzone w ustalonych ramach 

czasowych, na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie w całości lub w części 

działań nim objętych, zawieranej między wykonawcą projektu a Centrum; 
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2)   programie - należy przez to rozumieć podstawowy instrument realizacji innych zadań 

Centrum, wyznaczający cele i działania niezbędne do ich osiągnięcia oraz definiujący w 

sposób mierzalny oczekiwane efekty; 

[3)   strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych - należy przez to 

rozumieć program określony w ramach jednego ze strategicznych kierunków badań 

naukowych lub prac rozwojowych, określonego w Krajowym Programie Badań, o którym 

mowa w art. 4 ustawy 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).] 

<3) strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych – należy przez to 

rozumieć program określony w ramach jednego ze strategicznych kierunków badań 

naukowych lub prac rozwojowych, określonego w polityce naukowej państwa.> 

 

Art. 4. 

[1. Dyrektor jest powoływany przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej 

"Ministrem". Kandydata na stanowisko Dyrektora wyłania się w drodze konkursu 

przeprowadzonego przez Ministra.] 

<1. Dyrektor jest powoływany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki, zwanego dalej „Ministrem”. Kandydata na stanowisko Dyrektora 

wyłania się w drodze konkursu przeprowadzonego przez Ministra.> 

2. Minister ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora: 

1)   co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji Dyrektora; 

2)   niezwłocznie - w przypadku odwołania albo śmierci Dyrektora. 

3. Dyrektor powołuje nie więcej niż dwóch zastępców Dyrektora spośród kandydatów 

wyłonionych w drodze konkursu przeprowadzonego przez Dyrektora. 

4. Dyrektor ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora: 

1)   co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji zastępcy Dyrektora; 

2)   niezwłocznie - w przypadku odwołania albo śmierci zastępcy Dyrektora. 

5. Informację o ogłoszonym konkursie Dyrektor przekazuje niezwłocznie Ministrowi. 

6. W przypadku niewyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko Dyrektora 

Minister przeprowadza nowy konkurs. 

7. W przypadku niewyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko zastępcy 

Dyrektora Dyrektor przeprowadza nowy konkurs. 
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[8. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, regulaminy 

konkursów na stanowiska, o których mowa w ust. 1 i 3, sposób wyłaniania komisji 

konkursowej, sposób publikacji informacji o konkursie oraz dokumentowania spełniania 

wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów, 

uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości i rzetelności procedury 

konkursowej.] 

<8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, regulaminy konkursów na stanowiska, o których mowa w ust. 1 i 3, 

sposób wyłaniania komisji konkursowej, sposób publikacji informacji o konkursie 

oraz dokumentowania spełniania wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji 

zawodowych kandydatów, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości 

i rzetelności procedury konkursowej.> 

 

Art. 5. 

1. Kandydatem na stanowisko Dyrektora może być osoba, która: 

1)   korzysta z pełni praw publicznych; 

2)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 

3)   posiada co najmniej stopień naukowy doktora; 

[4)   posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne 

porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności badawczo-

rozwojowej;] 

<4) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne 

porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności naukowej;> 

5)   posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi 

oraz w sektorze badawczo-rozwojowym, gospodarczym lub finansowym [.] <;> 

<6) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała 

w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy 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 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730 i 1000), nie pełniła w nich 

służby ani nie współpracowała z tymi organami.> 

2. Kandydatem na stanowisko zastępcy Dyrektora może być osoba, która: 
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[1)   spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4;] 

<1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6;> 

2)   posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

3)   posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi; 

4)   posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, 

gospodarczym lub finansowym. 

Art. 9. 

1. Minister odwołuje Dyrektora w przypadku: 

1)   złożenia rezygnacji; 

2)   utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej 

co najmniej 6 miesięcy; 

3)   działania niezgodnego z prawem, zasadami rzetelności, gospodarności, celowości oraz 

zasadami etyki naukowej; 

4)   zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 

2; 

5)   niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum lub jego 

nieprzedstawienia w terminie określonym w art. 11 ust. 4 [.] <;> 

<6) nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 34a.> 

2. Dyrektor odwołuje zastępców Dyrektora w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-4. 

3.  W przypadku odwołania Dyrektora albo jego śmierci przed upływem kadencji nowo 

powołany Dyrektor może odwołać zastępców Dyrektora i przeprowadzić konkurs na 

stanowiska zastępców Dyrektora. 

3a. W przypadku odwołania Dyrektora albo jego śmierci przed upływem kadencji, do czasu 

powołania nowego Dyrektora obowiązki Dyrektora pełni wskazany przez Ministra 

zastępca Dyrektora lub inna osoba wskazana przez Ministra, spełniająca warunki 

określone w art. 5 ust. 1, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

 

Art. 11. 

1. Dyrektor przygotowuje: 

1)   projekt rocznego planu finansowego Centrum; 

2)   projekt rocznego planu działalności Centrum; 

3)   okresowe i końcowe sprawozdania z realizacji strategicznych programów badań 

naukowych i prac rozwojowych; 
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4)   roczne sprawozdanie z działalności Centrum; 

5)   roczne i kwartalne sprawozdania finansowe Centrum. 

2. W terminie do dnia 31 grudnia każdego roku Dyrektor przedstawia Ministrowi do 

zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowany przez Radę projekt rocznego planu działalności 

Centrum na rok następny. 

3. W terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku obrotowym Dyrektor przedstawia 

Ministrowi roczne sprawozdanie z działalności Centrum, obejmujące w szczególności 

informacje o stopniu realizacji poszczególnych zadań Centrum. Do sprawozdania dołącza 

się opinię Rady. 

4. W terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku obrotowym Dyrektor przedstawia 

Ministrowi do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe Centrum, obejmujące w 

szczególności informacje o stopniu wykorzystania środków przeznaczonych na 

finansowanie poszczególnych zadań Centrum, wraz z opinią Rady oraz sprawozdaniem z 

badania sporządzonym przez firmę audytorską, o której mowa w art. 50. 

5. W terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału Dyrektor 

przedstawia Ministrowi kwartalne sprawozdanie finansowe Centrum, obejmujące w 

szczególności informacje o stopniu wykorzystania środków przeznaczonych na 

finansowanie poszczególnych zadań Centrum. 

[6. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy 

rocznego sprawozdania z działalności Centrum oraz rocznego i kwartalnego 

sprawozdania finansowego Centrum, mając na uwadze zakres i skuteczność sprawowania 

przez Ministra nadzoru nad realizacją zadań Centrum.] 

<6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, niezbędne elementy rocznego sprawozdania z działalności Centrum, 

mając na uwadze zakres i skuteczność sprawowania przez Ministra nadzoru nad 

realizacją zadań Centrum.> 

Art. 12. 

1. W skład Rady wchodzi: 

1)   dziesięciu członków powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska 

naukowe, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie 

prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe; 

2)   dziesięciu członków powołanych spośród aktywnych zawodowo kandydatów 

wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe; 
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[3)    dziesięciu członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw: gospodarki, 

gospodarki morskiej, informatyzacji, nauki, rolnictwa, środowiska, transportu, 

wewnętrznych, zdrowia oraz przez Ministra Obrony Narodowej, spośród osób 

będących pracownikami administracji rządowej, do których kompetencji należą 

sprawy nauki.] 

<3) dziesięciu członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw: 

gospodarki, gospodarki morskiej, informatyzacji, szkolnictwa wyższego i nauki, 

rolnictwa, środowiska, transportu, wewnętrznych, zdrowia oraz przez Ministra 

Obrony Narodowej, spośród osób będących pracownikami administracji 

rządowej, do których kompetencji należą sprawy nauki.> 

2. Kandydatem na członka Rady może być osoba, która: 

1)   korzysta z pełni praw publicznych; 

2)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 

[3)   posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności 

badawczo-rozwojowej i działalności innowacyjnej.] 

<3) posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności 

naukowej.> 

3. 
(3)

 W pracach Rady może uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciel Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez ministrów 

właściwych do spraw: 

1)  budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, 

2)   energii, 

3)   finansów publicznych, 

4)   gospodarki złożami kopalin, 

5)   pracy, 

6)   rodziny, 

7)   rozwoju regionalnego, 

8)   rybołówstwa, 

9)   zabezpieczenia społecznego, 

10)  żeglugi śródlądowej 

- spośród osób będących pracownikami administracji rządowej, do których kompetencji 

należą sprawy nauki. 
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4. Osoby, o których mowa w ust. 3, uczestniczą w pracach Rady, jeżeli przedmiotem 

posiedzenia są sprawy wchodzące w zakres zadań wyznaczających je ministrów. 

 

Art. 13. 

1. Minister powołuje i odwołuje członków Rady. 

2. Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana piętnastu członków 

Rady. 

3. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie kadencje. 

4. Minister odwołuje członka Rady w przypadku: 

1)   złożenia rezygnacji; 

2)   utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej 

choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy; 

3)   niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków; 

4)   zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 12 ust. 2 pkt 1 

i 2; 

5)   
(4)

 złożenia wniosku o jego odwołanie przez właściwego ministra, o którym mowa w 

art. 12 ust. 1 pkt 3. 

5. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji Minister 

niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę do końca kadencji, z zachowaniem 

zasady, o której mowa w art. 12 ust. 1. 

[6. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Komitecie Ewaluacji Jednostek 

Naukowych oraz Komitecie Polityki Naukowej, o których mowa w przepisach ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, oraz w organach Narodowego 

Centrum Nauki.] 

<6. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Komisji Ewaluacji Nauki 

oraz Komitecie Polityki Naukowej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz w organach Narodowego 

Centrum Nauki i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.> 

7. Członkiem Rady nie może być również osoba pełniąca funkcję: 

[1)   rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;] 

<1) rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni;> 

2)   dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk; 

3)   dyrektora instytutu badawczego; 
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4)   prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk; 

5)   prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności; 

[6)   przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i 

Tytułów; 

7)   przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa 

Wyższego
(5)

;] 

<6) przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej; 

7) przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;> 

8)   przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów 

Badawczych; 

[9)   przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej
(6)

.] 

<9) przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.> 

 

Art. 14. 

1. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków. 

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

2 miesiące. 

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Ministra, 

Dyrektora lub co najmniej pięciu członków Rady, nie później niż w terminie 2 tygodni od 

dnia otrzymania wniosku. 

4. Rada wydaje opinie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy liczby członków Rady. 

5. 
(7)

 Projekty opinii przygotowują komisje Rady właściwe do spraw: finansów, realizacji 

strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz realizacji innych 

programów, a w przypadku gdy jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia efektywności 

działania, także inne komisje, powołane przez Przewodniczącego spośród członków Rady. 

Komisje mogą zasięgać opinii ekspertów zewnętrznych. 

6. Szczegółowy tryb działania Rady, wyboru przewodniczącego oraz powoływania komisji, o 

których mowa w ust. 5, i komisji odwoławczej, o której mowa w art. 40 ust. 2, określa 

regulamin ustanowiony przez Radę. 

7. Zamiejscowi członkowie Rady otrzymują zwrot kosztów podróży na zasadach określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 Kodeksu pracy. 
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[8. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady, mając na uwadze 

zakres wykonywanych przez nich zadań oraz znaczenie tych zadań dla efektywnego 

funkcjonowania Centrum.] 

<8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz 

członków Rady, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań oraz 

znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Centrum.> 

 

Art. 16. 

1. W skład Komitetu Sterującego wchodzą: 

[1)   przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej, po jednym przedstawicielu ministrów 

właściwych do spraw nauki i spraw wewnętrznych oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego;] 

<1) po jednym przedstawicielu Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;> 

2)   po jednym przedstawicielu środowisk gospodarczych reprezentujących przemysł 

obronny, sektor energetyczny oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych, 

wskazanych przez Ministra Obrony Narodowej. 

2. Kandydatem na członka Komitetu Sterującego może być osoba, która spełnia kryteria 

określone w art. 12 ust. 2 oraz posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do 

dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne". 

3. Minister powołuje i odwołuje członków Komitetu Sterującego. 

3a. 
(8)

 Minister odwołuje członka Komitetu Sterującego w przypadku: 

1)   złożenia rezygnacji; 

2)   utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej 

choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy; 

3)   niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków; 

4)   zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 12 ust. 2 pkt 1 

i 2 lub utraty poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 2; 

5)   złożenia wniosku o jego odwołanie przez właściwego ministra, o którym mowa w ust. 

1, albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
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4. W pracach Komitetu Sterującego może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Kadencja Komitetu Sterującego trwa 4 lata. 

6. 
(9)

 Do członków Komitetu Sterującego stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ust. 3, 6 i 7. 

7. W przypadku odwołania lub śmierci członka Komitetu Sterującego przed upływem 

kadencji, Minister niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę na okres do końca 

kadencji, z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 1. 

 

Art. 17. 

Do zadań Komitetu Sterującego należy: 

[1)   przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi do zatwierdzenia projektów strategicznych 

programów badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach których są realizowane 

badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwane dalej "badaniami naukowymi lub 

pracami rozwojowymi na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa";] 

<1) przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi do zatwierdzenia projektów 

strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz 

obronności i bezpieczeństwa państwa;> 

2)   określanie zakresów tematycznych badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz 

obronności i bezpieczeństwa państwa; 

3)   koordynowanie realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i 

bezpieczeństwa państwa w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac 

rozwojowych lub innych zadań Centrum; 

4)   wyrażanie opinii w sprawach okresowych sprawozdań i końcowego sprawozdania z 

realizacji strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach 

którego są realizowane badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i 

bezpieczeństwa państwa; 

[5)   przygotowywanie propozycji podziału środków finansowych, o których mowa w art. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;] 

<5) przygotowywanie propozycji podziału środków finansowych na badania naukowe 

i prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach środków 

finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 11 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce;> 
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6)   ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac 

rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa; 

7)   ustalanie i ogłaszanie regulaminów konkursów, o których mowa w pkt 6; 

8)   wyznaczanie ekspertów lub zespołów ekspertów do oceny wniosków złożonych w 

konkursach, o których mowa w pkt 6; 

9)   przygotowywanie i przekazywanie Dyrektorowi list rankingowych pozytywnie 

zaopiniowanych wniosków złożonych w konkursach, o których mowa w pkt 6; 

10)  rozpatrywanie odwołań, o których mowa w art. 40 ust. 2; 

11)  końcowa ocena merytoryczna projektów, o których mowa w pkt 6. 

 

Art. 18. 

1. Pracami Komitetu Sterującego kieruje przewodniczący wybierany przez Komitet Sterujący 

spośród jego członków. 

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu Sterującego w miarę potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż raz na 2 miesiące. 

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu Sterującego z własnej inicjatywy, na 

wniosek Ministra, Dyrektora lub co najmniej połowy liczby członków Komitetu 

Sterującego, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. 

4. Komitet Sterujący przyjmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Komitetu 

Sterującego. 

5. Szczegółowy tryb działania Komitetu Sterującego oraz wyboru przewodniczącego określa 

regulamin ustanowiony przez Komitet Sterujący. 

6. Zamiejscowi członkowie Komitetu Sterującego otrzymują zwrot kosztów podróży na 

zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 Kodeksu pracy. 

[7. Minister właściwy do spraw nauki, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej 

określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia 

przewodniczącego oraz członków Komitetu Sterującego, mając na uwadze zakres 

wykonywanych przez nich zadań oraz znaczenie tych zadań dla efektywnego 

funkcjonowania Centrum.] 

<7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu 

z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Komitetu 



- 424 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Sterującego, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań oraz 

znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Centrum.> 

 

Art. 19. 

1. Obsługę administracyjną Centrum wykonuje Biuro Centrum, zwane dalej "Biurem". 

2. Sposób działania Biura określa regulamin ustanawiany przez Dyrektora. 

[3. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria 

wynagradzania pracowników Biura, mając na uwadze zakres zadań tych pracowników i 

kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.] 

<3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe kryteria wynagradzania pracowników Biura, mając na 

uwadze zakres zadań tych pracowników i kwalifikacje niezbędne do ich 

wykonywania.> 

Art. 27. 

1. Centrum zarządza strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych oraz 

finansuje lub współfinansuje te programy. 

[2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych są finansowane ze środków 

finansowych na naukę zgodnie z rocznym planem finansowym Centrum, o którym mowa w 

art. 48 ust. 1. 

3. Centrum może realizować programy badań naukowych lub prac rozwojowych, które nie 

zostały ustanowione w Krajowym Programie Badań, o którym mowa w art. 4 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, oraz inne zadania Centrum 

finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa.] 

<2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, w tym na rzecz 

obronności i bezpieczeństwa państwa, są finansowane ze środków finansowych, 

o których mowa w art. 365 pkt 11 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, zgodnie z rocznym planem finansowym Centrum, o którym mowa 

w art. 48 ust. 1. 

3. Centrum może realizować programy badań naukowych lub prac rozwojowych, które 

nie zostały ustanowione w polityce naukowej państwa, o której mowa w art. 6 

ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz inne 

zadania Centrum finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł niż budżet 

państwa.> 
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Art. 28. 

1. Centrum zarządza realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i 

bezpieczeństwa państwa oraz je finansuje lub współfinansuje. 

2. Badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa są 

realizowane w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, 

lub innych zadań Centrum. 

[3. Minister właściwy do spraw nauki w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji przez Centrum zadań, o których mowa 

w ust. 1, a także kryteria i warunki udziału w konkursach na wykonanie poszczególnych 

projektów, uwzględniając konieczność zapewnienia zgodności tych projektów z polityką 

naukową, naukowo-techniczną i innowacyjną państwa oraz polityką obronności i 

bezpieczeństwa państwa.] 

<3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu 

z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji 

przez Centrum zadań, o których mowa w ust. 1, a także kryteria i warunki udziału 

w konkursach na wykonanie poszczególnych projektów, uwzględniając konieczność 

zapewnienia zgodności tych projektów z polityką naukową państwa oraz polityką 

obronności i bezpieczeństwa państwa.> 

 

[Art. 29. 

Do zadań Centrum należy pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność 

badawczo-rozwojową, w szczególności przez: 

1)   współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający zdolność 

do zastosowania wyników projektu w praktyce; 

2)   wspieranie pozyskiwania przez jednostki naukowe środków na działalność badawczo-

rozwojową pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa.] 

 

<Art. 29. 

Do zadań Centrum należy pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców 

w działalność naukową, w szczególności przez: 

1) współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający 

zdolność do zastosowania wyników projektu w praktyce; 
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2) wspieranie pozyskiwania przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 

i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

środków na działalność naukową pochodzących z innych źródeł niż budżet 

państwa.> 

Art. 30. 

1. Do zadań Centrum należy także: 

1)   wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 

innych form ich transferu do gospodarki; 

2)   inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub 

prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań 

naukowych lub prac rozwojowych; 

[3)   inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych, 

o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki;] 

<3) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań 

aplikacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;> 

4)   udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac 

rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych; 

[4a)  finansowanie badań stosowanych realizowanych w formie niepodlegających 

współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych 

realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych 

we współpracy dwu- lub wielostronnej oraz projektów badawczych realizowanych 

przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych 

urządzeń badawczych;] 

<4a) finansowanie badań aplikacyjnych realizowanych w formie niepodlegających 

współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów 

badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw 

międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej oraz 

projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły 

badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;> 
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5)   upowszechnianie w środowisku naukowym i gospodarczym informacji o 

planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez 

Centrum; 

6)   popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań; 

7)   realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra, przy zapewnieniu środków 

finansowych na te cele. 

[2. Centrum wspiera rozwój kadry naukowej, w szczególności przez finansowanie programów 

adresowanych do osób rozpoczynających karierę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1071 oraz z 2017 r. poz. 1089).] 

<2. Centrum wspiera rozwój kadry naukowej, w szczególności przez finansowanie 

programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 

ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.> 

3. 
(11)

 Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, Centrum może, na podstawie umów, 

współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. 

4. Centrum może, za zgodą Ministra, zlecać realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, 

wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. 

poz. 60 i 573). 

5. Centrum może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 

217, 1579 i 1948). 

6. W zakresie realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020, Centrum może wykonywać również inne zadania niż 

wskazane w ust. 1. 

[Art. 32. 

1. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w wyniku prac 

lub zadań finansowanych przez Centrum, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo 

prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru 

przemysłowego przysługuje podmiotowi, któremu Dyrektor przyznał środki finansowe, 
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chyba że umowa między Centrum a podmiotem otrzymującym środki finansowe albo 

decyzja o przyznaniu środków stanowi inaczej. 

2. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji zadań 

finansowanych przez Centrum stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089). 

3. Właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz autorskich 

praw majątkowych powstałych w wyniku wykonania projektu dotyczącego badań 

naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, 

finansowanych przez Centrum, jest Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot 

wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie projektu, jeżeli umowa ta tak stanowi. 

3a. W przypadku finansowania przez Centrum projektu dotyczącego badań naukowych lub 

prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Skarb Państwa może, w 

terminie do dwunastu miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, złożyć 

podmiotowi, któremu Dyrektor przyznał środki finansowe, pisemne oświadczenie o 

korzystaniu z utworu lub z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego 

powstałego w wyniku realizacji tego projektu. W takim przypadku Skarb Państwa 

uprawniony jest do nieodpłatnego korzystania z utworu na polach eksploatacji 

wymienionych w złożonym oświadczeniu, wybranych spośród wszystkich znanych na dzień 

zakończenia projektu, lub z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego na 

zasadzie licencji pełnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wraz z 

prawem do dokonywania dowolnych zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji oraz 

prawem do udzielania sublicencji. Skarb Państwa reprezentowany jest w tych sprawach 

przez podmiot wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie projektu, a przy braku 

takiego wskazania - Ministra Obrony Narodowej. 

4. Do wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych, uzyskanych przez 

pracownika uczelni publicznej w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w 

tej uczelni stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.). 

5. Do wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych, uzyskanych przez 

pracownika instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk w ramach wykonywania 

obowiązków ze stosunku pracy w tym instytucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 

oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089).] 
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<Art. 32. 

1. W przypadku wyników: 

1) badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem 

przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą 

i wyprowadzoną odmianą rośliny, 

2) prac rozwojowych 

– powstałych w ramach prac lub zadań finansowanych przez Centrum oraz know-

-how związanego z tymi wynikami, prawo do uzyskania patentu na wynalazek 

albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru 

przemysłowego lub układu scalonego oraz prawa do ochrony wyhodowanej albo 

odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny przysługuje 

podmiotowi, któremu Dyrektor przyznał środki finansowe, chyba że umowa 

między Centrum a podmiotem otrzymującym środki finansowe albo decyzja 

o przyznaniu środków stanowi inaczej. 

2. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji zadań 

finansowanych przez Centrum stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). 

3. Właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii 

układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny 

oraz autorskich praw majątkowych powstałych w wyniku realizacji projektu 

dotyczącego badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności 

i bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Centrum, jest Skarb Państwa 

reprezentowany przez podmiot wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie 

projektu, jeżeli umowa ta tak stanowi. 

4. W przypadku finansowania przez Centrum projektu dotyczącego badań naukowych 

lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Skarb Państwa 

może, w terminie do dwunastu miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, 

złożyć podmiotowi, któremu Dyrektor przyznał środki finansowe, pisemne 

oświadczenie o korzystaniu z utworu lub z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru 

przemysłowego lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej 

i wyprowadzonej odmiany rośliny powstałych w wyniku realizacji tego projektu. 

W takim przypadku Skarb Państwa uprawniony jest do nieodpłatnego korzystania 

z utworu na polach eksploatacji wymienionych w złożonym oświadczeniu, 
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wybranych spośród wszystkich znanych na dzień zakończenia projektu, lub 

z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu 

scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny na 

zasadzie licencji pełnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wraz 

z prawem do dokonywania dowolnych zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji 

oraz prawem do udzielania sublicencji. Skarb Państwa reprezentowany jest w tych 

sprawach przez podmiot wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie projektu, 

a przy braku takiego wskazania – Ministra Obrony Narodowej. 

5. Do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układów 

scalonych, wyhodowanych albo odkrytych i wyprowadzonych odmian roślin, 

uzyskanych przez pracownika uczelni publicznej w ramach wykonywania 

obowiązków ze stosunku pracy w tej uczelni stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

6. Do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układów 

scalonych, wyhodowanych albo odkrytych i wyprowadzonych odmian roślin, 

uzyskanych przez pracownika instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk 

w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tym instytucie stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1869 i 2201).”; 

Art. 33. 

1. Za pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc publiczna w związku z realizacją 

zadań, o których mowa w art. 27, 29 i 30. 

[2. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 

udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum, w tym: 

1)   przeznaczenie pomocy, 

2)   rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, 

3)   sposób kumulowania pomocy, 

4)   maksymalne wielkości pomocy 

- z uwzględnieniem celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej 

państwa.] 

<2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem 

Centrum, w tym: 
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1) przeznaczenie pomocy, 

2) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, 

3) sposób kumulowania pomocy, 

4) maksymalne wielkości pomocy 

– z uwzględnieniem celów polityki naukowej państwa.> 

 

Art. 34. 

1. Minister sprawuje nadzór nad działalnością Centrum z punktu widzenia legalności, 

gospodarności i rzetelności. 

2. W ramach nadzoru Minister: 

1)   sprawuje kontrolę nad Centrum na zasadach i w trybie określonych w przepisach o 

kontroli w administracji rządowej; 

2)   zatwierdza roczny plan działalności Centrum i jego zmiany; 

3)   zatwierdza roczny plan finansowy Centrum i jego zmiany; 

4)   zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Centrum; 

5)   przyjmuje kwartalne sprawozdania finansowe Centrum; 

6)   przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Centrum wraz z informacją o wynikach 

ewaluacji, o której mowa w art. 31 ust. 2; 

7)   przyjmuje okresowe sprawozdania i końcowe sprawozdanie z realizacji strategicznych 

programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz z realizacji innych zadań 

Centrum. 

<Art. 34a. 

1. Działalność Centrum podlega audytowi zewnętrznemu w zakresie prawidłowości 

realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także 

funkcjonowania kontroli zarządczej. 

2. Audyt przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata. 

3. Audyt obejmuje działalność Centrum w roku kalendarzowym z okresu, o którym 

mowa w ust. 2.> 

Art. 37. 

1. W konkursie na wykonanie projektów mogą brać udział: 

[1)   jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki;] 



- 432 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<1) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;> 

<1a) grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty, 

o których mowa w pkt 1, albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co 

najmniej jeden przedsiębiorca;> 

[2)   konsorcja naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki; 

3)   sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami 

organizacyjnymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki;] 

4)   centra naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158); 

5)   centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

Polskiej Akademii Nauk; 

[5a)  centra naukowe uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym;] 

6)   biblioteki naukowe; 

7)   przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1710, z 2016 r. poz. 1206 oraz z 2017 r. poz. 1089); 

8)   jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

9)   osoby fizyczne; 

10)  przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż 

określone w pkt 1-8. 

[2. W przypadku projektu zgłoszonego przez osobę fizyczną Dyrektor wydaje promesę 

finansowania. Warunkiem przyznania środków finansowych na wykonanie projektu jest 

zatrudnienie tej osoby przez podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.] 

<2. W przypadku projektu zgłoszonego przez osobę fizyczną Dyrektor wydaje promesę 

finansowania. Warunkiem przyznania środków finansowych na wykonanie projektu 

jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo grupę 

podmiotów, o której mowa w ust. 1 pkt 1a.> 
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2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób fizycznych, których projekty zakwalifikowano do 

finansowania w ramach programów lub przedsięwzięć związanych ze wsparciem 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub ochrony patentowej. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przystępując do konkursu, są zobowiązane 

przedstawić oświadczenie o niefinansowaniu i nieubieganiu się o finansowanie zadań 

objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł. 

 

Art. 39. 

1. Przy opiniowaniu wniosków złożonych w konkursie eksperci lub zespoły ekspertów biorą 

pod uwagę w szczególności: 

1)   możliwość zastosowania wyników projektu w gospodarce lub ich innego 

praktycznego wykorzystania; 

2)   stopień, w jakim wykonanie projektu przyczynia się do osiągnięcia celów 

strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych lub realizacji innych 

zadań Centrum. 

2. Kryteria oceny wniosków złożonych w konkursie obejmują również: 

1)   wartość naukową projektu; 

2)   innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu; 

3)   dorobek wykonawców; 

4)   zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań objętych projektem 

oraz w stosunku do oczekiwanych wyników; 

[5)   planowaną współpracę przy wykonywaniu projektu między jednostkami naukowymi i 

przedsiębiorcami;] 

<5) planowaną współpracę przy wykonywaniu projektu między podmiotami, 

o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, i przedsiębiorcami;> 

6)   posiadanie odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do 

wykonania projektu; 

7)   przewidywane efekty ekonomiczne. 

3. W przypadku wniosków złożonych w konkursach, o których mowa w art. 17 pkt 6, przy 

ocenie projektów bierze się również pod uwagę możliwość zastosowania wyników 

projektu w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa. 
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4. Opiniowanie wniosków dotyczących wykonania i finansowania projektów ze środków, o 

których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3, odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi 

tych środków. 

5. Dyrektor może w regulaminie konkursu, z wyłączeniem konkursów, o których mowa w art. 

17 pkt 6 i 7, rozszerzyć katalog, o którym mowa w ust. 1 i 2, o dodatkowe kryteria oceny 

wniosków. 

[Art. 45. 

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb 

realizacji zadań Centrum, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości i 

bezstronności procedury oceny wniosków i wyboru projektów do finansowania.] 

 

<Art. 45. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy tryb realizacji zadań Centrum, uwzględniając konieczność 

zapewnienia przejrzystości i bezstronności procedury oceny wniosków i wyboru 

projektów do finansowania.> 

Art. 48. 

1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu 

finansowego ustalanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, na okres roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok 

kalendarzowy. 

<1a. Minister po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych ustala dla Centrum wysokość środków finansowych 

w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności 

i bezpieczeństwa państwa.> 

2. Dyrektor, w porozumieniu z Ministrem, przygotowuje i, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Rady, przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia projekt rocznego planu finansowego 

Centrum i planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok obrotowy oraz na 2 

kolejne lata, z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych dla przedłożenia materiałów do projektu ustawy budżetowej. 

3. Podstawę gospodarki finansowej Centrum w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 

zatwierdzenia przez Ministra rocznego planu finansowego Centrum stanowi projekt tego 

planu pozytywnie zaopiniowany przez Radę. 
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4. Zmian planu finansowego Centrum dokonuje się w trybie i na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

<5. Minister zwiększa wysokość środków finansowych ustalanych w planie finansowym 

dotyczącym części budżetu państwa przeznaczonej na szkolnictwo wyższe i naukę na 

zadania realizowane przez Centrum wraz ze wzrostem finansowego udziału 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w realizację tych zadań.> 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 947) 

Art. 1. 

1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej "Centrum". 

2. Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62), powołaną do 

wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. 

3. Siedzibą Centrum jest miasto Kraków. 

4. Centrum działa na podstawie ustawy oraz statutu. 

5. [Minister właściwy do spraw nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Centrum statut, w 

którym określi:] 

<Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, 

nadaje Centrum statut, w którym określi:> 

1)   szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Centrum, 

2)   organizację Biura Centrum, 

3)   wartość majątku, powyżej której rozporządzanie majątkiem Centrum przez Dyrektora 

Centrum wymaga zgody Rady Centrum 

- mając na względzie sprawne wykonywanie zadań przez Centrum. 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

[1)   badaniach podstawowych - należy przez to rozumieć badania podstawowe w 

rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87);] 
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<1) badaniach podstawowych – należy przez to rozumieć badania podstawowe 

w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …);> 

2)   projektach badawczych - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mające na celu 

wykonanie w ustalonym okresie badań podstawowych o tematyce określonej przez 

wnioskodawcę, realizowane na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu; 

[3)   osobie rozpoczynającej karierę naukową - należy przez to rozumieć osobę 

nieposiadającą stopnia naukowego doktora lub osobę, która nie wcześniej niż 7 lat 

przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania 

naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora; do okresu tego nie 

wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem 

wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy 

albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z 

niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji 

leczniczej;] 

4)   doświadczonym naukowcu - należy przez to rozumieć osobę posiadającą stopień 

naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o 

przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe: 

a)  opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach 

naukowych polskich lub zagranicznych, 

b)  kierowała realizacją projektów badawczych, 

c)  spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów: 

–  była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji 

międzynarodowej, 

–  opublikowała co najmniej jedną monografię, 

–  wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych, 

–  zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie, 

–  jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji 

naukowych lub akademii, 

–  ma inne istotne osiągnięcia w nauce, a w przypadku działalności naukowej w zakresie 

twórczości i sztuki - osobę, która jest autorem dzieł artystycznych o 

międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny 



- 437 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych, 

plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych; 

5)   Koordynatorze Dyscyplin - należy przez to rozumieć pracownika Centrum 

odpowiadającego za organizację prac Zespołów Ekspertów i przeprowadzanie 

konkursów na realizację projektów badawczych w jednej dyscyplinie naukowej lub w 

grupie kilku dyscyplin naukowych, w tym w szczególności za zapewnienie ich 

właściwego, bezstronnego i rzetelnego przebiegu. 

 

Art. 4. 

1. Rada przeprowadza konkurs na stanowisko Dyrektora. 

2. Rada ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora: 

1)   co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji Dyrektora; 

2)   niezwłocznie - w przypadku odwołania albo śmierci Dyrektora. 

[3. Informację o ogłoszeniu konkursu Rada przekazuje niezwłocznie Ministrowi właściwemu 

do spraw nauki, zwanemu dalej "Ministrem".] 

<3. Informację o ogłoszeniu konkursu Rada przekazuje niezwłocznie ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej „Ministrem”.> 

4. Kandydatem na stanowisko Dyrektora może być osoba, która: 

1)   korzysta z pełni praw publicznych; 

2)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 

3)   posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w 

sektorze naukowym lub badawczo-rozwojowym; 

4)   posiada co najmniej stopień naukowy doktora; 

5)   posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne 

porozumiewanie się [.] <;> 

<6) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała 

w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy 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 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730 i 1000), nie pełniła w nich 

służby ani nie współpracowała z tymi organami.> 
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5. W przypadku niewyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora, Rada przeprowadza 

nowy konkurs. 

6. Minister, na wniosek Rady, powołuje Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu. 

 

Art. 5. 

1. Dyrektor przeprowadza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora. 

2. Informację o ogłoszonym konkursie Dyrektor przekazuje niezwłocznie Ministrowi. 

[3. Do kandydatów na zastępcę Dyrektora stosuje się przepisy art. 4 ust. 4 pkt 1-3 i 5.] 

<3. Do kandydatów na zastępcę Dyrektora stosuje się przepisy art. 4 ust. 4 pkt 1–3, 5 

i 6.> 

4. Kandydatem na stanowisko zastępcy Dyrektora może być osoba, która posiada co najmniej 

tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. 

5. Dyrektor ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora: 

1)   co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji zastępcy Dyrektora; 

2)   niezwłocznie - w przypadku odwołania albo śmierci zastępcy Dyrektora. 

6. W przypadku niewyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy Dyrektora, Dyrektor 

przeprowadza nowy konkurs. 

7. Dyrektor powołuje nie więcej niż dwóch zastępców Dyrektora wyłonionych w drodze 

konkursu. 

[Art. 6. 

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursów na 

stanowiska, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1, sposób wyłaniania komisji 

konkursowej, sposób publikacji informacji o konkursie oraz dokumentowania spełniania 

wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów, uwzględniając 

konieczność zapewnienia przejrzystości i rzetelności procedury konkursowej.] 

 

<Art. 6. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, regulamin konkursów na stanowiska, o których mowa w art. 4 ust. 1 

i art. 5 ust. 1, sposób wyłaniania komisji konkursowej, sposób publikacji informacji 

o konkursie oraz dokumentowania spełniania wymagań dotyczących doświadczenia 

i kwalifikacji zawodowych kandydatów, uwzględniając konieczność zapewnienia 

przejrzystości i rzetelności procedury konkursowej.> 



- 439 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 9. 

1. Minister odwołuje Dyrektora w przypadku: 

1)   złożenia rezygnacji; 

2)   utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej 

co najmniej 6 miesięcy; 

3)   zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 

2; 

4)   działania niezgodnego z prawem lub zasadami rzetelności i gospodarności; 

5)   niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum lub jego 

nieprzedstawienia w terminie określonym w art. 11 ust. 6 [.] <;> 

<6) nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 43a.> 

2. Dyrektor odwołuje zastępcę Dyrektora w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-4. 

 

Art. 10. 

1. Minister ustala wysokość wynagrodzenia Dyrektora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 

marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1222 i 2371). 

[2. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura 

Centrum, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań i kwalifikacje 

niezbędne do ich wykonywania.] 

<2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki wynagradzania zastępców Dyrektora, 

Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Centrum, mając na uwadze 

zakres wykonywanych przez nich zadań i kwalifikacje niezbędne do ich 

wykonywania.> 

Art. 12. 

1. W celu wskazania kandydatów na członków Rady Minister powołuje na okres 4 lat Zespół 

Identyfikujący Członków Rady, zwany dalej "Zespołem Identyfikującym". 

2. Zespół Identyfikujący składa się z przewodniczącego, którego wskazuje Minister, i 

czterech członków. 

3. W skład Zespołu Identyfikującego mogą być powołane osoby: 

1)   o uznanym światowym dorobku naukowym; 
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2)   aktywne zawodowo i prowadzące badania naukowe; 

[3)   reprezentujące różne grupy dziedzin i środowiska naukowe;] 

<3) reprezentujące różne dziedziny nauki i środowiska naukowe;> 

4)   niepozostające w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do 

drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub 

Koordynatorami Dyscyplin; 

5)   niepozostające z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub 

Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na 

ich prawa lub obowiązki. 

Art. 14. 

1. [Zespół Identyfikujący, w terminie 2 miesięcy przed upływem kadencji Rady, sporządza i 

przekazuje Ministrowi listę co najmniej dwudziestu czterech kandydatów na członków 

Rady, spośród osób zgłoszonych przez jednostki naukowe posiadające co najmniej 

kategorię A, oraz przez organizacje reprezentujące środowisko naukowe, kierując się:] 

<Zespół Identyfikujący, w terminie 2 miesięcy przed upływem kadencji Rady, sporządza 

i przekazuje Ministrowi listę co najmniej dwudziestu czterech kandydatów na 

członków Rady, spośród osób zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w art. 7 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, posiadające kategorię naukową A+ albo A, oraz przez organizacje 

reprezentujące środowisko naukowe, kierując się:> 

1)   dorobkiem naukowym kandydata i jego bieżącą aktywnością naukową; 

[2)   zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin naukowych;] 

<2) zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin nauki;> 

3)   zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych środowisk naukowych. 

2. W przypadku niepowołania przez Ministra kandydata na członka Rady Zespół 

Identyfikujący przedstawia Ministrowi nową kandydaturę spośród osób, o których mowa 

w ust. 1. 

[3. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

wyłaniania kandydatów na członków Rady, kierując się potrzebą zapewnienia 

zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin naukowych i różnych rodzajów jednostek 

naukowych.] 

<3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady, kierując 
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się potrzebą zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin nauki 

i różnych rodzajów podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.> 

 

Art. 15. 

1. W skład Rady wchodzi dwudziestu czterech członków powoływanych przez Ministra 

spośród kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący. 

2. Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana połowy składu Rady. 

3. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie kolejne 

kadencje. 

4. Członkiem Rady może być osoba, która: 

1)   posiada co najmniej stopień naukowy doktora; 

2)   korzysta z pełni praw publicznych; 

3)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 

4)   nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do 

drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub 

Koordynatorami Dyscyplin; 

5)   nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub 

Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na 

jej prawa i obowiązki. 

[5. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Zespole Identyfikującym, w 

Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych i Komitecie Polityki Naukowej, o których 

mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, oraz w 

organach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.] 

<5. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Zespole Identyfikującym, 

Komisji Ewaluacji Nauki i Komitecie Polityki Naukowej, o których mowa w ustawie 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz w organach 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej.> 

6. Członkiem Rady nie może być również osoba pełniąca funkcję: 

[1)   rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;] 

<1) rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni;> 
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2)   dyrektora instytutu naukowego, pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii 

Nauk albo instytutu badawczego; 

3)   Prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk albo Polskiej Akademii 

Umiejętności; 

[4)   przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 

albo Rady Głównej Instytutów Badawczych; 

5)   członka Państwowej Komisji Akredytacyjnej.] 

<4) przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo Rady 

Głównej Instytutów Badawczych; 

5) członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.> 

 

Art. 17. 

1. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków. 

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na 2 miesiące. 

3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, na wniosek 

Dyrektora lub co najmniej jedenastu członków Rady w terminie 2 tygodni od dnia 

otrzymania wniosku. 

4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół zawierający: listę uczestników posiedzenia, 

przebieg obrad, treść uchwał i liczbę oddanych głosów. Przewodniczący Rady przekazuje 

Ministrowi, na jego wniosek, kopię protokołu z posiedzenia Rady. 

5. Rada wydaje opinie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy liczby członków Rady. 

6. Projekty opinii przygotowują komisje Rady powołane przez przewodniczącego Rady 

spośród jej członków. 

7. Komisje Rady mogą zasięgać opinii ekspertów. 

8. Szczegółowy tryb działania Rady, wyboru przewodniczącego oraz powoływania komisji 

Rady określa regulamin ustanowiony przez Radę. 

9. Do przewodniczącego i członków Rady stosuje się przepis art. 13 ust. 2. 

[10. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady, mając na uwadze 

zakres wykonywanych przez nich zadań oraz znaczenie tych zadań dla efektywnego 

funkcjonowania Centrum.] 
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<10. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz 

członków Rady, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań oraz 

znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Centrum.> 

 

Art. 20. 

1. Do zadań Centrum należy: 

1)   finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie: 

a)  projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury 

naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, 

b)  niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych 

projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw 

międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo 

projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły 

badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, 

[c)  projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę 

naukową, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego 

lub powołanie nowego zespołu naukowego,] 

<c) projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców 

w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym mających na celu stworzenie 

unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu 

naukowego,> 

d)  stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 

e)  projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu 

realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych 

dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których 

efektem mogą być odkrycia naukowe; 

2)   finansowanie badań naukowych innych niż wymienione w pkt 1, nienależących do 

zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 

3)   nadzór nad realizacją badań naukowych, o których mowa w pkt 1 i 2; 

4)   współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań 

podstawowych, w tym określonej w pkt 1 lit. b; 
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5)   upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum 

konkursach, o których mowa w ust. 2; 

6)   inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków 

pochodzących spoza budżetu państwa; 

[7)   wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, ważnych dla rozwoju badań 

podstawowych, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury 

narodowej.] 

<7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, ważnych dla rozwoju 

badań podstawowych, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych 

dla kultury narodowej, przy zapewnieniu środków finansowych na realizację 

tych zadań;> 

<8) finansowanie nagrody Narodowego Centrum Nauki przyznawanej zgodnie 

z regulaminem określonym przez Radę i zatwierdzonym przez Ministra.> 

2. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są kwalifikowane do finansowania w drodze 

konkursów. 

3. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Centrum może współpracować z 

podmiotami krajowymi i zagranicznymi. 

[4. Centrum przeznacza nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na 

wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową. 

5. Centrum, za zgodą Ministra, może zlecać wykonywanie zadań w zakresie wspierania badań 

podstawowych podmiotom działającym na rzecz nauki.] 

<4. Centrum przeznacza nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na 

wsparcie rozwoju młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

5. Centrum, za zgodą Ministra, może zlecać wykonywanie zadań w zakresie wspierania 

badań podstawowych jednostkom organizacyjnym działającym na rzecz 

upowszechniania nauki.> 

6. Centrum może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460, 1475 i 2433). 

7. W zakresie realizacji programów, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
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perspektywie finansowej 2014-2020, Centrum może wykonywać również inne zadania niż 

wskazane w ust. 1. 

Art. 23. 

1. Rada dokonuje wyboru Koordynatorów Dyscyplin w drodze konkursu. 

2. Informację o ogłoszonym konkursie Rada przekazuje niezwłocznie Ministrowi. 

3. Do kandydatów na Koordynatorów Dyscyplin stosuje się przepisy art. 4 ust. 4 pkt 1, 2, 4 i 

5. 

4. Koordynatorzy Dyscyplin są zatrudniani przez Dyrektora na podstawie umowy o pracę na 

czas określony, nie dłuższy niż 4 lata. 

[5. Zatrudnienia na stanowisku Koordynatora Dyscyplin nie można łączyć z zatrudnieniem w 

jednostce naukowej.] 

<5. Zatrudnienia na stanowisku Koordynatora Dyscyplin nie można łączyć 

z zatrudnieniem w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.> 

6. Rada określi regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin oraz sposób 

dokumentowania spełniania wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji 

zawodowych kandydatów. 

[Art. 27. 

1. W konkursie na realizację projektu badawczego mogą brać udział podmioty, o których 

mowa w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przystępując do konkursu, przedstawiają oświadczenie 

o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł. 

3. W przypadku skierowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę 

fizyczną Dyrektor wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o 

realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot, 

o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki. Środki finansowe są przyznawane podmiotowi zatrudniającemu tę 

osobę. 

4. Dyrektor, na wniosek kierownika projektu badawczego, może wyrazić zgodę na zmianę 

podmiotu realizującego projekt po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez podmiot, o 

którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki, realizujący projekt i podmiot przejmujący realizację projektu. 

Art. 28. 
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1. W konkursach na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora mogą brać udział osoby rozpoczynające karierę naukową. 

2. Środki finansowe są przyznawane podmiotowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w którym osoba, o 

której mowa w ust. 1, prowadzi działalność naukową.] 

 

<Art. 27. 

1. W konkursie na realizację projektu badawczego mogą brać udział: 

1) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

2) grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty, 

o których mowa w pkt 1, albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co 

najmniej jeden przedsiębiorca; 

3) centra naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); 

4) centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o Polskiej Akademii Nauk; 

5) biblioteki naukowe; 

6) przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141); 

7) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) osoby fizyczne; 

9) przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż 

określone w pkt 1–7. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przystępując do konkursu, przedstawiają 

oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków 

pochodzących z innych źródeł. 

3. W przypadku skierowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez 

osobę fizyczną Dyrektor wydaje decyzję o przyznaniu środków finansowych 

podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–7 i 9, wskazanemu we wniosku jako 

podmiot realizujący, który zobowiązany jest zatrudnić wnioskodawcę. 
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4. Dyrektor, na wniosek kierownika projektu badawczego, może wyrazić zgodę na 

zmianę podmiotu realizującego projekt po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku 

przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–7 i 9, realizujący projekt i podmiot 

przejmujący realizację projektu. 

Art. 28. 

1. W konkursach na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora mogą brać udział młodzi naukowcy w rozumieniu art. 360 

ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

2. Środki finansowe są przyznawane podmiotowi, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1–

7 i 9, w którym osoba, o której mowa w ust. 1, prowadzi działalność naukową.”; 

 

Art. 30. 

1. Przy ocenie wniosków składanych w konkursach na realizację projektów badawczych 

uwzględnia się: 

1)   poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji; 

2)   nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane; 

3)   osiągnięcia naukowe zespołu wykonawców; 

4)   zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań; 

5)   wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej; 

[6)   ocenę wykonania przez wnioskodawcę projektów badawczych uprzednio 

finansowanych ze środków finansowych na naukę.] 

<6) ocenę wykonania przez wnioskodawcę projektów badawczych uprzednio 

finansowanych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 

pkt 12 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.> 

2. Rada może dla danego konkursu określić dodatkowe kryteria, poza określonymi w ust. 1. 

3. Dyrektor określa szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów. 

 

Art. 31. 

Koordynator Dyscyplin zamieszcza na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji 

Publicznej informacje o wnioskach złożonych w konkursach na realizację projektów 

badawczych i wynikach tych konkursów zawierające: 

1)   tytuł złożonego wniosku; 
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[2)   imię i nazwisko kierownika projektu badawczego oraz nazwę podmiotu, o którym 

mowa w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

będącego wnioskodawcą;] 

<2) imię i nazwisko kierownika projektu badawczego oraz nazwę albo imię 

i nazwisko podmiotu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, będącego wnioskodawcą;> 

3)   pozycję na liście rankingowej uzyskaną przez projekt badawczy skierowany do 

finansowania; 

4)   wysokość środków finansowych proponowanych do przyznania na poszczególny 

projekt badawczy przez Koordynatora Dyscyplin i przyznanych przez Dyrektora [.] 

<;> 

<5) nazwę podmiotu realizującego, który zobowiązany jest zatrudnić wnioskodawcę – 

w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną.> 

 

Art. 33. 

[1. Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania środków finansowych na badania zakwalifikowane 

do finansowania w drodze konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2, w tym promesy 

finansowania, o której mowa w art. 27 ust. 3, są podejmowane przez Dyrektora w drodze 

decyzji w terminie 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków.] 

<1. Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania środków finansowych na badania 

zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursów, o których mowa w art. 20 

ust. 2, są podejmowane przez Dyrektora w drodze decyzji w terminie 6 miesięcy od 

upływu terminu składania wniosków.> 

2. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych 

wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia decyzji Dyrektora. 

3. Komisja Odwoławcza Rady rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 

miesięcy od dnia złożenia odwołania. 

4. Jeżeli przepisy ustawy albo przepisy odrębne nie stanowią inaczej, do postępowań w 

sprawie przyznania środków finansowych na badania zakwalifikowane do finansowania w 

drodze konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), z wyłączeniem art. 10, art. 13, art. 14, art. 
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28, art. 31, art. 56, art. 61 § 4, art. 63, art. 64, art. 75-103, art. 107, art. 114-122 oraz art. 

123. 

5. Na decyzję Komisji Odwoławczej Rady przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

 

Art. 34. 

[1. Dyrektor zawiera z podmiotem, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w którym projekt badawczy ma być 

realizowany, i z kierownikiem projektu badawczego umowę o realizację i finansowanie 

tego projektu.] 

<1. Dyrektor zawiera z podmiotem, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1–7 i 9, 

w którym projekt badawczy ma być realizowany, i z kierownikiem projektu 

badawczego umowę o realizację i finansowanie tego projektu.> 

2. W umowie określa się w szczególności: 

1)   zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji; 

2)   wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i 

tryb ich przekazania przez Centrum; 

3)   sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, 

zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej; 

4)   wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie 

wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu 

międzynarodowym; 

5)   sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu 

badawczego; 

6)   sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego; 

7)   sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego; 

8)    warunki rozwiązania umowy. 

3. Nadzór nad realizacją projektów badawczych obejmuje: 

1)   ocenę raportów okresowych z realizacji projektów badawczych; 

[2)   kontrolę w siedzibie podmiotu, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, przez wyznaczony przez Dyrektora 

zespół kontrolujący;] 

<2) kontrolę w siedzibie podmiotu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1–7 i 9, przez 

wyznaczony przez Dyrektora zespół kontrolujący;> 
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3)   uprawnienia Dyrektora do wstrzymania finansowania projektu badawczego, w 

przypadku wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych niezgodnie z 

umową lub nieosiągnięcia wyników zaplanowanych na danym etapie realizacji 

projektu badawczego do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości; 

4)   uprawnienia Dyrektora do przerwania finansowania projektu badawczego w 

przypadku wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych niezgodnie z 

umową lub nieterminowego albo nienależytego wykonywania umowy, w tym w 

szczególności stwierdzenia, na podstawie opinii Rady, zmniejszenia zakresu 

rzeczowego realizowanego projektu badawczego. 

[4. Dyrektor dokonuje rozliczenia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego 

finansowanego przez Centrum po przyjęciu sprawozdania finansowego przedłożonego 

przez podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki, oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej 

projektu dokonanej przez Zespół Ekspertów oraz Radę.] 

<4. Dyrektor dokonuje rozliczenia umowy o realizację i finansowanie projektu 

badawczego finansowanego przez Centrum po przyjęciu sprawozdania finansowego 

przedłożonego przez podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1–7 i 9, oraz po 

uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej projektu dokonanej przez Zespół 

Ekspertów oraz Radę.> 

5. Dla projektów badawczych o całkowitej wartości przekraczającej kwotę określoną przez 

Radę, odpowiednio do przedmiotu i kosztochłonności badań Dyrektor zleca 

przeprowadzenie zewnętrznego audytu ich wykonania. 

 

Art. 35. 

[1. Dyrektor zawiera umowę z podmiotem, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w którym prowadzi działalność 

naukową osoba, której przyznano stypendium doktorskie lub środki na staż po uzyskaniu 

stopnia naukowego doktora.] 

<1. Dyrektor zawiera umowę z podmiotem, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1–7 i 9, 

w którym prowadzi działalność naukową osoba, której przyznano stypendium 

doktorskie lub środki na staż po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.> 
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2. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się termin i warunki jej wykonania, wysokość 

przyznanych środków finansowych oraz warunki ich przekazywania i rozliczania przez 

Centrum. 

3. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności naukowej przez osobę, o której mowa 

w ust. 1, w okresie objętym umową, Dyrektor wstrzymuje dalsze finansowanie. 

 

[Art. 36. 

1. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w wyniku prac 

lub zadań finansowanych przez Centrum, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo 

prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru 

przemysłowego przysługują podmiotowi, któremu Dyrektor przyznał środki finansowe, 

chyba że umowa między Centrum a podmiotem otrzymującym środki finansowe albo 

decyzja o przyznaniu środków stanowią inaczej. 

2. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji zadań 

finansowanych przez Centrum stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 

650). 

3. Do wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych, uzyskanych przez 

pracownika uczelni publicznej w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w 

tej uczelni stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398 i 650). 

4. Do wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych, uzyskanych przez 

pracownika instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk w ramach wykonywania 

obowiązków ze stosunku pracy w tym instytucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201).] 

 

<Art. 36. 

1. W przypadku wyników: 

1) badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem 

przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą 

i wyprowadzoną odmianą rośliny, 

2) prac rozwojowych 
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– powstałych w ramach prac lub zadań finansowanych przez Centrum oraz know-

-how związanego z tymi wynikami, prawo do uzyskania patentu na wynalazek 

albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru 

przemysłowego lub układu scalonego oraz prawa do ochrony wyhodowanej albo 

odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny przysługuje 

podmiotowi, któremu Dyrektor przyznał środki finansowe, chyba że umowa 

między Centrum a podmiotem otrzymującym środki finansowe albo decyzja 

o przyznaniu środków stanowi inaczej. 

2. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji zadań 

finansowanych przez Centrum stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). 

3. Do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układu 

scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, 

uzyskanych przez pracownika uczelni publicznej w ramach wykonywania 

obowiązków ze stosunku pracy w tej uczelni stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

4. Do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układu 

scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, 

uzyskanych przez pracownika instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk 

w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tym instytucie stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1869 i 2201).”; 

Art. 37. 

1. Za pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc publiczna w związku z realizacją 

zadań, o których mowa w art. 20. 

2. [Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 

udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum, w tym:] 

<Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem 

Centrum, w tym:> 

1)   przeznaczenie pomocy, 

2)   rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, 

3)   sposób kumulowania pomocy, 
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4)   maksymalne wielkości pomocy 

- z uwzględnieniem wymagań dotyczących dopuszczalnej pomocy publicznej określonych 

w przepisach prawa wspólnotowego oraz celów polityki naukowej państwa. 

 

Art. 43. 

1. Minister sprawuje nadzór nad działalnością Centrum pod względem legalności, 

gospodarności, rzetelności i celowości. 

2. W ramach nadzoru Minister: 

[1)   sprawuje kontrolę finansową nad Centrum na zasadach określonych w art. 31 ust. 1 i 

2 i art. 31b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz na 

zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej;] 

<1) dokonuje kontroli, o której mowa w art. 427 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;> 

2)   zatwierdza projekt rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w 

układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na 2 kolejne lata; 

3)   zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Centrum; 

4)   przyjmuje sprawozdanie z działalności Centrum przedstawione przez Dyrektora; 

5)   dokonuje oceny działalności Centrum na podstawie sprawozdania, o którym mowa w 

pkt 4; 

6)   może żądać wglądu do wszystkich dokumentów Centrum. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, Dyrektor przedkłada Ministrowi żądaną 

dokumentację nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. 

 

<Art. 43a. 

1. Działalność Centrum podlega audytowi zewnętrznemu w zakresie prawidłowości 

realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także 

funkcjonowania kontroli zarządczej. 

2. Audyt przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata. 

3. Audyt obejmuje działalność Centrum w roku kalendarzowym z okresu, o którym 

mowa w ust. 2.> 

 

 

 



- 454 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736) 

 

Art. 2. 

1. Do podstawowej działalności instytutu należy: 

1)   prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; 

2)   przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb 

praktyki; 

3)   wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 

2. W związku z prowadzoną działalnością podstawową instytut może: 

1)   upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych; 

2)   wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie 

prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych; 

3)   opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i 

techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i 

prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej 

nauki i techniki; 

4)   prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną; 

5)   prowadzić i rozwijać bazy danych związane z przedmiotem działania instytutu; 

6)   prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, 

wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także 

wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw; 

7)   wytwarzać w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami 

rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzić 

walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury; 

8)   prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi 

i pracami rozwojowymi. 

[3. Instytut, poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, może prowadzić: 

1)   studia podyplomowe i doktoranckie, związane z prowadzonymi przez instytut 

badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, jeżeli posiada uprawnienia do 

nadawania stopni naukowych oraz odpowiednie zaplecze i warunki materialno-

techniczne; 

2)   inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające.] 

<3. Instytut, poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, może prowadzić: 
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1) kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych, związane 

z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, 

2) inne formy kształcenia 

– na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. …).> 

4. Instytut może prowadzić działalność inną niż wymieniona w ust. 1-3. Działalność ta jest 

wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa 

w ust. 1-3. 

[Art. 3. 

Instytut prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych 

uczestniczy w systemie ochrony zdrowia.] 

<Art. 3. 

Instytut prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk medycznych 

uczestniczy w systemie ochrony zdrowia.> 

 

Art. 5. 

[1. Rada Ministrów tworzy instytut, w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra 

właściwego ze względu na planowaną działalność instytutu, złożony po zasięgnięciu opinii 

ministra właściwego do spraw nauki.] 

<1. Rada Ministrów tworzy instytut, w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra 

właściwego ze względu na planowaną działalność instytutu, złożony po zasięgnięciu 

opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.> 

2. Rozporządzenie o utworzeniu instytutu określa przedmiot i zakres działania instytutu, jego 

nazwę i siedzibę oraz składniki majątkowe, w tym tytuł prawny do gruntów oraz 

budynków i urządzeń trwale z nimi związanych. 

3. Ministrem nadzorującym instytut jest minister wskazany w rozporządzeniu Rady 

Ministrów, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "ministrem nadzorującym". 

4. W akcie o utworzeniu instytutu wskazuje się mienie, w które wyposaża się instytut. Akt ten 

wskazuje także formę i sposób tego wyposażenia. 

 

Art. 7. 

1. Instytut może zostać połączony z innym instytutem, podzielony, zreorganizowany, 

przekształcony w instytucję gospodarki budżetowej działającą na podstawie ustawy z dnia 
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27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. 

poz. 62) lub zlikwidowany, jeżeli minister nadzorujący uzna, że łączenie, podział, 

reorganizacja, przekształcenie lub likwidacja instytutu są uzasadnione merytorycznie, 

organizacyjnie i finansowo, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

2. Łączenie, podział, reorganizacja lub likwidacja instytutu może nastąpić również na 

wspólny wniosek rady naukowej i dyrektora instytutu po zasięgnięciu opinii zakładowych 

organizacji związkowych złożony ministrowi nadzorującemu. 

[3. Rada Ministrów na wniosek ministra nadzorującego, złożony po zasięgnięciu opinii 

ministra właściwego do spraw nauki, w drodze rozporządzenia, dokonuje połączenia, 

podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji instytutu.] 

<3. Rada Ministrów na wniosek ministra nadzorującego, złożony po zasięgnięciu opinii 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze 

rozporządzenia, dokonuje połączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia lub 

likwidacji instytutu.> 

3a. W przypadku reorganizacji instytutu polegającej na zmianie przedmiotu lub zakresu jego 

działania minister nadzorujący może odwołać dotychczasowego dyrektora. Przepis art. 6 

ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

4. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie niniejszej ustawy. 

5. Do utworzenia instytucji gospodarki budżetowej, poprzez przekształcenie, o którym mowa 

w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

Art. 9. 

1. Instytut, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, może być: 

1)   przekształcony w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk - po podjęciu uchwały w 

tej sprawie przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, w trybie określonym w art. 44 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1869 i 2201); 

[2)   włączony do uczelni publicznej - po uzgodnieniu z właściwymi organami uczelni;] 

3)   włączony do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk - po uzgodnieniu z 

dyrektorem tego instytutu naukowego oraz z Prezesem Polskiej Akademii Nauk. 

<1a. Instytut badawczy może być włączony do uczelni publicznej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce.> 
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2. Przekształcenie instytutu w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub jego włączenie 

do uczelni publicznej albo do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk dokonuje 

Rada Ministrów z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra nadzorującego, po 

uprzednim zasięgnięciu opinii dyrektora lub rady naukowej instytutu przekształcanego lub 

włączanego. 

3. Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego instytutu: 

1)   przekształconego w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub włączonego do 

takiego instytutu - następuje na wniosek dyrektora instytutu naukowego Polskiej 

Akademii Nauk; 

2)   włączonego do uczelni publicznej - następuje na wniosek rektora tej uczelni. 

[4. Do instytutu przekształconego w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, włączonego do 

uczelni publicznej lub do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk stosuje się 

odpowiednio przepisy o łączeniu instytutów.] 

<4. Do instytutu przekształconego w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub 

włączonego do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk stosuje się odpowiednio 

przepisy o łączeniu instytutów.> 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i szczegółowe warunki oraz 

tryb przekształcania i włączania instytutów, w tym: 

1)   komisyjny tryb ustalenia stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego instytutu, 

2)   uregulowanie zobowiązań, 

3)   zabezpieczenie roszczeń pracowniczych, 

4)   zagospodarowanie mienia 

- mając na celu zwiększanie potencjału badawczego oraz poprawę jakości prowadzonych 

badań naukowych i prac rozwojowych, a także racjonalne gospodarowanie środkami 

finansowymi oraz majątkiem instytutu. 

 

Art. 12. 

1. Instytut może podlegać komercjalizacji. 

2. (uchylony). 

3. Do komercjalizacji instytutu stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055), z 

zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 
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4. Komercjalizację instytutu poprzedza postępowanie przygotowawcze mające na celu ocenę 

celowości oraz warunków jego komercjalizacji. 

[5. Decyzję o komercjalizacji instytutu może podjąć minister nadzorujący w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw nauki, z inicjatywy własnej lub na wniosek dyrektora, po 

zasięgnięciu opinii rady naukowej.] 

<5. Decyzję o komercjalizacji instytutu może podjąć minister nadzorujący 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, 

z inicjatywy własnej lub na wniosek dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady 

naukowej.> 

6. Do pracowników instytutu przekształconego w spółkę handlową stosuje się art. 23
1
 

Kodeksu pracy. 

Art. 13. 

1. W spółce handlowej powstałej w wyniku przekształcenia instytutu, która kontynuuje 

dotychczasową działalność, można powołać radę naukową spółki. 

2. Do rady naukowej spółki należy: 

1)   przedkładanie zarządowi spółki propozycji perspektywicznych kierunków działalności 

naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej; 

[2)   przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o 

nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;] 

3)   opiniowanie kierunkowych planów tematycznych i finansowych spółki; 

4)   opiniowanie regulaminu organizacyjnego spółki. 

3. Do rady naukowej spółki stosuje się art. 30 ust. 3-5 oraz art. 31 i 32. 

 

Art. 15. 

1. Aparatura badawcza i księgozbiory, które zostały zakupione ze środków publicznych, są 

wyłączone z postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i podlegają przekazaniu 

innemu instytutowi. Pozostała aparatura badawcza i księgozbiory mogą być wyłączone z 

postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i podlegać przekazaniu innemu 

instytutowi. 

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji ministra nadzorującego. 

W decyzji wskazuje się instytut właściwy do przekazania oraz tryb i warunki tego 

przekazania. 
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3. [Prawo do patentu na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji 

wzoru przemysłowego, którego właścicielem jest instytut podlegający likwidacji lub 

instytut, w stosunku do którego może być ogłoszona upadłość, jest wyłączone z 

postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego oraz podlega przekazaniu innemu 

instytutowi w trybie i na warunkach określonych w decyzji ministra nadzorującego]. 

<Prawo do patentu na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo 

z rejestracji wzoru przemysłowego lub układu scalonego oraz prawa do ochrony 

wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny, 

którego właścicielem jest instytut podlegający likwidacji lub instytut, w stosunku do 

którego może być ogłoszona upadłość, jest wyłączone z postępowania likwidacyjnego 

lub upadłościowego oraz podlega przekazaniu innemu instytutowi w trybie i na 

warunkach określonych w decyzji ministra nadzorującego.> Decyzja określa sposób i 

warunki rozporządzania prawem oraz jego wykorzystania do celów komercyjnych. 

 

Art. 16. 

1. Mienie instytutu obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 

2. Organ wskazany w akcie o utworzeniu instytutu wyposaża tworzony instytut w 

nieruchomości Skarbu Państwa. Na wyposażenie instytutu tworzonego z połączenia kilku 

instytutów przeznacza się nieruchomości stanowiące własność lub użytkowanie wieczyste 

gruntów łączonych instytutów; na jego wyposażenie mogą być również przeznaczone 

nieruchomości Skarbu Państwa. 

3. Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać instytutom 

nieruchomości w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i 50). 

4. Gospodarowanie mieniem instytutu odbywa się zgodnie z zasadami legalności, rzetelności, 

celowości, gospodarności i oszczędności. 

[5. W przypadku likwidacji instytutu, o której mowa w art. 7 ust. 1, jego majątek, po 

zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością Skarbu Państwa. O przeznaczeniu 

majątku decyduje minister nadzorujący w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem art. 15.] 

<5. W przypadku likwidacji instytutu, o której mowa w art. 7 ust. 1, jego majątek, po 

zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością Skarbu Państwa. O przeznaczeniu 

majątku decyduje minister nadzorujący w porozumieniu z ministrem właściwym do 



- 460 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych, z zastrzeżeniem art. 15.> 

Art. 17. 

[1. Do czynności prawnych dotyczących składników aktywów trwałych, w zakresie 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, nie stosuje się przepisów 

art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. poz. 2259, z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 538).] 

<1. Do czynności prawnych dotyczących składników aktywów trwałych, w zakresie 

komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how 

związanego z tymi wynikami, nie stosuje się przepisów art. 38–41 ustawy z dnia 

16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1182).> 

2. Instytut sprzedaje innym podmiotom, na podstawie umów prawa cywilnego, składniki 

aktywów trwałych w drodze publicznego przetargu na zasadach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o 

przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2152). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

[5. Instytut może w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, 

prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz 

pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, za zgodą ministra 

nadzorującego, tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w 

takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.] 

<5. Instytut może w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych 

oraz know-how związanego z tymi wynikami, a także w celu prowadzenia działań 

z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków 

finansowych na działalność statutową, za zgodą ministra nadzorującego, tworzyć 

spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz 

osiągać przychody z tego tytułu.> 

5a. W przypadku utworzenia przez instytut spółki kapitałowej, o której mowa w ust. 5, w celu 

realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania nią, a także 

obejmowania lub nabywania akcji i udziałów w takich spółkach, minister nadzorujący 
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przed wydaniem zgody, o której mowa w ust. 5, zasięga opinii ministra właściwego do 

spraw nauki. 

6. Przedmiot działalności spółki, o której mowa w ust. 5, musi być związany z prowadzonymi 

przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, o których mowa w art. 2 

ust. 1-3. 

7. Instytut jest obowiązany uzyskać zgodę ministra nadzorującego na wykonywanie praw z 

tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 5. 

8. Czynności prawne dokonane z naruszeniem przepisów określonych w ust. 1-7 są nieważne. 

 

Art. 18. 

1. Instytut występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek. 

2. Instytut pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów. 

3. Instytut odpowiada za swoje zobowiązania. 

4. Instytut nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa ani innych osób prawnych. Skarb 

Państwa nie odpowiada za zobowiązania instytutu, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Niewykonane zobowiązania likwidowanego instytutu, uczestniczącego w systemie ochrony 

zdrowia lub instytutu nieprowadzącego działalności gospodarczej, obciążają Skarb 

Państwa. 

6. Dyrektor w ramach możliwości finansowych ustala wielkość środków na wynagrodzenia. 

7. Instytut osiąga przychody w związku z prowadzoną działalnością określoną w art. 2, w tym 

ze sprzedaży: 

[1)   wyników badań naukowych i prac rozwojowych; 

2)   patentów, praw ochronnych oraz licencji na stosowanie wynalazków i wzorów 

użytkowych;] 

<1) wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego 

z tymi wynikami; 

2) patentów, praw ochronnych oraz licencji na stosowanie wynalazków, wzorów 

użytkowych, topografii układów scalonych oraz wyhodowanej albo odkrytej 

i wyprowadzonej odmiany rośliny;> 

3)   prac wdrożeniowych, w tym nadzoru autorskiego; 

4)   produkcji urządzeń i aparatury oraz innej produkcji lub usług. 

[8. Instytut osiąga przychody z dotacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) i ustawy z dnia 27 
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sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 9 i art. 21 ust. 6, oraz z 

innych źródeł.] 

<8. Instytut osiąga przychody z subwencji i dotacji na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 9 i art. 21 ust. 6, 

oraz z innych źródeł.> 

9. Łączna kwota dotacji przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji 

realizowanej przez instytut może wynosić do 100% planowanej wartości kosztorysowej 

inwestycji. 

10. Podstawą gospodarowania środkami, o których mowa w ust. 7 i 8, jest roczny plan 

finansowy. 

11. Roczny plan finansowy obejmuje: 

1)   przychody własne; 

2)   dotacje z budżetu państwa; 

3)   koszty, w tym: 

a)  wynagrodzenia i naliczane od nich składki, 

b)  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, 

c)  koszty majątkowe. 

12. Roczny plan finansowy ustala dyrektor instytutu po zasięgnięciu opinii rady naukowej. 

13. Sprawozdanie finansowe instytutu zatwierdza minister nadzorujący instytut. 

 

Art. 21. 

1. Instytut może otrzymać status państwowego instytutu badawczego, jeżeli zaistnieje 

potrzeba zlecenia mu zadań, o których mowa w art. 22 pkt 2, do wykonywania w sposób 

ciągły. 

[2. Status państwowego instytutu badawczego może być nadany instytutowi na wniosek 

ministra nadzorującego, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw nauki oraz 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się ocenę dotychczasowej działalności 

instytutu dokonaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych działający na 

podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki, zwany dalej "Komitetem", ze 

szczególnym uwzględnieniem informacji o prowadzonych badaniach naukowych i pracach 

rozwojowych oraz o ich wynikach, liczbie zatrudnionych pracowników i ich 
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kwalifikacjach oraz o stanie majątkowym tego instytutu umożliwiającym właściwą 

realizację zadań.] 

<2. Status państwowego instytutu badawczego może być nadany instytutowi na wniosek 

ministra nadzorującego, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się ocenę dotychczasowej działalności 

instytutu dokonaną przez Komisję Ewaluacji Nauki działającą na podstawie 

przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną dalej „Komisją”, ze szczególnym 

uwzględnieniem informacji o prowadzonych badaniach naukowych i pracach 

rozwojowych oraz o ich wynikach, liczbie zatrudnionych pracowników i ich 

kwalifikacjach oraz o stanie majątkowym tego instytutu umożliwiającym właściwą 

realizację zadań.> 

4. Państwowy instytut badawczy, na zasadzie wyłączności, używa w nazwie określenia 

"Państwowy Instytut Badawczy". 

5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje instytutowi status państwowego 

instytutu badawczego, uwzględniając w szczególności wymagania, o których mowa w art. 

4, oraz określając zakres zadań tego instytutu, źródła finansowania i wskazując 

dysponentów środków budżetowych przeznaczonych na realizację tych zadań. 

6. Państwowy instytut badawczy otrzymuje dotację celową na finansowanie realizacji 

zleconych zadań. Wysokość dotacji jest określana w ustawie budżetowej, na wniosek 

właściwych dysponentów części budżetowych. 

7. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może pozbawić instytut statusu państwowego 

instytutu badawczego, jeżeli ustały przyczyny uzasadniające nadanie tego statusu albo gdy 

instytut nie wykonuje zleconych mu zadań, mając na uwadze zapewnienie ciągłości 

działania instytutu i jego prawidłowej gospodarki. 

 

Art. 24. 

1. Dyrektor: 

1)   ustala plany działalności instytutu; 

2)   realizuje politykę kadrową; 

3)   zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego 

zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4; 
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4)   odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu; 

5)   reprezentuje instytut; 

<5a) tworzy szkoły doktorskie;> 

6)   podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw 

należących do zakresu działania rady naukowej. 

1a. Dyrektor, po zaopiniowaniu przez radę naukową, ustala regulamin zarządzania prawami 

autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który określa w 

szczególności: 

1)   prawa i obowiązki instytutu, pracowników oraz doktorantów w zakresie ochrony i 

korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej; 

2)   zasady wynagradzania twórców; 

3)   zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym 

pracownikiem instytutu a tym instytutem; 

4)   zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

oraz know-how związanego z tymi wynikami; 

5)   zasady korzystania z majątku instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-

badawczych. 

2. Minister nadzorujący powołuje i odwołuje dyrektora. 

2a. (uchylony). 

3. Minister nadzorujący w akcie o powołaniu dyrektora określa także wysokość jego 

wynagrodzenia. 

4. (uchylony). 

4a. (uchylony). 

5. (uchylony). 

5a. (uchylony). 

6. Dyrektorem może być osoba, która: 

1)   posiada co najmniej stopień naukowy doktora; 

2)   korzysta z pełni praw publicznych; 

3)   posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi; 

4)   (uchylony); 
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5)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

Art. 29. 

1. Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym 

instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry 

naukowej i badawczo-technicznej. 

2. Do zadań rady naukowej należy: 

1)   uchwalanie statutu; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)   opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, 

sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w 

regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych; 

4a)  (uchylony); 

5)   opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac 

rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z 

wykonania zadań; 

6)   zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i 

wdrożeniowej; 

7)   opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub 

reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi; 

8)   opiniowanie regulaminu organizacyjnego; 

9)   opiniowanie rocznego planu finansowego; 

10)  opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych; 

11)  opiniowanie podziału zysku instytutu; 

12)  opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-

technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego 

tych pracowników; 

13)  opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych; 

[14)  przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o 

nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień; 
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15)  wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub 

profesora nadzwyczajnego; 

16)  opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i 

doktoranckich;] 

<14) przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia 

doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień; 

15) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora 

instytutu; 

16) ustalanie programów studiów podyplomowych i programów kształcenia 

w szkołach doktorskich, prowadzonych przez instytut;> 

17)  opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 

oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych; 

18)  przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po 

ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, z 

uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475); 

[19)  podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając 

informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;] 

<19) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form 

kształcenia, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;> 

20)  występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 

22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie 

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu 

innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w 

art. 2 ust. 3 pkt 2. 

3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 12 i 13, mają członkowie rady 

naukowej posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy. 
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4. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 14, mają członkowie rady naukowej 

posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. 

5. Rada naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach 

dotyczących działalności instytutu. 

6. Rada naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 4, 5, 7, 9-13, w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni. 

Art. 33. 

1. Instytuty mogą utworzyć Radę Główną Instytutów Badawczych jako wybieralny organ 

przedstawicielski tych instytutów. 

2. Rada Główna Instytutów Badawczych działa na podstawie uchwalonego przez siebie 

regulaminu. 

3. Kadencja Rady Głównej Instytutów Badawczych trwa 3 lata. 

4. Rada Główna Instytutów Badawczych składa się z trzydziestu jeden członków 

wybieranych przez elektorów. 

5. Elektorzy wybierani są przez rady naukowe spośród pracowników tych instytutów. Rada 

naukowa instytutu, który zatrudnia do dwustu pięćdziesięciu pracowników, wybiera 

jednego elektora, a rada naukowa instytutu zatrudniającego powyżej dwustu 

pięćdziesięciu pracowników - dwóch elektorów. 

[6. Rada Główna Instytutów Badawczych opracowuje opinie i wnioski w sprawach polityki 

naukowej i naukowo-technicznej państwa oraz w sprawach warunków i zasad działania 

instytutów, które przedstawia w szczególności Radzie Ministrów, ministrowi właściwemu 

do spraw nauki oraz ministrom nadzorującym.] 

<6. Rada Główna Instytutów Badawczych opracowuje opinie i wnioski w sprawach 

polityki naukowej państwa oraz w sprawach warunków i zasad działania instytutów, 

które przedstawia w szczególności Radzie Ministrów, ministrowi właściwemu do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrom nadzorującym.> 

 

[Art. 34. 

1. Do kompetencji ministra właściwego do spraw nauki należy ocena poziomu naukowego 

instytutu i jakości prowadzonych w nim badań naukowych i prac rozwojowych oraz 

zgodności działalności instytutu z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 i 2. 

2. Podstawą oceny jest ewaluacja przeprowadzana przez Komitet, w trybie określonym w 

ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.] 
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<Art. 34. 

1. Do kompetencji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki należy 

ocena poziomu działalności naukowej instytutu oraz zgodności działalności instytutu 

z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 i 2. 

2. Podstawą oceny jest ewaluacja jakości działalności naukowej przeprowadzana przez 

Komisję, w trybie określonym w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce.> 

[Art. 37a. 

1. Minister nadzorujący może przyznać, na wniosek dyrektora zaopiniowany przez radę 

naukową, stypendium za wybitne osiągnięcia uczestnikowi studiów doktoranckich 

prowadzonych przez instytut badawczy posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe. 

2. Do przyznawania stypendium stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 

199c ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) w zakresie: 

1)   warunków przyznawania stypendium; 

2)   trybu składania wniosku do ministra nadzorującego; 

3)   wzoru wniosku. 

3. Stypendium za wybitne osiągnięcia jest finansowane z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister nadzorujący.] 

 

[Art. 43. 

1. Pracownikiem naukowym może być osoba zatrudniona na stanowisku: 

1)   profesora zwyczajnego; 

2)   profesora nadzwyczajnego; 

3)   profesora wizytującego; 

4)   adiunkta; 

5)   asystenta. 

2. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł 

naukowy profesora. 

3. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł 

naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień naukowy 

doktora. 
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4. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba, która jest 

pracownikiem innej instytucji, posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł 

naukowy profesora, lub na stałe zamieszkuje za granicą i posiada co najmniej stopień 

naukowy doktora. 

5. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy 

doktora. 

6. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy 

magistra lub równorzędny. 

7. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem. Kryteria i tryb 

przeprowadzania i ogłaszania konkursu określa statut instytutu. Ogłoszenie o konkursie 

zamieszcza się także na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w 

europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy 

naukowców. 

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się: 

1)   do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych; 

2)   w przypadku zatrudnienia na czas określony pracownika naukowego: 

a)  skierowanego do pracy na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją 

naukową, 

b)  na okres realizacji projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, 

finansowanego w trybie konkursowym ze środków finansowych na naukę lub 

środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej lub innych podmiotów 

przyznających grant, 

c)  na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas 

nie krótszy niż trzy lata.] 

<Art. 43. 

1. Pracownikiem naukowym może być osoba zatrudniona na stanowisku: 

1) profesora; 

2) profesora instytutu; 

3) adiunkta; 

4) asystenta. 

2. Na stanowisku profesora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora. 
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3. Na stanowisku profesora instytutu może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł 

profesora, stopień doktora habilitowanego lub stopień doktora, a w przypadku osoby 

na stałe zamieszkującej za granicą – co najmniej stopień doktora. 

4. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba posiadająca stopień doktora. 

5. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy 

magistra lub równorzędny. 

6. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem. Kryteria i tryb 

przeprowadzania i ogłaszania konkursu określa statut instytutu. Ogłoszenie 

o konkursie zamieszcza się także na stronie podmiotowej ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych 

naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców. 

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się: 

1) do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych; 

2) w przypadku zatrudnienia na czas określony pracownika naukowego: 

a) skierowanego do pracy na podstawie umowy zawartej z zagraniczną 

instytucją naukową, 

b) na okres realizacji projektu obejmującego badania naukowe lub prace 

rozwojowe, finansowanego w trybie konkursowym ze środków finansowych 

na szkolnictwo wyższe i naukę lub środków finansowych pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) lub z innych środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 

c) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na 

czas nie krótszy niż trzy lata.> 

 

Art. 44. 

1. Stosunek pracy z pracownikami naukowymi nawiązuje się na podstawie umowy o pracę, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

[2. Nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony na stanowisku profesora zwyczajnego 

lub profesora nadzwyczajnego z pracownikiem naukowym posiadającym tytuł naukowy 
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profesora może nastąpić na podstawie mianowania. Mianowania dokonuje dyrektor. 

Osobę pełniącą funkcję dyrektora na stanowisko profesora mianuje minister nadzorujący 

instytut.] 

<2. Nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony na stanowisku profesora lub 

profesora instytutu z pracownikiem naukowym posiadającym tytuł profesora może 

nastąpić na podstawie mianowania. Mianowania dokonuje dyrektor. Osobę pełniącą 

funkcję dyrektora na stanowisko profesora mianuje minister nadzorujący instytut.> 

3. Pracownicy naukowi podlegają okresowym ocenom dorobku naukowego i technicznego, 

dokonywanym przez radę naukową. Rada naukowa, dokonując oceny, uwzględnia w 

szczególności liczbę i jakość patentów, wdrożeń, publikacji naukowych oraz 

prowadzonych i planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych. 

4. Pracownicy naukowi podlegają ocenom okresowym nie rzadziej niż raz na 4 lata. Tryb 

oceny okresowej określa regulamin ustanowiony przez dyrektora. 

5. Do obowiązków pracownika naukowego należy realizacja zadań statutowych instytutu, w 

szczególności poprzez: 

1)   twórczą działalność naukową polegającą na rozwiązywaniu problemów naukowych; 

2)   wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych; 

3)   podnoszenie swoich kwalifikacji; 

4)   upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje oraz aktywny udział w 

życiu naukowym; 

5)   kształcenie kadry naukowej; 

6)   udział w pracach organizacyjnych instytutu związanych z prowadzonymi badaniami 

naukowymi lub pracami rozwojowymi oraz działalnością dydaktyczną lub 

artystyczną, a w instytucie nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony 

Narodowej - także udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ten instytut. 

6. Do pracowników zatrudnionych na stanowisku asystenta nie stosuje się przepisu ust. 5 pkt 

5. 

Art. 46. 

1. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego wygasa z mocy prawa w przypadku: 

1)   stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych 

dokumentów; 

2)   prawomocnego orzeczenia przez sąd utraty praw publicznych; 
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3)   prawomocnego orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego 

stanowiska, w przypadku gdy orzeczenie to dotyczy wykonywania obowiązków 

pracownika naukowego; 

4)   upływu trzymiesięcznego okresu nieobecności w pracy z powodu tymczasowego 

aresztowania; 

5)   odbywania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności; 

6)   upływu okresu mianowania; 

7)   śmierci pracownika naukowego. 

[2. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego zatrudnionego na stanowisku 

profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego wygasa z końcem roku, w którym 

ukończył on 70. rok życia.] 

<2. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego zatrudnionego na stanowisku 

profesora lub profesora instytutu wygasa z końcem roku, w którym ukończył on 70. 

rok życia.> 

3. Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza dyrektor. 

4. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego pełniącego funkcję dyrektora, z 

końcem roku, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się w stosunek pracy na 

podstawie umowy o pracę. 

Art. 54. 

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych 

orzekają: 

1)   w pierwszej instancji - komisja dyscyplinarna w instytucie w składzie trzech 

członków; 

[2)   w drugiej instancji - komisja dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i 

badawczo-technicznych instytutów przy ministrze właściwym do spraw nauki w 

składzie trzech członków.] 

<2) w drugiej instancji – komisja dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych 

i badawczo-technicznych instytutów przy ministrze właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki w składzie trzech członków.> 

2. W składzie orzekającym komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, co najmniej jeden z 

członków powinien posiadać tytuł zawodowy magistra prawa. 

3. Przewodniczącym składu orzekającego powinien być pracownik naukowy zatrudniony na 

stanowisku nie niższym niż obwiniony. 
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Art. 55. 

1. Komisja dyscyplinarna, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1, pochodzi z wyboru. Tryb 

wyboru określa statut instytutu. 

[2. Komisję dyscyplinarną, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, powołuje minister właściwy 

do spraw nauki.] 

<2. Komisję dyscyplinarną, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, powołuje minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.> 

3. Komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 54 ust. 1, są niezawisłe w zakresie 

orzekania. 

4. Komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 54 ust. 1, rozstrzygają samodzielnie 

wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie są związane rozstrzygnięciami innych 

organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz 

opinii komisji do spraw etyki w nauce, o której mowa w ust. 5. 

5. W sprawach naruszeń dyscyplinarnych, które stanowią naruszenie zasad etyki w nauce, w 

szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 pkt 1-4, komisja dyscyplinarna 

może zwrócić się o wydanie opinii do komisji do spraw etyki w nauce, o której mowa w 

art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Opinia komisji 

do spraw etyki w nauce wiąże komisję dyscyplinarną drugiej instancji w ustaleniu treści 

naruszenia. 

6. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów. 

7. Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1, trwa 4 lata. 

8. Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, trwa 4 lata. 

[9. Obsługę komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, wykonują komórki 

organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw nauki.] 

<9. Obsługę komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, wykonują 

komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki.> 

Art. 57. 

[1. Rzecznika dyscyplinarnego w instytucie powołuje rada naukowa instytutu, a rzecznika 

dyscyplinarnego przy komisji, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 - minister właściwy do 

spraw nauki, spośród pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień 

naukowy doktora habilitowanego.] 
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<1. Rzecznika dyscyplinarnego w instytucie powołuje rada naukowa instytutu, 

a rzecznika dyscyplinarnego przy komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 54 

ust. 1 pkt 2 – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, spośród 

pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień doktora 

habilitowanego.> 

2. W przypadku powzięcia przez organ, który powołał rzecznika dyscyplinarnego, 

wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną, organ 

niezwłocznie poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania 

wyjaśniającego. 

3. Rzecznik dyscyplinarny jest związany poleceniami organu, który go powołał. 

4. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego powoływanego przez radę naukową instytutu trwa 4 

lata. 

[5. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego powoływanego przez ministra właściwego do spraw 

nauki trwa 4 lata.] 

<5. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego powoływanego przez ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki trwa 4 lata.> 

 

[Art. 61. 

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb 

postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego, w tym przebieg postępowania 

wyjaśniającego i dyscyplinarnego, możliwość zawieszania i wznawiania postępowania 

dyscyplinarnego, sposób i warunki wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i 

biegłych oraz przeprowadzania innych dowodów, a także sposób wykonywania kar 

dyscyplinarnych i ich zatarcia, z zachowaniem przejrzystości tych postępowań oraz 

zapewnieniem bezstronności osób przeprowadzających te postępowania.] 

 

<Art. 61. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania 

dyscyplinarnego, w tym przebieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, 

możliwość zawieszania i wznawiania postępowania dyscyplinarnego, sposób i warunki 

wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz przeprowadzania 

innych dowodów, a także sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, 
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z zachowaniem przejrzystości tych postępowań oraz zapewnieniem bezstronności osób 

przeprowadzających te postępowania.> 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 

i 2201) 

Art. 2. 

1. Akademia służy rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia 

się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. 

2. Do zadań Akademii należy w szczególności: 

[1)   prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; 

2)   wspieranie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową, o których mowa w art. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1071 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 1556); 

3)   kształcenie na studiach doktoranckich, studiach podyplomowych i w innych formach;] 

<1) prowadzenie działalności naukowej; 

2) wspieranie rozwoju młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …); 

3) kształcenie w szkole doktorskiej, na studiach podyplomowych i w innych formach 

kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce;> 

4)   formułowanie zasad etyki w nauce; 

[5)   przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki oraz wykorzystywania 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych w praktyce;] 

<5) przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki oraz 

wykorzystywania wyników działalności naukowej w praktyce;> 

6)   wykonywanie na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu lub 

Senatu, ministrów lub centralnych organów administracji rządowej lub z inicjatywy 

własnej opinii, ocen, ekspertyz i prognoz dotyczących spraw istotnych dla planowania 

i realizacji polityki państwa; 

7)   opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących nauki, jej zastosowań oraz 

kształcenia; 
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[8)   współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w 

szczególności w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych; 

9)   współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i 

prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;] 

<8) współpraca z uczelniami, federacjami podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i 

nauki, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w 

zakresie działalności naukowej; 

9) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie działalności 

naukowej w celu wdrożenia jej wyników;> 

10)  rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów 

naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami 

zagranicznymi; 

11)  uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach naukowych i programach 

badawczych oraz współdziałanie z zagranicznymi instytucjami naukowymi; 

12)  zawieranie z międzynarodowymi organizacjami naukowymi i zagranicznymi 

instytucjami naukowymi umów o współpracy naukowej. 

3. Zadania określone w ust. 2 pkt 1-3 i 8-10 wykonują jednostki naukowe Akademii, a 

zadania określone w ust. 2 pkt 4-7, 11 i 12 wykonują organy i korporacja uczonych 

Akademii. 

[Art. 5. 

1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Akademią, w tym nad jednostkami naukowymi 

oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii w zakresie zgodności działania ich 

organów z przepisami ustawy, statutem Akademii lub statutami jednostek naukowych, z 

wyłączeniem gospodarki finansowej. Prezes Akademii przedstawia Prezesowi Rady 

Ministrów roczne sprawozdanie z działalności Akademii oraz ministrowi właściwemu do 

spraw nauki roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania. 

2. Prezes Rady Ministrów może uchylić uchwałę organów Akademii, niedotyczącą 

prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, w przypadku stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami ustawy lub statutem Akademii. Wniosek w sprawie uchylenia 

uchwały organów Akademii, dotyczącej gospodarki finansowej, składa do Prezesa Rady 

Ministrów minister właściwy do spraw nauki. Uchylenie uchwały następuje w drodze 

decyzji administracyjnej, w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o podjęciu 

uchwały.] 
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<Art. 5. 

1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Akademią, w tym nad jednostkami 

naukowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii w zakresie 

zgodności działania ich organów z przepisami ustawy, statutem Akademii lub 

statutami jednostek naukowych, z wyłączeniem gospodarki finansowej. Prezes 

Akademii przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie 

z działalności Akademii oraz ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania. 

2. Prezes Rady Ministrów może uchylić uchwałę organów Akademii, niedotyczącą 

prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, w przypadku stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami ustawy lub statutem Akademii. Wniosek w sprawie 

uchylenia uchwały organów Akademii, dotyczącej gospodarki finansowej, składa do 

Prezesa Rady Ministrów minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

Uchylenie uchwały następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 

3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o podjęciu uchwały.> 

 

[Art. 6. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   badania naukowe - także odpowiednio sztukę i twórczość artystyczną; 

2)   stopnie i tytuły naukowe - także odpowiednio stopnie i tytuły w zakresie sztuki.] 

 

Art. 7. 

1. Członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne Akademii spośród 

uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w 

środowisku naukowym oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. 

2. Kandydatem na członka Akademii może zostać osoba, która uzyskała pisemne 

rekomendacje: 

1)   trzech członków Akademii lub 

2)   rady naukowej instytutu naukowego lub instytutu badawczego posiadającego prawo 

nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub 

[3)   rady wydziału uczelni posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, lub 
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4)   pięciu osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem, 

wśród których co najmniej jedna osoba jest zatrudniona za granicą na stanowisku 

profesora lub równorzędnym, a pozostałe posiadają tytuł naukowy profesora nadany 

w Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<3) senatu uczelni posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora 

habilitowanego, lub 

4) pięciu osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym 

i autorytetem, wśród których co najmniej jedna osoba jest zatrudniona za 

granicą na stanowisku profesora lub równorzędnym, a pozostałe posiadają tytuł 

profesora nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.> 

3. Tryb zgłaszania kandydatów wraz z rekomendacjami oraz sposób i tryb wyboru członków 

Akademii określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Akademii. 

 

Art. 8. 

1. W skład Akademii wchodzą członkowie krajowi: rzeczywiści i korespondenci oraz 

członkowie zagraniczni. 

2. Członkiem krajowym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie. 

[3. Członkiem zagranicznym może zostać osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego albo 

osoba posiadająca obywatelstwo polskie na stałe zamieszkała za granicą i zatrudniona w 

zagranicznej jednostce naukowej.] 

<3. Członkiem zagranicznym może zostać osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego 

albo osoba posiadająca obywatelstwo polskie na stałe zamieszkała za granicą 

i zatrudniona w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej.> 

4. Członkowie zagraniczni nie mogą pełnić w Akademii funkcji z wyboru. 

5. Członek krajowy, który zrzekł się obywatelstwa polskiego, może uzyskać status członka 

zagranicznego Akademii w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego Akademii w trybie 

określonym w regulaminie, o którym mowa w art. 7 ust. 3. 

6. Członek zagraniczny, który otrzymał obywatelstwo polskie, może uzyskać status członka 

krajowego Akademii w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego Akademii w trybie 

określonym w regulaminie, o którym mowa w art. 7 ust. 3. 
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Art. 12. 

1. Członek krajowy Akademii otrzymuje miesięczne uposażenie, które jest świadczeniem 

niezależnym od dochodów pobieranych z innych źródeł. Uposażenie to nie jest 

uwzględniane przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty oraz nie ma wpływu na 

zawieszenie albo zmniejszenie emerytury lub renty. 

2. Jeżeli członek krajowy Akademii nie wykonuje bez usprawiedliwionej przyczyny 

obowiązków określonych w art. 11 ust. 1 i 3, Prezes Akademii, na wniosek wiceprezesa 

Akademii nadzorującego pracę wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową 

członka Akademii, może zawiesić wypłatę uposażenia. Od decyzji o zawieszeniu wypłaty 

przysługuje odwołanie do Prezydium Akademii. 

[3. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

uposażenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres obowiązków realizowanych 

przez członków Akademii.] 

<3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość uposażenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając 

zakres obowiązków realizowanych przez członków Akademii.> 

 

Art. 19. 

1. Prezydium Akademii w okresie między sesjami Zgromadzenia Ogólnego Akademii 

wykonuje zadania określone w art. 15 ust. 1 oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem 

zadań przez jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne Akademii w sposób zgodny 

z przepisami ustawy, statutem Akademii i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego Akademii. 

W tym zakresie Prezydium Akademii wydaje odpowiednie zalecenia. 

2. Prezydium Akademii: 

1)   określa programy rozwoju Akademii oraz dokonuje oceny stopnia ich realizacji; 

[2)   uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym 

dla Akademii w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do 

spraw nauki;] 

<2) uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie 

przewidzianym dla Akademii w części budżetu państwa, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;> 

3)   uchwala plany finansowe Akademii i rozpatruje sprawozdania z ich wykonania; 
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4)   rozpatruje opinie, oceny, ekspertyzy i prognozy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 6, 

przedstawiane w imieniu Akademii; 

5)   uchwala program sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii; 

6)   opiniuje projekty ustaw dotyczących nauki i kształcenia; 

7)   podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie Akademii do 

właściwości Prezydium Akademii. 

Art. 21. 

1. Prezes i wiceprezesi Akademii są wybierani na 4 lata i mogą pełnić swoje funkcje nie 

dłużej niż przez dwie pełne kadencje. Na podstawie dokonanego wyboru Prezes Rady 

Ministrów dokonuje aktu powołania Prezesa i wiceprezesów Akademii. 

2. Jeżeli z upływem kadencji Prezes Akademii nie zostanie wybrany, dotychczasowy Prezes 

oraz wiceprezesi Akademii pełnią nadal swoje funkcje do czasu nowych wyborów, jednak 

nie dłużej niż przez 6 miesięcy. 

3. W przypadku zmian na stanowiskach Prezesa lub wiceprezesów Akademii w trakcie 

kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo wybrane osoby kończy się z upływem tej 

kadencji. 

4. Prezes Akademii ustala zakres zadań wiceprezesów Akademii, w którym zastępują oni 

Prezesa Akademii oraz wyznacza wiceprezesa, który pełni funkcję Prezesa w czasie jego 

nieobecności trwającej nie dłużej niż 6 miesięcy. 

5. W przypadku nieobecności Prezesa Akademii wiążącej się z trwałą niezdolnością do 

wykonywania przez niego funkcji wiceprezes Akademii wskazany w trybie ust. 4 ogłasza 

wybory uzupełniające i zwołuje Zgromadzenie Ogólne Akademii. 

[6. Prezes i wiceprezesi Akademii w trakcie trwania kadencji nie mogą pełnić funkcji 

dyrektora lub zastępcy dyrektora w jednostkach naukowych Akademii oraz funkcji 

rektora, prorektora, dziekana i prodziekana w uczelniach.] 

<6. Prezes i wiceprezesi Akademii w trakcie trwania kadencji nie mogą pełnić funkcji 

dyrektora lub zastępcy dyrektora w jednostce naukowej Akademii oraz funkcji 

rektora lub funkcji kierowniczej w uczelni.> 

 

Art. 24. 

1. Kanclerz Akademii składa, w imieniu Akademii, oświadczenia woli w zakresie zarządzania 

majątkiem i w zakresie budżetu Akademii oraz odpowiada za gospodarowanie mieniem i 
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wynik finansowy działalności Akademii. Kanclerz Akademii odpowiada za 

gospodarowanie mieniem Akademii zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 72 ust. 1. 

2. (uchylony). 

3. Na zasadach określonych w art 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1529) 

dokonanie przez Akademię czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami 

aktywów trwałych oraz dokonanie przez uczelnię publiczną czynności prawnej w zakresie 

oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 

dni w roku kalendarzowym, wymaga zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo 

wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej, przekracza kwotę 1 000 000 złotych. 

[Zgody nie wymaga dokonanie czynności prawnych dotyczących składników aktywów 

trwałych Akademii, w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych.] <Zgody nie wymaga dokonanie czynności prawnych dotyczących 

składników aktywów trwałych Akademii, w zakresie komercjalizacji wyników badań 

naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.> 

4. (uchylony). 

Art. 25. 

1. Prezes Akademii zleca raz na 4 lata przeprowadzenie audytu zewnętrznego działalności 

Kancelarii Akademii. 

2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Akademii, odwołuje ze stanowiska Kanclerza 

Akademii, jeżeli: 

1)   audyt zewnętrzny lub państwowe organy kontroli stwierdzą, że narusza on prawo, lub 

2)   Prezes Akademii stwierdzi, że Kanclerz Akademii nie wykonuje należycie swoich 

obowiązków. 

3. W uzasadnionych przypadkach Prezes Akademii może zlecić przeprowadzenie audytu w 

jednostce naukowej Akademii lub innej jednostce organizacyjnej Akademii. 

[4. Po przeprowadzeniu audytu Prezes Akademii przedkłada niezwłocznie ministrowi 

właściwemu do spraw nauki wyniki audytu wraz ze stanowiskiem Prezydium Akademii.] 

<4. Po przeprowadzeniu audytu Prezes Akademii przedkłada niezwłocznie ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyniki audytu wraz ze 

stanowiskiem Prezydium Akademii.> 
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5. Prezes Akademii dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia audytów 

w Akademii lub w jednostce naukowej w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. 

 

Art. 30. 

[1. Wydział uczestniczy w wykonywaniu zadań Akademii w dziedzinach nauki objętych 

zakresem jego działania.] 

<1. Wydział uczestniczy w wykonywaniu zadań Akademii w dyscyplinach naukowych 

objętych zakresem jego działania.> 

2. Wydział koordynuje działalność instytutów naukowych objętych zakresem jego działania, 

w szczególności opiniuje wnioski z okresowej oceny instytutów naukowych Akademii, o 

której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1, oraz współdziała z Kancelarią Akademii w zakresie 

zapewnienia nieruchomości dla istniejących i nowo tworzonych jednostek naukowych i 

innych jednostek organizacyjnych Akademii. 

3. Wydział koordynuje i nadzoruje działalność komitetów naukowych objętych zakresem jego 

działania. 

4. Do podejmowania uchwał wydziału stosuje się przepisy art. 14 ust. 3. 

 

Art. 31. 

1. Oddział może być utworzony w celu wykonywania zadań Akademii w określonym regionie 

kraju. 

2. W skład oddziału wchodzą członkowie krajowi mający miejsce zamieszkania lub 

zatrudnienia w danym regionie kraju oraz inni członkowie krajowi deklarujący chęć 

uczestniczenia w pracach oddziału. 

[3. Utworzenie i likwidacja oddziału wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego Akademii, 

zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw nauki.] 

<3. Utworzenie i likwidacja oddziału wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego 

Akademii, zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki.> 

4. Organami oddziału są: prezes oddziału i prezydium oddziału. 

5. W skład prezydium oddziału wchodzą: prezes oddziału, jego zastępcy oraz inne osoby 

wybrane przez członków, o których mowa w ust. 2. 

6. Zgromadzenie członków oddziału wybiera na 4-letnią kadencję prezydium i prezesa 

oddziału. Tryb wyboru prezydium i prezesa oddziału określa regulamin uchwalony przez 
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zgromadzenie członków oddziału. Na podstawie dokonanego wyboru Prezes Akademii 

nawiązuje stosunek pracy z prezesem oddziału. 

7. Prezes oddziału może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez dwie kadencje. 

8. Organizację i szczegółowy zakres działania oddziału oraz zadania jego organów, o których 

mowa w ust. 4, określa statut oddziału uchwalony przez Prezydium Akademii. 

9. Do zakresu działania oddziału należy w szczególności: 

1)   integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w 

określonym regionie kraju; 

2)   współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji 

rządowej w województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na rzecz 

tych organów; 

3)   pozyskiwanie środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych na rzecz realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, w 

szczególności dotyczących tematyki regionalnej; 

4)   inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z regionami 

państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z 

Rzecząpospolitą Polską; 

[5)   upowszechnianie i promocja wyników badań naukowych i prac rozwojowych;] 

<5) upowszechnianie i promocja działalności naukowej;> 

6)   współpraca z Kancelarią Akademii w zakresie gospodarowania nieruchomościami. 

 

[Art. 32. 

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad 

kuratorów, uwzględniając kwalifikacje poszczególnych osób, pełnione funkcje oraz zakres 

realizowanych przez nie obowiązków.] 

<Art. 32. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących 

i wiceprzewodniczących rad kuratorów, uwzględniając kwalifikacje poszczególnych 

osób, pełnione funkcje oraz zakres realizowanych przez nie obowiązków.> 
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Art. 36. 

1. Do zadań komitetu naukowego należy w szczególności: 

1)   rozważanie istotnych problemów reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych 

dyscyplin naukowych oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji 

naukowych; 

2)   upowszechnianie wyników debat, dyskusji i konferencji naukowych, o których mowa 

w pkt 1; 

3)   przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych 

dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na 

wniosek jednego z organów Akademii; 

4)   przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących 

reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych; 

5)   współpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju 

osób rozpoczynających karierę naukową; 

[6)   współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych;] 

<6) współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników 

działalności naukowej;> 

7)   dbałość o reprezentatywny wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie, w tym 

przez rozwój współpracy międzynarodowej; 

8)   wspólne z innymi komitetami naukowymi przygotowywanie multidyscyplinarnych 

opracowań naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów 

Akademii; 

9)   ocena wydawnictw naukowych. 

2. Działalność komitetu naukowego podlega ocenie raz w okresie kadencji. Wiceprezes 

Akademii nadzorujący prace wydziału, z którym współpracuje komitet naukowy, po 

upływie 2 lat od rozpoczęcia kadencji zarządza przeprowadzenie oceny przez radę 

kuratorów wydziału. 

Art. 38. 

[1. W celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez 

wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej tworzy się akademię młodych 

uczonych.] 
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<1. W celu promowania działalności naukowej prowadzonej przez wybitnych młodych 

przedstawicieli nauki polskiej tworzy się akademię młodych uczonych.> 

2. Szczegółowe zasady wyboru członków i organów akademii młodych uczonych, zakres jej 

działania i strukturę organizacyjną określa statut Akademii. 

3. Akademia młodych uczonych liczy nie więcej niż 10% ustawowej liczby członków 

krajowych Akademii. 

Art. 40. 

1. W skład komisji do spraw etyki w nauce wchodzi nie więcej niż dziewięć osób 

reprezentujących środowisko nauki i szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Komisja do spraw etyki w nauce wybiera swojego przewodniczącego na pierwszym 

posiedzeniu. 

3. Komisja do spraw etyki w nauce orzeka w zespołach trzyosobowych. 

4. Skład zespołu orzekającego oraz przewodniczącego zespołu ustala przewodniczący komisji 

do spraw etyki w nauce. 

5. Obsługę administracyjną komisji do spraw etyki w nauce sprawuje Kancelaria Akademii. 

[6. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyboru 

członków komisji do spraw etyki w nauce oraz tryb jej prac i sposób wykorzystania 

wiążących opinii komisji oraz sposób finansowania, mając na uwadze zapewnienie jej 

sprawnego działania.] 

<6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce oraz tryb jej 

prac i sposób wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposób finansowania, 

mając na uwadze zapewnienie jej sprawnego działania.> 

 

Art. 43. 

Instytut tworzy się, jeżeli: 

[1)   istnieje potrzeba prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych, które ze względu 

na swój zakres, skalę lub charakter nie mogą być prowadzone w innych jednostkach 

naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), oraz do 

prowadzenia tych badań jest potrzebna znaczna koncentracja pracowników 

naukowych oraz odpowiednia aparatura badawcza; 
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2)   są spełnione warunki wymagane do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia 

naukowego doktora;] 

<1) istnieje potrzeba prowadzenia w sposób ciągły działalności naukowej, która ze 

względu na swój zakres, skalę lub charakter nie może być prowadzona przez inne 

podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz do prowadzenia tej działalności jest 

potrzebna znaczna koncentracja pracowników naukowych oraz odpowiednia 

aparatura badawcza; 

2) zostanie zapewniona niezbędna liczba pracowników, nie mniejsza niż 12 

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, o kwalifikacjach odpowiednich do 

prowadzenia działalności naukowej;> 

3)   zapewniono odpowiednie lokale, wyposażenie i środki finansowe. 

 

[Art. 44. 

Uchwałę o utworzeniu instytutu podejmuje Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa 

Akademii złożony po zasięgnięciu opinii wydziału właściwego ze względu na specjalność 

naukową instytutu. Utworzenie instytutu wymaga zgody ministra właściwego do spraw nauki, 

o którą występuje Prezes Akademii.] 

<Art. 44. 

Uchwałę o utworzeniu instytutu podejmuje Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa 

Akademii złożony po zasięgnięciu opinii wydziału właściwego ze względu na specjalność 

naukową instytutu. Utworzenie instytutu wymaga zgody ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki, o którą występuje Prezes Akademii.> 

 

Art. 49. 

1. Rejestr prowadzi Akademia. 

2. Wnioski o wpis do rejestru składają: 

1)   wiceprezes Akademii nadzorujący prace wydziału właściwego ze względu na 

specjalność naukową instytutu - o wpis instytutu; 

2)   dyrektor instytutu - o wykreślenie instytutu włączonego, połączonego lub 

podzielonego albo o dokonanie zmiany wpisu; 

3)   likwidator instytutu - o wykreślenie instytutu. 
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3. Wpis do rejestru lub odmowa wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa 

Akademii. 

4. Rejestr jest jawny. Nie można zasłaniać się nieznajomością danych zamieszczonych w 

rejestrze, chyba że osoba dowiedzie, że przy zachowaniu należytej staranności nie mogła 

się o nich dowiedzieć. 

5. [Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia:> 

1)   sposób i formę prowadzenia rejestru, 

2)   dane, jakie musi zawierać wniosek o wpis do rejestru, 

3)   nazwy rubryk rejestru, 

4)   tryb dokonywania wpisów i zmian w rejestrze, 

5)   warunki wykreślenia instytutu z rejestru, 

6)   sposób i tryb wydawania z rejestru odpisów i wyciągów 

- z zachowaniem zasady przejrzystości i dostępności do danych zawartych w rejestrze. 

 

[Art. 50. 

1. Do zadań instytutu należy prowadzenie badań naukowych, w szczególności istotnych dla 

rozwoju kraju oraz upowszechnianie wyników tych badań. 

2. Instytut może prowadzić prace rozwojowe w określonym obszarze badawczym i zajmować 

się wdrażaniem wyników tych badań do gospodarki. 

3. Instytut może organizować pracownie gościnne w celu prowadzenia badań naukowych lub 

prac rozwojowych przez pracowników uczelni i innych jednostek naukowych, o których 

mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. 

4. Instytut może prowadzić: 

1)   wspólnie z innymi instytutami Akademii, uczelniami, a także z innymi jednostkami 

naukowymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki, studia doktoranckie na zasadach określonych w 

przepisach o szkolnictwie wyższym; 

2)   studia doktoranckie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.); 

3)   studia podyplomowe oraz inną działalność z zakresu kształcenia na zasadach 

określonych w przepisach o szkolnictwie wyższym; 
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4)   inne formy kształcenia związane z działalnością instytutu. 

5. Instytut raz na 4 lata podlega ocenie, którą przeprowadza Komitet Ewaluacji Jednostek 

Naukowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki. Wynik oceny stanowi podstawę stwierdzenia zgodności działalności 

instytutu z kierunkami, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 8, oraz prawidłowości 

realizacji zadań przez instytut.] 

<Art. 50. 

1. Do zadań instytutu należy prowadzenie działalności naukowej, w szczególności 

istotnej dla rozwoju kraju, upowszechnianie oraz wdrażanie wyników tej 

działalności. 

2. Instytut może organizować pracownie gościnne w celu prowadzenia działalności 

naukowej przez pracowników uczelni i innych podmiotów, o których mowa w art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

3. Instytut może prowadzić: 

1) kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych, 

2) inne formy kształcenia związane z działalnością instytutu 

– na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

4. Wynik ewaluacji jakości działalności naukowej instytutu, o której mowa w art. 265 

ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowi 

podstawę stwierdzenia zgodności działalności instytutu z kierunkami, o których 

mowa w art. 15 ust. 2 pkt 8, oraz prawidłowości realizacji zadań przez instytut.> 

 

Art. 53. 

1. Instytutem kieruje dyrektor. 

2. Dyrektor uczestniczy w zebraniach wydziału właściwego ze względu na specjalność 

naukową instytutu, z głosem stanowiącym, z wyjątkiem spraw dotyczących zgłaszania lub 

popierania kandydatów na członków Akademii. 

3. Prezes Akademii powołuje na dyrektora instytutu osobę wybraną w drodze konkursu. 

Kandydat na dyrektora jest wyłaniany spośród osób posiadających co najmniej stopień 

naukowy doktora. [Kandydatem na dyrektora instytutu może być także obywatel innego 

państwa lub obywatel polski, który uzyskał stopień naukowy za granicą uznany za 

równorzędny ze stopniem naukowym nadawanym w Rzeczypospolitej Polskiej.] 
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<Kandydatem na dyrektora instytutu może być także obywatel innego państwa lub 

obywatel polski, który uzyskał za granicą stopień naukowy lub stopień w zakresie 

sztuki, o którym mowa w art. 328 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, albo stopień uznany za równoważny z polskim 

stopniem zgodnie z art. 328 ust. 3 tej ustawy.> 

4. Kandydata na dyrektora instytutu wyłania komisja powołana przez radę kuratorów 

wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu. 

5. Jeżeli osoba powołana na dyrektora nie jest pracownikiem instytutu, Prezes Akademii 

nawiązuje z nią, na czas pełnienia funkcji dyrektora, stosunek pracy na stanowisku 

pracownika naukowego zgodnie z art. 89 ust. 1-3, 5-6 i 8. 

6. Dyrektor instytutu pełni swoją funkcję przez 4 lata w pełnym wymiarze czasu pracy. Ta 

sama osoba może pełnić funkcję dyrektora instytutu nie dłużej niż przez dwa następujące 

po sobie okresy czteroletnie. 

7. Prezes Akademii, na wniosek rady naukowej, może wyrazić zgodę na przystąpienie do 

konkursu na kolejne cztery lata osobie, która pełniła funkcję dyrektora przez dwa 

następujące po sobie okresy. 

8. Prezes Akademii może, na wniosek wiceprezesa Akademii nadzorującego prace wydziału 

właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu, odwołać dyrektora instytutu 

przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 6, jeżeli narusza on prawo lub nie 

wykonuje należycie swoich obowiązków, co stwierdza rada naukowa lub rada kuratorów 

działająca w ramach wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu 

w toku dokonywanej oceny działalności instytutu. Odwołanie z funkcji dyrektora instytutu 

nie narusza trwającego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

9. Liczbę, sposób powoływania i odwoływania zastępców dyrektora oraz zakres ich zadań 

określa statut instytutu. 

[10. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb 

przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 3, skład i zadania komisji konkursowej, 

sposób ogłaszania konkursu, tryb postępowania komisji konkursowej i sposób wyłaniania 

przez nią kandydatów na stanowisko dyrektora, z zachowaniem zasady jawności i 

przejrzystości tej procedury.] 

<10. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu, o którym mowa 

w ust. 3, skład i zadania komisji konkursowej, sposób ogłaszania konkursu, tryb 



- 490 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

postępowania komisji konkursowej i sposób wyłaniania przez nią kandydatów na 

stanowisko dyrektora, z zachowaniem zasady jawności i przejrzystości tej 

procedury.> 

Art. 54. 

1. Dyrektor instytutu kieruje bieżącą działalnością instytutu, odpowiada za gospodarowanie 

mieniem zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz odpowiada za wynik 

finansowy działalności instytutu. 

<1a. Dyrektor tworzy szkoły doktorskie.> 

2. Dyrektor rozporządza składnikami aktywów trwałych instytutu. [Do czynności prawnych 

dotyczących składników aktywów trwałych instytutu, w zakresie komercjalizacji wyników 

badań naukowych i prac rozwojowych, nie stosuje się przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 

16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.] <Do czynności 

prawnych dotyczących składników aktywów trwałych instytutu, w zakresie 

komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how 

związanego z tymi wynikami, nie stosuje się przepisów art. 38–41 ustawy z dnia 

16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.> 

3. Przed wystąpieniem o zgodę w trybie wskazanym w ust. 2, dyrektor instytutu jest 

obowiązany uzyskać zgodę Prezesa i Prezydium Akademii. 

4. (uchylony). 

5. Do przysługującego instytutowi prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 

stosuje się przepisy art. 77 ust. 1 i 2. 

Art. 55. 

[1. Rada naukowa instytutu sprawuje bieżący nadzór nad działalnością instytutu, dbając 

zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających 

karierę naukową, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

Narodowym Centrum Nauki.] 

<1. Rada naukowa instytutu sprawuje bieżący nadzór nad działalnością instytutu, 

dbając w szczególności o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój 

młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.> 

2. Rada naukowa instytutu w szczególności: 

1)   określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki; 
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2)   przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi 

oraz działalności wydawniczej; 

3)   zatwierdza sprawozdania z działalności instytutu; 

4)   dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych instytutu; 

[5)   przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o 

nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień;] 

<5) przeprowadza postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora 

habilitowanego, w ramach posiadanych uprawnień;> 

<5a) ustala programy studiów podyplomowych i programy kształcenia w szkołach 

doktorskich, prowadzonych przez instytut;> 

6)   podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej 

w ustawie, statucie Akademii lub statucie instytutu; 

7)   uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 

prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych; 

<7a) wykonuje zadania związane z: 

a) przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji 

nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, 

b) włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji 

nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form 

kształcenia 

– zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650).> 

[8)   przypisuje poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po 

ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, z 

uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475); 

9)   podejmuje decyzję o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji 

nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o 

których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji; 

10)  występuje do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do 
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Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych 

form kształcenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3.] 

 

Art. 56. 

1. W skład rady naukowej instytutu wchodzą, z głosem stanowiącym: 

[1)   osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego 

zatrudnione w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy lub wybierani przez nie 

przedstawiciele;] 

<1) osoby z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego zatrudnione 

w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy lub wybierani przez nie 

przedstawiciele;> 

2)   członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach rady naukowej instytutu przez 

wydział właściwy ze względu na specjalność naukową instytutu; 

[3)   osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, 

specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego 

zastosowania nauki, niezatrudnione w instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym 

wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt 1 i 2;] 

<3) osoby z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub doktora, 

specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz 

praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w instytucie albo zatrudnione 

w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione 

w pkt 1 i 2;> 

4)   wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w instytucie 

w pełnym wymiarze czasu pracy; 

[5)   wybrany przedstawiciel doktorantów, jeżeli instytut prowadzi studia doktoranckie;] 

<5) wybrany przedstawiciel doktorantów, jeżeli instytut prowadzi kształcenie 

doktorantów;> 

6)   dyrektor instytutu i jego zastępcy do spraw naukowych; 

[7)   wskazane przez przewodniczącego centrum, odpowiedniego ze względu na 

specjalność naukową, nie więcej niż cztery osoby spoza instytutu wyróżniające się 

wiedzą i znaczącym dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania instytutu, 

posiadające co najmniej stopień naukowy doktora.] 
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<7) wskazane przez przewodniczącego centrum, odpowiedniego ze względu na 

specjalność naukową, nie więcej niż cztery osoby spoza instytutu wyróżniające się 

wiedzą i znaczącym dorobkiem w dyscyplinie objętej zakresem działania 

instytutu, posiadające co najmniej stopień doktora.> 

2. Statut instytutu określa liczbę członków rady naukowej, jednak nie większą niż pięćdziesiąt 

osób, w tym nie mniej niż 30% osób spoza instytutu, udział w niej osób, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, oraz tryb ich wyboru. 

3. Rada naukowa wybiera przewodniczącego i jego zastępców oraz sekretarza. Funkcji tych 

nie może pełnić dyrektor instytutu ani jego zastępcy. 

4. Kadencja rady naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego. 

 

Art. 57. 

1. Instytuty współpracują w ramach centrów Akademii, zwanych dalej "centrami". 

2. W skład centrów mogą także wchodzić uczelnie, instytuty badawcze, o których mowa w 

ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, przedsiębiorcy prowadzący 

badania naukowe i prace rozwojowe oraz zagraniczne instytucje naukowe. 

3. Centra tworzy Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii, wskazując wydział, z 

którym dane centrum współpracuje. 

4. Centra działają na podstawie umów zawartych między podmiotami wchodzącymi w skład 

centrów. 

5. Umowa o utworzeniu centrum zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: 

1)   szczegółowych zadań centrum; 

2)   struktury organizacyjnej centrum; 

3)   sposobu reprezentacji centrum; 

4)   sposobu finansowania zadań centrum i jego organów; 

5)   sposobu podejmowania decyzji przez organy centrum; 

6)   odpowiedzialności podmiotów wchodzących w skład centrum za zobowiązania 

majątkowe centrum. 

6. Do zadań centrów należy: 

1)   wspieranie i koordynowanie działalności badawczej instytutów; 

[2)   inicjowanie i koordynowanie udziału instytutów, uczelni i innych jednostek 

naukowych w międzynarodowych programach badawczych;] 
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<2) inicjowanie i koordynowanie udziału podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, w międzynarodowych programach badawczych;> 

3)   inicjowanie organizowania środowiskowych centrów aparaturowych i nadzór nad 

nimi; 

[4)   współdziałanie w organizowaniu środowiskowych studiów doktoranckich;] 

<4) współdziałanie w organizowaniu szkoły doktorskiej;> 

5)   organizowanie okresowej wymiany pracowników naukowych pomiędzy instytutami a 

uczelniami; 

6)   rozwijanie programów staży podoktorskich w instytutach centrów; 

7)   pozyskiwanie i obsługa projektów badawczych międzynarodowych, wspólnych 

projektów badawczych krajowych i finansowanych z funduszy europejskich. 

7. Centrum kieruje przewodniczący, wybrany z grona dyrektorów jednostek działających w 

ramach danego centrum, po uzyskaniu opinii rady kuratorów wydziału odpowiedniego ze 

względu na specjalność naukową. 

8. Do okresu pełnienia funkcji przewodniczącego centrum stosuje się przepisy art. 53 ust. 6. 

9. Dyrektorzy jednostek wchodzących w skład centrum tworzą prezydium centrum. Pracami 

prezydium kieruje przewodniczący centrum. Zebrania prezydium centrum odbywają się 

nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

10. Przewodniczący centrum składa corocznie raport z realizacji zadań centrum Prezesowi 

Akademii w terminie do dnia 31 stycznia. 

 

Art. 59. 

[1. Akademia może utworzyć, na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 

lub samorządowej, wspólny instytut z uczelniami publicznymi lub z innymi jednostkami 

naukowymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki. Wspólny instytut może być utworzony na podstawie bezpośrednich 

porozumień z tymi uczelniami lub innymi jednostkami naukowymi. Przepisy art. 43 i 61-65 

stosuje się odpowiednio.] 

<1. Akademia może utworzyć, na podstawie porozumienia z organami administracji 

rządowej lub samorządowej, wspólny instytut z uczelniami publicznymi lub z innymi 

podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wspólny instytut może być utworzony na 
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podstawie bezpośrednich porozumień z tymi uczelniami lub innymi podmiotami. 

Przepisy art. 43 i art. 61–65 stosuje się odpowiednio.> 

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa formę prawną wspólnego instytutu. 

 

Art. 60. 

[1. Utworzenie za granicą instytutu lub filii instytutu następuje na wniosek Prezydium 

Akademii, w drodze porozumienia zawartego między ministrem właściwym do spraw 

nauki a właściwym organem administracji państwa, na terytorium którego ma zostać 

utworzony instytut lub filia instytutu.] 

<1. Utworzenie za granicą instytutu lub filii instytutu następuje na wniosek Prezydium 

Akademii, w drodze porozumienia zawartego między ministrem właściwym do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki a właściwym organem administracji państwa, na 

terytorium którego ma zostać utworzony instytut lub filia instytutu.> 

2. Do filii instytutu, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 43 i 45. 

 

[Art. 61. 

Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii lub dyrektora instytutu złożony po 

zasięgnięciu opinii wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu, 

uzgodniony z ministrem właściwym do spraw nauki, podejmuje uchwałę o połączeniu, 

podziale, reorganizacji lub likwidacji instytutu.] 

 

<Art. 61. 

Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii lub dyrektora instytutu złożony po 

zasięgnięciu opinii wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu, 

uzgodniony z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, podejmuje 

uchwałę o połączeniu, podziale, reorganizacji lub likwidacji instytutu.> 

 

Art. 65. 

1. Likwidacja instytutu może polegać na: 

1)   przejęciu przez inny instytut lub instytuty, za zgodą dyrektora instytutu 

przejmującego; 

2)   całkowitym zakończeniu działalności instytutu. 

2. Uchwała Prezydium Akademii o likwidacji instytutu zawiera: 
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1)   oznaczenie instytutu podlegającego likwidacji; 

2)   oznaczenie dnia otwarcia i zakończenia likwidacji; 

3)   określenie sposobu i trybu zadysponowania mieniem; 

4)   określenie sposobu uregulowania zobowiązań. 

3. W przypadku likwidacji instytutu, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jego majątek po 

zaspokojeniu wierzytelności staje się majątkiem Akademii. Przeznaczenie majątku określa 

uchwała Prezydium Akademii, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. Aparatura badawcza, księgozbiory, dobra kultury narodowej, które zostały zakupione ze 

środków publicznych lub pochodzą z darowizn, są wyłączone z postępowania 

likwidacyjnego lub upadłościowego, i podlegają przekazaniu innemu instytutowi lub innej 

jednostce naukowej wskazanym w uchwale Prezydium Akademii. Uchwała ta określa tryb 

oraz warunki tego przekazania. 

[5. Prawo do patentu na wynalazek, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji 

wzoru przemysłowego, których właścicielem jest instytut podlegający likwidacji lub 

instytut, który może być postawiony w stan upadłości, stają się własnością Akademii. 

Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii, podejmuje uchwałę o ich 

przeznaczeniu. W przypadku przekazania prawa innemu instytutowi lub innemu 

podmiotowi uchwała Prezydium Akademii określa warunki i tryb przekazania oraz sposób 

wykorzystania tego prawa do celów komercyjnych.] 

<5. Prawo do patentu na wynalazek, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa 

z rejestracji wzoru przemysłowego lub układu scalonego oraz prawa do ochrony 

wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny, 

których właścicielem jest instytut podlegający likwidacji lub instytut, który może być 

postawiony w stan upadłości, stają się własnością Akademii. Prezydium Akademii, 

na wniosek Prezesa Akademii, podejmuje uchwałę o ich przeznaczeniu. 

W przypadku przekazania prawa innemu instytutowi lub innemu podmiotowi 

uchwała Prezydium Akademii określa warunki i tryb przekazania oraz sposób 

wykorzystania tego prawa do celów komercyjnych.> 

 

Art. 66. 

1. Instytut, na wniosek Prezesa Akademii lub na wspólny wniosek zainteresowanych 

podmiotów podlegających włączeniu lub przekształceniu złożony po zasięgnięciu opinii 

wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu, może być: 
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[1)   włączony do uczelni publicznej, po uzgodnieniu z właściwymi organami uczelni, w 

drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw nauki;] 

<1) włączony do uczelni publicznej, w drodze rozporządzenia ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki;> 

2)   włączony do instytutu badawczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych, po uzgodnieniu z organami instytutu badawczego, w drodze 

rozporządzenia Rady Ministrów; 

[3)   przekształcony w instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.] 

<3. Do instytutu przekształconego w instytut badawczy lub włączonego do instytutu 

badawczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych stosuje się odpowiednio przepisy o łączeniu instytutów.> 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa sposób komisyjnego ustalenia stanu 

majątkowego, wyceny majątku i przekazania majątku uwzględniający zasady prawidłowej 

gospodarki tym majątkiem oraz sposób uregulowania zobowiązań i uprawnień 

pracowników. 

3. Do instytutu włączonego do uczelni publicznej, przekształconego w instytut badawczy lub 

włączonego do instytutu badawczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych stosuje się odpowiednio przepisy o łączeniu instytutów. 

 

Art. 68. 

1. Pomocniczymi jednostkami naukowymi Akademii są w szczególności: archiwa, biblioteki, 

muzea, ogrody botaniczne i zagraniczne stacje naukowe. 

[2. Pomocnicze jednostki naukowe Akademii tworzy, łączy, dzieli, reorganizuje i likwiduje 

Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw nauki, z zastrzeżeniem ust. 3. Do tworzenia i likwidacji pomocniczej 

jednostki naukowej stosuje się przepisy art. 44, 45 i art. 65. 

3. Zagraniczną stację naukową, tworzy, łączy, dzieli, reorganizuje, likwiduje lub przekształca 

w instytuty Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii, w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw nauki i ministrem właściwym do spraw zagranicznych.] 

<2. Pomocnicze jednostki naukowe Akademii tworzy, łączy, dzieli, reorganizuje 

i likwiduje Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, z zastrzeżeniem 
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ust. 3. Do tworzenia i likwidacji pomocniczej jednostki naukowej stosuje się przepisy 

art. 44, art. 45 i art. 65. 

3. Zagraniczną stację naukową tworzy, łączy, dzieli, reorganizuje, likwiduje lub 

przekształca w instytuty Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii, 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz 

ministrem właściwym do spraw zagranicznych.> 

4. Prezes Akademii, z zastrzeżeniem ust. 5, nadaje pomocniczej jednostce naukowej statut, 

który określa jej zadania i organizację oraz może wskazać wydział Akademii sprawujący 

nadzór nad jej działalnością. Do jednostki tej stosuje się przepis art. 43 pkt 3. 

[5. Statut zagranicznej stacji naukowej określający profil zadaniowy stacji nadaje Prezes 

Akademii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki i ministrem właściwym 

do spraw zagranicznych.] 

<5. Statut zagranicznej stacji naukowej określający profil zadaniowy stacji nadaje 

Prezes Akademii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw zagranicznych.> 

6. Prezes Akademii w drodze regulaminu określi zasady powoływania dyrektorów 

pomocniczych jednostek naukowych. 

 

[Art. 69. 

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb 

tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutu, szczegółowy tryb tworzenia 

i likwidacji pomocniczej jednostki naukowej, sposób komisyjnego ustalania majątku i jego 

przekazywania oraz sposób uregulowania zobowiązań i uprawnień pracowników jednostek 

naukowych, mając na uwadze poprawę jakości prowadzonych badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz potencjału naukowego jednostek naukowych, a także racjonalne 

gospodarowanie środkami finansowymi oraz majątkiem tych jednostek naukowych.] 

 

<Art. 69. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy tryb tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji 

i likwidacji instytutu, szczegółowy tryb tworzenia i likwidacji pomocniczej jednostki 

naukowej, sposób komisyjnego ustalania majątku i jego przekazywania oraz sposób 

uregulowania zobowiązań i uprawnień pracowników jednostek naukowych, mając na 
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uwadze poprawę jakości prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 

potencjału naukowego jednostek naukowych, a także racjonalne gospodarowanie 

środkami finansowymi oraz majątkiem tych jednostek naukowych.> 

 

[Art. 70a. 

1. Prezes Akademii może przyznać, na wniosek dyrektora zaopiniowany przez radę naukową, 

stypendium za wybitne osiągnięcia uczestnikowi studiów doktoranckich prowadzonych 

przez instytut posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe. 

2. Do przyznawania stypendium stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 

199c ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie: 

1)   warunków przyznawania stypendium; 

2)   trybu składania wniosku do ministra nadzorującego; 

3)   wzoru wniosku. 

3. Stypendium za wybitne osiągnięcia jest finansowane z budżetu Akademii ze środków, o 

których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2.] 

<Art. 70b. 

1. Prezes Akademii może przyznać stypendium na prowadzenie badań naukowych lub 

prac rozwojowych w pomocniczej jednostce naukowej Akademii przez naukowca z 

zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej. 

2. Prezes Akademii może upoważnić dyrektora pomocniczej jednostki naukowej, w 

której naukowiec z zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej prowadzi badania 

naukowe lub prace rozwojowe, do przyznania stypendium. 

3. Stypendium jest wypłacane ze środków, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1. 

4. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa Prezes Akademii.> 

 

Art. 78. 

1. Działalność Akademii jest finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa i z 

innych źródeł. 

[2. Środki pochodzące z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, są klasyfikowane w dziale 

"Nauka" i ujmowane w wyodrębnionej części budżetu państwa - "Polska Akademia Nauk", 

której dysponentem jest minister właściwy do spraw nauki. 
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3. Prezes Akademii wykonuje zadania i kompetencje dysponowania budżetem Akademii. W 

zakresie, o którym mowa w ust. 2, Prezes Akademii podlega ministrowi właściwemu do 

spraw nauki.] 

<2. Środki pochodzące z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, są klasyfikowane 

w dziale „Szkolnictwo wyższe i nauka” i ujmowane w wyodrębnionej części budżetu 

państwa – „Polska Akademia Nauk”, której dysponentem jest minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

3. Prezes Akademii wykonuje zadania i kompetencje dysponowania budżetem 

Akademii. W zakresie, o którym mowa w ust. 2, Prezes Akademii podlega ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.> 

 

Art. 79. 

1. Przychodami Akademii są: 

1)   dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Akademii, 

obejmująca: 

a)  działalność organów i korporacji uczonych Akademii, w tym diety oraz zwrot 

kosztów podróży oraz zakwaterowania na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 Kodeksu pracy, przysługujące osobom 

działającym i uczestniczącym w pracach organów oraz korporacji uczonych 

Akademii, 

b)  współpracę naukową z zagranicą realizowaną w ramach umów i porozumień 

podpisanych przez Akademię, w tym składki do organizacji międzynarodowych, 

c)  działalność Kancelarii Akademii, pomocniczych jednostek naukowych i innych 

jednostek organizacyjnych działających w strukturze Akademii, 

d)  działalność instytutów międzynarodowych w części obejmującej bieżącą 

eksploatację budynków stanowiących siedzibę tych instytutów oraz koszty 

utrzymania, administracji i obsługi technicznej, jeżeli umowy międzynarodowe 

albo porozumienia z zagranicznymi instytucjami lub organizacjami naukowymi 

nie stanowią inaczej, 

[e)  działalność upowszechniającą naukę, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;] 

<e) upowszechnianie i promocję działalności naukowej;> 
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2)   dotacja celowa na zadania w zakresie kształcenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 

3; 

3)   dotacja celowa na finansowanie inwestycji realizowanych przez Kancelarię Akademii, 

pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne działające w strukturze 

Akademii; 

4)   dotacja celowa na wkład własny w programach realizowanych przez Akademię, z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym z pomocy 

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA); 

5)   środki pozyskane przez Akademię zgodnie z odrębnymi przepisami z funduszy 

strukturalnych lub z niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

programów ramowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych; 

6)   przychody z działalności gospodarczej; 

7)   przychody ze sprzedaży, użytkowania rzeczy i praw majątkowych Akademii; 

8)   darowizny, spadki i zapisy; 

9)   środki finansowe pochodzące z innych źródeł. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może obejmować: 

1)   nagrody naukowe określone w statucie Akademii; 

2)   koszty audytów prowadzonych w Akademii oraz zlecanych przez Prezesa Akademii 

do przeprowadzenia w jednostce naukowej lub innej jednostce organizacyjnej 

Akademii. 

3. Przychodami Akademii mogą być również dotacje celowe na finansowanie lub 

dofinansowanie przekształceń lub restrukturyzacji pomocniczych jednostek naukowych 

oraz innych jednostek organizacyjnych działających w strukturze Akademii. 

4. Restrukturyzacja pomocniczych jednostek naukowych oraz innych jednostek 

organizacyjnych działających w strukturze Akademii może obejmować zmiany struktury 

organizacyjnej lub zatrudnienia wynikające ze zmiany profilu prowadzonej działalności. 

[5. Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz w ust. 3, są przekazywane przez ministra 

właściwego do spraw nauki ze środków ujętych w części budżetu państwa "Polska 

Akademia Nauk", jeżeli działalność ta nie jest finansowana ze środków finansowych 

ujętych w części budżetu państwa "Nauka".] 
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<5. Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 oraz w ust. 3, są przekazywane przez 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ze środków ujętych 

w części budżetu państwa „Polska Akademia Nauk”, jeżeli działalność ta nie jest 

finansowana ze środków finansowych ujętych w części budżetu państwa 

„Szkolnictwo wyższe i nauka”.> 

6. Koszty działalności Akademii są pokrywane z przychodów, o których mowa w ust. 1 i 3. 

 

[Art. 81. 

Przychody, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 6-9, Akademia przeznacza na realizację zadań 

statutowych, w szczególności na rozwój nauki, w tym na promowanie nowatorskich badań, 

dofinansowywanie inwestycji wspomagających działalność naukową, promowanie rozwoju 

młodych naukowców, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki, przez przyznawanie stypendiów naukowych przez Prezesa 

Akademii, a także na koszty utrzymania mienia Akademii, w tym remonty, przebudowy lub 

rozbudowy i inne inwestycje, oraz finansowanie zobowiązań publicznoprawnych i 

cywilnoprawnych. Środki te, niewydatkowane w danym roku, przechodzą na rok następny.] 

 

<Art. 81. 

Przychody, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 6–9, Akademia przeznacza na realizację 

zadań statutowych, w szczególności na rozwój nauki, w tym na promowanie 

nowatorskich badań, dofinansowywanie inwestycji wspomagających działalność 

naukową, promowanie rozwoju młodych naukowców w rozumieniu art. 360 

ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przez 

przyznawanie stypendiów naukowych przez Prezesa Akademii, a także na koszty 

utrzymania mienia Akademii, w tym remonty, przebudowy lub rozbudowy i inne 

inwestycje, oraz finansowanie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych. 

Środki te, niewydatkowane w danym roku, przechodzą na rok następny.> 

 

Art. 83. 

[1. 
(1)

 Akademia i jej instytuty mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, 

tworzyć spółki, obejmować lub nabywać i posiadać udziały i akcje spółek handlowych lub 

obejmować warranty subskrypcyjne uprawniające do zapisu lub objęcia akcji spółek 
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handlowych. Każda z tych czynności wymaga uprzedniego zgłoszenia ministrowi 

właściwemu do spraw nauki. 

1a. Minister właściwy do spraw nauki, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może, 

w drodze decyzji administracyjnej, sprzeciwić się dokonaniu czynności, o której mowa w 

ust. 1. 

1b. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia zgłoszenia minister właściwy do spraw nauki nie wniósł sprzeciwu. 

Zgłoszona czynność niedokonana w ciągu roku od dnia doręczenia zgłoszenia wymaga 

dokonania nowego zgłoszenia.] 

<1. Akademia i jej instytuty mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, 

prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, a także w celu 

prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, tworzyć 

spółki, obejmować lub nabywać i posiadać udziały oraz akcje spółek handlowych. 

Każda z tych czynności wymaga uprzedniego zgłoszenia ministrowi właściwemu do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

1a. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji administracyjnej, sprzeciwić się 

dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 1. 

1b. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia zgłoszenia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki nie wniósł sprzeciwu. Zgłoszona czynność niedokonana w ciągu roku od dnia 

doręczenia zgłoszenia wymaga dokonania nowego zgłoszenia.> 

2. Wpływy z tytułu dywidend oraz ze zbycia udziałów lub akcji spółek handlowych stanowią 

przychody Akademii lub jej instytutów. 

3. 
(2)

 Spółki, o których mowa w ust. 1, których wyłącznym udziałowcem lub akcjonariuszem 

jest Akademia lub jej instytuty, mogą prowadzić, jako dodatkową, działalność 

gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w 

ust. 1. 

Art. 84. 

1. Akademia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Podstawą gospodarowania 

środkami, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 3, jest plan finansowy, zwany dalej "planem". 

2. Roczny plan obejmuje: 

1)   przychody z prowadzonej działalności; 
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2)   dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

3)   koszty, w tym: 

a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 

b)  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, 

c)  zakup towarów i usług; 

4)   środki na wydatki majątkowe; 

5)   środki przyznane innym podmiotom; 

6)   stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku; 

7)   stan środków pieniężnych na początek i koniec roku. 

3. Do czasu zatwierdzenia planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą 

gospodarki finansowej jest projekt planu. 

[4. Plan jest uchwalany przez Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii i podlega 

zatwierdzeniu w ciągu 21 dni przez ministra właściwego do spraw nauki. 

5. Sprawozdania budżetowe z wykonania planu sporządza Prezes Akademii w terminie do 31 

marca roku następującego po roku budżetowym i przedstawia je do zatwierdzenia 

ministrowi właściwemu do spraw nauki. 

6. Instytuty prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty działalności z 

przydzielonych im środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), a także z innych 

środków pozyskiwanych przez instytuty, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 

94c ust. 2, oraz z części środków przysługujących instytutom z tytułu komercjalizacji przez 

pracownika instytutu wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how 

związanego z tymi wynikami.] 

<4. Plan jest uchwalany przez Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii 

i podlega zatwierdzeniu w ciągu 21 dni przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki. 

5. Sprawozdania budżetowe z wykonania planu sporządza Prezes Akademii w terminie 

do 31 marca roku następującego po roku budżetowym i przedstawia je do 

zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

6. Instytuty prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty 

działalności z przydzielonych im środków publicznych, a także z innych środków 

pozyskiwanych przez instytuty, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 94c 
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ust. 2, oraz z części środków przysługujących instytutom z tytułu komercjalizacji 

przez pracownika instytutu wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub 

know-how związanego z tymi wynikami.> 

7. Instytuty mogą uczestniczyć w wynikach ekonomicznych osiąganych z tytułu stosowania i 

upowszechniania efektów ich działalności. 

8. Podstawą gospodarki finansowej instytutu jest plan finansowy, który ustala dyrektor po 

zasięgnięciu opinii rady naukowej. 

[Art. 86. 

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb 

finansowania i gospodarki finansowej Akademii oraz gospodarki finansowej jej instytutów, 

sposób sporządzania planu finansowego, sprawozdawczości i rozliczania kosztów przez 

Akademię i jej instytuty, z zachowaniem zasady prawidłowej gospodarki majątkiem Akademii 

i jej instytutów.] 

<Art. 86. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy tryb finansowania i gospodarki finansowej Akademii oraz 

gospodarki finansowej jej instytutów, sposób sporządzania planu finansowego, 

sprawozdawczości i rozliczania kosztów przez Akademię i jej instytuty, z zachowaniem 

zasady prawidłowej gospodarki majątkiem Akademii i jej instytutów.> 

 

Art. 88. 

1. Pracownicy naukowi mogą być zatrudniani na stanowiskach: 

[1)   profesora zwyczajnego; 

2)   profesora nadzwyczajnego;] 

<1) profesora; 

2) profesora instytutu;> 

[3)   profesora wizytującego;] 

4)   adiunkta; 

5)   asystenta. 

2. Pracownicy badawczo-techniczni mogą być zatrudniani na stanowiskach: 

1)   głównego specjalisty do spraw środowiskowej aparatury badawczej; 

2)   specjalisty. 
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[Art. 89. 

1. Na stanowisku profesora zwyczajnego można zatrudnić osobę, która posiada tytuł 

naukowy. 

2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić osobę, która posiada stopień 

naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. 

3. Na stanowisku profesora wizytującego można zatrudnić osobę, która: 

1)   przebywa na urlopie bezpłatnym w innej jednostce naukowej, o której mowa w art. 2 

pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, i posiada 

stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, lub 

2)   na stałe zamieszkuje za granicą i posiada co najmniej stopień naukowy doktora. 

4. Zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego nie może być dłuższe niż 3 lata. 

5. Na stanowisku adiunkta można zatrudnić osobę, która posiada co najmniej stopień 

naukowy doktora. 

6. Na stanowisku asystenta można zatrudnić osobę, która posiada tytuł zawodowy magistra 

lub równorzędny. 

7. Na stanowisku specjalisty lub głównego specjalisty do spraw obsługi środowiskowej 

aparatury badawczej, o których mowa w art. 88 ust. 2, można zatrudnić osobę, która 

posiada stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. 

8. Przy zatrudnianiu na stanowisku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1-4, cudzoziemca lub 

obywatela polskiego, który stopień naukowy lub tytuł naukowy uzyskał za granicą, można 

odstąpić od wymagań określonych w ust. 1-3 i 5. 

9. Przy zatrudnianiu na stanowisku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, 

cudzoziemca lub obywatela polskiego, który uzyskał za granicą co najmniej tytuł 

zawodowy, można odstąpić od wymagań określonych w ust. 6 i 7.] 

 

<Art. 89. 

1. Na stanowisku profesora można zatrudnić osobę, która posiada tytuł profesora. 

2. Na stanowisku profesora instytutu można zatrudnić osobę, która posiada stopień 

doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a w przypadku osoby na stałe 

zamieszkującej za granicą – co najmniej stopień doktora. 

3. Na stanowisku adiunkta można zatrudnić osobę, która posiada co najmniej stopień 

doktora. 
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4. Na stanowisku asystenta można zatrudnić osobę, która posiada tytuł zawodowy 

magistra lub równorzędny. 

5. Na stanowisku specjalisty lub głównego specjalisty do spraw obsługi środowiskowej 

aparatury badawczej, o których mowa w art. 88 ust. 2, można zatrudnić osobę, która 

posiada stopień doktora lub tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. 

6. Przy zatrudnianiu na stanowisku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 

cudzoziemca lub obywatela polskiego, który stopień naukowy, stopień w zakresie 

sztuki, tytuł w dziedzinie nauki lub tytuł w dziedzinie sztuki uzyskał za granicą, 

można odstąpić od wymagań określonych w ust. 1–3. 

7. Przy zatrudnianiu na stanowisku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, 

cudzoziemca lub obywatela polskiego, który uzyskał za granicą co najmniej tytuł 

zawodowy, można odstąpić od wymagań określonych w ust. 4 i 5.> 

 

[Art. 91. 

1. Stosunek pracy na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego nawiązuje się na 

podstawie mianowania albo umowy o pracę. Na podstawie mianowania zatrudnia się 

wyłącznie osobę posiadającą tytuł naukowy profesora. Wyłącznie na podstawie umowy o 

pracę można zatrudnić osobę, która: 

1)   posiada ustalone prawo do emerytury lub renty; 

2)   jest zatrudniona w jednostce naukowej Akademii w niepełnym wymiarze czasu pracy; 

3)   jest zatrudniona na podstawie mianowania w innej jednostce naukowej, o której mowa 

w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. 

2. Stosunek pracy z innymi pracownikami naukowymi niż określeni w ust. 1 nawiązuje się 

przez zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, niezbędny do 

wykonania określonego zadania badawczego. 

3. Mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego dokonuje 

Prezes Akademii, na wniosek dyrektora właściwej jednostki naukowej, po uzyskaniu opinii 

rady naukowej. 

4. Umowę o pracę zawiera dyrektor właściwej jednostki naukowej. 

5. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem ogłaszanym na stronie 

podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych 

naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców. Sposób i tryb 
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przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe ustala rada naukowa 

instytutu lub dyrektor pomocniczej jednostki naukowej. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku zatrudnienia na czas określony pracownika 

naukowego: 

1)   skierowanego do pracy na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją 

naukową; 

2)   na okres realizacji projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, 

finansowanego w trybie konkursowym ze środków finansowych na naukę lub środków 

finansowych pochodzących z Unii Europejskiej lub innych podmiotów przyznających 

grant; 

3)   na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas nie 

krótszy niż trzy lata.] 

<Art. 91. 

1. Stosunek pracy na stanowisku profesora lub profesora instytutu nawiązuje się na 

podstawie mianowania albo umowy o pracę. Na podstawie mianowania zatrudnia się 

wyłącznie osobę posiadającą tytuł profesora. Wyłącznie na podstawie umowy o pracę 

można zatrudnić osobę, która: 

1) posiada ustalone prawo do emerytury lub renty; 

2) jest zatrudniona w jednostce naukowej Akademii w niepełnym wymiarze czasu 

pracy; 

3) jest zatrudniona na podstawie mianowania w innym podmiocie, o którym mowa 

w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

2. Stosunek pracy z innymi pracownikami naukowymi niż określeni w ust. 1 nawiązuje 

się przez zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, 

niezbędny do wykonania określonego zadania badawczego. 

3. Mianowania na stanowisko profesora i profesora instytutu dokonuje Prezes 

Akademii, na wniosek dyrektora właściwej jednostki naukowej, po uzyskaniu opinii 

rady naukowej. 

4. Umowę o pracę zawiera dyrektor właściwej jednostki naukowej. 

5. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem ogłaszanym na 

stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji 
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Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do 

publikacji ofert pracy naukowców. Sposób i tryb przeprowadzania konkursów na 

poszczególne stanowiska naukowe ustala rada naukowa instytutu lub dyrektor 

pomocniczej jednostki naukowej. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku zatrudnienia na czas określony 

pracownika naukowego: 

1) skierowanego do pracy na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją 

naukową; 

2) na okres realizacji projektu obejmującego badania naukowe lub prace 

rozwojowe, finansowanego w trybie konkursowym ze środków finansowych na 

szkolnictwo wyższe i naukę lub środków finansowych pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) lub z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi; 

3) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas 

nie krótszy niż trzy lata.> 

[Art. 92. 

1. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta niemającego stopnia naukowego doktora 

habilitowanego nie może przekroczyć 8 lat, a asystenta niemającego stopnia naukowego 

doktora - 6 lat. 

2. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, 

urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.] 

 

Art. 94. 

1. Do podstawowych obowiązków pracowników naukowych należy wykonywanie zadań 

statutowych jednostek naukowych, w szczególności prowadzenie badań naukowych i prac 

rozwojowych, ogłaszanie i upowszechnianie ich wyników oraz udział w realizacji 

podjętych przez jednostkę zadań w zakresie kształcenia. 

2. Pracownicy naukowi mogą prowadzić w zatrudniającej ich jednostce naukowej badania 

podjęte z własnej inicjatywy za zgodą dyrektora. W tym przypadku korzystanie przez 

pracownika z warsztatu badawczego jednostki naukowej nie może kolidować z 
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programem badań naukowych, porządkiem wewnętrznym i możliwościami materialnymi 

jednostki naukowej. 

3. Podjęcie przez pracownika naukowego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku 

pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej bez uzyskania wcześniejszej zgody 

dyrektora jednostki naukowej stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za 

wypowiedzeniem w jednostce naukowej stanowiącej podstawowe miejsce pracy. 

4. Osoby pełniące funkcję dyrektora jednostki naukowej mogą podejmować dodatkowe 

zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub prowadzić działalność gospodarczą za zgodą 

Prezesa Akademii. Wykonywanie przez dyrektora zatrudnienia w ramach stosunku pracy 

lub prowadzenie działalności gospodarczej bez zgody Prezesa Akademii powoduje 

odwołanie z funkcji dyrektora jednostki naukowej. 

5. Wypowiedzenia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3, dokonuje dyrektor, a odwołania 

z funkcji, o której mowa w ust. 4, Prezes Akademii. 

6. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do pracowników naukowych podejmujących 

zatrudnienie w ramach stosunku pracy: 

1)   w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16 

września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511, 

2074 i 2261); 

[2)   w organach towarzystw naukowych i zawodowych; 

3)   w organach wymiaru sprawiedliwości;] 

4)   w instytucjach kultury; 

5)   w Kancelarii Akademii, korporacji uczonych i organach Akademii. 

7. Dyrektor instytutu przedstawia do wiadomości odpowiedniej rady kuratorów wydziału 

właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu informację o pracownikach, o 

których mowa w ust. 3-6. Informacja ta jest uwzględniana przy ocenie instytutu, o której 

mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1. 

[Art. 100. 

Pracownik naukowy zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu co 

najmniej 3 lat w instytucie ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w 

wymiarze nieprzekraczającym jednego roku według zasad i trybu określonych w ustawie z 

dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.] 

 

 



- 511 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Art. 100. 

Pracownik naukowy zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu 

co najmniej 3 lat w instytucie ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia 

w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku według zasad i trybu określonych 

w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.> 

 

Art. 102. 

1. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego wygasa z mocy prawa w przypadku: 

1)   stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych 

dokumentów; 

2)   prawomocnego orzeczenia przez sąd utraty praw publicznych; 

3)   prawomocnego orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego 

stanowiska, w przypadku gdy orzeczenie to dotyczy wykonywania obowiązków 

pracownika naukowego; 

4)   upływu trzymiesięcznego okresu nieobecności w pracy z powodu tymczasowego 

aresztowania; 

5)   odbywania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności; 

6)   upływu okresu mianowania; 

7)   śmierci pracownika naukowego. 

[2. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego zatrudnionego na stanowisku 

profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego wygasa z końcem roku, w którym ukończył on 

70. rok życia.] 

<2. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego zatrudnionego na stanowisku 

profesora lub profesora instytutu wygasa z końcem roku, w którym ukończył on 70. 

rok życia.> 

3. Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza dyrektor. 

4. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego pełniącego funkcję dyrektora z 

końcem roku, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się - na czas pozostały do 

zakończenia pełnienia tej funkcji - w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. 

 

[Art. 105. 

Minister właściwy do spraw nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy 

określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania pracowników pomocniczych 
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jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Akademii oraz tryb przyznawania 

innych świadczeń związanych z wykonywaną pracą, uwzględniając kwalifikacje 

poszczególnych osób, pełnione funkcje oraz zakres realizowanych obowiązków.] 

 

<Art. 105. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania 

pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych 

Akademii oraz tryb przyznawania innych świadczeń związanych z wykonywaną pracą, 

uwzględniając kwalifikacje poszczególnych osób, pełnione funkcje oraz zakres 

realizowanych obowiązków.> 

Art. 113. 

1. Rzecznika dyscyplinarnego w instytucie powołuje rada naukowa instytutu spośród 

pracowników naukowych tego instytutu, a w pomocniczej jednostce naukowej dyrektor 

spośród pracowników naukowych tej jednostki. 

[2. Rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców przy komisji, o której mowa w art. 110 ust. 1 

pkt 2, powołuje Prezes Akademii spośród pracowników naukowych posiadających co 

najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.] 

<2. Rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców przy komisji dyscyplinarnej, o której 

mowa w art. 110 ust. 1 pkt 2, powołuje Prezes Akademii spośród pracowników 

naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego.> 

3. W przypadku powzięcia przez organ, który powołał rzecznika dyscyplinarnego, 

wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną organ 

niezwłocznie poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania 

wyjaśniającego. 

4. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego powoływanego przez radę naukową instytutu lub 

dyrektora pomocniczej jednostki naukowej trwa 4 lata. 

5. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego powoływanego przez Prezesa Akademii trwa 4 lata i 

odpowiada kadencji organów Akademii. 

6. Organ, który powołał rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców może ich odwołać przed 

upływem kadencji w przypadku złożenia rezygnacji lub z innego uzasadnionego powodu. 
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[Art. 117. 

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb 

postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego, przebieg postępowania 

wyjaśniającego i dyscyplinarnego, sposób i warunki wzywania i przesłuchiwania 

obwinionego, świadków i biegłych oraz przeprowadzania innych dowodów, a także sposób 

wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, z zachowaniem przejrzystości tych 

postępowań oraz zapewnieniem bezstronności osób przeprowadzających te postępowania.] 

 

<Art. 117. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania 

dyscyplinarnego, przebieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, sposób 

i warunki wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz 

przeprowadzania innych dowodów, a także sposób wykonywania kar dyscyplinarnych 

i ich zatarcia, z zachowaniem przejrzystości tych postępowań oraz zapewnieniem 

bezstronności osób przeprowadzających te postępowania.> 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) 

 

Art. 29. 

1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może dofinansowywać uprawianie lub 

organizowanie sportu oraz jego promocję. 

1a. W ramach zadań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury fizycznej 

może udzielić instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Sportu, dla 

której jest organem założycielskim, dotacji celowej z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, na realizację zadań 

publicznych związanych z zapewnieniem warunków organizacyjnych, ekonomicznych i 

technicznych do szkolenia sportowego w zakresie: 

1)   bieżącego utrzymania obiektów sportowych i zarządzania nimi; 

2)   przygotowania kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach 

paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy. 
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1b. 
(21)

 Działalność Centralnego Ośrodka Sportu, o której mowa w ust. 1a, nie stanowi 

działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646). 

[2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego mogą wspierać, w tym finansowo, rozwój sportu odpowiednio w 

środowisku szkolnym i akademickim.] 

<2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki mogą wspierać, w tym finansowo, rozwój sportu 

odpowiednio w środowisku szkolnym i akademickim.> 

3. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych mogą wspierać, 

w tym finansowo, rozwój sportu w jednostkach organizacyjnych służb podległych tym 

ministrom lub nadzorowanych przez nich. 

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

są finansowane koszty opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry 

narodowej w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych. 

5. Koszty wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1, w tym koszty 

badań niezbędnych do wydania tego orzeczenia, w stosunku do zawodników, którzy nie 

ukończyli 23 lat i nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu, są 

finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych przepisami o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób realizowania opieki 

medycznej, o której mowa w ust. 4, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa 

sportowego oraz potrzebę ochrony zdrowia zawodników. 

7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w zakresie dofinansowania zadań 

związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, 

igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub 

mistrzostwach Europy, może zlecać polskim związkom sportowym, Polskiemu 

Komitetowi Olimpijskiemu i Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu realizację zadań 

publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573). Przepisy art. 47 i art. 151 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio. 
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USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 412, 650, 1000 i 1083) 

Art. 20. 

1. Szkolenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1, kończy się wydaniem zaświadczenia. 

Odbierając zaświadczenie, osoba przeszkolona składa pisemne oświadczenie o 

zapoznaniu się z przepisami o ochronie informacji niejawnych. 

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzory zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji 

niejawnych; 

2)   sposób rozliczania kosztów szkolenia, o których mowa w art. 19 ust. 4. 

[3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, Prezes Rady Ministrów uwzględni odrębności 

wynikające z wydawania zaświadczeń przez ABW i SKW oraz pełnomocników ochrony 

oraz sposób ustalania kosztów na potrzeby ich rozliczania w ten sposób, że ich wysokość 

nie może przekroczyć 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 7 ust. 1 

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

357).] 

<3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, Prezes Rady Ministrów uwzględni 

odrębności wynikające z wydawania zaświadczeń przez ABW i SKW oraz 

pełnomocników ochrony oraz sposób ustalania kosztów na potrzeby ich rozliczania 

w ten sposób, że ich wysokość nie może przekroczyć 25% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły 

rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 

art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 123, 650 i 1000).> 

Art. 53. 

1. Za przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 48 ust. 3-6 oraz art. 50 ust. 1-4, 

pobiera się opłaty. 

2. Z opłat, o których mowa w ust. 1, są zwolnione jednostki organizacyjne będące 

jednostkami budżetowymi. 

3. Przedsiębiorcy obowiązani na podstawie odrębnych ustaw do wykonywania zadań 

publicznych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i 



- 516 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

porządku publicznego są zwolnieni z opłat za przeprowadzenie czynności, o których 

mowa w art. 48 ust. 3-6, w przypadku akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego 

systemów teleinformatycznych niezbędnych do wykonania tych zadań. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb 

ustalania wysokości oraz poboru opłat, o których mowa w ust. 1. 

5. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się odpowiednio: 

1)   łączne koszty ponoszone na przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 48 

ust. 3-6 oraz art. 50 ust. 1-4; 

[2)   wysokość kwoty bazowej w postaci kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 

poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach 

studenckich;] 

<2) wysokość kwoty bazowej w postaci kwoty przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za 

ubiegły rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 

i położnej;> 

3)   wysokości poszczególnych opłat, o których mowa w ust. 1, stanowiące krotność 

kwoty bazowej - odpowiednio do stopnia skomplikowania przeprowadzonych 

czynności; 

4)   maksymalną wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, stanowiącą równowartość 

nieprzekraczającą stukrotności kwoty bazowej; 

5)   minimalną wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, stanowiącą równowartość 0,1 

kwoty bazowej - za godzinę pracy osoby wykonującej określone czynności; 

6)   potrzebę sprawnego i szybkiego przeprowadzania procesu ustalania i poboru opłat, o 

których mowa w ust. 1. 

Art. 61. 

1. Za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających wobec 

osób wymienionych w art. 57 ust. 3, z wyjątkiem postępowań sprawdzających, o których 

mowa w art. 32 ust. 4 i art. 33 ust. 1, ABW albo SKW przysługuje zwrot zryczałtowanych 

kosztów przeprowadzenia czynności przy sprawdzeniach przedsiębiorcy oraz postępowań 

sprawdzających. 
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[2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych 

kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz tryb ich zwrotu, uwzględniając, że wysokość 

kosztów nie powinna przekroczyć 7-krotności kwoty przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 

kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach 

studenckich.] 

<2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz tryb ich zwrotu, 

uwzględniając, że wysokość kosztów nie powinna przekroczyć 7–krotności kwoty 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty 

nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej.> 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317, 650 i 907) 

 

Art. 46. 

1. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego odbywa się zgodnie z następującymi 

zasadami: 

1)   przewóz osób odbywa się środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób, 

odpowiadającymi wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom 

technicznym; 

2)   środki transportu, którymi są wykonywane usługi w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego, powinny być oznakowane w sposób widoczny dla pasażera, a w 

transporcie drogowym dodatkowo w tablice kierunkowe oraz nazwę przewoźnika albo 

organizatora; 

3)   rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów i przewoźników są 

podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy 

przystankach komunikacyjnych oraz dworcach z wyłączeniem przystanków 

komunikacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla wysiadających pasażerów; 
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4)   w transporcie drogowym w rozkładzie jazdy mogą być uwzględnione wyłącznie 

przystanki komunikacyjne i dworce określone przez organizatora; 

5)   rozkłady jazdy są poddawane aktualizacji, o której mowa w ustawie z dnia 15 

listopada 1984 r. - Prawo przewozowe; 

6)   cennik opłat lub taryfa są podawane do publicznej wiadomości na dworcu, a w 

każdym środku transportu wykonującym przewozy w ramach komunikacji miejskiej 

oraz w transporcie drogowym znajduje się wyciąg z cennika opłat lub taryfy, przy 

czym cennik opłat w przewozach o charakterze użyteczności publicznej powinien 

także zawierać ceny biletów ulgowych: 

a)  ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: 

–  ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. 

zm.), 

–  ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 871 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 2), 

–  ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), 

–   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 

949) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943, z późn. zm.), 

[–  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1842, z późn. zm.),] 

<– ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

poz. …),> 

–  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 

1824, z 2010 r. poz. 1465 oraz z 2011 r. poz. 696), 

–  ustawy z dnia 7 września 2007 r. - o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459), 

b)  wynikających z uprawnień pasażerów do innych ulgowych przejazdów, 

ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora; 

7)   wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach 

komunikacyjnych lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy; 
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8)   w międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym podróż 

może się rozpocząć i zakończyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9)   na dworcu znajduje się dostępny do wglądu pasażera regulamin przewozu osób w 

publicznym transporcie zbiorowym opracowany przez: 

a)  organizatora, 

b)  operatora lub grupę operatorów i zatwierdzony przez organizatora, 

c)  przewoźnika, o którym mowa w art. 30 i 31 

- a w środkach transportu znajduje się wyciąg z tego regulaminu; 

10)  operator uwzględnia uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów określone w 

pkt 6; 

11)  w przewozach o charakterze użyteczności publicznej mogą być ustanawiane przez 

operatora uprawnienia do ulgowych przejazdów w uzgodnieniu z organizatorem; 

12)  środki transportu udostępnione operatorowi przez organizatora mogą być 

wykorzystywane wyłącznie do realizacji przewozów na podstawie zawartej z 

organizatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego; 

13)  w przypadku gdy wartość zamówienia publicznego albo przedmiotu umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, przy zakupie środków 

transportu drogowego operator powinien uwzględniać czynnik energetyczny i 

oddziaływania na środowisko podczas całego cyklu użytkowania środków transportu; 

14)  przewóz osób realizowany w strefie transgranicznej w transporcie drogowym nie 

zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia, o którym mowa w rozporządzeniu 

(EWG) nr 684/92. 

2. Podmiot, któremu organizator zlecił realizację części lub całości zadań z zakresu 

organizacji publicznego transportu zbiorowego, nie może być jednocześnie operatorem 

ani podmiotem powiązanym z operatorem w sposób uniemożliwiający bezstronną 

realizację zadań. 

3. Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, wzór i 

sposób oznakowania środków transportu, którymi są wykonywane przewozy o 

charakterze użyteczności publicznej, w zakresie transportu drogowego, kolejowego, 

innego szynowego, linowego i linowo-terenowego, uwzględniając konieczność 



- 520 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

ujednolicenia oznakowania środków transportu w tych przewozach i zapewnienia 

możliwości identyfikowania tych przewozów. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw żeglugi 

śródlądowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu mogą określić, 

w drodze rozporządzenia, wzór i sposób oznakowania środków transportu, którymi są 

wykonywane przewozy o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie transportu 

morskiego oraz żeglugi śródlądowej, uwzględniając konieczność ujednolicenia 

oznakowania środków transportu w tych przewozach i zapewnienia możliwości 

identyfikowania tych przewozów. 

 

 

USTAWA z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 494 oraz z 2018 r. poz. 650) 

 

Art. 20. 

1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w 

niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 

2. Przychodami Centrum są: 

1)   określana corocznie w ustawie budżetowej dotacja podmiotowa; 

2)   przychody z działalności gospodarczej, prowadzonej na zasadach określonych w art. 

4; 

3)   środki finansowe pochodzenia zagranicznego; 

4)   przychody ze sprzedaży albo z tytułu przekazania do odpłatnego używania 

rzeczowych składników majątkowych będących własnością Centrum; 

5)   darowizny, spadki i zapisy; 

6)   odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum, chyba że 

przepisy odrębne lub umowa, na podstawie której Centrum otrzymało środki, stanowią 

inaczej; 

7)   przychody z innych tytułów. 

3. Dotacja podmiotowa powinna być przeznaczana na dofinansowanie działalności bieżącej 

związanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2. 
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[4. Realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, finansuje się także ze środków 

finansowych przyznawanych Centrum na podstawie przepisów odrębnych, w tym 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 i 1268).] 

<4. Realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, finansuje się także ze 

środków finansowych przyznawanych Centrum na podstawie przepisów odrębnych, 

w tym przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. …) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym 

Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947).> 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 

138, 650 i 1128) 

Art. 21. 

1. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane również w ramach wolontariatu, na zasadach 

określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawartym z wolontariuszem. 

2. Do wolontariatu stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

[3. Studenci zdobywający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego oraz uczestnicy 

studiów doktoranckich mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach 

kształcenia w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni, 

w której prowadzone jest kształcenie w kierunkach medycznych, pod bezpośrednim 

nadzorem osób wykonujących zawód medyczny właściwy ze względu na treści 

kształcenia.] 

<3. Studenci zdobywający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego oraz 

doktoranci mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach 

kształcenia w uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej kształcenie 

w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, pod bezpośrednim nadzorem osób 

wykonujących zawód medyczny właściwy ze względu na treści kształcenia.> 
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Art. 89. 

1. Podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną wykonuje 

działalność leczniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 2 pkt 2, oraz jest obowiązany do 

realizacji zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach 

medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. 

2. Podmiot leczniczy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do udostępnienia uczelni 

medycznej jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed- i 

podyplomowego w zawodach medycznych. 

3. Podmioty wykonujące działalność leczniczą inne niż określone w ust. 1 mogą udostępniać 

jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1. 

4. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 2 i 3, następuje na podstawie umowy 

cywilnoprawnej zawartej pomiędzy uczelnią medyczną a podmiotem wykonującym 

działalność leczniczą, zwanym dalej "udostępniającym". 

5. Umowa, o której mowa w ust. 4, określa co najmniej: 

1)   czas trwania umowy i warunki jej wcześniejszego rozwiązania; 

2)   środki finansowe należne udostępniającemu z tytułu jej realizacji, sposób 

przekazywania tych środków oraz zasady ich rozliczeń; 

3)   wykaz ruchomości i nieruchomości udostępnianych w celu jej realizacji, sposób ich 

udostępniania oraz zasady i warunki ich wykorzystywania; 

4)   określenie liczby oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich mających 

wykonywać w udostępnianej jednostce organizacyjnej zadania, o których mowa w ust. 

1; 

5)   okoliczności, w których może nastąpić zmiana warunków umowy; 

[6)   zasady odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez studentów, 

uczestników studiów doktoranckich lub nauczycieli akademickich i zasady 

postępowania w przypadku naruszenia przez nich porządku ustalonego przez 

udostępniającego;] 

<6) zasady odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez studentów, 

doktorantów lub nauczycieli akademickich i zasady postępowania w przypadku 

naruszenia przez nich porządku ustalonego przez udostępniającego;> 

7)   zasady prowadzenia kontroli przez uczelnię medyczną w zakresie wykonywania 

zadań badawczych i dydaktycznych u udostępniającego; 

8)   zasady rozpatrywania sporów wynikających z jej realizacji. 
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6. Oznaczenia "klinika" albo "kliniczny" oraz "uniwersytecki" mogą używać wyłącznie 

udostępniający oraz jednostki organizacyjne udostępnione w trybie ust. 2 i 3. 

 

Art. 92. 

[Nauczyciele akademiccy uczelni medycznych oraz osoby odbywające studia doktoranckie w 

uczelniach medycznych są zatrudnieni w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 89 ust. 

1, albo w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 89 ust. 2 i 3:] 

<Nauczyciele akademiccy uczelni medycznych oraz doktoranci w uczelniach 

medycznych lub federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

prowadzących działalność naukową w zakresie nauk medycznych są zatrudnieni 

w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 89 ust. 1, albo w jednostce 

organizacyjnej, o której mowa w art. 89 ust. 2 i 3:> 

1)   w systemie zadaniowym czasu pracy na podstawie umowy o pracę określającej 

zadania dydaktyczne, badawcze i udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym 

świadczeń wysokospecjalistycznych; 

2)   na podstawie umowy cywilnoprawnej określającej w szczególności zadania 

dydaktyczne, badawcze i udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń 

wysokospecjalistycznych. 

<Art. 92a. 

Przepisy art. 89–92 stosuje się odpowiednio do innej uczelni prowadzącej kształcenie 

i działalność naukową w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.> 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) 

[Art. 52. 

1. O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii I-IX może ubiegać 

się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których program umożliwia nabycie wiedzy 

i umiejętności w zakresie nauk geologicznych, oraz odbyła praktykę zawodową, 

odpowiednią do poziomu kształcenia i kierunku ukończonych studiów wyższych, zwaną 

dalej "praktyką", określone w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a. 
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2. O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii XIII może ubiegać 

się osoba, która posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia 

szkoły nadające prawo używania tytułu zawodowego lub dyplom uzyskania tytułu 

zawodowego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a, lub dyplom 

ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk 

geologicznych, oraz odbyła praktykę, określone w tych przepisach. 

3. Zakres ukończonych studiów wyższych, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdza się na 

podstawie: 

1)   nazw kierunków studiów lub 

2)   nazw specjalności, lub 

3)   wykazu przedmiotów lub efektów kształcenia, określonych w suplemencie do dyplomu, 

z tym że studiami umożliwiającymi nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk 

geologicznych są te studia, które obejmowały co najmniej dwie nauki geologiczne w 

zakresie wnioskowanej kategorii, pozwalające na uzyskanie przynajmniej 6 punktów 

ECTS lub obejmujących przynajmniej 60 godzin kształcenia. 

4. Praktyką jest udział w: 

1)   wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub wykonywaniu prac kartografii 

geologicznej, lub wykonywaniu w terenie badań geofizycznych, lub kierowaniu w 

terenie robotami geologicznymi; 

2)   sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych lub 

projektowaniu i dokumentowaniu prac kartografii geologicznej albo badań 

geofizycznych. 

5. Praktykę można rozpocząć w przypadku osób ubiegających się o stwierdzenie posiadania 

kwalifikacji w zawodzie geolog w: 

1)   kategorii I-IX - po zaliczeniu czwartego semestru studiów wyższych pierwszego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, o których mowa w ust. 1, lub po 

rozpoczęciu studiów wyższych drugiego stopnia, o których mowa w ust. 1; 

2)   kategorii XIII - po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły nadającego prawo 

używania tytułu zawodowego lub dyplomu uzyskania tytułu zawodowego albo dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w zawodach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a lub po zaliczeniu czwartego semestru 
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studiów wyższych pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, o których 

mowa w ust. 2, lub po rozpoczęciu studiów wyższych drugiego stopnia, o których 

mowa w ust. 2. 

6. Do okresu praktyki zalicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach 

wyższych, o których mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że jest prowadzona na podstawie 

umowy dotyczącej praktyki, zawartej między uczelnią a przedsiębiorstwem geologicznym 

lub górniczym. 

7. Praktykę odbywa się pod nadzorem osób uprawnionych do wykonywania takich samych 

czynności objętych kwalifikacjami, o których stwierdzenie posiadania ubiega się osoba 

odbywająca praktykę. 

8. Praktyką jest także udział osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym organ 

administracji geologicznej w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu 

projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych. W stosunku do tych osób 

przepisu ust. 7 nie stosuje się.] 

<Art. 52. 

1. O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii I–IX może 

ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego lub 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których program umożliwia 

nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych, oraz odbyła praktykę 

zawodową, odpowiednią do poziomu i kierunku ukończonych studiów, zwaną dalej 

„praktyką”, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a. 

2. O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii XIII może 

ubiegać się osoba, która posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz świadectwo 

ukończenia szkoły nadające prawo używania tytułu zawodowego lub dyplom 

uzyskania tytułu zawodowego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 

w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 

lit. a, lub dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich, których program umożliwia nabycie wiedzy 

i umiejętności w zakresie nauk geologicznych, oraz odbyła praktykę, określone 

w tych przepisach. 

3. Zakres ukończonych studiów, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdza się na 

podstawie: 

1) nazw kierunków studiów lub 
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2) nazw specjalności, lub 

3) wykazu przedmiotów lub efektów uczenia się, określonych w szczególności 

w suplemencie do dyplomu, indeksie lub zaświadczeniu o przebiegu studiów, 

z tym że studiami umożliwiającymi nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie 

nauk geologicznych są te studia, które obejmowały co najmniej dwie nauki 

geologiczne w zakresie wnioskowanej kategorii, pozwalające na uzyskanie 

przynajmniej 6 punktów ECTS lub obejmujących przynajmniej 60 godzin 

kształcenia. 

4. Praktyką jest udział w: 

1) wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub wykonywaniu prac kartografii 

geologicznej, lub wykonywaniu w terenie badań geofizycznych, lub kierowaniu 

w terenie robotami geologicznymi; 

2) sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych lub 

projektowaniu i dokumentowaniu prac kartografii geologicznej albo badań 

geofizycznych. 

5. Praktykę można rozpocząć w przypadku osób ubiegających się o stwierdzenie 

posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w: 

1) kategorii I–IX – po zaliczeniu czwartego semestru studiów pierwszego stopnia 

lub jednolitych studiów magisterskich, o których mowa w ust. 1, lub po 

rozpoczęciu studiów drugiego stopnia, o których mowa w ust. 1; 

2) kategorii XIII – po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły nadającego prawo 

używania tytułu zawodowego lub dyplomu uzyskania tytułu zawodowego albo 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w zawodach określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a lub po zaliczeniu 

czwartego semestru studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich, o których mowa w ust. 2, lub po rozpoczęciu studiów drugiego 

stopnia, o których mowa w ust. 2. 

6. Do okresu praktyki zalicza się praktykę objętą programem studiów na studiach, 

o których mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że jest prowadzona na podstawie 

umowy dotyczącej praktyki, zawartej między uczelnią a przedsiębiorstwem 

geologicznym lub górniczym. 
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7. Praktykę odbywa się pod nadzorem osób uprawnionych do wykonywania takich 

samych czynności objętych kwalifikacjami, o których stwierdzenie posiadania ubiega 

się osoba odbywająca praktykę. 

8. Praktyką jest także udział osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym organ 

administracji geologicznej w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu 

projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych. W stosunku do tych 

osób przepisu ust. 7 nie stosuje się.> 

 

Art. 57. 

[1. Zakres ukończonych studiów wyższych potwierdza się na podstawie: 

1)   nazw kierunków studiów lub 

2)   nazw specjalności, lub 

3)   wykazu przedmiotów lub efektów kształcenia, określonych w suplemencie do 

dyplomu.] 

<1. Zakres ukończonych studiów potwierdza się na podstawie: 

1) nazw kierunków studiów lub 

2) nazw specjalności, lub 

3) wykazu przedmiotów lub efektów uczenia się, określonych w suplemencie do 

dyplomu.> 

2. Złożenie egzaminów uzupełniających potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez 

uczelnię realizującą program studiów w zakresie określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. b. 

Art. 65. 

1. Egzamin przeprowadza zespół egzaminacyjny złożony z osób wchodzących w skład 

komisji egzaminacyjnej. 

2. Egzamin przeprowadza się oddzielnie dla każdego rodzaju kwalifikacji. 

3. Egzamin składa się z etapu pisemnego i ustnego. 

4. Egzamin w ramach postępowania o stwierdzenie kwalifikacji przez dyrektora okręgowego 

urzędu górniczego jest przeprowadzany w formie ustnej. 

5. Do etapu ustnego dopuszcza się osoby, które w etapie pisemnym odpowiedziały poprawnie 

na co najmniej 75% pytań. 

6. Wynik egzaminu określa się jako "pozytywny" albo "negatywny". 
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7. O wyniku egzaminu zespół egzaminacyjny rozstrzyga większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów o wyniku egzaminu decyduje przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego. 

8. Kandydat, który uzyskał negatywny wynik egzaminu, może przystąpić do ponownego 

egzaminu w przypadku: 

1)   kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego - nie wcześniej niż po 

upływie 6 miesięcy od dnia, w którym przeprowadzono egzamin; 

2)   kwalifikacji w zakresie geologii - w najbliższym możliwym terminie ustalonym przez 

organ administracji geologicznej. 

9. [Wniosek o przeprowadzenie ponownego egzaminu składa się nie później niż przed 

upływem roku od dnia pierwszego egzaminu.] <Wniosek o przeprowadzenie 

ponownego egzaminu składa się nie później niż przed upływem roku od dnia 

egzaminu, z którego kandydat uzyskał wynik negatywny.> Wniosek ten zawiera: 

1)   imię i nazwisko kandydata; 

2)   adres zamieszkania kandydata; 

3)   oznaczenie postępowania w sprawie stwierdzenia kwalifikacji, w którym kandydat 

został dopuszczony do egzaminu. 

10. Kandydat przed przystąpieniem do ponownego egzaminu przekazuje komisji 

egzaminacyjnej dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. 

11. W przypadku kwalifikacji: 

1)   do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi ten, kto nie 

przystąpił do egzaminu, zachowuje prawo do przystąpienia do niego w najbliższym 

terminie; 

2)   w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, komisja egzaminacyjna zawiadamia 

pisemnie kandydata, który nie przystąpił do egzaminu, co najmniej na 14 dni przed 

wyznaczonym drugim terminem egzaminu, o terminie i miejscu przeprowadzenia 

egzaminu. 

Art. 67. 

<1.> Osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie za udział 

w przeprowadzeniu egzaminu. 

<2. Członkom komisji egzaminacyjnej, biorącym udział w egzaminie o stwierdzenie 

kwalifikacji w zakresie geologii, odbywającym się poza miejscowością ich 

zamieszkania, przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach 
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określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze 

kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076). Czynności pracodawcy 

określone w tych przepisach w odniesieniu do tych osób wykonuje minister właściwy 

do spraw środowiska.> 

[Art. 68. 

Koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów, w tym koszty wynagrodzenia, o którym 

mowa w art. 67, pokrywa się ze środków zaplanowanych w budżecie państwa, w częściach 

właściwych dysponentów.] 

<Art. 68. 

Koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów, w tym koszty, o których mowa 

w art. 67, pokrywa się ze środków zaplanowanych w budżecie państwa, w częściach 

właściwych dysponentów.> 

 

 

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 123, 650 i 1000) 

Art. 52. 

1. Pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej. 

2. Szkołą pielęgniarską jest uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na 

poziomie: 

1)   studiów pierwszego stopnia; 

2)   studiów drugiego stopnia. 

3. Kształcenie w szkole pielęgniarskiej, o której mowa w ust. 2 pkt 1: 

1)   trwa co najmniej 3 lata i obejmuje co najmniej 4600 godzin kształcenia zawodowego, 

w tym kształcenie kliniczne stanowi co najmniej 1/2, a kształcenie teoretyczne co 

najmniej 1/3 wymiaru kształcenia; 

2)   może trwać krócej niż 3 lata - w przypadku pielęgniarek, które posiadają świadectwo 

dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę 

pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki, jeżeli po ich ukończeniu 

pielęgniarka uzyska wiedzę, kwalifikacje i umiejętności odpowiadające wiedzy, 
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kwalifikacjom i umiejętnościom uzyskiwanym po ukończeniu studiów, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1. 

[4. Standardy kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo określają przepisy wydane na 

podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).] 

 

Art. 53. 

1. Położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły położnych. 

2. Szkołą położnych jest uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku położnictwo na 

poziomie: 

1)   studiów pierwszego stopnia; 

2)   studiów drugiego stopnia. 

3. Kształcenie w szkole położnych, o której mowa w ust. 2 pkt 1: 

1)   trwa co najmniej 3 lata i obejmuje co najmniej 4600 godzin kształcenia zawodowego, 

w tym kształcenie kliniczne stanowi co najmniej 1/2, a kształcenie teoretyczne co 

najmniej 1/3 wymiaru kształcenia; 

2)   trwa co najmniej 18 miesięcy i obejmuje tę część programu kształcenia położnych, 

która nie została zrealizowana w ramach równoważnego kształcenia w szkole 

pielęgniarskiej - w przypadku osoby posiadającej jeden z dokumentów 

potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymienionych w załączniku 5.2.2 do 

dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w 

sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 

22, z późn. zm.); 

3)   może trwać krócej niż 3 lata - w przypadku położnych, które posiadają świadectwo 

dojrzałości i ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w 

zawodzie położnej, jeżeli po ich ukończeniu położna uzyska wiedzę, kwalifikacje i 

umiejętności odpowiadające wiedzy, kwalifikacjom i umiejętnościom uzyskiwanym 

po ukończeniu studiów, o których mowa w ust. 2 pkt 1. 

[4. Standardy kształcenia dla kierunku położnictwo określają przepisy wydane na podstawie 

art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.] 
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Art. 54. 

1. W trakcie kształcenia teoretycznego student zdobywa wiedzę zawodową, doświadczenie i 

umiejętności niezbędne do planowania, organizowania i sprawowania opieki zdrowotnej 

oraz oceny działań z tym związanych. 

2. W trakcie kształcenia klinicznego student uczy się sprawowania kompleksowej opieki 

zdrowotnej jako członek zespołu, w bezpośrednim kontakcie z osobami zdrowymi i 

chorymi. 

[3. Kształcenie kliniczne odbywa się w podmiotach leczniczych, pod kierunkiem wykładowców 

pielęgniarstwa lub położnictwa oraz przy pomocy innych specjalistów, w szczególności 

pielęgniarek i położnych. Kształcenie kliniczne jest praktyką w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.] 

<3. Kształcenie kliniczne odbywa się w podmiotach leczniczych, pod kierunkiem 

wykładowców pielęgniarstwa lub położnictwa oraz przy pomocy innych specjalistów, 

w szczególności pielęgniarek i położnych. Kształcenie kliniczne jest praktyką 

zawodową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …).> 

4. Studia, o których mowa w art. 52 ust. 3 pkt 1 i art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2, nie mogą być 

prowadzone w formie niestacjonarnej. 

5.[ Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące:] 

<Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące:> 

1)   sposobu realizacji programu kształcenia, 

2)   kadry prowadzącej kształcenie, 

3)   bazy dydaktycznej, w tym służącej kształceniu klinicznemu, 

4)   posiadania wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia 

- mając na względzie zakres treści programowych poszczególnych kierunków studiów, a 

także zapewnienie właściwej jakości kształcenia. 
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Art. 57. 

1. Przy ministrze właściwym do spraw zdrowia działa Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół 

Pielęgniarek i Położnych, zwana dalej "Krajową Radą". 

2. W skład Krajowej Rady wchodzi do 12 członków, których powołuje i odwołuje minister 

właściwy do spraw zdrowia spośród kandydatów zgłoszonych w połowie przez szkoły 

wymienione w art. 52 i art. 53 oraz w połowie przez samorząd pielęgniarek i położnych, 

stowarzyszenia i organizacje zawodowe pielęgniarek i położnych. Członkowie Krajowej 

Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego Krajowej Rady. 

3. Kadencja Krajowej Rady trwa 4 lata. Członkom Krajowej Rady przysługuje 

wynagrodzenie z tytułu udziału w jej pracach. 

3a. Członek Krajowej Rady może pełnić tę funkcję nie dłużej niż przez dwie następujące po 

sobie kadencje. 

4. Krajowa Rada działa na posiedzeniach, którym przewodniczy przewodniczący Krajowej 

Rady albo inna upoważniona przez niego osoba. 

[5. W posiedzeniach Krajowej Rady uczestniczą, z głosem doradczym, przedstawiciel ministra 

właściwego do spraw zdrowia i przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego.] 

<5. W posiedzeniach Krajowej Rady uczestniczą, z głosem doradczym, przedstawiciel 

ministra właściwego do spraw zdrowia i przedstawiciel ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki.> 

6. Prace Krajowej Rady są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw zdrowia. 

Art. 58. 

1. Do zadań Krajowej Rady należy: 

[1)   ocena, czy uczelnia ubiegająca się o akredytację dla kierunków pielęgniarstwo lub 

położnictwo spełnia standardy kształcenia określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym;] 

<1) ocena, czy uczelnia ubiegająca się o akredytację dla studiów na kierunkach 

pielęgniarstwo lub położnictwo na określonym poziomie spełnia standardy 

kształcenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 

pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;> 
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2)   bieżąca ocena spełniania przez szkoły standardów kształcenia, w szczególności przez 

wizytację szkół i analizę wyników nauczania; 

3)   występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskami w sprawie 

wydania akredytacji lub jej cofnięcia w przypadku niespełniania standardów 

kształcenia. 

2. Przedmiotem wizytacji szkół, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest badanie przebiegu i 

warunków realizacji procesu dydaktycznego. 

3. Wizytacja jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez 

przewodniczącego Krajowej Rady. 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1)   imię i nazwisko osoby uprawnionej do przeprowadzenia wizytacji; 

2)   nazwę szkoły objętej wizytacją; 

3)   cel wizytacji; 

4)   termin przeprowadzenia wizytacji. 

5. W trakcie trwania wizytacji szkoła jest obowiązana udostępniać wszelkie dokumenty i 

udzielać wyjaśnień w sprawach objętych celem wizytacji. 

 

Art. 59. 

1. [Warunkiem uzyskania akredytacji na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo 

lub położnictwo jest zapewnienie:] 

<Warunkiem uzyskania akredytacji na prowadzenie studiów na kierunkach 

pielęgniarstwo lub położnictwo na określonym poziomie jest zapewnienie:> 

1)   sposobu realizacji programu kształcenia; 

2)   kadry prowadzącej kształcenie; 

3)   bazy dydaktycznej, w tym kształcenia klinicznego; 

4)   wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia. 

[2. Minister właściwy do spraw zdrowia udziela akredytacji po przeprowadzeniu 

postępowania akredytacyjnego przez Krajową Radę.] 

<2. Minister właściwy do spraw zdrowia udziela akredytacji dla studiów na kierunkach 

pielęgniarstwo lub położnictwo na określonym poziomie po przeprowadzeniu 

postępowania akredytacyjnego przez Krajową Radę.> 

3. Akredytację uzyskuje się na okres od 3 do 5 lat. 
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4. Udzielenie, odmowa lub cofnięcie akredytacji następuje w drodze decyzji administracyjnej 

wydanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

5. Odmowa albo cofnięcie akredytacji powoduje wstrzymanie rekrutacji do czasu ponownego 

uzyskania akredytacji. 

6. Uzyskanie akredytacji potwierdza certyfikat wydawany przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia. 

7. Przeprowadzenie postępowania akredytacyjnego i wydanie certyfikatu podlegają opłatom 

ponoszonym przez ubiegającego się o uzyskanie akredytacji; opłaty stanowią dochód 

budżetu państwa. 

8. Opłatę za przeprowadzenie postępowania akredytacyjnego wnosi się wraz z wnioskiem o 

akredytację. W przypadku nieuzyskania akredytacji opłata nie podlega zwrotowi. 

 

 

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181 i 

1137) 

Art. 64. 

1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dyplomów lub świadectw są obowiązane: 

1)   posiadać co najmniej wykształcenie: 

a)   średnie lub średnie branżowe - w przypadku osób ubiegających się o uzyskanie 

dyplomów, 

b)  podstawowe - w przypadku osób ubiegających się o uzyskanie świadectw; 

2)   osiągnąć wymagany wiek; 

3)   odbyć wymagane szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej; 

4)   posiadać wymaganą praktykę pływania; 

5)   zdać egzamin kwalifikacyjny przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną. 

2. Obowiązek posiadania co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego nie 

dotyczy osób ubiegających się o najniższe dyplomy w żegludze krajowej i w 

rybołówstwie morskim. 

[3. Obowiązek zdania egzaminu kwalifikacyjnego na poziomie operacyjnym przed Centralną 

Morską Komisją Egzaminacyjną nie dotyczy osób posiadających dyplom ukończenia 

studiów wyższych w uczelniach, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2, na kierunkach 

i w specjalnościach wskazanych w certyfikacie uznania, o którym mowa w art. 75 ust. 8, 

potwierdzający uzyskanie zakładanych efektów kształcenia, jeżeli egzamin dyplomowy 
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spełnia warunki do uznania go za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie 

operacyjnym.] 

<3. Obowiązek zdania egzaminu kwalifikacyjnego na poziomie operacyjnym przed 

Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną nie dotyczy osób posiadających dyplom 

ukończenia studiów wyższych w uczelniach, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 

lub 2, na kierunkach i w specjalnościach wskazanych w certyfikacie uznania, 

o którym mowa w art. 75 ust. 8, potwierdzający uzyskanie zakładanych efektów 

uczenia się, jeżeli egzamin dyplomowy spełnia warunki do uznania go za 

równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym.> 

4. Egzamin dyplomowy uznaje się za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na 

poziomie operacyjnym, jeżeli: 

1)   uczelnia zapewniła możliwość udziału przedstawiciela Centralnej Morskiej Komisji 

Egzaminacyjnej w składzie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin; 

2)   egzamin składa się z co najmniej 1 pytania z każdej funkcji wskazanej w 

wymaganiach egzaminacyjnych na poziomie operacyjnym odpowiednim do kierunku i 

specjalności studiów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4; 

3)   przewodniczącemu Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej przekazano 

informacje dotyczące egzaminu dyplomowego. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki i tryb uznania egzaminu dyplomowego w uczelni, o której mowa w 

art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2, za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie 

operacyjnym oraz sposób rejestracji wyników tych egzaminów, mając na uwadze 

wymagania egzaminacyjne określone na podstawie art. 74 ust. 4 oraz zapewnienie 

właściwego poziomu wyszkolenia osób ubiegających się o dyplomy. 

6. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego uznanego 

przez Komisję Europejską w zakresie szkolenia marynarzy i wydawania im dokumentów 

kwalifikacyjnych, z którym minister właściwy do spraw gospodarki morskiej zawarł 

porozumienie dotyczące uznawania dyplomów i świadectw wydanych przez to państwo, 

może ubiegać się o dyplom lub świadectwo, jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w 

ust. 1. 

7. Osoba, o której mowa w ust. 6, ubiegająca się o dyplom kapitana lub starszego mechanika, 

musi ukończyć szkolenie na poziomie zarządzania w morskiej jednostce edukacyjnej oraz 
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zdać egzamin kwalifikacyjny na poziomie zarządzania i na dyplom kapitana lub dyplom 

starszego mechanika przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną. 

8. Obywatel państwa trzeciego innego niż państwo, o którym mowa w ust. 6, może ubiegać 

się o dyplom lub świadectwo, jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1, oraz 

jeżeli: 

1)   w przypadku ubiegania się o świadectwo na poziomie pomocniczym - ukończył 

szkolenie w morskiej jednostce edukacyjnej na poziomie pomocniczym i zdał egzamin 

na poziomie pomocniczym przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną; 

2)   w przypadku ubiegania się o dyplom na poziomie zarządzania - ukończył szkolenie w 

morskiej jednostce edukacyjnej na poziomie operacyjnym i poziomie zarządzania oraz 

zdał egzamin kwalifikacyjny na poziomie operacyjnym i poziomie zarządzania przed 

Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną; 

3)   w przypadku ubiegania się o dyplom kapitana lub starszego mechanika - ukończył 

szkolenie na poziomie operacyjnym i poziomie zarządzania w morskiej jednostce 

edukacyjnej oraz zdał egzamin kwalifikacyjny na poziomie operacyjnym, poziomie 

zarządzania i na dyplom kapitana lub dyplom starszego mechanika przed Centralną 

Morską Komisją Egzaminacyjną. 

9. W przypadku ubiegania się o dyplom lub świadectwo przez osobę, o której mowa w ust. 6 

albo 8, weryfikacji posiadania i autentyczności dokumentów potwierdzających spełnianie 

wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje morska jednostka edukacyjna, w 

której osoba ta odbyła szkolenie. 

Art. 74. 

1. Szkolenia i przeszkolenia, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 65 ust. 1, 

prowadzone są przez morskie jednostki edukacyjne. 

2. Morskimi jednostkami edukacyjnymi są: 

[1)   uczelnie morskie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201), 

2)   uczelnie inne niż w pkt 1, wydziały lub struktury międzywydziałowe uczelni,] 

<1) uczelnie morskie w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), 

2) uczelnie inne niż w pkt 1,> 

3)    szkoły ponadpodstawowe, placówki kształcenia praktycznego, dokształcania i 

doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, 
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umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym ośrodki prowadzące działalność 

szkoleniową w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach trzecich 

- uznane przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

UWAGA: 

pominięto ust. 3 – 7 

 

 

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 825, z 2017 r. poz. 1566 oraz z 2018 r. 

poz. 650 i 756) 

Art. 33. 

1. Świadczeń uzyskanych w związku z powodzią nie wlicza się do dochodu, od wysokości 

którego odrębne przepisy uzależniają uzyskanie świadczeń o charakterze socjalnym, ulg, 

dodatków i zwolnień, w tym z zakresu: 

1)   pomocy społecznej; 

2)   świadczeń rodzinnych; 

3)   dodatków mieszkaniowych; 

[4)   stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów i studentów;] 

<4) stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów;> 

<4a) stypendiów i zapomóg otrzymywanych przez studentów na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. …);> 

5)   świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

2. Świadczeń uzyskanych w związku z powodzią nie wlicza się do przychodu w rozumieniu 

ustawy o promocji zatrudnienia, od wysokości którego uzależniona jest możliwość 

uzyskania statusu bezrobotnego. 

3. Jeżeli zalaniu na skutek powodzi uległo co najmniej 30% powierzchni gospodarstwa 

rolnego poszkodowanego ubiegającego się o świadczenia z pomocy społecznej albo 

świadczenia rodzinne w okresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 1 

ust. 2 przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej albo prawa do świadczeń 

rodzinnych do dochodu z gospodarstwa rolnego nie wlicza się powierzchni, która uległa 

zalaniu na skutek powodzi. 
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USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2098 

oraz z 2018 r. poz. 650) 

Art. 17. 

1. Rada składa się z 23 członków. 

2. W skład Rady wchodzi: 

1)   Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej - jako przewodniczący; 

2)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

2a)  przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii; 

2b)  przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin; 

3)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki; 

4)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

5)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska; 

[6)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;] 

<6) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;> 

7)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia; 

8)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

9)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

10)  przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; 

11)  przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa; 

12)  3 posłów; 

13)  senator; 

14)  4 przedstawicieli organizacji pozarządowych; 

15)  przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z 

dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz. U. poz. 1240); 

16)  przedstawiciel środowiska naukowego. 

3. Członków Rady, o których mowa w ust. 2: 

1)   pkt 2-11 i 15 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych, na 

wniosek właściwego podmiotu; 

2)   pkt 12 - powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu; 

3)   pkt 13 - powołuje i odwołuje Marszałek Senatu; 

4)   pkt 14 i 16 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych. 
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4. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

 

USTAWA z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 925) 

Art. 4. 

1. Członkiem Komisji może być osoba, która: 

1)   jest obywatelem polskim i korzysta z pełni praw publicznych; 

2)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

3)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie; 

[4)   posiada wykształcenie wyższe na poziomie drugiego stopnia, w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 

2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398 i 650), w co najmniej jednej z następujących 

dziedzin nauk: technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, 

ekonomicznych, humanistycznych lub prawnych;] 

<4) posiada wykształcenie wyższe, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), 

w zakresie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, 

ekonomicznych, humanistycznych lub prawnych;> 

5)   posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego; 

6)   posiada co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w zakresie: 

a)  nawigacji morskiej lub 

b)  eksploatacji handlowej statku, lub 

c)  eksploatacji siłowni okrętowych, lub 

d)  eksploatacji statków rybackich, lub 

e)  budowy i konstrukcji statków morskich, lub 

f)  statkowych instalacji elektrycznych i automatyki, lub 

g)  ratownictwa chemicznego i walki z pożarami, lub 

h)  prawa morskiego. 

2. Przewodniczącym Komisji może być osoba spełniająca warunki, o których mowa w ust. 1, 

oraz posiadająca co najmniej piętnastoletnie doświadczenie w pracy w gospodarce 

morskiej, w tym co najmniej 10 lat pracy na statkach handlowych, w tym co najmniej 5 lat 
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pracy na stanowiskach na poziomie zarządzania, o którym mowa w Międzynarodowej 

konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw 

oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 

r. poz. 201 i 202 oraz z 1999 r. poz. 286). 

 

 

USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 

przez młodych ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 604) 

 

Art. 7. 

1. Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego 

wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m
2
 powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu 

własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 

ust. 3, oraz: 

1)   powierzchni użytkowej mieszkania - dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie 

większej niż 50 m
2
; 

2)   50 m
2
 - dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m

2
. 

1a. W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego 

wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych: 

1)   małoletnich dzieci, 

2)   dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek 

(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 

[3)   dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach oraz 

kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), 

przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub 

szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz 

szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół 

Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku 

państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o 

stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
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- powierzchnię użytkową mieszkania, będącą podstawą do ustalenia wysokości 

dofinansowania wkładu własnego na zasadach, o których mowa w ust. 1, zwiększa się 

z 50 m
2
 do 65 m

2
.] 

<3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach oraz 

kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), 

przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub przepisach regulujących system 

oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, 

prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i inne związki wyznaniowe 

na podstawie umów międzynarodowych i przepisów o stosunku państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku 

państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych> 

2. W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego 

wychowuje własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w ust. 1a, kwota 

dofinansowania wkładu własnego wynosi: 

1)   150% kwoty obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 - w przypadku 

jednego dziecka; 

2)   200% kwoty obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 - w przypadku 

dwojga dzieci; 

3)   300% kwoty obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, z uwzględnieniem 

ust. 1a - w przypadku trojga lub większej liczby dzieci. 

3. W przypadku gdy nabywcą są małżonkowie, warunek dotyczący wychowywania własnego 

lub przysposobionego dziecka uznaje się za spełniony, jeżeli spełnia go przynajmniej 

jeden z małżonków. 

 

 

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz 

z 2018 r. poz. 107, 138 i 771) 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
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1)   azyl - azyl w rozumieniu art. 90 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60); 

2)   cudzoziemiec - każdego, kto nie posiada obywatelstwa polskiego; 

3)   dokument podróży - dokument uznany przez Rzeczpospolitą Polską, uprawniający do 

przekroczenia granicy, wydany cudzoziemcowi przez organ państwa obcego, organ polski 

lub organizację międzynarodową albo podmiot upoważniony przez organ państwa obcego 

lub obcą władzę o charakterze państwowym; 

4)   doświadczenie zawodowe - doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, 

wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w 

danym zawodzie; 

5)   granica - granicę Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 1-3 ustawy z dnia 12 

października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 660); 

5a)  
(2)

 grupa przedsiębiorstw - co najmniej dwie osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące 

działalność gospodarczą, które: 

a)  są powiązane ze sobą w sposób odpowiadający relacji spółki dominującej i spółki 

zależnej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 

spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) lub 

b)  pozostają z inną osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, w takich stosunkach prawnych, że wynika z 

nich podstawa do wywierania przez tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

decydującego wpływu na ich działalność, z użyciem tożsamych wzorców i prawideł 

zarządzania; 

5b)  
(3)

 jednostka przyjmująca - osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której jest przenoszony pracownik 

wewnątrz przedsiębiorstwa, i która: 

a)  jest w szczególności oddziałem lub przedstawicielstwem pracodawcy macierzystego 

będącego przedsiębiorcą zagranicznym lub 

b)  należy do tej samej grupy przedsiębiorstw co pracodawca macierzysty; 

6)   kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych - kwalifikacje uzyskane 

w wyniku ukończenia z wynikiem pozytywnym, poświadczonego dyplomem, 

świadectwem lub innym dokumentem wydanym przez właściwy organ programu studiów 
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wyższych, czyli cyklu zajęć prowadzonych przez instytucję edukacyjną uznaną za 

instytucję szkolnictwa wyższego przez państwo, w którym ma ona siedzibę, pod 

warunkiem że czas trwania studiów niezbędny do ich uzyskania wynosi co najmniej 3 

lata; 

7)   mały ruch graniczny - wjazd cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do 

których stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na 

zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia 

Konwencji z Schengen (Dz. Urz. UE L 405 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), i ich pobyt 

na tym terytorium; 

7a)  
(4)

 mobilność - uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw 

członkowskich Unii Europejskiej w celu wykonywania pracy w jednostce przyjmującej 

mającej siedzibę w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej w charakterze 

pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, wynikające z posiadania ważnego dokumentu 

pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 

z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla 

obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.- Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 1030/2002", z adnotacją "ICT", wydanego przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej niż to, w którym cudzoziemiec korzysta z tego 

uprawnienia; 

7b)  
(5)

 mobilność krótkoterminowa - korzystanie z mobilności przez okres do 90 dni w 

dowolnym okresie liczącym 180 dni w każdym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej; 

7c)  
(6)

 mobilność długoterminowa - korzystanie z mobilności przez okres przekraczający 90 

dni w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

[8)   naukowiec - cudzoziemca posiadającego co najmniej tytuł zawodowy odpowiadający w 

Rzeczypospolitej Polskiej tytułowi zawodowemu magistra lub równorzędnemu, 

umożliwiający dostęp co najmniej do studiów doktoranckich;] 

<8) naukowiec – cudzoziemca posiadającego co najmniej tytuł zawodowy odpowiadający 

w Rzeczypospolitej Polskiej tytułowi zawodowemu magistra lub równorzędnemu, 

umożliwiający ubieganie się o nadanie stopnia doktora;> 
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UWAGA: 

pominięto pkt. 9 – 25 

Art. 60. 

1. Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje się w celu: 

1)   turystycznym; 

2)   odwiedzin u rodziny lub przyjaciół; 

3)   udziału w imprezach sportowych; 

4)   prowadzenia działalności gospodarczej; 

5)   
(34)

 wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 

12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi; 

5a)  
(35)

 wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie 

nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym; 

6)   
(36)

 wykonywania pracy innej, niż określona w pkt 5 i 5a; 

7)   prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach; 

8)   wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub 

organizacji międzynarodowej; 

[9)   odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;] 

<9) odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich albo kształcenia w szkole doktorskiej;> 

10)  szkolenia zawodowego; 

11)  kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 9 lub 10; 

12)  dydaktycznym; 

13)  prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych; 

14)  tranzytu; 

15)  tranzytu lotniczego; 

16)  leczenia; 

17)  dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub 

przebywania z nim; 
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18)  udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy 

humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej; 

18a)  
(37)

 przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej 

rodziny repatrianta; 

19)   (uchylony); 

19a)   przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny 

osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na 

podstawie Karty Polaka; 

20)  korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka; 

21)  repatriacji; 

22)  korzystania z ochrony czasowej; 

23)  przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania 

międzynarodowe; 

24)  realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin; 

24a)  
(38)

 realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa; 

25)  
(39)

 innym niż określone w pkt 1-24a. 

2. Wiza w celu, o którym mowa w ust. 1: 

1)   pkt 8 - może być wydana w szczególności jako wiza dyplomatyczna lub służbowa; 

2)   pkt 14 lub 15 - może być wydana tylko jako wiza Schengen; 

3)   
(40)

 pkt 18a-22 - może być wydana tylko jako wiza krajowa. 

 

Art. 65. 

1. Wydania wizy krajowej odmawia się cudzoziemcowi, gdy zachodzi co najmniej jedna z 

poniższych przesłanek: 

1)   obowiązuje wpis jego danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

2)   jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy 

wjazdu, lub 

3)   nie posiada on wystarczających środków finansowych na czas trwania planowanego 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa 

pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli 
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pozwolenia na wjazd, lub możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem, 

lub 

4)   nie posiada on ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego, o którym mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 2 lit. a, lub ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 2, lub 

5)   wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

6)   dokument podróży cudzoziemca nie spełnia kryteriów określonych w art. 77 ust. 5, z 

wyłączeniem przypadku, gdy kryterium, o którym mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1, zostało 

pominięte ze względu na słuszny interes cudzoziemca, lub 

7)   w postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej: 

a)  złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe 

informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub 

informacje, lub 

b)  zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu 

użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego, 

lub 

8)   nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu, lub 

9)   
(49)

 zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego zamiaru opuszczenia terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy, lub 

10)  
(50)

 zachodzą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności złożonych przez 

cudzoziemca oświadczeń odnośnie do celu jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na dostępne organowi dowody lub obiektywne 

okoliczności wskazujące na to, że cel pobytu cudzoziemca mógłby być inny niż 

deklarowany. 

2. Jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów 

odmowy wjazdu, wizę krajową można wydać tylko w razie istnienia poważnych przyczyn 

uzasadniających jej wydanie, zwłaszcza ze względów humanitarnych lub z powodu 

zobowiązań międzynarodowych, z uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało 

wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen. 

[3. 
(51)

 Przepisu ust. 1 pkt 9 nie stosuje się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych 

lub stacjonarnych studiów doktoranckich, w tym kontynuacja lub uzupełnienie studiów 

podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.] 
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<3. Przepisu ust. 1 pkt 9 nie stosuje się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów 

wyższych lub kształcenie w szkole doktorskiej, w tym kontynuacja lub uzupełnienie 

studiów podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej.> 

4. 
(52)

 Przepisów ust. 1 pkt 3 i 4 nie stosuje się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia 

się z rodziną udzielonego członkowi rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 159 ust. 

1 pkt 1 lit. c lub d. 

Art. 114. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie 

następujące warunki: 

1)   cudzoziemiec posiada: 

a)  ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 

utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu; 

2)   cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce 

zamieszkania; 

3)   podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych na lokalnym rynku pracy; 

4)   
(84)

 wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie 

pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 106 

ust. 1a, nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym 

wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym 

stanowisku. 

5)   
(85)

 wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, nie jest niższa 

niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

2. Wysokość miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinna być 

wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy 
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społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1769 i 1985), w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny 

pozostającego na jego utrzymaniu. 

3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, gdy: 

1)   zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, 

która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 

1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, lub 

2)   
(86)

 cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na 

pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym 

samym stanowisku, lub 

[2a)  
(87)

 cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię 

z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub jest uczestnikiem studiów 

doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej, lub] 

<2a) cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył 

uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub jest 

doktorantem w Rzeczypospolitej Polskiej, lub> 

2b)  
(88)

 cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał 

legalnie i nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

3)   cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 

ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, lub 

4)   cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na 

pracę, określone odrębnymi przepisami. 

3a. 
(89)

 Do ustalenia, że pobyt cudzoziemca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2b, jest 

nieprzerwany, stosuje się przepis art. 195 ust. 4. 

4. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, gdy cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z 

obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami. 
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Art. 144. 

1. [Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, 

studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego 

stopnia udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub studiów 

doktoranckich, zwanych dalej "studiami", także wtedy, gdy studia te stanowią kontynuację 

lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, oraz gdy spełnione są łącznie następujące warunki:] 

<Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, 

studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo w szkole 

doktorskiej udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja studiów stacjonarnych lub 

kształcenia w szkole doktorskiej, zwanych dalej „studiami”, także wtedy, gdy studia 

te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na 

terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz gdy spełnione są 

łącznie następujące warunki:> 

1)   cudzoziemiec przedłoży: 

a)  zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o 

kontynuacji studiów, 

b)  dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne; 

2)   cudzoziemiec posiada: 

a)  ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży 

powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do 

państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów. 

1a. 
(122)

 Wysokość miesięcznych środków finansowych, które cudzoziemiec posiada na 

pokrycie kosztów utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, jest wyższa niż 

wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do 

cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu. 
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[2. 
(123)

 Zezwolenia w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego 

stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia udziela się 

także cudzoziemcowi, który zamierza odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na 

tych studiach i spełnia warunki określone w ust. 1.] 

<2. Zezwolenia w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego 

stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo kształcenia się w szkole 

doktorskiej udziela się także cudzoziemcowi, który zamierza odbyć kurs 

przygotowawczy do podjęcia nauki na tych studiach i spełnia warunki określone 

w ust. 1.> 

[Art. 145. 

1. Pierwszego zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, cudzoziemcowi, który podejmuje 

stacjonarne studia wyższe lub studia doktoranckie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

na pierwszym roku, udziela się na okres 15 miesięcy. 

2. Jeżeli okoliczność będąca podstawą ubiegania się o zezwolenie, o którym mowa w art. 144 

ust. 1, uzasadnia pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 

krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia cudzoziemcowi, który podejmuje stacjonarne 

studia wyższe lub studia doktoranckie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

pierwszym roku, udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów przedłużony 

o 3 miesiące. 

3. Zezwolenia w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego 

stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia w 

okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 2, udziela się na okres trwania kursu 

przygotowawczego do podjęcia nauki w celu kształcenia się na tych studiach przedłużony 

o 3 miesiące. 

4. Kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 144, udziela się na okres studiów pierwszego 

stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów 

trzeciego stopnia lub na okres kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na tych 

studiach przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.] 

 

<Art. 145. 

1. Pierwszego zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, cudzoziemcowi, który 

podejmuje studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym roku, 

udziela się na okres 15 miesięcy. 
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2. Jeżeli okoliczność będąca podstawą ubiegania się o zezwolenie, o którym mowa 

w art. 144 ust. 1, uzasadnia pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia cudzoziemcowi, który 

podejmuje studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym roku, 

udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów przedłużony 

o 3 miesiące. 

3. Zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, w okolicznościach, o których mowa 

w art. 144 ust. 2, udziela się na okres trwania kursu przygotowawczego do podjęcia 

nauki w celu kształcenia się na studiach przedłużony o 3 miesiące. 

4. Kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 144, udziela się na okres studiów lub na 

okres kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na tych studiach przedłużony 

o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.> 

 

Art. 148a.
 

1. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a, zawiera następujące dane lub 

informacje dotyczące cudzoziemca: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 

3)   obywatelstwo; 

4)   numer dokumentu tożsamości i nazwę państwa, które go wydało; 

5)   nazwę i adres jednostki prowadzącej studia; 

6)   termin rozpoczęcia kształcenia na studiach; 

7)   okres kształcenia na studiach, na jaki cudzoziemiec został przyjęty; 

[8)   kierunek studiów lub dyscyplinę naukową albo artystyczną; 

9)   określenie formy, poziomu studiów i informację o ich odpłatności.] 

<8) kierunek studiów, a w przypadku szkoły doktorskiej – dyscypliny naukowe albo 

artystyczne; 

9) określenie rodzaju studiów i informację o ich odpłatności.> 

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

do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym 

mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a, mając na uwadze konieczność uzyskania informacji 

niezbędnych do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, oraz ujednolicenia 

danych zawartych w zaświadczeniu i jego formy.] 
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<2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a, mając na uwadze 

konieczność uzyskania informacji niezbędnych do wydania zezwolenia, o którym 

mowa w art. 144 ust. 1, oraz ujednolicenia danych zawartych w zaświadczeniu i jego 

formy.> 

Art. 151. 

1.[ Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się 

cudzoziemcowi będącemu naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na 

podstawie umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartej z 

jednostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), zatwierdzoną w 

tym celu przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie decyzji oraz gdy 

cudzoziemiec przedstawi:] 

<Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się 

cudzoziemcowi będącemu naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych 

na podstawie umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartej 

z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), zwanym dalej „jednostką 

naukową”, zatwierdzoną w tym celu przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie decyzji oraz gdy cudzoziemiec 

przedstawi:> 

1)   umowę o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartą z jednostką 

naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do 

poniesienia kosztów pobytu naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a 

także kosztów wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu 

pokrytych ze środków publicznych przed upływem 6 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia umowy, jeżeli podstawą do wydania decyzji o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu będzie jego nielegalny pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
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3)   ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów 

podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów 

tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd albo przedstawi 

dokumenty potwierdzające posiadanie tych środków. 

1a. 
(129)

 Wysokość miesięcznych środków finansowych, które cudzoziemiec posiada na 

pokrycie kosztów utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, jest wyższa niż wysokość 

dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca oraz 

każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu. 

[2. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się także 

cudzoziemcowi, który posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją "naukowiec", wydany przez inne 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu go w celu realizacji 

projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje 

przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych także na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 2, zamiast umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 

przedstawia umowę o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartą z 

jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej.] 

<2. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się 

także cudzoziemcowi, który posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 

ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, 

wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa 

o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą instytucją 

naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych lub prac 

rozwojowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 2, zamiast umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 

przedstawia umowę o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartą 
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z instytucją naukową mającą siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej.> 

4. Decyzję w sprawie zatwierdzenia jednostki naukowej wydaje się, na wniosek tej jednostki, 

na okres 5 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na okres krótszy. 

5. Do przedłużenia zatwierdzenia jednostki naukowej stosuje się przepisy ust. 4. 

6. [Minister właściwy do spraw nauki może wydać decyzję o odmowie przedłużenia okresu 

zatwierdzenia albo o cofnięciu zatwierdzenia jednostki naukowej w przypadku, gdy:] 

<Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może wydać decyzję 

o odmowie przedłużenia okresu zatwierdzenia albo o cofnięciu zatwierdzenia 

jednostki naukowej w przypadku, gdy:> 

1)   jednostka naukowa zaprzestała prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, 

lub 

2)   jednostka naukowa nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 152 ust. 4 i art. 

156, lub 

3)   umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego została 

zawarta wskutek poświadczenia nieprawdy. 

7. Jednostka naukowa, której odmówiono przedłużenia okresu zatwierdzenia lub której 

cofnięto zatwierdzenie ze względu na okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, nie 

może ponownie ubiegać się o zatwierdzenie przed upływem 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się decyzji o odmowie przedłużenia jego okresu lub cofnięciu 

zatwierdzenia. 

[8. Aktualna lista zatwierdzonych jednostek naukowych jest ogłaszana w dzienniku 

urzędowym ministra właściwego do spraw nauki.] 

<8. Aktualna lista zatwierdzonych jednostek naukowych jest ogłaszana w dzienniku 

urzędowym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.> 

 

Art. 155. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 99, odmawia się wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań 

naukowych, gdy cudzoziemiec: 

[1)   zamierza prowadzić, w ramach studiów doktoranckich, badania naukowe i prace 

rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki lub 
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2)   jest oddelegowany przez jednostkę naukową z siedzibą na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej do jednostki naukowej z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

<1) zamierza prowadzić, w ramach kształcenia w szkole doktorskiej, działalność 

naukową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce lub 

2) jest oddelegowany przez instytucję naukową z siedzibą na terytorium innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej do jednostki naukowej z siedzibą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

Art. 156. 

1. Jednostka naukowa informuje niezwłocznie wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt czasowy lub przed którym toczy się postępowanie w sprawie 

udzielenia cudzoziemcowi takiego zezwolenia, o zdarzeniach mogących stanowić 

przeszkodę w wykonaniu umowy o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu 

badawczego. 

1a. 
(130)

 Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udzielił 

Szef Urzędu w drugiej instancji, informację, o której mowa w ust. 1, kieruje się do 

wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w pierwszej 

instancji. 

[2. Jednostka naukowa sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw nauki 

pisemne potwierdzenie wykonania wszystkich badań naukowych lub prac rozwojowych w 

ramach projektu badawczego, którego dotyczyła umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu 

realizacji projektu badawczego, w terminie 2 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy.] 

<2. Jednostka naukowa sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki pisemne potwierdzenie wykonania wszystkich badań 

naukowych lub prac rozwojowych w ramach projektu badawczego, którego 

dotyczyła umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego, 

w terminie 2 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy.> 

 

Art. 159. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela się cudzoziemcowi, 

jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 
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1)   przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w 

celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  na podstawie zezwolenia na pobyt stały, 

b)  na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

c)  w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy, 

d)  w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej, 

e)  co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, 

w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na 

pobyt czasowy dla członka rodziny - na podstawie zezwolenia udzielonego mu na 

okres pobytu nie krótszy niż 1 rok, 

f)  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 ust. 1, 

[g)  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia 

badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją 

"naukowiec", wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli 

umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z 

właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań 

naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,] 

<g) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia 

badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, 

o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, 

opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie 

Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji 

projektu badawczego zawarta z właściwą instytucją naukową tego państwa 

przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,> 

h)  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w 

zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, 

ha)  
(134)

 na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania 

pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, 

hb)  
(135)

 na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z 

mobilności długoterminowej, 
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i)  w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych; 

2)   posiada: 

a)  ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 

utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu; 

3)   ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

połączenia się z rodziną udzielanego członkowi rodziny cudzoziemca, któremu nadano 

status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, gdy wniosek o udzielenie mu tego 

zezwolenia został złożony przed upływem 6 miesięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy 

lub udzielenia ochrony uzupełniającej. 

3. Za członka rodziny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się: 

1)   osobę pozostającą z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej 

Polskiej związku małżeńskim; 

2)   małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez 

prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym także dziecko 

przysposobione; 

3)   małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na 

jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską; 

4)   małoletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, w tym także dziecko 

przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie 

władzę rodzicielską. 

4. Za członka rodziny małoletniego cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub 

udzielono ochrony uzupełniającej, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bez opieki, uważa się także jego wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią 

odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
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USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku 

z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2031) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   umowa offsetowa - umowę zawartą między Skarbem Państwa a zagranicznym dostawcą, 

określającą w szczególności wartość, przedmiot i harmonogram wykonania zobowiązań 

offsetowych oraz warunki, na jakich te zobowiązania mają być wykonane, mającą na celu 

ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa zgodnie z art. 346 ust. 1 lit. b 

TFUE; 

2)   zobowiązanie offsetowe - zobowiązanie zagranicznego dostawcy wobec Skarbu Państwa i 

offsetobiorcy, polegające w szczególności na przekazaniu technologii lub know-how, 

wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub praw do korzystania z utworu na 

podstawie udzielonej licencji, zapewniające wymaganą przez Skarb Państwa niezależność 

od zagranicznego dostawcy w celu utrzymania lub ustanowienia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej potencjału w zakresie przeniesienia zdolności produkcyjnych, 

serwisowych i obsługowo-naprawczych, a także innych, niezbędnych z punktu widzenia 

ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa; 

3)   zagraniczny dostawca - stronę umowy dostawy lub inny podmiot, który wykonuje umowę 

offsetową za stronę umowy dostawy, w tym konsorcjum, rząd innego państwa lub agendę 

rządową, które ubiegają się o udzielenie zamówienia mającego na celu ochronę 

podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, i złożyła ofertę offsetową; 

[4)   offsetobiorca - podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa 

w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

290) z miejscem zamieszkania albo siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a 

także jednostkę sektora finansów publicznych oraz jednostkę naukową;] 

<4) offsetobiorca – podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 290 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650 i 730) z miejscem 
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zamieszkania albo siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 

jednostkę sektora finansów publicznych oraz podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. …);> 

UWAGA: 

Pominięto pkt. 5 – 15 

Art. 26. 

1. Tworzy się Komitet Offsetowy, który działa przy Ministrze Obrony Narodowej jako organ 

opiniodawczo-doradczy. 

2. W skład Komitetu Offsetowego wchodzi przedstawiciel: 

1)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   Prezesa Rady Ministrów; 

3)   Ministra Obrony Narodowej; 

4)   ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

5)   ministra właściwego do spraw gospodarki; 

[6)   ministra właściwego do spraw nauki;] 

<6) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;> 

7)   (uchylony); 

8)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

9)   ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

9a)  Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

10)  Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; 

11)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

12)  Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego; 

13)  Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 

3. Przewodniczący Komitetu Offsetowego może zapraszać do udziału w pracach Komitetu 

Offsetowego bez prawa głosu inne osoby niż wymienione w ust. 2, w szczególności 

przedstawicieli innych ministrów, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, oraz, o ile 

uzna to za wskazane, wybranych offsetobiorców. 

4. Przewodniczącym Komitetu Offsetowego jest przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej. 

Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Offsetowego wybiera ze swego grona Komitet 

Offsetowy. 
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5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacyjny Komitetu 

Offsetowego, uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności i sprawności działania 

Komitetu Offsetowego. 

 

 

USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 601) 

Art. 3. 

1. Agencja realizuje zadania w zakresie badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym 

inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, gospodarczych, 

obronnych, bezpieczeństwa państwa oraz naukowych. 

2. Do zadań Agencji należy w szczególności: 

1)   inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i 

programów rozwoju o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego i gospodarki 

państwa w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej; 

2)   zapewnianie spójności polskiej polityki kosmicznej realizowanej w ramach 

programów narodowych i międzynarodowych, w tym programów Unii Europejskiej; 

3)   reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego w dziedzinie badania 

i użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej, w szczególności w 

ramach uczestnictwa w programach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji 

Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych 

(EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA); 

4)   identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw 

zagranicznych, wyzwań i problemów współpracy międzynarodowej w dziedzinie 

badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej; 

5)   reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej - na podstawie 

i w zakresie określonym w upoważnieniu udzielonym przez właściwe organy 

administracji państwowej - w sprawach należących do właściwości Agencji; 

6)   analizowanie, pod względem ekonomicznym i technicznym, realizacji projektów 

przygotowywanych i wdrażanych przez polskie podmioty w ramach programów, o 

których mowa w pkt 2; 
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7)   współdziałanie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie tworzenia 

definicji, norm i specyfikacji technicznych z zakresu techniki kosmicznej, w tym 

inżynierii satelitarnej; 

8)   sprawowanie doradztwa w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej; 

9)   przygotowywanie analiz i raportów z zakresu badań i użytkowania przestrzeni 

kosmicznej oraz ich wykorzystywania w różnych sektorach gospodarki, a także w 

obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa; 

10)  prowadzenie rejestru obiektów w przestrzeni kosmicznej na zasadach określonych w 

Konwencji o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną (Dz. U. z 

1979 r. poz. 22); 

11)  uczestniczenie w procesie konsultacji dotyczącym polskiej aktywności w dziedzinie 

badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, w tym poprzez wskazywanie doradców i 

ekspertów do polskich delegacji i przedstawicielstw w instytucjach Unii Europejskiej, 

Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów 

Meteorologicznych (EUMETSAT), Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i innych 

organizacji międzynarodowych; 

12)  podejmowanie oraz wspieranie działań na arenie międzynarodowej na rzecz promocji 

polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni 

kosmicznej; 

13)  prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania 

przestrzeni kosmicznej; 

14)  prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni 

kosmicznej, a także wspieranie organizacji i przedsięwzięć promujących sprzyjające 

warunki dla podejmowania działań rozwojowo-badawczych w dziedzinie użytkowania 

przestrzeni kosmicznej; 

[15)  identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego, potrzeb kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w 

zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej i wspieranie kształcenia ekspertów w 

dziedzinie techniki kosmicznej, a w szczególności inżynierii satelitarnej w kooperacji z 

krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami badawczymi;] 

<15) identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki, potrzeb kształcenia na poziomie wyższym 

specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej i wspieranie 
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kształcenia ekspertów w dziedzinie techniki kosmicznej, a w szczególności 

inżynierii satelitarnej w kooperacji z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. …), oraz zagranicznymi uczelniami lub instytucjami 

naukowymi;> 

16)  wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w tym 

dotyczących: 

a)  satelitarnej obserwacji b)  obserwacji przestrzeni kosmicznej, 

powierzchni Ziemi, 

c)  nawigacji i łączności satelitarnej. 

3. Przy realizacji swoich zadań Agencja współdziała z innymi organami i instytucjami 

państwa. 

4. W celu realizacji swoich zadań Agencja może tworzyć zakłady i laboratoria, a także 

zawierać porozumienia o współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz 

przekazywać im - w ramach tych porozumień - doświadczenie i wiedzę z zakresu 

użytkowania przestrzeni kosmicznej. 

 

Art. 8. 

[1. Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych 

w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru - po zasięgnięciu opinii Rady Agencji, 

ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra 

właściwego do spraw nauki - na 5-letnią kadencję.] 

<1. Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru – po zasięgnięciu opinii 

Rady Agencji, ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony 

Narodowej oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – na 

5-letnią kadencję.> 

2. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji przed upływem kadencji w przypadku: 

1)   prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

2)   rażącego naruszenia przepisów prawa; 

3)   utraty obywatelstwa polskiego; 

4)   rezygnacji ze stanowiska; 
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5)   utraty praw publicznych; 

6)   niezatwierdzenia sprawozdań, o którym mowa w art. 19. 

3. [Prezes Rady Ministrów może odwołać Prezesa Agencji - po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego 

do spraw nauki - przed upływem kadencji w przypadku:] 

<Prezes Rady Ministrów może odwołać Prezesa Agencji – po zasięgnięciu opinii 

ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – przed upływem 

kadencji w przypadku:> 

1)   niewykonania lub nieprawidłowego wykonania jednego z zadań; 

2)   utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby 

trwającej dłużej niż 9 miesięcy lub innej długotrwałej przeszkody w pełnieniu 

obowiązków; 

3)   prowadzenia działalności, która pozostaje w sprzeczności z obowiązkami 

służbowymi. 

4. W przypadku odwołania Prezesa Agencji Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii 

ministra właściwego do spraw gospodarki powierza wiceprezesowi lub innej osobie 

pełnienie obowiązków Prezesa Agencji, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z 

możliwością jednorazowego przedłużenia tego okresu o kolejne 3 miesiące. 

 

Art. 10. 

1. Prezes Agencji kieruje Agencją przy pomocy dwóch wiceprezesów. Szczegółowy zakres 

obowiązków wiceprezesów określa statut. 

[2. Wiceprezesa powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Agencji, spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu opinii 

ministra właściwego do spraw gospodarki. Przed powołaniem wiceprezesa do spraw 

nauki oraz wiceprezesa do spraw obronnych Prezes Rady Ministrów dodatkowo zasięga 

opinii odpowiednio ministra właściwego do spraw nauki oraz Ministra Obrony 

Narodowej. Prezes Rady Ministrów odwołuje wiceprezesa.] 

<2. Wiceprezesa powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Agencji, spośród 

osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu 

opinii ministra właściwego do spraw gospodarki. Przed powołaniem wiceprezesa do 

spraw nauki oraz wiceprezesa do spraw obronnych Prezes Rady Ministrów 
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dodatkowo zasięga opinii odpowiednio ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki oraz Ministra Obrony Narodowej. Prezes Rady Ministrów 

odwołuje wiceprezesa.> 

3. Zespół przeprowadzający nabór na stanowisko wiceprezesa powołuje Prezes Agencji. Do 

sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko wiceprezesa stosuje się odpowiednio art. 

9 ust. 2-10. 

4. Stanowisko wiceprezesa może zajmować osoba, która: 

1)   jest obywatelem polskim; 

2)   korzysta z pełni praw publicznych; 

3)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4)   posiada wiedzę z zakresu spraw należących do zadań Agencji; 

5)   posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne 

porozumiewanie się. 

5. Wiceprezes do spraw nauki jest obowiązany posiadać dodatkowo co najmniej stopień 

naukowy doktora oraz uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem 

działalności Agencji. 

6. Wiceprezes do spraw obronnych jest obowiązany posiadać dodatkowo co najmniej 5-letnie 

doświadczenie w zakresie działalności Agencji związanych z obronnością. 

7. W przypadku odwołania wiceprezesa Prezes Rady Ministrów powierza innej osobie 

pełnienie obowiązków wiceprezesa do czasu wyłonienia kandydata w drodze konkursu, na 

okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością jednorazowego przedłużenia tego okresu 

o kolejne 3 miesiące. 

Art. 14. 

1. W skład Rady Agencji wchodzą przedstawiciele administracji rządowej powołani zgodnie 

z ust. 2 oraz po 4 przedstawicieli nauki i przemysłu, o uznanych osiągnięciach naukowych 

lub gospodarczych wybranych z uwagi na wiedzę merytoryczną i kompetencje w 

dziedzinach aktywności Agencji. 

2. Prezes Rady Ministrów powołuje do członkostwa w Radzie Agencji po jednym 

przedstawicielu: 

1)   Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - z własnej inicjatywy, 

2)   ministra właściwego do spraw gospodarki - na jego wniosek, 

3)   ministra właściwego do spraw obrony narodowej - na jego wniosek, 
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[4)   ministra właściwego do spraw nauki - na jego wniosek,] 

<4) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – na jego wniosek,> 

5)   ministra właściwego do spraw zagranicznych - na jego wniosek, 

6)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych - na jego wniosek, 

7)   ministra właściwego do spraw administracji publicznej - na jego wniosek, 

7a)  ministra właściwego do spraw informatyzacji - na jego wniosek,  

8)   ministra właściwego do spraw rolnictwa - na jego wniosek, 

9)   ministra właściwego do spraw środowiska - na jego wniosek 

- pełniących funkcję co najmniej na szczeblu dyrektora departamentu oraz posiadających 

wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji. 

UWAGA: 

Pominięto ust 3 – 10 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2064, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 696) 

 

Art. 8. 

1. Na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego oraz zastępcy kierownika urzędu stanu 

cywilnego może być zatrudniona osoba inna niż wskazana w art. 6 ust. 3, która: 

1)   ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni 

praw publicznych; 

2)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

3)   posiada: 

a)  dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych 

potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub, 

[b)  dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub 

administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą 

uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu 
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zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze 

nostryfikacji lub,] 

<b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub 

administracyjnych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), albo 

uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie 

tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy lub,> 

c)  dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo 

ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji; 

4)   posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w 

urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w 

urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk 

pomocniczych i obsługi. 

2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do osób zatrudnionych na stanowiskach 

kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego oraz 

do naboru na te stanowiska stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 

i 2161) 

Art. 10. 

UWAGA: 

pominięto ust 1 – 17 

[18. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne 

do ustalenia prawa do Karty z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym 

mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym 

mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, oraz z ogólnopolskiego wykazu 

studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów, o których mowa w przepisach o 

szkolnictwie wyższym, w celu umożliwienia wójtowi weryfikacji prawa do Karty, a także w 

celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę 

realizacji Karty przez wójta.] 
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<18. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje 

niezbędne do ustalenia prawa do Karty z rejestrów publicznych, w tym z rejestru 

PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji 

oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, oraz 

z wykazu studentów i wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora 

będących częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym 

i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, 

w celu umożliwienia wójtowi weryfikacji prawa do Karty, a także w celu 

monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę 

realizacji Karty przez wójta.> 

19. Minister właściwy do spraw rodziny w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 18, 

przekazuje drogą elektroniczną podmiotom prowadzącym rejestry, o których mowa w ust. 

18, dane, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6. 

20. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz zamieścić na swojej stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej wzór wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej 

duplikatu. 

 

 

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 

naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1207) 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   zwierzęta - żywe zwierzęta kręgowe, w tym formy larwalne zdolne do samodzielnego 

odżywiania i formy embrionalne ssaków w ostatniej jednej trzeciej życia płodowego 

albo znajdujące się we wcześniejszym stadium rozwoju, gdy w wyniku wykonanych 

procedur, po osiągnięciu ostatniej jednej trzeciej życia płodowego, mogą one 

odczuwać ból, cierpienie, dystres lub wystąpi u nich trwałe uszkodzenie organizmu, 

oraz żywe głowonogi; 

2)   zwierzęta laboratoryjne: 

a)  zwierzęta należące do następujących gatunków: mysz domowa (Mus musculus), 

szczur wędrowny (Rattus norvegicus), świnka morska (Cavia porcellus), chomik 

syryjski (Mesocricetus auratus), chomik chiński (Critetulus griseus), 
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myszoskoczek mongolski (Meriones unguiculatus), królik europejski (Oryctolagus 

cuniculus), pies domowy (Canis familiaris), kot domowy (Felis catus), żaba trawna 

(Rana temporaria), żaba lamparcia (Rana pipiens), platana szponiasta (Xenopus 

laevis), platana tropikalna (Xenopus tropicalis), danio pręgowany (Danio reno), 

b)  zwierzęta z rzędu naczelnych stanowiące potomstwo zwierząt z rzędu naczelnych 

hodowanych w niewoli, 

c)  zwierzęta z rzędu naczelnych niestanowiące potomstwa zwierząt z rzędu 

naczelnych hodowanych w niewoli określone w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 3 

-      które są hodowane wyłącznie do celów określonych w art. 3 lub których tkanki 

lub narządy są przeznaczone do wykorzystania w takich celach; 

3)   zwierzęta dzikie - zwierzęta wolno żyjące (dzikie) w rozumieniu art. 4 pkt 21 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 oraz z 2014 r. 

poz. 1794); 

4)   zwierzęta gospodarskie - zwierzęta gospodarskie w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. 

U. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.); 

5)   siedlisko przyrodnicze - siedlisko przyrodnicze w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.); 

6)   procedura - każdą formę wykorzystania zwierząt do celów określonych w art. 3, która 

może spowodować u zwierzęcia ból, cierpienie, dystres lub trwałe uszkodzenie 

organizmu, w stopniu równym ukłuciu igłą lub intensywniejszym, a także czynności 

mające na celu lub mogące spowodować urodzenie się lub wylęg zwierzęcia albo 

powstanie i utrzymanie genetycznie zmodyfikowanej linii zwierząt w warunkach bólu, 

cierpienia, dystresu lub trwałego uszkodzenia organizmu, w stopniu równym ukłuciu 

igłą lub intensywniejszym; nie jest procedurą uśmiercenie zwierzęcia wyłącznie po to, 

aby wykorzystać jego narządy lub tkanki do celów określonych w art. 3; 

7)   doświadczenie - program badawczy obejmujący procedurę lub procedury, mający 

określony cel naukowy lub edukacyjny; 

8)   ośrodek - budynek, tymczasowy obiekt budowlany lub miejsce, w którym są 

utrzymywane zwierzęta przeznaczone do wykorzystywania lub wykorzystywane w 

procedurze lub których tkanki lub narządy mają zostać wykorzystane do celów 

określonych w art. 3; 
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9)   hodowca - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która hoduje zwierzęta w celu wykorzystania ich w procedurach 

lub aby wykorzystać tkanki lub narządy tych zwierząt do celów określonych w art. 3; 

10)  dostawca - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, niebędącą hodowcą, która dostarcza zwierzęta w celu 

wykorzystania ich w procedurach lub aby wykorzystać tkanki lub narządy tych 

zwierząt do celów określonych w art. 3; 

11)  użytkownik - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która wykorzystuje zwierzęta w procedurach. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej, należy przez to 

rozumieć również państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

[3. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zwierząt z 

rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w 

niewoli, które są hodowane wyłącznie do celów określonych w art. 3 lub których tkanki 

lub narządy są przeznaczone do wykorzystania w takich celach, mając na względzie 

zapewnienie ochrony tych zwierząt.] 

<3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa 

zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli, które są hodowane wyłącznie do 

celów określonych w art. 3 lub których tkanki lub narządy są przeznaczone do 

wykorzystania w takich celach, mając na względzie zapewnienie ochrony tych 

zwierząt.> 

Art. 3. 

Procedury wykonuje się wyłącznie w celu: 

1)   prowadzenia badań: 

[a)  podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620), 

b)  stosowanych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki, w tym badań translacyjnych polegających na 

przeniesieniu wyników badań przeprowadzonych na zwierzętach do praktyki 

klinicznej, jeżeli ich celem jest: 
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–  zapobieganie chorobom, diagnozowanie lub leczenie chorób lub dysfunkcji u ludzi, 

zwierząt lub roślin, 

–  ocena, wykrywanie, regulacja lub zmiana stanów fizjologicznych ludzi, zwierząt lub 

roślin,] 

<a) podstawowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), 

b) aplikacyjnych w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym badań translacyjnych 

polegających na przeniesieniu wyników badań przeprowadzonych na 

zwierzętach do praktyki klinicznej, jeżeli ich celem jest: 

– zapobieganie chorobom, diagnozowanie lub leczenie chorób lub dysfunkcji u 

ludzi, zwierząt lub roślin, 

– ocena, wykrywanie, regulacja lub zmiana stanów fizjologicznych ludzi, 

zwierząt lub roślin,> 

c)  mających na celu zachowanie gatunku, 

d)  z zakresu medycyny sądowej; 

2)   zapewnienia dobrostanu zwierząt lub poprawy warunków chowu lub hodowli zwierząt 

gospodarskich; 

3)   opracowania i produkcji produktów leczniczych, środków spożywczych w rozumieniu 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 136, poz. 914, z późn. zm.), pasz lub innych substancji lub produktów, lub badań ich 

jakości, skuteczności lub bezpieczeństwa stosowania, przeprowadzanych w celach, o 

których mowa w pkt 1 lit. b i pkt 2; 

4)   ochrony środowiska naturalnego w interesie zdrowia lub dobrostanu ludzi i zwierząt; 

5)   kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego lub szkolenia w celu nabycia lub 

doskonalenia kompetencji zawodowych. 

Art. 9. 

1. Procedury wykonuje się wyłącznie: 

1)   w ramach doświadczenia; 

[2)   w ośrodku użytkownika, który został wpisany do rejestru prowadzonego przez 

ministra właściwego do spraw nauki.] 

<2) w ośrodku użytkownika, który został wpisany do rejestru prowadzonego przez 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.> 
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2. Procedury mogą być wykonywane w miejscu innym niż określone w ust. 1 pkt 2, jeżeli ich 

celu nie można osiągnąć, wykonując je w ośrodku użytkownika. 

3. Procedurę wykonuje się w środowisku życia zwierzęcia dzikiego, jeżeli cel procedury 

może zostać osiągnięty poprzez jej wykonanie w tym środowisku i zmniejsza to stres 

zwierzęcia związany z jej wykonaniem. 

[Art. 22. 

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, zakres programów 

szkoleń, praktyk i staży, o których mowa w art. 20 pkt 2 i 3, art. 21 i art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3, 

oraz wzory dokumentów potwierdzających ich ukończenie, mając na względzie zapewnienie 

uczestnikom szkoleń uzyskania wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do 

prawidłowego wykonywania czynności wymienionych w art. 20 i art. 21 oraz zadań, o których 

mowa w art. 24 ust. 1.] 

<Art. 22. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, zakres programów szkoleń, praktyk i staży, o których mowa w art. 20 

pkt 2 i 3, art. 21 i art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3, oraz wzory dokumentów potwierdzających ich 

ukończenie, mając na względzie zapewnienie uczestnikom szkoleń uzyskania wiedzy 

i umiejętności praktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności 

wymienionych w art. 20 i art. 21 oraz zadań, o których mowa w art. 24 ust. 1.> 

 

Art. 27. 

1. Podmiot zamierzający prowadzić działalność, o której mowa w art. 26, przed uzyskaniem 

wpisu do rejestru składa do powiatowego lekarza weterynarii wniosek o stwierdzenie 

spełniania wymagań niezbędnych do prowadzenia tej działalności. 

2. Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji administracyjnej: 

1)   stwierdza spełnienie wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności, o której 

mowa w art. 26, jeżeli są spełnione wymagania określone w art. 17, art. 18, art. 20, art. 

21, art. 23, art. 24 i art. 25 ust. 1 i 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 19; 

2)   odmawia wydania decyzji, o której mowa w pkt 1, jeżeli nie są spełnione wymagania 

niezbędne do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 26, określone w art. 17, 

art. 18, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 25 ust. 1 lub 2, lub w przepisach wydanych 

na podstawie art. 19. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
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1)   imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

wnioskodawcy, z tym że w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna 

wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby 

- adres i miejsce wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce 

zamieszkania tej osoby; 

2)   określenie rodzaju planowanej działalności; 

3)   imię i nazwisko lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 23; 

4)   imię i nazwisko osoby, o której mowa w art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 2; 

5)   wykaz gatunków zwierząt, które będą hodowane, dostarczane lub wykorzystywane w 

procedurach lub których tkanki lub narządy będą przeznaczone do wykorzystania w 

celach określonych w art. 3. 

4. Podmiot zamierzający prowadzić działalność polegającą na wykonywaniu procedur do 

wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza informację o spełnieniu wymagań określonych 

w art. 18. 

5. Podmiot zamierzający prowadzić działalność polegającą na hodowli zwierząt z rzędu 

naczelnych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa sposoby zwiększania odsetka 

zwierząt będących potomstwem zwierząt z rzędu naczelnych, które były hodowane w 

niewoli. 

[6. Ostateczną decyzję, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wniosek, o którym mowa w ust. 1, 

powiatowy lekarz weterynarii przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw 

nauki.] 

<6. Ostateczną decyzję, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wniosek, o którym mowa 

w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii przekazuje niezwłocznie ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.> 

 

Art. 28. 

1. [Minister właściwy do spraw nauki:] 

<Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:> 

1)   dokonuje wpisu hodowcy, dostawcy lub użytkownika do rejestru, w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania od powiatowego lekarza weterynarii ostatecznej decyzji, o której 

mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1; 

2)   wykreśla z rejestru hodowcę, dostawcę lub użytkownika na wniosek: 

a)  powiatowego lekarza weterynarii - w przypadku: 
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–  rażącego naruszenia warunków określonych dla wykonywania danego rodzaju 

działalności objętej wpisem, 

–  nieusunięcia przez hodowcę, dostawcę lub użytkownika, w terminie, o którym mowa w 

art. 58, nieprawidłowości w prowadzonej działalności objętej wpisem, 

b)  hodowcy, dostawcy lub użytkownika - w przypadku zaprzestania wykonywania 

działalności objętej wpisem. 

2. Rażącym naruszeniem warunków określonych dla wykonywania danego rodzaju 

działalności objętej wpisem jest stwierdzenie przez powiatowego lekarza weterynarii w 

trakcie kontroli: 

1)   niespełnienia wymagania określonego w art. 23 lub w art. 25 ust. 2 albo 

2)   trzykrotnego naruszenia wymagań określonych w art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 

24 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 19, albo 

3)   przeprowadzenie doświadczenia bez uzyskania zgody na jego przeprowadzenie. 

 

Art. 29. 

[1. Minister właściwy do spraw nauki prowadzi rejestr w postaci elektronicznej.] 

<1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki prowadzi rejestr w postaci 

elektronicznej.> 

2. W rejestrze umieszcza się: 

1)   imię i nazwisko albo nazwę hodowcy, dostawcy lub użytkownika; 

2)   adres i miejsce wykonywania działalności przez hodowcę, dostawcę lub użytkownika; 

3)   dane, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2-5. 

[3. Hodowca, dostawca lub użytkownik wpisany do rejestru informuje na piśmie ministra 

właściwego do spraw nauki o zmianie danych, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 3 i 4, w 

terminie 7 dni od dnia wystąpienia tej zmiany.] 

<3. Hodowca, dostawca lub użytkownik wpisany do rejestru informuje na piśmie 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o zmianie danych, 

o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 3 i 4, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tej 

zmiany.> 

4. Do zmiany w zakresie miejsca wykonywania działalności, rodzaju wykonywanej 

działalności lub gatunków zwierząt hodowanych, dostarczanych lub wykorzystywanych w 

procedurach, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27. 
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[5. Dane zawarte w rejestrze, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 3 i 

4, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra 

właściwego do spraw nauki.] 

<5. Dane zawarte w rejestrze, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 27 ust. 3 

pkt 3 i 4, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.> 

 

Art. 30. 

1. W zakresie objętym prowadzoną działalnością hodowca, dostawca lub użytkownik 

prowadzi ewidencję zwierząt, do której wpisuje: 

1)   informacje o liczbie i gatunkach zwierząt utrzymywanych, hodowanych, nabywanych, 

dostarczanych, wykorzystywanych w procedurach, przywróconych do siedliska 

przyrodniczego albo którym znaleziono nowego opiekuna; 

2)   informacje o pochodzeniu zwierząt, ze wskazaniem, czy były one hodowane w celu 

wykorzystania w procedurach; 

3)   datę nabycia, dostarczenia, przywrócenia zwierzęcia do siedliska przyrodniczego albo 

znalezienia zwierzęciu nowego opiekuna; 

4)   imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

podmiotu, od którego zwierzęta zostały nabyte, z tym że w przypadku gdy podmiotem 

tym jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca 

zamieszkania tej osoby - adres i miejsce wykonywania działalności, jeżeli są inne niż 

adres i miejsce zamieszkania tej osoby; 

5)   imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

podmiotu będącego odbiorcą zwierząt, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest 

osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca 

zamieszkania tej osoby - adres i miejsce wykonywania działalności, jeżeli są inne niż 

adres i miejsce zamieszkania tej osoby; 

6)   informacje o liczbie i gatunkach zwierząt, które padły w ośrodku albo zostały w nim 

uśmiercone z wyodrębnieniem zwierząt uśmiercanych wyłącznie w celu pobrania 

narządów lub tkanek, a w przypadku zwierząt padłych - także o przyczynie śmierci, 

chyba że nie jest znana; 

7)   imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

podmiotu będącego nowym opiekunem zwierzęcia, o którym mowa w art. 15 ust. 2, z 
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tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna wykonująca działalność 

gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres i miejsce 

wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby; 

8)   informacje o liczbie i rodzaju przeprowadzonych doświadczeń - w przypadku 

użytkowników; 

9)   informacje dotyczące psa, kota i zwierzęcia z rzędu naczelnych - niezwłocznie po ich 

urodzeniu albo w dniu ich pozyskania, w tym: 

a)  datę i miejsce urodzenia psa, kota i zwierzęcia z rzędu naczelnych, jeżeli są znane, 

b)  dane umieszczone w trwałym indywidualnym znaku identyfikacyjnym, którym 

znakuje się psa, kota i zwierzę z rzędu naczelnych, 

c)  o hodowli, z której pochodzą pies, kot i zwierzę z rzędu naczelnych, 

d)  o wyhodowaniu w celu wykorzystania w procedurach, 

e)  o urodzeniu ze zwierząt wyhodowanych w niewoli - w przypadku zwierzęcia z 

rzędu naczelnych, 

f)  reprodukcyjne i weterynaryjne oraz dotyczące zachowania danego psa, kota lub 

zwierzęcia z rzędu naczelnych wobec ludzi i zwierząt, 

g)  o liczbie i rodzaju doświadczeń, w których dany pies, kot lub zwierzę z rzędu 

naczelnych było wykorzystane. 

2. W zakresie objętym prowadzoną działalnością, hodowca, dostawca lub użytkownik 

przechowuje dane zawarte w ewidencji zwierząt przez: 

1)   5 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu - w przypadku danych, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1-8; 

2)   3 lata od śmierci zwierzęcia albo przywrócenia go do siedliska przyrodniczego 

właściwego dla danego gatunku albo znalezienia dla niego nowego opiekuna - w 

przypadku danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. f, przekazuje się nowemu opiekunowi 

zwierzęcia. 

4. [Użytkownik, na podstawie danych zawartych w ewidencji, przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw nauki corocznie, w terminie do dnia 31 marca, informacje 

dotyczące:] 

<Użytkownik, na podstawie danych zawartych w ewidencji, przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki corocznie, w terminie do dnia 

31 marca, informacje dotyczące:> 
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1)   zwierząt wykorzystywanych w procedurach, w szczególności celów i kategorii 

procedur oraz przepisów, z których wynika obowiązek przeprowadzenia tych 

procedur; 

2)   zwierząt uśmiercanych wyłącznie w celu pobrania narządów lub tkanek. 

[5. Hodowca i dostawca przekazują ministrowi właściwemu do spraw nauki corocznie, w 

terminie do dnia 31 marca, informacje dotyczące zwierząt przeznaczonych do 

wykorzystania w procedurach.] 

<5. Hodowca i dostawca przekazują ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki corocznie, w terminie do dnia 31 marca, informacje dotyczące 

zwierząt przeznaczonych do wykorzystania w procedurach.> 

 

Art. 33. 

1. Do zadań Komisji należy: 

1)   formułowanie i przedstawianie: 

a)  hodowcom, dostawcom i użytkownikom opinii i wniosków w sprawach ochrony 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, 

b)  użytkownikom opinii w sprawach współpracy w zakresie wzajemnego 

udostępniania narządów i tkanek pobranych od zwierząt, 

c)  hodowcom wytycznych dotyczących zwiększania odsetka zwierząt będących 

potomstwem zwierząt z rzędu naczelnych, które były hodowane w niewoli; 

2)   opracowywanie i udostępnianie użytkownikom dobrych praktyk, w szczególności w 

zakresie planowania i wykonywania procedur, stosowania zasad zastąpienia, 

ograniczenia i udoskonalenia oraz stosowanych metod alternatywnych; 

[3)   przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw nauki i ministrowi właściwemu do 

spraw rolnictwa wniosków wynikających z rocznego sprawozdania podsumowującego 

wyniki kontroli hodowców, dostawców i użytkowników;] 

<3) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wniosków wynikających 

z rocznego sprawozdania podsumowującego wyniki kontroli hodowców, 

dostawców i użytkowników;> 

4)   powoływanie i odwoływanie członków lokalnych komisji; 

5)   współpraca z Komisją Europejską przy: 
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a)  opracowywaniu i zatwierdzaniu metod badawczych zapewniających uzyskanie bez 

wykorzystania zwierząt lub przy wykorzystaniu mniejszej ich liczby, lub w sposób 

powodujący mniejszy ból u wykorzystywanych zwierząt takiego samego lub 

szerszego zakresu informacji, jaki zostałby uzyskany przy wykonywaniu procedur 

z wykorzystaniem zwierząt (metody alternatywne), 

b)  wyznaczaniu laboratoriów wykonujących badania mające na celu zatwierdzenie 

metod alternatywnych na potrzeby unijnego laboratorium referencyjnego, 

będącego europejskim ośrodkiem walidacji metod alternatywnych; 

6)   udostępnianie informacji o metodach alternatywnych i ich propagowanie; 

7)   przedstawianie osobie lub osobom, o których mowa w art. 25 ust. 2, opinii w 

sprawach związanych z pozyskiwaniem, hodowlą, utrzymywaniem i 

wykorzystywaniem w procedurach zwierząt oraz opieką nad takimi zwierzętami, a 

także udostępnianie dobrych praktyk w tym zakresie; 

8)   wymiana informacji z właściwymi organami innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej w zakresie zadań należących do Komisji oraz w zakresie dotyczącym 

wykonywania w ośrodku hodowcy, dostawcy i użytkownika zadań określonych w art. 

25 ust. 1, a także udostępniania dobrych praktyk w tym zakresie. 

[2. Komisja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw nauki corocznie, w terminie do dnia 

30 czerwca, informacje o udzielonych zgodach na przeprowadzenie doświadczeń, a w 

szczególności o liczbie i celach przeprowadzonych doświadczeń.] 

<2. Komisja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacje o udzielonych zgodach na 

przeprowadzenie doświadczeń, a w szczególności o liczbie i celach 

przeprowadzonych doświadczeń.> 

3. Komisja jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego w sprawach udzielania zgód, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, w 

stosunku do lokalnych komisji. 

4. Na uchwałę Komisji przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

[5. Komisja działa na podstawie regulaminu zatwierdzanego przez ministra właściwego do 

spraw nauki. 

6. Dobre praktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, informacje o metodach alternatywnych oraz 

roczne sprawozdanie z kontroli, o którym mowa w art. 62, są udostępniane w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki.] 
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<5. Komisja działa na podstawie regulaminu zatwierdzanego przez ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

6. Dobre praktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, informacje o metodach 

alternatywnych oraz roczne sprawozdanie z kontroli, o którym mowa w art. 62, są 

udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.> 

 

Art. 34. 

1. [W skład Komisji wchodzi 15 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra 

właściwego do spraw nauki, w tym:] 

<W skład Komisji wchodzi 15 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w tym:> 

1)   9 przedstawicieli nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, rolniczych lub 

weterynaryjnych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz wiedzę lub 

doświadczenie w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub 

edukacyjnych; 

2)   3 przedstawicieli nauk humanistycznych lub społecznych, w szczególności z zakresu 

filozofii, etyki lub prawa; 

3)   3 przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt. 

2. Członkiem Komisji nie może być osoba: 

1)   skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

2)   ukarana prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub sądu orzekającego w 

przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. 

3. Kadencja Komisji trwa 4 lata. 

4. Członkiem Komisji można być nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. 

[5. W posiedzeniach Komisji bierze udział przedstawiciel ministra właściwego do spraw 

nauki. 

6. Minister właściwy do spraw nauki wyznacza przewodniczącego Komisji spośród jej 

członków.] 

<5. W posiedzeniach Komisji bierze udział przedstawiciel ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki. 
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6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza 

przewodniczącego Komisji spośród jej członków.> 

 

Art. 35. 

[1. Minister właściwy do spraw nauki odwołuje członka Komisji w przypadku zaistnienia 

którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2. 

2. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2, członek Komisji niezwłocznie 

informuje ministra właściwego do spraw nauki. 

3. Minister właściwy do spraw nauki może odwołać członka Komisji w przypadku 

nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Komisji.] 

<1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki odwołuje członka Komisji 

w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 34 

ust. 2. 

2. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2, członek Komisji 

niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może odwołać członka 

Komisji w przypadku nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Komisji.> 

4. Kadencja członka Komisji wygasa w przypadku: 

1)   śmierci; 

2)   odwołania; 

3)   zrzeczenia się członkostwa w Komisji. 

[5. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji minister właściwy do spraw nauki 

powołuje nowego członka Komisji na okres do końca danej kadencji, z zachowaniem 

zasad, o których mowa w art. 34 ust. 1. Niepełnej kadencji nie wlicza się do okresu, o 

którym mowa w art. 34 ust. 4.] 

<5. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki powołuje nowego członka Komisji na okres do końca 

danej kadencji, z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 34 ust. 1. Niepełnej 

kadencji nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 34 ust. 4.> 

 

Art. 36. 

1. Do zadań lokalnej komisji należy: 

1)   udzielanie zgody na: 
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a)  przeprowadzanie doświadczenia, w tym na: 

–  ponowne wykorzystanie zwierzęcia w procedurze - w przypadku, o którym mowa w 

art. 12 ust. 2 pkt 2, 

–  wykonanie procedury bez znieczulenia ogólnego lub miejscowego - w przypadku, o 

którym mowa w art. 13 ust. 3, 

–  podanie zwierzęciu produktów leczniczych lub produktów leczniczych 

weterynaryjnych, które uniemożliwiają lub utrudniają okazywanie bólu - w 

przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, 

–  wykorzystanie w procedurze zwierząt, o których mowa w art. 7 oraz art. 8 ust. 1 pkt 

2 i 3, 

b)  zmianę doświadczenia - w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1; 

2)   cofanie udzielonej zgody na przeprowadzenie doświadczenia; 

3)   sprawdzanie doświadczenia według kryteriów określonych w art. 53 ust. 2, zwane 

dalej "oceną retrospektywną", oraz przechowywanie wyników oceny retrospektywnej; 

4)   przekazywanie, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii przeprowadzającego 

kontrolę użytkownika w zakresie doświadczeń, informacji niezbędnych do 

prawidłowego przeprowadzenia tej kontroli; 

[5)   udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra 

właściwego do spraw nauki nietechnicznych streszczeń doświadczeń.] 

<5) udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nietechnicznych 

streszczeń doświadczeń.> 

2. Lokalna komisja, corocznie w terminie do dnia 31 marca, przekazuje: 

1)   Komisji informacje o udzielonych zgodach na przeprowadzenie doświadczeń, w 

szczególności o ich liczbie i celach przeprowadzonych doświadczeń; 

[2)   ministrowi właściwemu do spraw nauki oraz Komisji informacje dotyczące 

przeprowadzonych ocen retrospektywnych i udostępnionych nietechnicznych 

streszczeń doświadczeń.] 

<2) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Komisji 

informacje dotyczące przeprowadzonych ocen retrospektywnych 

i udostępnionych nietechnicznych streszczeń doświadczeń.> 

3. Lokalna komisja działa na podstawie regulaminu zatwierdzanego przez Komisję. 



- 581 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. Do udostępniania nietechnicznych streszczeń doświadczeń stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 

poz. 631, z późn. zm.) i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności 

przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410). 

 

Art. 39. 

[1. Działalność Komisji i lokalnych komisji jest finansowana z części budżetu państwa 

będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw nauki.] 

<1. Działalność Komisji i lokalnych komisji jest finansowana z części budżetu państwa 

będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.> 

2. Członkom Komisji i lokalnych komisji za udział w posiedzeniu tych komisji przysługuje 

wynagrodzenie, a także zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. 

 

Art. 41. 

[Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia:> 

1)   tryb funkcjonowania Komisji i lokalnych komisji, w tym sposób potwierdzania 

złożenia wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia, mając na 

względzie zakres zadań Komisji i lokalnych komisji oraz zapewnienie warunków do 

sprawnego wykonywania zadań przez te komisje; 

2)   właściwość miejscową lokalnych komisji, mając na względzie zapewnienie sprawnej 

realizacji zadań tych komisji, w tym rozpatrzenia wniosku o udzielenie zgody na 

przeprowadzenie doświadczenia w terminie określonym w art. 48 ust. 2, z 

uwzględnieniem lokalizacji ośrodków, w których są przeprowadzane doświadczenia, i 

liczby doświadczeń przeprowadzanych w danym ośrodku; 

3)   sposób wyłaniania kandydatów na członków Komisji i lokalnych komisji, z 

uwzględnieniem wymagań dotyczących wiedzy i doświadczenia osób będących 

kandydatami na członków tych komisji; 

4)   wzór zgłoszenia kandydata na członka Komisji i lokalnej komisji, mając na względzie 

ujednolicenie informacji zawartych w tym zgłoszeniu; 
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5)   wysokość wynagrodzenia członków Komisji i lokalnych komisji oraz warunki jego 

wypłacania, uwzględniając funkcje pełnione przez członków Komisji i lokalnych 

komisji oraz zakres ich obowiązków. 

 

Art. 43. 

1. Użytkownik składa wniosek o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia do 

lokalnej komisji właściwej ze względu na lokalizację ośrodka, w którym ma być 

przeprowadzone doświadczenie. 

2. W przypadku doświadczenia przeprowadzanego w więcej niż jednym ośrodku lub poza 

ośrodkiem, użytkownik składa wniosek do lokalnej komisji właściwej ze względu na 

lokalizację ośrodka, w którym jest zatrudniona osoba, która zaplanowała i jest 

odpowiedzialna za przeprowadzenie doświadczenia. 

[3. Wzór wniosku, opracowany przez Komisję, jest udostępniany w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki.] 

<3. Wzór wniosku, opracowany przez Komisję, jest udostępniany w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki.> 

 

Art. 45. 

1. Do wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia dołącza się 

nietechniczne streszczenie doświadczenia, które zawiera: 

1)   określenie: 

a)  naukowych lub edukacyjnych celów doświadczenia, w tym przewidywanych 

szkód, jakie może ono spowodować u wykorzystywanych zwierząt, i korzyści, 

jakie przyniesie ono dla rozwoju nauki i dydaktyki, w zakresie określonym w art. 

3, 

b)  liczby i gatunków zwierząt, które mają być wykorzystane w tym doświadczeniu; 

2)   opis sposobu uwzględnienia w doświadczeniu zasad zastąpienia, ograniczenia i 

udoskonalenia. 

[2. Wzór nietechnicznego streszczenia doświadczenia, opracowany przez Komisję, jest 

udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra 

właściwego do spraw nauki.] 
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<2. Wzór nietechnicznego streszczenia doświadczenia, opracowany przez Komisję, jest 

udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.> 

 

Art. 55. 

1. Kontrolę użytkownika w zakresie doświadczeń powiatowy lekarz weterynarii może 

przeprowadzić z udziałem eksperta będącego pracownikiem naukowym posiadającym 

wykształcenie, specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, zgodne z zakresem doświadczeń 

przeprowadzanych przez użytkownika, które pozwolą na efektywne i prawidłowe 

przeprowadzenie tej kontroli. Do udziału eksperta w kontroli stosuje się przepisy art. 19 

ust. 3 pkt 4 i 5 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.). 

[2. Ekspertowi za udział w przeprowadzeniu kontroli przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot 

kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 

§ 2 Kodeksu pracy. Koszty związane z udziałem eksperta w przeprowadzeniu kontroli są 

finansowane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do 

spraw nauki. 

3. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyłaniania 

ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli oraz wysokość ich 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem ich kwalifikacji oraz faktycznego nakładu pracy. 

4. Minister właściwy do spraw nauki prowadzi listę ekspertów biorących udział w 

przeprowadzaniu kontroli i udostępnia ją w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej 

stronie podmiotowej. Lista zawiera imię i nazwisko oraz określenie wykształcenia, 

specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności eksperta.] 

<2. Ekspertowi za udział w przeprowadzeniu kontroli przysługuje wynagrodzenie oraz 

zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. Koszty związane z udziałem eksperta 

w przeprowadzeniu kontroli są finansowane z budżetu państwa, z części będącej 

w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb wyłaniania ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu 

kontroli oraz wysokość ich wynagrodzenia, z uwzględnieniem ich kwalifikacji oraz 

faktycznego nakładu pracy. 
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4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki prowadzi listę ekspertów 

biorących udział w przeprowadzaniu kontroli i udostępnia ją w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. Lista zawiera imię i nazwisko 

oraz określenie wykształcenia, specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności eksperta.> 

 

Art. 59. 

1. W przypadku nieusunięcia przez hodowcę, dostawcę lub użytkownika w wyznaczonym 

terminie stwierdzonych nieprawidłowości, o których mowa w art. 58, powiatowy lekarz 

weterynarii wydaje decyzję administracyjną stwierdzającą niespełnianie wymagań do 

prowadzenia działalności, o której mowa w art. 26. 

[2. Powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie przekazuje ostateczną decyzję, o której mowa 

w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw nauki wraz z wnioskiem o wykreślenie 

hodowcy, dostawcy lub użytkownika z rejestru.] 

<2. Powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie przekazuje ostateczną decyzję, o której 

mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wraz 

z wnioskiem o wykreślenie hodowcy, dostawcy lub użytkownika z rejestru.> 

 

[Art. 61. 

Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje ministrowi właściwemu do spraw nauki i Komisji 

informację o stwierdzonych naruszeniach będących podstawą do wymierzenia kary 

pieniężnej, o której mowa w art. 69 ust. 1, 2 i 4, wraz z protokołem kontroli. 

 

Art. 62. 

Główny Lekarz Weterynarii, na podstawie informacji przekazanych przez powiatowych 

lekarzy weterynarii, corocznie składa ministrowi właściwemu do spraw nauki i Komisji 

sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli, nie później niż do dnia 30 czerwca.] 

 

<Art. 61. 

Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki i Komisji informację o stwierdzonych naruszeniach będących 

podstawą do wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 69 ust. 1, 2 i 4, wraz 

z protokołem kontroli. 
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Art. 62. 

Główny Lekarz Weterynarii, na podstawie informacji przekazanych przez powiatowych 

lekarzy weterynarii, corocznie składa ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki oraz Komisji sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli, nie później 

niż do dnia 30 czerwca.> 

[Art. 64. 

Minister właściwy do spraw nauki pełni rolę krajowego punktu kontaktowego i współpracuje 

z Komisją Europejską oraz organami innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich 

Unii Europejskiej w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub 

edukacyjnych. 

Art. 65. 

1. Minister właściwy do spraw nauki, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję, 

lokalne komisje, hodowców, dostawców i użytkowników oraz Głównego Lekarza 

Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej: 

1)   corocznie - informacje dotyczące: 

a)  liczby, gatunków i pochodzenia zwierząt wykorzystywanych w procedurach, 

b)  celów i rodzajów doświadczeń, w których były wykorzystywane zwierzęta, 

c)  przypadków ponownego wykorzystania zwierząt w procedurach, 

d)  kategorii procedur oraz liczby zmian w zakresie ich kwalifikacji, z podaniem 

przyczyny tych zmian; 

2)   co 5 lat - informacje dotyczące wdrażania przepisów Unii Europejskiej w zakresie 

ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. 

2. Minister właściwy do spraw nauki, po zasięgnięciu opinii Komisji, corocznie w terminie do 

dnia 31 sierpnia zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

3. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres 

informacji, o których mowa w ust. 1, tryb przekazywania tych informacji oraz wzory 

formularzy, na których informacje te będą przekazywane, mając na uwadze zapewnienie 

prawidłowości i kompletności informacji przekazywanych Komisji Europejskiej, a także 

uwzględniając przepisy dotyczące sposobu przekazywania informacji o zwierzętach 

wykorzystywanych w doświadczeniach, wydane na podstawie art. 54 ust. 4 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie 

ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.] 
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<Art. 64. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki pełni rolę krajowego punktu 

kontaktowego i współpracuje z Komisją Europejską oraz organami innych niż 

Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. 

 

Art. 65. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie informacji 

przekazanych przez Komisję, lokalne komisje, hodowców, dostawców 

i użytkowników oraz Głównego Lekarza Weterynarii, przekazuje Komisji 

Europejskiej: 

1) corocznie – informacje dotyczące: 

a) liczby, gatunków i pochodzenia zwierząt wykorzystywanych w procedurach, 

b) celów i rodzajów doświadczeń, w których były wykorzystywane zwierzęta, 

c) przypadków ponownego wykorzystania zwierząt w procedurach, 

d) kategorii procedur oraz liczby zmian w zakresie ich kwalifikacji, z podaniem 

przyczyny tych zmian; 

2) co 5 lat – informacje dotyczące wdrażania przepisów Unii Europejskiej 

w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub 

edukacyjnych. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii 

Komisji, corocznie w terminie do dnia 31 sierpnia zamieszcza w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informacje, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, tryb 

przekazywania tych informacji oraz wzory formularzy, na których informacje te 

będą przekazywane, mając na uwadze zapewnienie prawidłowości i kompletności 

informacji przekazywanych Komisji Europejskiej, a także uwzględniając przepisy 

dotyczące sposobu przekazywania informacji o zwierzętach wykorzystywanych 

w doświadczeniach, wydane na podstawie art. 54 ust. 4 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.> 
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Art. 71. 

[1. Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, minister właściwy do spraw 

nauki. 

2. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są uiszczane na rachunek bankowy 

ministra właściwego do spraw nauki, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o 

nałożeniu kary stała się ostateczna.] 

<1. Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

2. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są uiszczane na rachunek 

bankowy ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie 

14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna.> 

3. Egzekucja wymierzonej kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio 

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2012 r. poz. 749, z późn. zm.). 

Art. 81. 

1. [Minister właściwy do spraw nauki przekaże Komisji Europejskiej po raz pierwszy dane, o 

których mowa w art. 65 ust. 1:] 

<Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekaże Komisji 

Europejskiej po raz pierwszy dane, o których mowa w art. 65 ust. 1:> 

1)   pkt 1 - do dnia 10 listopada 2015 r.; 

2)   pkt 2 - do dnia 10 listopada 2018 r. 

2. Użytkownik przekaże ministrowi właściwemu do spraw nauki po raz pierwszy informacje, 

o których mowa w art. 30 ust. 4, do dnia 30 września 2015 r. 

 

 

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1269 i 1276) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   biogaz - gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów 

zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów; 
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2)   biogaz rolniczy - gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców 

rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów 

zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa 

produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej 

z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu 

pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk 

odpadów; 

3)   biomasa - stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które 

ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji 

rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, oraz ziarna zbóż 

niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym 

określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 

2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w 

ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.) i 

ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca 

biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego 

lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz 

odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów 

ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części 

energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów; 

3a)   biomasa lokalna - biomasę pochodzącą z upraw energetycznych, a także odpady lub 

pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, zboża 

inne niż pełnowartościowe, pozyskane w sposób zrównoważony, określony w 

przepisach wydanych na podstawie art. 119; 

4)   biopłyny - ciekłe paliwa dla celów energetycznych innych niż w transporcie, w tym do 

wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, wytworzone z biomasy lub ziaren zbóż 

pełnowartościowych, wykorzystywane w instalacjach spełniających wymagania w 

zakresie standardów emisyjnych, o ile takie standardy zostały określone na podstawie 

przepisów o ochronie środowiska; 

5)   dedykowana instalacja spalania biomasy - instalację odnawialnego źródła energii, w 

której są spalane wyłącznie biomasa, biogaz, biogaz rolniczy lub biopłyny albo 

biomasa, biogaz, biogaz rolniczy lub biopłyny i paliwo pomocnicze; 
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6)    dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego - instalację spalania 

wielopaliwowego, w której udział liczony według wartości energetycznej biomasy, 

biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego jest większy niż 15% w łącznej wartości 

energetycznej wszystkich spalonych paliw zużytych do wytworzenia energii 

elektrycznej lub ciepła w tej instalacji w okresie rozliczeniowym określonym we 

wniosku, o którym mowa w art. 45 ust. 1, albo w okresie rozliczeniowym, o którym 

mowa w art. 83 ust. 2, o ile instalacja ta: 

a)  jest wyposażona w odrębne linie technologiczne służące do transportu do komory 

paleniskowej biomasy, biopłynu, biogazu lub biogazu rolniczego lub 

b)  wykorzystuje technologię fluidalną przeznaczoną do spalania odpadów 

przemysłowych wspólnie z paliwami kopalnymi lub paliwami powstałymi z ich 

przetworzenia oraz z biomasą, biopłynem, biogazem lub z biogazem rolniczym; 

7)    (uchylony); 

7a)   drewno energetyczne - surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-

wymiarowe i fizykochemiczne posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową 

uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie; 

8)   dystrybucja - dystrybucję w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne; 

9)   energia aerotermalna - energię o charakterze nieantropogenicznym magazynowaną w 

postaci ciepła w powietrzu na danym terenie; 

10)  energia geotermalna - energię o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w 

postaci ciepła pod powierzchnią ziemi; 

11)  energia hydrotermalna - energię o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w 

postaci ciepła w wodach powierzchniowych; 

11a)   hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii - zespół co najmniej dwóch 

instalacji odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących wyłącznie odnawialne 

źródła energii, różniących się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii i 

tworzących w wyniku połączenia spójny funkcjonalnie i obszarowo zestaw 

zapewniający odbiorcy stały dostęp do energii elektrycznej stosownie do wymagań 

jakościowych określonych w przepisach prawa energetycznego; taki zespół instalacji 

może być też wspomagany magazynem energii wytworzonej z tego zespołu i wówczas 

oddawana z niego energia elektryczna jest traktowana jako energia z odnawialnego 

źródła energii; 
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12)  hydroenergia - energię spadku śródlądowych wód powierzchniowych, z wyłączeniem 

energii uzyskiwanej z pracy pompowej w elektrowniach szczytowo-pompowych lub 

elektrowniach wodnych z członem pompowym; 

13)   instalacja odnawialnego źródła energii - instalację stanowiącą wyodrębniony zespół: 

a)  urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w których 

energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, lub 

b)  obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową 

służący do wytwarzania biogazu rolniczego 

–   a także połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym magazyn biogazu 

rolniczego; 

14)  instalacja termicznego przekształcania odpadów - instalację odnawialnego źródła 

energii będącą spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów w rozumieniu ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. 

poz. 785), w której część wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła pochodzi z 

ulegającej biodegradacji części odpadów przemysłowych lub komunalnych, 

pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do 

przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w 

szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie 

kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów; 

15)  instalacja spalania wielopaliwowego - instalację odnawialnego źródła energii, w 

której energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z biomasy, biopłynów, biogazu 

lub biogazu rolniczego spalanych wspólnie z innymi paliwami; 

[15a)   klaster energii - cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić 

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki 

samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, 

dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub 

paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na 

obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w 

rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 

1948 oraz z 2017 r. poz. 730); klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest 

powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w 
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porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej 

"koordynatorem klastra energii";] 

<15a) klaster energii – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą 

wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. …), lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące 

wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią 

z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci 

dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze 

działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 995 i 1000) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000); klaster energii 

reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, 

stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym 

dowolny członek klastra energii, zwany dalej „koordynatorem klastra energii”> 

UWAGA: 

pominięto pkt 16 – 40 

Art. 136. 

1. Osoba dokonująca instalacji: 

1)   mikroinstalacji lub 

2)   małych instalacji, lub 

3)   instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie 

większej niż 600 kW 

- zwana dalej "instalatorem", może wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru 

Technicznego, zwanego dalej "Prezesem UDT", o wydanie dokumentu 

potwierdzającego posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania danego 

rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, zwanego dalej "certyfikatem". 

2. Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów 

instalacji odnawialnego źródła energii: 

1)   kotłów i pieców na biomasę lub 

2)   systemów fotowoltaicznych, lub 

3)   słonecznych systemów grzewczych, lub 
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4)   pomp ciepła, lub 

5)   płytkich systemów geotermalnych. 

3. Certyfikat może być wydany instalatorowi, który: 

1)   posiada: 

a)  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

b)  dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub 

instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub 

elektrycznych lub 

c)  udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub 

modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, 

chłodniczych lub elektrycznych, lub 

d)  świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych 

lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie 

programowym szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 152 

pkt 2, lub 

e)  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji 

odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało 

zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i 

utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła 

energii; 

2)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko 

wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu; 

3)   ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu 

instalatora mikroinstalacji, małej instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o 

łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, poświadczone 

zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń, o 

którym mowa w art. 146 ust. 1 lub w art. 153 ust. 1, w zakresie dotyczącym 

instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii; 

4)   złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję 

egzaminacyjną, o której mowa w art. 137 ust. 2, odpowiednio dla danego rodzaju 

instalacji odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia 

ukończenia szkolenia podstawowego. 

4. Instalatorowi, który posiada: 
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1)   dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń i 

systemów energetyki odnawialnej wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 

oraz z 2017 r. poz. 60) lub 

[2)   
(72)

 dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie 

instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, 

elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub 

elektrycznych wydany po dniu 1 września 2005 r. na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z 

późn. zm.);] 

<2) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie 

instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, 

elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych 

lub elektrycznych wydany po dniu 1 września 2005 r. na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2183, z późn. zm.) albo na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.> 

- może być wydany certyfikat, jeżeli spełnia on warunki określone w ust. 3 pkt 1 lit. a oraz 

w pkt 2. 

 

 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2270 i 2486 oraz z 2018 r. 

poz. 1075) 

Art. 23. 

Rzecznik nie może: 

[1)   zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska naukowo-dydaktycznego lub 

naukowego w szkole wyższej, Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub innej 

jednostce naukowej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych;] 

<1) zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska: 

a) badawczo-dydaktycznego lub badawczego w uczelni, 
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b) naukowo-dydaktycznego lub naukowego w podmiocie, o którym mowa 

w art. 7 ust. 1 pkt 2–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. …) 

– ani wykonywać innych zajęć zawodowych;> 

2)   należeć do partii politycznej; 

3)   być akcjonariuszem, udziałowcem, członkiem władz ani wykonywać obowiązków 

członka zarządu lub rady nadzorczej podmiotów rynku finansowego ani wykonywać 

czynności związanych z działalnością w zakresie świadczenia usług przez te 

podmioty; 

4)   wykonywać innych czynności, które pozostają w sprzeczności z jego obowiązkami 

albo mogą wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność; 

5)   prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością 

jego urzędu. 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 999 i 1000) 

Art. 70. 

1. Tworzy się Komisję. 

2. Osoby wchodzące w skład Komisji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 

instytucji finansowych na wniosek organu nadzoru. 

3. Komisja składa się z: 

1)   przewodniczącego Komisji; 

2)   zastępcy przewodniczącego Komisji; 

3)   sekretarza Komisji; 

4)   siedmiu członków Komisji. 

4. W skład Komisji wchodzą osoby posiadające wiedzę z zakresu matematyki 

ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. 

5. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1)   przygotowywanie testów egzaminacyjnych; 

2)   przeprowadzanie egzaminów aktuarialnych; 

3)   rozpatrywanie odwołań od wyników egzaminów, składanych przez jego uczestników; 
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4)   uznawanie, na wniosek jednostek organizacyjnych uczelni uprawnionych do 

nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, matematycznych lub 

fizycznych, po zasięgnięciu opinii ogólnopolskich organizacji aktuariuszy, studiów 

wyższych ukończonych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów 

wyższych uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne, które zakresem 

kształcenia obejmują zakres egzaminu aktuarialnego lub częściowy zakres egzaminu 

aktuarialnego, oraz cofanie tego uznania. 

6. Za udział w przeprowadzeniu egzaminu aktuarialnego, udział w posiedzeniu Komisji oraz 

za przygotowanie zadań egzaminacyjnych osobom wchodzącym w skład Komisji 

przysługuje wynagrodzenie. 

7. Obsługę Komisji zapewnia Urząd. 

[8. W przypadku uznania przez Komisję studiów wyższych, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, 

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zawiera z uczelnią umowę, o której mowa 

w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650 i 730).] 

<8. W przypadku uznania przez Komisję studiów wyższych, o którym mowa w ust. 5 

pkt 4, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zawiera z uczelnią umowę, 

o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. ...).> 

 

 

USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505 i 

1000) 

Art. 13. 

1. Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobie, która spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1)   ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)   jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, co potwierdza się 

orzeczeniem lekarskim albo innym dokumentem potwierdzającym brak 

przeciwwskazań do wykonywania zawodu fizjoterapeuty wymaganych w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska lub Konfederacji 

Szwajcarskiej, lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
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Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wydanym 

przez właściwe podmioty w tym państwie; 

3)   wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty; 

4)   swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty, w szczególności nie była skazana prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i 

obyczajności oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20 i 305); 

5)   posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument, zwane dalej "dyplomem": 

a)  potwierdzający kwalifikacje, o którym mowa w ust. 3, lub 

b)  potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty uzyskane w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska lub 

Konfederacji Szwajcarskiej, lub w państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

przepisami o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub 

c)  potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, wydany w 

państwie innym niż państwo wskazane w lit. b, uznany w Rzeczypospolitej 

Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Za wystarczające w zakresie spełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje 

się przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających ukończenie studiów 

wyższych prowadzonych w języku polskim lub publicznej szkoły policealnej lub 

niepublicznej szkoły policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcącej w języku 

polskim, albo: 

1)   w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a i b - złożenie oświadczenia 

następującej treści: "Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w 

zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.", zawierającego 

klauzulę "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań; 
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2)   w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. c - złożenie z wynikiem 

pozytywnym egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Krajową Radę 

Fizjoterapeutów. 

3. Dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji jest dyplom wydany osobie, która: 

[1)   rozpoczęła po dniu 1 października 2017 r. jednolite 5-letnie studia wyższe w zakresie 

fizjoterapii, obejmujące co najmniej 300 punktów ECTS, o których mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138), zwanych dalej "punktami ECTS", w 

tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz odbyła 6-miesięczną 

praktykę zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra oraz złożyła Państwowy 

Egzamin Fizjoterapeutyczny, zwany dalej "PEF", z wynikiem pozytywnym, albo] 

<1) rozpoczęła po dniu 1 października 2017 r. jednolite 5-letnie studia wyższe w 

zakresie fizjoterapii, obejmujące co najmniej 300 punktów ECTS, o których 

mowa w art. 67 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. poz. …), zwanych dalej „punktami ECTS”, w tym co najmniej 160 

punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz odbyła 6-miesięczną praktykę 

zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra oraz złożyła Państwowy Egzamin 

Fizjoterapeutyczny, zwany dalej „PEF”, z wynikiem pozytywnym, albo> 

<1a) rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do 

wykonywania zawodu fizjoterapeuty, prowadzone zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz złożyła z wynikiem pozytywnym PEF, albo> 

2)   rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i przed dniem 1 października 2017 r. studia 

wyższe z zakresu fizjoterapii, obejmujące co najmniej 180 punktów ECTS, w tym co 

najmniej 100 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub 

dodatkowo odbyła studia wyższe obejmujące co najmniej 120 punktów ECTS, w tym 

co najmniej 60 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra, albo 

3)   rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia zgodnie 

ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł 

licencjata lub magistra na tym kierunku, albo 

4)   rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja 

ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, albo 
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5)   rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania 

Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w 

dziedzinie rehabilitacji ruchowej, albo 

6)   rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie 

fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów 

dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej 

potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, 

albo 

7)   rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie 

fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła 3-miesięczny kurs 

specjalizacyjny z rehabilitacji zgodnie z przepisami Głównego Komitetu Kultury 

Fizycznej i Sportu, albo 

8)   ukończyła przed dniem wejścia w życie ustawy szkołę policealną publiczną lub 

niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika 

fizjoterapii. 

4. W celu przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Krajowa Rada 

Fizjoterapeutów powołuje sześcioosobową komisję egzaminacyjną, w której skład 

wchodzą fizjoterapeuci oraz co najmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe 

na kierunku lub w zakresie filologia polska. Komisja egzaminacyjna wybiera spośród 

swoich członków przewodniczącego i sekretarza. Sekretarz komisji sporządza protokół 

przebiegu egzaminu, a podpisują go członkowie i przewodniczący. 

5. Osoba zdająca ponosi opłatę za egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, a wpływy z tego 

tytułu stanowią przychód KIF. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty, mając na względzie w szczególności zakres uprawnień 

zawodowych fizjoterapeutów; 

2)   sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wysokość 

opłaty za ten egzamin oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego pozytywne złożenie 

egzaminu, mając na względzie zapewnienie prawidłowego przebiegu egzaminu oraz 

koszt organizacji egzaminu. 
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Art. 44. 

1. Fizjoterapeuta uprawniony do podjęcia szkolenia specjalizacyjnego może je odbywać na 

podstawie: 

1)   umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo określony czasem specjalizacji z 

podmiotem, który uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i 

płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów lub 

urlopu bezpłatnego udzielonego na czas realizacji kursów i staży kierunkowych w 

oparciu o zasady określone w umowie, o której mowa w ust. 2, albo 

2)   umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo określony okresem specjalizacji z 

innym podmiotem niż określony w pkt 1 i płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego 

na podstawie odrębnych przepisów na czas realizacji podstawowego stażu 

specjalizacyjnego, kursów i staży kierunkowych w oparciu o zasady określone w 

umowie, o której mowa w ust. 2, albo 

3)   umowy zawartej na okres specjalizacji z podmiotem, o którym mowa w pkt 1, albo 

[4)   poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program 

specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów.] 

<4) poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program 

specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów.> 

2. Fizjoterapeuta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zawiera z pracodawcą umowę określającą 

wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z realizowania programu specjalizacji. 

3. Fizjoterapeuta odbywa szkolenie specjalizacyjne przez cały jego okres w pełnym wymiarze 

czasu pracy fizjoterapeuty zatrudnionego w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce 

właściwej dla dziedziny fizjoterapii. 

4. Jeżeli fizjoterapeuta pracuje w krótszym wymiarze czasu pracy, okres szkolenia 

specjalizacyjnego ulega proporcjonalnemu wydłużeniu. 

 

Art. 45. 

1. Okres szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji ulega przedłużeniu 

o czas nieobecności osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne w pracy: 

1)   przez okres pobierania świadczeń, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa; 
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2)   z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 

miesiące w okresie szkolenia specjalizacyjnego; 

3)   w przypadkach określonych w art. 92, art. 176-179, art. 182
3
, art. 185, art. 187 i art. 

188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

4)   z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy 

zmianie jednostki szkolącej; 

[5)   z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji 

odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów doktoranckich o 

program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów.] 

<5) z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji 

specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów 

podyplomowych o program specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów.> 

2. Okres szkolenia specjalizacyjnego zostaje dodatkowo przedłużony o okres udzielonego 

osobie odbywającej szkolenie przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

3. Osoba odbywająca szkolenie specjalizacyjne ma obowiązek poinformować wojewodę o 

planowanej przez nią nieobecności w pracy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, 

trwającej dłużej niż 3 miesiące. 

4. W uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia 

specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda na wniosek osoby odbywającej szkolenie 

specjalizacyjne. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, osoba odbywająca szkolenie specjalizacyjne składa do 

wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego, po 

uzyskaniu opinii kierownika specjalizacji. 

6. Wojewoda rozstrzyga o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, po 

zasięgnięciu opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie 

pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta. 

7. Informacja o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa 

w ust. 1, 2 i 4, jest zamieszczana w KS. 

8. Wojewoda posiadający informację o nieobecności, o której mowa w ust. 3, może skierować 

na okres tej nieobecności inną osobę zakwalifikowaną do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, biorąc pod uwagę możliwość odbycia przez nią 
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części lub całości programu specjalizacji oraz możliwość wykorzystania miejsc 

szkoleniowych. 

 

 

USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

1)   zakres kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz cele 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; 

2)   Polską Ramę Kwalifikacji; 

3)   standardy opisywania kwalifikacji; 

4)   zasady przypisywania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji; 

5)   zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; 

6)   zasady włączania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Sektorowych Ram 

Kwalifikacji; 

7)   wymogi dotyczące podmiotów przeprowadzających walidację i certyfikowanie oraz 

zasady uzyskiwania uprawnień do certyfikowania; 

8)   zasady zapewniania jakości walidacji i certyfikowania; 

9)   zasady nadzoru nad walidacją i certyfikowaniem; 

10)  Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji; 

11)  koordynację funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

[2. Ustawa nie określa wymogów walidacji i certyfikowania, zasad zapewniania jakości 

nadawania kwalifikacji oraz zasad nadzoru nad nadawaniem kwalifikacji w zakresie 

kwalifikacji uzyskiwanych w systemie oświaty oraz w systemie szkolnictwa wyższego.] 

<2. Ustawa nie określa wymogów walidacji i certyfikowania, zasad zapewniania jakości 

nadawania kwalifikacji oraz zasad nadzoru nad nadawaniem kwalifikacji w zakresie 

kwalifikacji uzyskiwanych w systemie oświaty oraz w systemie szkolnictwa wyższego 

i nauki.> 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
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1)   certyfikowanie - proces, w wyniku którego osoba ubiegająca się o nadanie określonej 

kwalifikacji, po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji, otrzymuje od 

uprawnionego podmiotu certyfikującego dokument potwierdzający nadanie określonej 

kwalifikacji; 

[2)   edukacja formalna - kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły 

oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa 

wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych, 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 777), albo 

kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 

r. poz. 60);] 

<2) edukacja formalna – kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne 

szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, w ramach programów, które prowadzą do 

uzyskania kwalifikacji pełnych, kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów 

podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), albo kwalifikacji 

w zawodzie, o której mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361);> 

3)   edukacja pozaformalna - kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, 

które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji, o których 

mowa w pkt 2; 

4)   efekty uczenia się - wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w 

procesie uczenia się; 

5)   ewaluacja - analizę funkcjonowania instytucji certyfikującej prowadzącą do diagnozy 

procesów związanych z certyfikowaniem, służącą zapewnianiu i doskonaleniu jakości 

kwalifikacji; 

6)   instytucja certyfikująca - podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania; 

7)   kompetencje społeczne - rozwiniętą w toku uczenia się zdolność kształtowania 

własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu 



- 603 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego 

postępowania; 

8)   kwalifikacja - zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub 

poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji 

wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie 

potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący; 

[9)   kwalifikacje cząstkowe - kwalifikację w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; kwalifikacje potwierdzone 

dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu 

egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 

r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz z 2017 r. poz. 60); kwalifikacje 

nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 

11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; kwalifikacje 

nadawane po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; 

kwalifikacje nadawane po ukończeniu innych form kształcenia, o których mowa w art. 

2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 

2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624), oraz innych form 

kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 

pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202); kwalifikacje uregulowane i 

kwalifikacje rynkowe; 

10)  kwalifikacje pełne - kwalifikacje, które są nadawane wyłącznie w ramach systemu 

oświaty po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz kwalifikacje pierwszego, 

drugiego i trzeciego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym;] 

<9) kwalifikacje cząstkowe – kwalifikację w zawodzie, o której mowa w art. 3 

pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; kwalifikacje 

potwierdzone dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po 

przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a 

ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267); 

kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa 
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w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce; kwalifikacje nadawane po ukończeniu form kształcenia, o których mowa 

w art. 162 tej ustawy, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) oraz w art. 2 ust. 3 

pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 736); kwalifikacje uregulowane i kwalifikacje rynkowe; 

10) kwalifikacje pełne – kwalifikacje, które są nadawane wyłącznie w ramach 

systemu oświaty po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz w ramach 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki po ukończeniu kształcenia 

specjalistycznego, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia 

i jednolitych studiów magisterskich oraz po uzyskaniu stopnia doktora 

w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce;> 

11)  kwalifikacje rynkowe - kwalifikacje nieuregulowane przepisami prawa, których 

nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej; 

[12)  kwalifikacje uregulowane - kwalifikacje ustanowione odrębnymi przepisami, których 

nadawanie odbywa się na zasadach określonych w tych przepisach, z wyłączeniem 

kwalifikacji nadawanych w systemie oświaty i systemie szkolnictwa wyższego;] 

<12) kwalifikacje uregulowane – kwalifikacje ustanowione odrębnymi przepisami, 

których nadawanie odbywa się na zasadach określonych w tych przepisach, 

z wyłączeniem kwalifikacji nadawanych w systemie oświaty oraz systemie 

szkolnictwa wyższego i nauki;> 

13)  minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania; 

14)  minister właściwy - ministra określonego w przepisach ustawy z dnia 4 września 

1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.); 

15)  
(1)

 (uchylony); 

16)  Polska Rama Kwalifikacji - opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów 

kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji, 

o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia 

się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1), sformułowany za 

pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na 
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poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych; 

17)  poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji - zakres i stopień złożoności wymaganych 

efektów uczenia się dla kwalifikacji danego poziomu, sformułowanych za pomocą 

ogólnych charakterystyk efektów uczenia się; 

18)  przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji - rozstrzygnięcie, 

podjęte na zasadach określonych w ustawie, o ustaleniu poziomu Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla danej kwalifikacji, na podstawie porównania efektów uczenia się 

wymaganych dla tej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy 

Kwalifikacji; 

19)  Sektorowa Rama Kwalifikacji - opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w 

danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają 

odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

20)  uczenie się nieformalne - uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju 

aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną; 

21)  umiejętności - przyswojoną w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i 

rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności 

zawodowej; 

22)  walidacja - sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, 

niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość 

efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji; 

23)  wiedza - zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk, przyswojonych 

w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności 

zawodowej; 

24)  Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji - rejestr publiczny w rozumieniu art. 3 pkt 5 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), prowadzony w systemie 

teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji; 

25)  Zintegrowany System Kwalifikacji - wyodrębnioną część Krajowego Systemu 

Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania 

kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, 

zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich 
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ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i 

standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania 

kwalifikacji. 

Art. 5. 

1. Ustanawia się Polską Ramę Kwalifikacji. Polska Rama Kwalifikacji służy do 

klasyfikowania kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

według poszczególnych poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

2. Ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach 

Polskiej Ramy Kwalifikacji obejmują: 

1)   uniwersalne charakterystyki poziomów 1-8 pierwszego stopnia; 

2)   charakterystyki poziomów 1-8 drugiego stopnia stanowiące rozwinięcie 

uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia, które obejmują: 

a)  charakterystyki poziomów 1-4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o 

charakterze ogólnym uzyskiwanych w ramach edukacji formalnej, edukacji 

pozaformalnej oraz uczenia się nieformalnego, 

b)  charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych 

po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4, 

[c)  charakterystyki poziomów 6-8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 

poziomie 4,] 

<c) charakterystyki poziomów 6–8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4,> 

d)  charakterystyki poziomów 1-8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o 

charakterze zawodowym uzyskiwanych w ramach edukacji formalnej, edukacji 

pozaformalnej oraz nieformalnego uczenia się. 

 

Art. 7. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

charakterystyki poziomów 1-4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze 

ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy 

czym: 
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1)   w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu 

Polskiej Ramy Kwalifikacji określa: 

a)  w zakresie języka i komunikowania się - struktury i zasady tworzenia wypowiedzi, 

b)  w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych - pojęcia i zależności oraz 

interpretacje, 

c)  w zakresie funkcjonowania społecznego - zasady funkcjonowania, role społeczne i 

tożsamość; 

2)   w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego 

poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa: 

a)  w zakresie języka i komunikowania się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi oraz 

posługiwanie się językiem obcym, 

b)  w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych - dobór i korzystanie z narzędzi oraz 

prowadzenie obserwacji i doświadczeń, 

c)  w zakresie funkcjonowania społecznego - wyrażanie przynależności do wspólnot, 

d)  w zakresie uczenia się - organizację i planowanie; 

3)   w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla 

danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa: 

a)  w zakresie języka i komunikowania się - kulturę komunikowania się, 

b)  w odniesieniu do zdrowia i środowiska - dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo oraz 

postawę wobec środowiska, 

c)  w zakresie funkcjonowania społecznego - podejmowanie obowiązków, 

współdziałanie i angażowanie się. 

2. [Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego określą, w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 

drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 

na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, 

przy czym:] 

<Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki określą, w drodze rozporządzenia, charakterystykę 

poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych, przy czym:> 
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1)   w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu 

Polskiej Ramy Kwalifikacji określa: 

a)  zakres i głębię - kompletność perspektywy poznawczej i zależności, 

b)  kontekst - uwarunkowania, skutki; 

2)   w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego 

poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa: 

a)  w zakresie wykorzystania wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane 

zadania, 

b)  w zakresie komunikowania się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem 

obcym, 

c)  w zakresie organizacji pracy - planowanie i pracę zespołową, 

d)  w zakresie uczenia się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób; 

3)   w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla 

danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa: 

a)  w zakresie ocen - krytyczne podejście, 

b)  w zakresie odpowiedzialności - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na 

rzecz interesu publicznego, 

c)  w odniesieniu do roli zawodowej - niezależność i rozwój etosu. 

3. [Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 

charakterystyki poziomów 6-8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujęte w 

kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:] 

<Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, charakterystyki poziomów 6–8 drugiego stopnia typowe dla 

kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujęte w kategoriach wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:> 

1)   w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu 

Polskiej Ramy Kwalifikacji określa: 

a)  zakres i głębię - kompletność perspektywy poznawczej i zależności, 

b)  kontekst - uwarunkowania, skutki; 
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2)   w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego 

poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa: 

a)  w zakresie wykorzystania wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane 

zadania, 

b)  w zakresie komunikowania się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem 

obcym, 

c)  w zakresie organizacji pracy - planowanie i pracę zespołową, 

d)  w zakresie uczenia się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób; 

3)   w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla 

danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa: 

a)  w zakresie ocen - krytyczne podejście, 

b)  w zakresie odpowiedzialności - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na 

rzecz interesu publicznego, 

c)  w odniesieniu do roli zawodowej - niezależność i rozwój etosu. 

UWAGA: 

pominięto ust. 4 – 5 

Art. 8. 

Do kwalifikacji pełnych przypisuje się następujące poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji: 

1)   
(2)

 świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia 

szkoły muzycznej I stopnia i świadectwo ukończenia sześcioletniej ogólnokształcącej 

szkoły muzycznej I stopnia - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 1 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji; 

2)   
(3)

 świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i świadectwo ukończenia 

gimnazjum - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

3)   
(4)

 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe: 

a)  po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej albo po spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

b)  po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia albo po spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

- oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie - 

potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w rozporządzeniu wydanym na 
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podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 59) określi dla danej kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy 

Kwalifikacji; 

4)   
(5)

 świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej lub 

branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 

ust. 3b ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle - potwierdza nadanie kwalifikacji na 

poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe określi dla danej kwalifikacji inny poziom Polskiej 

Ramy Kwalifikacji; 

5)   
(6)

 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe: 

a)  po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo po spełnieniu warunków, o 

których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, albo 

b)  po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

- oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie - 

potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe określi 

dla danej kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

6)   
(7)

 dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego - 

potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe określi dla 

danej kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

7)   świadectwo dojrzałości - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 4 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji; 

[8)   dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia nauczycielskiego 

kolegium języków obcych i dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych - 

potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji;] 

<8) dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia nauczycielskiego 

kolegium języków obcych, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb 
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społecznych, świadectwo dyplomowanego specjalisty i świadectwo dyplomowanego 

specjalisty technologa – potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 5 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji;> 

9)   dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia - potwierdza nadanie kwalifikacji na 

poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

10)  dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych 

studiów magisterskich - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji; 

11)  dyplom doktorski - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji. 

Art. 9. 

1. Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisuje się do kwalifikacji cząstkowych, jeżeli: 

1)   efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały opisane w sposób 

zawierający: 

a)  syntetyczną charakterystykę efektów uczenia się, 

b)  wyodrębnione zestawy efektów uczenia się, 

c)  poszczególne efekty uczenia się w zestawach oraz kryteria weryfikacji osiągnięcia 

poszczególnych efektów uczenia się; 

2)   dokonano porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z 

charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego 

stopnia. 

[2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy porównania wymaganych efektów 

uczenia się z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji w 

zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym.] 

<2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy porównania wymaganych 

efektów uczenia się z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 

kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów 

podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.> 
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Art. 13. 

[1. Uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze mogą włączyć 

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów 

podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli został przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 

do tych kwalifikacji.] 

<1. Uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze mogą 

włączyć do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacje nadawane po 

ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli został przypisany 

poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do tych kwalifikacji.> 

2. Do przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji cząstkowych, o 

których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 21. 

3. Uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze informują 

podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o włączeniu do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji danej kwalifikacji cząstkowej, o której mowa w ust. 1. 

 

Art. 21. 

1. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, minister właściwy przypisuje poziom 

Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej po dokonaniu porównania efektów 

uczenia wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej 

Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia. 

2. Porównania wymaganych efektów uczenia dla danej kwalifikacji z charakterystykami 

poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia dokonuje zespół 

ekspertów powołany przez ministra właściwego. 

3. Zespół ekspertów przedstawia ministrowi właściwemu rekomendację dotyczącą 

przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do danej kwalifikacji rynkowej. 

Rekomendacja zawiera efekty uczenia się wymagane dla tej kwalifikacji opisane zgodnie 

z art. 9 ust. 1 pkt 1, będące podstawą przypisania tego poziomu, a także odniesienie do 

poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji, jeśli ustanowiono Sektorowe Ramy 

Kwalifikacji w danym sektorze lub branży. 

4. Minister właściwy przedkłada rekomendację, o której mowa w ust. 3, do opinii Rady 

Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
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[5. Jeżeli z rekomendacji wynika, że do danej kwalifikacji cząstkowej należy przypisać 6, 7 lub 

8 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, minister właściwy może wystąpić o opinię do 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie zasadności dokonanego 

porównania wymaganych efektów uczenia dla danej kwalifikacji z charakterystykami 

poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.] 

<5. Jeżeli z rekomendacji wynika, że do danej kwalifikacji cząstkowej należy przypisać 

6, 7 lub 8 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, minister właściwy może wystąpić 

o opinię do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie 

zasadności dokonanego porównania wymaganych efektów uczenia dla danej 

kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.> 

6. Jeżeli opinia Rady Interesariuszy, o której mowa w ust. 4, jest: 

1)   pozytywna - minister właściwy przypisuje poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do 

danej kwalifikacji rynkowej zgodnie z treścią rekomendacji, o której mowa w ust. 3; 

2)   negatywna - zespół ekspertów sporządza ponownie rekomendację, w której odnosi się 

do opinii Rady Interesariuszy, a następnie minister właściwy przypisuje poziom 

Polskiej Ramy Kwalifikacji do danej kwalifikacji rynkowej zgodnie z treścią 

ponownie sporządzonej rekomendacji. 

7. Przy korzystaniu z usług świadczonych przez ekspertów stosuje się odpowiednio art. 24 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia: 

1)   warunki, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, o którym 

mowa w ust. 2, 

2)   tryb powoływania ekspertów do zespołu ekspertów, 

3)   procedurę porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z 

charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego 

stopnia oraz sposób dokumentowania przebiegu tej procedury 

-   uwzględniając właściwe przygotowanie merytoryczne ekspertów i zapobieganie 

konfliktowi interesów. 

Art. 40. 

[1. Przepisy art. 14-25 stosuje się odpowiednio do włączania do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym, innych form kształcenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 
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kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, oraz innych form kształcenia, w tym szkoleń i 

kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych.] 

<1. Przepisy art. 14–25 stosuje się odpowiednio do włączania do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu form kształcenia, 

o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 

Akademii Nauk oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o instytutach badawczych.> 

2. Do kwalifikacji cząstkowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 26-36 oraz art. 41-

81. 

Art. 83. 

UWAGA: 

Pominięto ust. 1 – 2 

[3. W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach 

pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 9-11: 

1)   dane uczelni oraz jej podstawowej jednostki organizacyjnej, prowadzone w tych 

jednostkach kierunki studiów wyższych na określonym poziomie i profilu kształcenia, 

dane jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego 

doktora w rozumieniu ustawy 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 dane jednostek uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich; 

2)   nazwa tytułu zawodowego uzyskiwanego po ukończeniu studiów wyższych na 

określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia oraz stopień naukowy doktora 

potwierdzający uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia; 

3)   adresy stron internetowych podmiotów, o których mowa w pkt 1. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw szkolnictwa wyższego, określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji 

gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach cząstkowych, o 

których mowa w art. 13 ust. 1, uwzględniając odpowiednie informacje, o których mowa w 

ust. 1, oraz wymagania systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. 

5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kwalifikacji uregulowanych, kwalifikacji 

potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po 
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przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 

22 marca 1989 r. o rzemiośle, oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów 

dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, innych form kształcenia, o których mowa w art. 2 

ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, oraz innych form 

kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.] 

<3. W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach 

pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 8–11: 

1) dane uczelni, prowadzone przez nie studia na określonym kierunku, poziomie 

i profilu, dane podmiotów uprawnionych do nadawania stopnia doktora oraz 

prowadzone przez nie szkoły doktorskie; 

2) nazwa tytułu zawodowego uzyskiwanego po ukończeniu studiów na określonym 

kierunku, poziomie i profilu oraz stopień doktora; 

3) adresy stron internetowych podmiotów, o których mowa w pkt 1. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, określi, w drodze 

rozporządzenia, zakres informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze 

Kwalifikacji o kwalifikacjach cząstkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1, 

uwzględniając odpowiednie informacje, o których mowa w ust. 1, oraz wymagania 

systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. 

5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kwalifikacji uregulowanych, kwalifikacji 

potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po 

przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy 

z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu 

form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o Polskiej Akademii Nauk oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych.> 

 

Art. 84. 

1. Informacje o kwalifikacjach rynkowych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. e-h i l-o 

oraz pkt 3-5, 7 i 8, minister właściwy przekazuje podmiotowi prowadzącemu 
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Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z informacjami, o których mowa w 

art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i 5, art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 80 ust. 

4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. b, które przekazuje 

minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wraz z informacjami, o 

których mowa w art. 74 ust. 4. 

2. Informacje o kwalifikacjach pełnych i cząstkowych, o których mowa w art. 83 ust. 2, 

przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

3. Informacje o kwalifikacjach pełnych, o których mowa w: 

[1)   art. 83 ust. 3 pkt 1 i 2, zawarte w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i 

Szkolnictwie Wyższym "POL-on" - udostępnia podmiotowi prowadzącemu 

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

lub minister właściwy do spraw nauki;] 

<1) art. 83 ust. 3 pkt 1 i 2, zawarte w Zintegrowanym Systemie Informacji 

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach 

o szkolnictwie wyższym i nauce – udostępnia podmiotowi prowadzącemu 

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki;> 

2)   art. 83 ust. 3 pkt 3 - przekazują podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr 

Kwalifikacji podmioty, o których mowa w art. 83 ust. 3 pkt 1. 

4. Informacje o kwalifikacjach cząstkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1, w zakresie 

określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 83 ust. 4, przekazują 

podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji uczelnie, instytuty 

naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze. 

5. Informacje o kwalifikacjach uregulowanych minister właściwy przekazuje podmiotowi 

prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z informacjami, o 

których mowa w art. 38 ust. 5, a jeżeli uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji 

uregulowanej nadaje się na podstawie art. 41 ust. 1, lub jeżeli podmiot zewnętrznego 

zapewniania jakości został wyznaczony z listy zgodnie z art. 59 ust. 1 - również 

odpowiednio wraz z informacjami, o których mowa w art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 80 

ust. 4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. b, które 

przekazuje minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wraz z 

informacjami, o których mowa w art. 74 ust. 4. 
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6. Informacje o kwalifikacjach potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami 

czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których 

mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, minister właściwy 

przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio 

wraz z informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i 

5 i art. 37 ust. 6. 

[7. Informacje o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i 

szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym, innych form kształcenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, oraz innych form 

kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, minister właściwy przekazuje 

podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z 

informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i 5, art. 

60 ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 80 ust. 4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 83 

ust. 1 pkt 4 lit. b, które przekazuje minister koordynator Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji wraz z informacjami, o których mowa w art. 74 ust. 4.] 

<7. Informacje o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których 

mowa w art. 162 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii 

Nauk oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych, minister właściwy przekazuje podmiotowi prowadzącemu 

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z informacjami, o których 

mowa w art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i 5, art. 60 ust. 4, art. 61 

ust. 2 i art. 80 ust. 4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 

lit. b, które przekazuje minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

wraz z informacjami, o których mowa w art. 74 ust. 4.> 

 

 

USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 oraz z 2018 

r. poz. 650) 
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Art. 13. 

1. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu 

regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "postępowaniem w sprawie uznania kwalifikacji", 

wszczyna się na wniosek zawierający informacje dotyczące: 

1)   imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy; 

2)   obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy; 

3)   określenia zawodu regulowanego albo działalności regulowanej oraz formy i okresu 

jej wykonywania w państwie członkowskim; 

4)   posiadanych kwalifikacji lub uprawnień; 

5)   ukończonego kształcenia regulowanego; 

6)   wykazu dokumentów dołączanych do wniosku. 

2. Wnioski w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim. 

Dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim albo w innym języku 

wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych 

dla przeprowadzenia postępowania właściwy organ może wymagać tłumaczenia 

dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w 

przypadku dokumentów potwierdzających informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

3. Okresy wykonywania działalności w państwie członkowskim dokumentuje się przez 

przedłożenie świadectwa albo zaświadczenia, wydanych przez upoważniony organ 

administracji albo organizacji zawodowej, stwierdzających charakter, okres i rodzaj 

wykonywanej działalności. 

4. 
(2)

 Wnioski w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji składa się na formularzach 

udostępnianych na stronie internetowej właściwego organu lub ośrodka wsparcia, o 

którym mowa w art. 53 ust. 1. Formularze można składać także drogą elektroniczną, za 

pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, o którym mowa w dziale III ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i 

Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647). 

5. Właściwy organ zawiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu wniosku w postępowaniu w 

sprawie uznania kwalifikacji w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania. W przypadku 

stwierdzenia braków formalnych wniosku właściwy organ wzywa wnioskodawcę do ich 
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uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, pod rygorem pozostawienia wniosku 

bez rozpoznania. 

6. [Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia:> 

1)   wzory formularzy wniosków w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji, 

2)   wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosków, 

3)   sposób składania dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 

-   biorąc pod uwagę zróżnicowanie zakresu wniosku w przypadku wnioskodawców 

ubiegających się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu 

regulowanego i wnioskodawców ubiegających się o uznanie kwalifikacji zawodowych 

do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej oraz zapewnienie 

możliwości złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w postaci 

elektronicznej. 

Art. 20. 

1. Właściwy organ, w drodze postanowienia, może uzależnić wydanie decyzji w sprawie 

uznania kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego lub 

przystąpienia przez niego do testu umiejętności w przypadku, gdy zakres: 

1)   kształcenia, szkolenia lub egzaminu wymaganego do wykonywania zawodu w 

Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy różnią się w sposób zasadniczy 

lub 

2)   zawodu w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od zakresu tego zawodu w 

Rzeczypospolitej Polskiej, a kształcenie lub szkolenie wymagane w państwie 

wnioskodawcy różni się znacząco od kształcenia lub szkolenia wymaganego 

przepisami regulacyjnymi 

[-   chyba że wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez wnioskodawcę podczas 

zdobywania doświadczenia zawodowego lub przez potwierdzone efekty uczenia się w 

rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, lub potwierdzone efekty kształcenia w 

rozumieniu przepisów o systemie oświaty, mogą wyrównać w całości albo w części te 

różnice.] 

<– chyba że wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez wnioskodawcę podczas 

zdobywania doświadczenia zawodowego lub przez potwierdzone efekty uczenia 

się w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, lub potwierdzone 
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efekty kształcenia w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, mogą wyrównać 

w całości albo w części te różnice.> 

2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ określa zakres testu 

umiejętności lub zakres i czas trwania stażu adaptacyjnego, mając na uwadze konieczność 

wyrównania różnic w zakresie kształcenia lub szkolenia, lub zawodu w stopniu 

niezbędnym do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub 

wykonywania działalności regulowanej. 

3. Staż adaptacyjny odbywa się w języku polskim. 

4. Staż adaptacyjny nie może trwać dłużej niż trzy lata. 

5. Właściwy organ zapewnia wnioskodawcy możliwość przystąpienia do testu umiejętności 

nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia nałożenia na niego tego obowiązku. 

6. Test umiejętności przeprowadza się w języku polskim. 

7. Wnioskodawca ponosi koszty odbywania stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu 

umiejętności. 

Art. 21. 

1. Właściwy organ zobowiązuje wnioskodawcę do odbycia stażu adaptacyjnego albo do 

przystąpienia do testu umiejętności, zgodnie z wyborem wnioskodawcy. 

2. Uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a 

przystąpieniem do testu umiejętności może zostać wyłączone: 

1)   w przypadku zawodów regulowanych: 

a)  których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, a ich 

zasadniczą i trwałą cechą jest udzielanie porad i pomocy prawnej związanej z jego 

stosowaniem albo 

b)  w stosunku do których Komisja Europejska pozytywnie rozpatrzyła wniosek 

Rzeczypospolitej Polskiej o wyłączenie tego uprawnienia wnioskodawcy, albo 

c)  do wykonywania których jest wymagane posiadanie kwalifikacji zawodowych na 

poziomie trzecim, a wnioskodawca posiada kwalifikacje zawodowe na poziomie 

pierwszym, albo 

d)  do wykonywania których jest wymagane posiadanie kwalifikacji zawodowych na 

poziomie czwartym albo piątym, a wnioskodawca posiada kwalifikacje zawodowe 

na poziomie drugim; 

2)   jeżeli wnioskodawca zamierza wykonywać działalność regulowaną na własny 

rachunek albo na stanowisku kierownika przedsiębiorstwa, w przypadku gdy do 
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podjęcia lub wykonywania tej działalności jest wymagane posiadanie specjalistycznej 

wiedzy z zakresu prawa polskiego. 

3. W przypadku gdy wnioskodawca posiada kwalifikacje zawodowe na poziomie pierwszym, 

a do wykonywania zawodu regulowanego jest wymagane posiadanie kwalifikacji 

zawodowych na poziomie czwartym, właściwy organ może zobowiązać wnioskodawcę 

zarówno do odbycia stażu adaptacyjnego, jak i do przystąpienia do testu umiejętności. 

4. Wyłączenie uprawnienia do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a 

przystąpieniem do testu umiejętności wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego, a w 

szczególności: 

1)   wskazania wymaganego poziomu kwalifikacji zawodowych oraz poziomu 

kwalifikacji zawodowych posiadanego przez wnioskodawcę; 

2)   określenia różnic, o których mowa w art. 20 ust. 1, z uwzględnieniem możliwości ich 

wyrównania. 

[5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 

wykaz zawodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, a także określi dla każdego z nich 

obowiązek odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, mając 

na uwadze konieczność zapewnienia znajomości prawa polskiego na poziomie 

gwarantującym właściwą ochronę interesów korzystających z porad i pomocy prawnej 

świadczonych przez osoby, które ubiegają się o uznanie kwalifikacji zawodowych do 

wykonywania tych zawodów.] 

<5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz zawodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, a także określi 

dla każdego z nich obowiązek odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do 

testu umiejętności, mając na uwadze konieczność zapewnienia znajomości prawa 

polskiego na poziomie gwarantującym właściwą ochronę interesów korzystających 

z porad i pomocy prawnej świadczonych przez osoby, które ubiegają się o uznanie 

kwalifikacji zawodowych do wykonywania tych zawodów.> 

6. Prezes Rady Ministrów ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz zawodów, o których mowa w ust. 2 pkt 

1 lit. b. 

[7. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego, może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje działalności, o 

których mowa w ust. 2 pkt 2, określając dla każdego z nich obowiązek odbycia stażu 
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adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, mając na uwadze konieczność 

zapewnienia specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa polskiego na poziomie 

gwarantującym właściwe wykonywanie tych działalności regulowanych.] 

<7. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki, może określić, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje działalności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, określając dla każdego z nich 

obowiązek odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, 

mając na uwadze konieczność zapewnienia specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa 

polskiego na poziomie gwarantującym właściwe wykonywanie tych działalności 

regulowanych.> 

Art. 30. 

1. Nie przeprowadza się postępowania w sprawie uznania kwalifikacji wobec osób, które 

posiadają dokument potwierdzający ukończenie kształcenia prowadzonego na podstawie 

wspólnej ramy kształcenia albo zdanie wspólnego testu. 

2. Jeżeli przepisy regulacyjne wymagają wydania decyzji w sprawie prawa wykonywania 

zawodu regulowanego albo działalności regulowanej, uprawniony organ wydaje tę 

decyzję osobie spełniającej warunki określone w tych przepisach, na podstawie 

dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia zgodnego ze wspólną ramą 

kształcenia albo zdanie wspólnego testu. 

[3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 

wykaz wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów wraz z przyporządkowanymi im 

polskimi kwalifikacjami, oraz, o ile to jest możliwe, tytułami ustalonymi dla 

poszczególnych zawodów w Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę organizację 

systemu edukacji w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyeliminowanie możliwości 

wystąpienia poważnego ryzyka dla porządku, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, a 

także dla bezpieczeństwa usługobiorców lub ochrony środowiska na skutek przyjęcia 

wspólnych ram kształcenia lub wspólnych testów.] 

<3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów wraz 

z przyporządkowanymi im polskimi kwalifikacjami, oraz, o ile to jest możliwe, 

tytułami ustalonymi dla poszczególnych zawodów w Rzeczypospolitej Polskiej, 

biorąc pod uwagę organizację systemu edukacji w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

wyeliminowanie możliwości wystąpienia poważnego ryzyka dla porządku, 
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bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, a także dla bezpieczeństwa usługobiorców lub 

ochrony środowiska na skutek przyjęcia wspólnych ram kształcenia lub wspólnych 

testów.> 

Art. 33. 

1. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi transgranicznej po raz pierwszy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej usługodawca przedkłada właściwemu organowi oświadczenie o 

zamiarze świadczenia danej usługi transgranicznej zawierające informacje o posiadanej 

polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego albo zbiorowego 

ubezpieczenia w związku z wykonywaniem danego zawodu albo danej działalności, 

wymaganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, usługodawca może doręczyć właściwemu 

organowi osobiście, przez inną osobę, drogą pocztową albo za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

3. Usługodawca przedkłada oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, ponownie w każdym 

roku, w którym zamierza świadczyć usługę transgraniczną. 

4. W przypadku świadczenia usługi transgranicznej po raz pierwszy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej właściwy organ może wymagać od usługodawcy dołączenia do 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 1: 

1)   dokumentu potwierdzającego obywatelstwo usługodawcy; 

2)   zaświadczenia, że usługodawca wykonuje zawód albo działalność zgodnie z prawem 

w państwie usługodawcy oraz że nie obowiązuje go zakaz - nawet czasowy - 

wykonywania tego zawodu albo tej działalności; 

3)   dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe usługodawcy; 

4)   dokumentu potwierdzającego wykonywanie przez usługodawcę danego zawodu albo 

danej działalności przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat albo 

ukończenie kształcenia regulowanego, w przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 

pkt 2; 

5)   zaświadczenia o braku zawieszenia prawa wykonywania działalności lub o 

niekaralności, jeżeli jest wymagane od obywateli polskich zamierzających 

wykonywać zawód regulowany albo działalność regulowaną związane z 

bezpieczeństwem publicznym, służbą zdrowia albo edukacją osób małoletnich, w tym 

opieką nad dziećmi i wczesną edukacją; 
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6)   oświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym 

do wykonywania zawodu regulowanego - w przypadku zawodów mających wpływ na 

bezpieczeństwo pacjentów; 

7)   zaświadczenia określającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności, 

wydanego przez państwo usługodawcy - w przypadku działalności związanych ze 

zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym. 

5. Właściwy organ może wymagać od usługodawcy ponownego przedłożenia dokumentów, o 

których mowa w ust. 4, w przypadku istotnej zmiany stanu potwierdzonego tymi 

dokumentami. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5 i 7, składa się w języku polskim albo w 

innym języku wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza 

przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie 

członkowskim. 

7. Właściwy organ zawiadamia bezzwłocznie usługodawcę o otrzymaniu oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 1, oraz dokumentów, o których mowa w ust. 4, o ile były wymagane. 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów właściwy organ wzywa 

usługodawcę do ich uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu. 

8. Właściwy organ przekazuje organizacji zawodowej kopie dokumentów, o których mowa w 

ust. 1 i 3-5. 

[9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zachowania 

przejrzystości i kompletności zawartych w nim informacji.] 

<9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając 

konieczność zachowania przejrzystości i kompletności zawartych w nim informacji.> 

 

Art. 51. 

[1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wyznacza pracownika obsługującego 

go urzędu do pełnienia funkcji koordynatora systemu uznawania kwalifikacji zawodowych 

w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, 

zwanego dalej "koordynatorem".] 

<1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza pracownika 

obsługującego go urzędu do pełnienia funkcji koordynatora systemu uznawania 
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kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych 

w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „koordynatorem”.> 

2. Do zadań koordynatora należy: 

1)   zapewnianie jednolitego stosowania przez właściwe organy przepisów o uznawaniu 

kwalifikacji zawodowych oraz udzielanie informacji dotyczących stosowania tych 

przepisów; 

2)   gromadzenie informacji o prowadzonych przez właściwe organy postępowaniach w 

sprawie uznania kwalifikacji oraz wymogach dotyczących zawodów regulowanych i 

działalności regulowanych; 

3)   współpraca z właściwymi organami, organizacjami zawodowymi i ośrodkiem 

wsparcia, o którym mowa w art. 53 ust. 1; 

4)   współpraca z instytucjami Unii Europejskiej w sprawach wynikających z dyrektywy, 

w tym udział w pracach grup roboczych i komitetów Komisji Europejskiej oraz Rady; 

5)   dokonywanie notyfikacji Komisji Europejskiej i państwom członkowskim w zakresie 

przewidzianym w dyrektywie. 

3. Prezes Rady Ministrów powołuje zespół do współpracy przy realizacji zadań związanych z 

koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów 

regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w 

Rzeczypospolitej Polskiej złożony z koordynatora i przedstawicieli ministrów kierujących 

działami administracji rządowej właściwych w sprawach uznawania tych kwalifikacji 

zawodowych. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, skład, szczegółowe zadania oraz 

tryb pracy zespołu, o którym mowa w ust. 3. 

 

Art. 53. 

1. [Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego pełni funkcję ośrodka wsparcia, do 

którego zadań należy:] 

<Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki pełni funkcję ośrodka 

wsparcia, do którego zadań należy:> 

1)   udzielanie osobom, o którym mowa w art. 2 ust. 1, oraz ośrodkom wsparcia w 

państwach członkowskich informacji w sprawach związanych z uznawaniem 

kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych albo do 

podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej 
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Polskiej, w tym informacji dotyczących przepisów regulacyjnych i innych przepisów 

regulujących wykonywanie poszczególnych zawodów regulowanych albo 

podejmowanie lub wykonywanie poszczególnych działalności regulowanych; 

2)   udzielanie Komisji Europejskiej, na jej wniosek, informacji na temat prowadzonych 

spraw, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku; 

3)   pełnienie funkcji koordynatora systemu IMI w zakresie dyrektywy. 

2. Przy realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ośrodek wsparcia współpracuje z: 

1)   właściwymi organami; 

2)   
(4)

 Punktem Informacji dla Przedsiębiorcy, o którym mowa w dziale III ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i 

Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; 

3)   ośrodkami wsparcia w państwach członkowskich; 

4)   właściwymi organami w państwach członkowskich; 

5)   Komisją Europejską. 

3. Właściwe organy są obowiązane do przekazywania, na wniosek ośrodka wsparcia oraz 

ośrodków wsparcia w państwach członkowskich, informacji niezbędnych do realizacji 

zadań tych ośrodków. 

 

 

USTAWA z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz 

z 2018 r. poz. 5 i 1000) 

Art. 3. 

§ 1. Obowiązki określone w art. 2 Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy i pozostali 

zastępcy Prokuratora Generalnego oraz podlegli im prokuratorzy wykonują przez: 

1)   prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach 

karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami; 

2)   wytaczanie powództw w sprawach cywilnych oraz składanie wniosków i udział w 

postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, 

własności lub praw obywateli; 

3)   podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i 

jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w 

sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę; 
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4)   sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu 

oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności; 

[5)   prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i 

zapobiegania oraz współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia 

badań dotyczących problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania oraz 

kontroli;] 

<5) prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania 

i zapobiegania oraz współpracę z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. …), w zakresie prowadzenia badań dotyczących 

problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania oraz kontroli;> 

6)   gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie w systemach informatycznych danych, w 

tym danych osobowych, pochodzących z prowadzonych lub nadzorowanych na 

podstawie ustawy postępowań oraz z udziału w postępowaniu sądowym, 

administracyjnym, w sprawach o wykroczenia lub innych postępowaniach 

przewidzianych przez ustawę, przekazywanie danych i wyników analiz właściwym 

organom, w tym organom innego państwa, jeżeli przewiduje to ustawa lub umowa 

międzynarodowa ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską; 

7)   zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w 

postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji; 

8)   koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw lub przestępstw 

skarbowych, prowadzonej przez inne organy państwowe; 

9)   współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami 

organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym 

naruszeniom prawa; 

10)  współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie 

niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych; 

11)  współpracę i udział w działaniach podejmowanych przez organizacje 

międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na 

podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje 

międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską; 

12)  opiniowanie projektów aktów normatywnych; 
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13)  współpracę z organizacjami zrzeszającymi prokuratorów lub pracowników 

prokuratury, w tym współfinansowanie wspólnych projektów badawczych lub 

szkoleniowych; 

14)  podejmowanie innych czynności określonych w ustawach. 

§ 2. W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych zadania, o których mowa w 

§ 1, wykonują prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 

pełniący czynności w Departamencie do Spraw Wojskowych, w wydziałach prokuratur 

okręgowych i działach prokuratur rejonowych, właściwych w sprawach wojskowych, 

zwani dalej "prokuratorami do spraw wojskowych". 

§ 3. Prokuratorzy do spraw wojskowych wykonują również zadania w sprawach 

nienależących do właściwości sądów wojskowych. 

§ 4. Prokuratorzy do spraw wojskowych będący żołnierzami zawodowymi wykonują zadania 

służbowe w przypadku użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza 

granicami państwa, w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie 

wojny na podstawie przepisów niniejszej ustawy oraz innych aktów prawnych. 

§ 5. W przypadku konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby prokuratorów do spraw 

wojskowych do wykonywania zadań służbowych w warunkach, o których mowa w § 4, 

prokuratorzy będący oficerami rezerwy mogą być powoływani do zawodowej służby 

wojskowej. 

§ 6. Rozkaz wydany w trybie art. 31 § 3 prokuratorowi będącemu żołnierzem zawodowym w 

zakresie pełnionej przez niego czynnej służby wojskowej przekazuje się niezwłocznie do 

wiadomości Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych oraz 

kierownikowi jednostki organizacyjnej prokuratury, w której prokurator wykonuje 

obowiązki służbowe. 

 

 

USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 1000 i 1076) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dochodzie - oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych; 
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2)    dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do 

świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1-3a; 

3)    dochodzie dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego - oznacza to przeciętny 

miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki 

ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1-3a; 

4)   dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny; 

5)   dziecku - oznacza to dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz 

dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko 

znajdujące się pod opieką prawną; 

6)   
(3)

 emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu 

niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe, określone w przepisach o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także uposażenia 

w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych, 

przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty 

szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z 

tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków 

lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty 

strukturalne określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

7)   gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym; 
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8)   instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt 

śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają 

nieodpłatnie pełne utrzymanie; 

9)   niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności; 

10)  opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, 

jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka; 

11)  organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub 

otrzymującej świadczenie wychowawcze; 

12)  osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z 

połączonych dochodów tych osób; 

13)  osobie samotnie wychowującej dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 

osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; 

14)  pierwszym dziecku - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do 

ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i 

roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, 

pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę, o której mowa w art. 

4 ust. 2; 

15)  przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 

z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, 

str. 72, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 

883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 

284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.); 

16)   rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, 

rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi 
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osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a 

także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o 

którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428); do członków 

rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka 

pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego 

własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką 

naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji, lub żyjących w 

rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, dziecko 

zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców; 

17)   szkole - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę 

artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodek rewalidacyjno-

wychowawczy; 

18)  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

19)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)   utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)  
(4)

 wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem 

jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 
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ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 

650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650), 

f)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, 

h)  utratą świadczenia rodzicielskiego, 

i)  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

[j)  utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.);] 

<j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. ...);> 

20)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)   uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)  
(5)

 rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

f)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

h)  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 
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[i)  uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;] 

<i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;> 

21)  zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie 

pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 

rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej; 

22)  znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej 

egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie 

rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych 

przepisach, 

d)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e)  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników. 

 

 

USTAWA z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 

publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243) 

Art. 4. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego będących w 

posiadaniu: 
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1)   jednostek publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531, 978 i 1830 oraz z 

2016 r. poz. 25) oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A., 

2)   państwowych instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z 

dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505), z 

wyjątkiem muzeów państwowych i muzeów samorządowych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 oraz z 2015 r. 

poz. 1505), bibliotek publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829), a także 

archiwów tworzących państwową sieć archiwalną oraz innych jednostek 

organizacyjnych prowadzących działalność archiwalną w zakresie państwowego 

zasobu archiwalnego w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446), zwanych 

dalej "archiwami", 

3)   [uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), z wyjątkiem:] 

<podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), z wyjątkiem:> 

a)  bibliotek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o 

bibliotekach, 

b)  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 

c)  Państwowego Instytutu Geologicznego, 

4)   bibliotek naukowych, których organizatorami nie są jednostki sektora publicznego, 

5)   
(2)

 podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

- chyba że informacje te stanowią informacje publiczne podlegające udostępnieniu w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie 

lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu 

prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów. 
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USTAWA z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1920) 

Art. 5. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do zawierania umów koncesji: 

1)   w odniesieniu do których zamawiający mają obowiązek przeprowadzić postępowanie 

zgodnie z procedurami odmiennymi od przewidzianych w ustawie określonymi: 

a)  w umowie międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym 

lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej 

realizacji lub prowadzenia przedsięwzięcia przez strony tej umowy, 

b)  przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansującą, 

jeżeli umowy koncesji są w całości finansowane przez tę organizację lub 

instytucję, a w przypadku umów koncesji współfinansowanych w ponad 50% 

przez tę organizację lub instytucję - jeżeli strony uzgodniły mającą zastosowanie 

procedurę zawierania umów koncesji inną niż przewidziana w ustawie; 

2)   w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa: 

a)  podlegających szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej lub 

porozumienia, zawartych między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma 

państwami, 

b)  podlegających szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej lub 

porozumienia, zawartych między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma 

państwami, związanych ze stacjonowaniem wojsk i dotyczących przedsiębiorców, 

niezależnie od ich siedziby lub miejsca zamieszkania, 

c)  podlegających szczególnej procedurze organizacji międzynarodowej, jeżeli umowa 

koncesji musi być zawarta przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z tą procedurą, 

d)  w przypadku których stosowanie przepisów ustawy nakładałoby na zamawiającego 

obowiązek przekazania informacji, których ujawnienie jest sprzeczne z 

podstawowymi interesami bezpieczeństwa państwa, w zakresie, w jakim ochrona 

ich nie może zostać zagwarantowana w inny sposób niż udzielenie zamówienia z 

wyłączeniem stosowania przepisów ustawy, 

[e)  w ramach programu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i co najmniej 

jednym państwem członkowskim Unii Europejskiej, opartego na badaniach i 

rozwoju, rozumianych jako każda działalność dotycząca podstawowych badań, 

badań stosowanych i prac rozwojowych, w szczególności obejmujących tworzenie 
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technologicznych egzemplarzy próbnych sprzętu pokazującego zastosowanie 

nowego zamysłu lub nowej technologii w odpowiednich lub reprezentatywnych 

warunkach, które są prowadzone wspólnie nad opracowaniem nowego produktu 

oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, na późniejszych etapach całości lub części 

cyklu życia tego produktu,] 

<e) w ramach programu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i co najmniej 

jednym państwem członkowskim Unii Europejskiej, opartego na badaniach 

i rozwoju, rozumianych jako każda działalność dotycząca badań naukowych 

i prac rozwojowych, w szczególności obejmujących tworzenie 

technologicznych egzemplarzy próbnych sprzętu pokazującego zastosowanie 

nowego zamysłu lub nowej technologii w odpowiednich lub 

reprezentatywnych warunkach, które są prowadzone wspólnie nad 

opracowaniem nowego produktu oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, na 

późniejszych etapach całości lub części cyklu życia tego produktu,> 

f)  zawieranych w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej z rządem innego państwa, 

bezpośrednio związanych z: 

–  newralgicznym sprzętem lub sprzętem wojskowym w rozumieniu odpowiednio art. 

2 pkt 5b i 8a Prawa zamówień publicznych, 

–  robotami budowlanymi lub usługami do szczególnych celów wojskowych lub 

newralgicznymi robotami budowlanymi lub newralgicznymi usługami w 

rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 5a i 5c Prawa zamówień publicznych, 

g)  w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, w tym zakupów cywilnych 

realizowanych podczas rozmieszczenia sił zbrojnych oraz sił, do których 

podstawowych zadań należy ochrona bezpieczeństwa, w przypadku gdy względy 

operacyjne wymagają ich zawarcia z koncesjonariuszem usytuowanym w strefie 

prowadzenia działań; 

3)   których przedmiotem są: 

a)  usługi arbitrażowe lub pojednawcze, 

b)  usługi Narodowego Banku Polskiego, 

c)  nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, 

w szczególności dzierżawa lub najem, bez względu na sposób finansowania, 

d)  nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcja lub 

koprodukcja, jeżeli są przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych 
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usług medialnych lub radiowych usług medialnych, udzielanych przez dostawców 

audiowizualnych lub radiowych usług medialnych, 

e)  zakup czasu antenowego lub audycji od dostawców audiowizualnych lub 

radiowych usług medialnych, 

f)  usługi prawne: 

–  zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub 

prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu 

przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1874), w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, 

lub przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa trzeciego lub przed 

międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub 

pojednawczymi, 

–  doradztwa prawnego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika 

zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez 

prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w 

zakresie przygotowania postępowań, o których mowa w tiret pierwszym, lub gdy 

zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, 

stanie się przedmiotem tych postępowań, 

–  notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów, 

–  świadczone przez pełnomocników lub inne usługi prawne, których 

koncesjonariusze są wyznaczani przez sąd lub trybunał danego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub wyznaczani z mocy prawa w celu 

wykonania konkretnych zadań pod nadzorem takich trybunałów lub sądów, 

–  związane z wykonywaniem władzy publicznej, 

g)  usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów 

wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636) 

oraz operacje przeprowadzane z Europejskim Instrumentem Stabilności 

Finansowej i Europejskim Mechanizmem Stabilności, 

h)  pożyczki lub kredyty, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, 

kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów 
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finansowych, z wyjątkiem kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu 

terytorialnego w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, 

i)  usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania 

niebezpieczeństwom, świadczone przez organizacje lub stowarzyszenia o 

charakterze niekomercyjnym i objęte kodami CPV: 75250000-3, 75251000-0, 

75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 

oraz 85143000-3, określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.- Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3), zwanym dalej "Wspólnym 

Słownikiem Zamówień", z wyjątkiem usług transportu sanitarnego pacjentów, 

j)  usługi transportu lotniczego świadczone w oparciu o koncesję udzieloną na 

podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z 

dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów 

lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3); 

4)   jeżeli są spełnione następujące warunki: 

a)  koncesji nadano klauzulę zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, 

b)  wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, lub 

c)  wymaga tego ochrona bezpieczeństwa publicznego, lub 

d)  koncesji muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne 

środki bezpieczeństwa 

- w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów dotyczących bezpieczeństwa 

państwa określonych w lit. a-d nie może zostać zagwarantowana w inny sposób niż 

zawarcie umowy koncesji bez zastosowania przepisów ustawy; 

5)   na usługi zawieranych z innym zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-

3a Prawa zamówień publicznych, który wykonuje działalność na podstawie prawa 

wyłącznego w rozumieniu art. 3 ust. 2 Prawa zamówień publicznych; 

6)   na usługi zawieranych z podmiotami, które wykonują działalność sektorową na 

podstawie prawa wyłącznego w rozumieniu art. 3 ust. 2 Prawa zamówień publicznych; 

7)   przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a Prawa zamówień 

publicznych, którego głównym celem jest: 

a)  umożliwienie zamawiającym oddania do dyspozycji publicznej sieci 

telekomunikacyjnej, 
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b)  eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, 

c)  świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą 

publicznej sieci telekomunikacyjnej; 

8)   na usługi badawcze i rozwojowe, chyba że usługi te są objęte kodami CPV od 

73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi we 

Wspólnym Słowniku Zamówień, oraz spełnione są łącznie następujące warunki: 

a)  korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego 

własnej działalności, 

b)  całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający; 

9)   na usługi prowadzenia loterii, objęte kodem CPV 92351100-7, określonym we 

Wspólnym Słowniku Zamówień, na podstawie prawa wyłącznego innego niż prawo, o 

którym mowa w art. 3 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, o ile przyznanie takiego 

prawa wyłącznego ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

10)  przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a Prawa zamówień 

publicznych, w celu wykonywania działalności poza obszarem Unii Europejskiej, o ile 

nie będzie wykorzystywana sieć znajdująca się na obszarze Unii Europejskiej lub 

obszar Unii Europejskiej; 

11)  przez podmioty wykonujące działalność sektorową, jeżeli umowa koncesji jest 

zawierana z podmiotami: 

a)  z którymi zamawiający sporządza roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 

b)  w których zamawiający posiada ponad połowę udziałów albo akcji, kontroluje 

ponad połowę głosów przypadających na akcje wyemitowane przez te podmioty 

lub posiada prawo wybierania ponad połowy składu organu nadzorczego lub 

zarządzającego, 

c)  które posiadają ponad połowę udziałów albo akcji zamawiającego, kontrolują 

ponad połowę głosów przypadających na akcje wyemitowane przez 

zamawiającego lub posiadają prawo wybierania ponad połowy składu jego organu 

nadzorczego lub zarządzającego, 

d)  które wspólnie z zamawiającym podlegają określonemu w lit. c wpływowi innego 

przedsiębiorcy na podstawie prawa własności, udziału finansowego lub 

obowiązujących go przepisów 
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- jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeciętnych przychodów tych 

podmiotów osiąganych ze świadczenia usług w przypadku umowy koncesji na 

usługi lub wykonywania robót budowlanych w przypadku umowy koncesji na 

roboty budowlane pochodziło odpowiednio ze świadczenia usług lub 

wykonywania robót budowlanych na rzecz zamawiającego lub podmiotów 

powiązanych z tym zamawiającym w sposób, o którym mowa w lit. a-d; 

12)  przez podmiot utworzony przez zamawiających w celu wspólnego wykonywania 

działalności sektorowej z: 

a)  jednym z tych zamawiających, pod warunkiem że podmiot ten został utworzony na 

okres co najmniej 3 lat, a z dokumentu, na podstawie którego został utworzony, 

wynika, że zamawiający będą uczestniczyli w tym podmiocie w tym okresie, 

b)  podmiotem powiązanym z jednym z tych zamawiających w sposób, o którym 

mowa w pkt 11, jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeciętnych 

przychodów tego podmiotu osiąganych ze świadczenia usług w przypadku umowy 

koncesji na usługi lub wykonywania robót budowlanych w przypadku umowy 

koncesji na roboty budowlane pochodziło odpowiednio ze świadczenia usług lub 

wykonywania robót budowlanych na rzecz zamawiającego lub podmiotów 

powiązanych z zamawiającym w sposób, o którym mowa w pkt 11; 

13)  przez zamawiającego z podmiotem, w którym uczestniczy ten zamawiający na 

zasadach określonych w pkt 12. 

UWAGA: 

pominięto ust. 2 – 5 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) 

 

Art. 45. 

1. Szkoła lub placówka może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na 

modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy 

zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych 

lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć 

edukacyjnych lub zakres treści nauczania, w szczególności określone w art. 14 ust. 1 pkt 

3-5. 
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2. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce jest rozwijanie 

kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli. 

[3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej.] 

<3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), zwanego dalej „jednostką 

naukową”.> 

UWAGA: 

pominięto ust. 4 – 15 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 2261 oraz z 2018 r. poz. 723) 

Art. 54. 

1. Nabór na stanowisko radcy jest otwarty i konkurencyjny. 

2. Radcą może być osoba, która: 

1)   posiada obywatelstwo polskie; 

2)   korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

[3)   posiada dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych za 

granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 , 

1933, 2169 i 2260) albo dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów 

prawniczych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym 

uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej albo w 

drodze nostryfikacji;] 

<3) posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych 

za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …) albo dyplom ukończenia 

wyższych studiów prawniczych za granicą uznany za równoważny polskiemu 

dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie 

z art. 327 ust. 1 tej ustawy;> 
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4)   posiada uprawnienia radcy prawnego, adwokata lub notariusza albo zajmowała 

stanowisko sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu wojskowego lub sędziego 

sądu administracyjnego, asesora sądowego albo stanowisko prokuratora; 

5)   nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo nieumyślne 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu; 

6)   jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię 

prawidłowego wykonywania zawodu radcy. 

3. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osoby, która: 

1)   posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 

prawnych lub doktora nauk prawnych; 

2)   pracowała na stanowisku związanym z legislacją, nie niższym niż legislator lub 

specjalista do spraw legislacji, w urzędzie organu władzy państwowej przez co 

najmniej 5 lat; 

3)   pracowała na stanowisku referendarza przez co najmniej 3 lata; 

4)   pracowała na stanowisku asystenta sędziego przez co najmniej 5 lat. 

4. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku radcy, urodzona przed dniem 1 sierpnia 

1972 r., składa oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 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 i 

2260) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1182) 

Art. 3. 

1. Państwową osobą prawną jest: 

1)   jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, utworzona w drodze ustawy 

lub na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej, 

w celu realizacji zadań publicznych, w której: 

a)  przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo 

nadawania i zmiany statutu przysługuje organowi administracji rządowej albo 

przepisy te przewidują, że prawo do udziału w organie stanowiącym osoby 
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prawnej, w tym uprawnionym do zmiany statutu, przysługuje w całości Skarbowi 

Państwa oraz 

b)  przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo do 

nadwyżki między przychodami a kosztami tej osoby prawnej, jeżeli podlegają 

dysponowaniu, przysługują w całości Skarbowi Państwa, chyba że przepisy te 

przewidują inny niż prawo do nadwyżki sposób dysponowania nią, oraz 

c)  w razie rozwiązania albo innej utraty bytu prawnego przez tę osobę prawną, prawa 

do jej majątku, w tym prawo do dysponowania tym majątkiem, przysługują 

wyłącznie Skarbowi Państwa; 

2)   agencja wykonawcza, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984), w szczególności: 

a)  
(2)

 (uchylona), 

b)  
(3)

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 

c)  Agencja Mienia Wojskowego, 

d)  Agencja Rezerw Materiałowych, 

e)  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

f)  Narodowe Centrum Nauki, 

g)  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

h)  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, 

i)  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

j)  Polska Agencja Kosmiczna; 

3)   instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych; 

4)   państwowy fundusz celowy posiadający osobowość prawną; 

5)   państwowa instytucja kultury; 

6)   Polski Instytut Sztuki Filmowej; 

7)   Narodowy Instytut Fryderyka Chopina; 

8)   Zakład Narodowy imienia Ossolińskich; 

9)   Polska Akademia Nauk i jej jednostki naukowe posiadające osobowość prawną; 

10)  uczelnia publiczna utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ 

władzy lub administracji rządowej; 

11)  instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311); 
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11a)  
(4)

 Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; 

12)  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; 

<12a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których 

mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. …);> 

13)  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym 

jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji 

rządowej albo wojewodę albo uczelnia publiczna, o której mowa w pkt 10; 

14)  park narodowy; 

15)  przedsiębiorstwo państwowe; 

16)  bank państwowy; 

17)  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; 

18)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

19)  Polska Organizacja Turystyczna; 

20)  Urząd Dozoru Technicznego; 

21)  Transportowy Dozór Techniczny; 

22)  Polskie Centrum Akredytacji; 

23)  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; 

24)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

25)  Narodowy Fundusz Zdrowia; 

26)  Rzecznik Finansowy; 

27)  Polski Klub Wyścigów Konnych; 

28)  Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 

29)  Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego; 

30)  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 

2. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie przestaje być państwową osobą 

prawną z tej przyczyny, że ustawa regulująca ustrój tej osoby prawnej przewiduje, że 

prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do zmiany 

statutu, przysługiwać będzie wyłącznie albo w części innemu podmiotowi lub podmiotom, 

jeżeli organ administracji rządowej, chociażby inny, niż tworzący osobę prawną, sprawuje 

nadzór nad taką osobą prawną, wynikający z przepisów tej ustawy. 

3. Państwową osobą prawną jest także: 
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1)   jednostka organizacyjna niespełniająca przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

jeżeli ustawa tak stanowi; 

2)   spółka, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby 

prawne. 

4. Przepisów ustawy dotyczących państwowych osób prawnych nie stosuje się do spółek. 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260) 

 

Art. 117. 

1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. likwiduje się: 

1)   Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 

ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu dotychczasowym; 

2)   Fundusz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w 

art. 14 w brzmieniu dotychczasowym; 

3)   Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy 

zmienianej w art. 14 w brzmieniu dotychczasowym. 

2. Uprawnienia i obowiązki Skarbu Państwa w odniesieniu do umów zawartych przez 

ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 2 pkt 8a ustawy 

uchylanej w art. 133 wykonuje Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie. 

3. Środki zlikwidowanego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w wysokości równej 

zobowiązaniom tego funduszu istniejącym na dzień jego likwidacji przeznacza się na 

dotacje celowe dla Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ust. 2, w szczególności na 

wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z zawartych umów. 

4. Dotacji celowych, o których mowa w ust. 3, udziela Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki. 

5. Kwota dotacji celowej dla Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie równa jest wysokości zobowiązań Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców 

w danym roku wynikających z zawartych umów, o których mowa w ust. 2. 
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[6. Minister właściwy do spraw nauki wykonuje uprawnienia w odniesieniu do 

nieściągniętych należności i nieuregulowanych zobowiązań zlikwidowanego funduszu, o 

którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu 

dotychczasowym.] 

<6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykonuje uprawnienia 

w odniesieniu do nieściągniętych należności i nieuregulowanych zobowiązań 

zlikwidowanego funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej 

w art. 14 w brzmieniu dotychczasowym.> 

7. Środki zgromadzone na dzień likwidacji na rachunku Funduszu Restrukturyzacji 

Przedsiębiorców, pomniejszone o istniejące w tym dniu zobowiązania tego funduszu, 

przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Przemysłu 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Akcje uzyskane w wyniku podwyższenia 

kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje Skarb Państwa. 

8. Środki zgromadzone na dzień likwidacji na rachunkach Funduszu Skarbu Państwa oraz 

Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, pomniejszone o wymagalne w tym dniu 

zobowiązania tych funduszy, stanowią przychód budżetu państwa. 

9. Nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanego Funduszu 

Skarbu Państwa stają się zobowiązaniami i należnościami budżetu państwa, przy czym 

należności i zobowiązania powstałe z tytułu wykonywania zadań przez wojewodów na 

podstawie art. 7b ust. 1 ustawy uchylanej w art. 133, przejmują wojewodowie, a pozostałe 

należności i zobowiązania przejmuje minister właściwy do spraw budżetu. 

10. Nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanego Funduszu 

Nauki i Technologii Polskiej stają się zobowiązaniami i należnościami budżetu państwa, a 

pozostałe należności i zobowiązania przejmuje minister właściwy do spraw budżetu. 

11. Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych w ramach Programu 

wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej 

ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 

2010 r. o ustanowieniu Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach 

Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy i do tego dnia niezakończone ostateczną decyzją, podlegają umorzeniu z mocy 

prawa. 
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USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599) 

 

Art. 17. 

1. Szkolenie specjalizacyjne może być odbywane: 

1)   na podstawie umowy o pracę zawartej z jednostką szkolącą na czas nieokreślony albo 

określony równy co najmniej okresowi trwania szkolenia specjalizacyjnego; 

2)   na podstawie umowy zawartej z jednostką szkolącą na czas trwania szkolenia 

specjalizacyjnego, określającej w szczególności wzajemne prawa i obowiązki 

wynikające z realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego; 

3)   na podstawie umowy zawartej z innym podmiotem niż jednostka szkoląca i na 

podstawie skierowania przez ten podmiot do jednostki szkolącej w celu odbycia 

szkolenia specjalizacyjnego; 

[4)   w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich 

odbywanych w jednostce szkolącej o program szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli jest 

on zgodny z zakresem studiów doktoranckich, a po ukończeniu tych studiów - w trybie 

określonym w pkt 1-3.] 

<4) w ramach poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych 

odbywanych w jednostce szkolącej o program szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli 

jest on zgodny z zakresem studiów podyplomowych, a po ukończeniu tych 

studiów – w trybie określonym w pkt 1–3.> 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, kierownik jednostki szkolącej 

zawiera z osobą odbywającą szkolenie specjalizacyjne umowę o szkolenie określającą 

wzajemne prawa i obowiązki wynikające z realizacji programu szkolenia 

specjalizacyjnego. 

Art. 29. 

1. Osoba, która uzyskała potwierdzenie ukończenia szkolenia specjalizacyjnego, o którym 

mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, składa, za pomocą SMK, do dyrektora Centrum Egzaminów 

Medycznych, zwanego dalej "CEM", wniosek o przystąpienie do PESoz. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy; 

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

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania; 
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3)   adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli 

posiada; 

[4)   nazwę uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, w której 

wnioskodawca ukończył studia wyższe;] 

<4) nazwę uczelni, w której wnioskodawca ukończył studia;> 

5)   nazwę jednostki szkolącej, w której wnioskodawca odbywał szkolenie 

specjalizacyjne; 

6)   numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 28 ust. 1 albo art. 57 ust. 1, jeżeli 

taką posiada; 

7)   imię i nazwisko, tytuł zawodowy oraz stopień lub tytuł naukowy kierownika 

specjalizacji; 

8)   wskazanie właściwego wojewody; 

9)   wskazanie dziedziny ochrony zdrowia, w której zakresie wnioskodawca zamierza 

przystąpić do PESoz; 

10)  wskazanie części PESoz, do której wnioskodawca zamierza przystąpić. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie: 

1)   do dnia 15 lipca - dla jesiennej sesji egzaminacyjnej; 

2)   do dnia 15 stycznia - dla wiosennej sesji egzaminacyjnej. 

4. W przypadku awarii SMK trwającej dłużej niż godzinę, uniemożliwiającej złożenie 

wniosku, o którym mowa w ust. 1, w okresie tygodnia przed upływem terminów, o 

których mowa w ust. 3, terminy te przedłuża się o czas trwania awarii od momentu jej 

usunięcia. Przedłużenie terminu przez operatora systemu następuje z urzędu. 

 

Art. 48. 

Dane zamieszczane w SMK są udostępniane podmiotom realizującym zadania określone w 

ustawie w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań, a także: 

[1)   uczelniom - w zakresie monitorowania karier zawodowych ich absolwentów na 

podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60);] 

<1) uczelniom – w zakresie monitoringu karier zawodowych absolwentów, o którym 

mowa w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. …);> 
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2)   konsultantom krajowym i konsultantom wojewódzkim - w zakresie wykonywania zadań 

określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w 

ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 126 oraz z 2016 r. poz. 960). 

 

 

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 919) 

 

Art. 4. 

1. W skład Komitetu wchodzą: 

1)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - jako Przewodniczący Komitetu; 

2)   Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   Prezes Rady Ministrów; 

5)   minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

6)   Minister Obrony Narodowej; 

7)   minister właściwy do spraw administracji publicznej; 

8)   minister właściwy do spraw zagranicznych; 

9)   minister właściwy do spraw oświaty i wychowania; 

[10)  minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego;] 

<10) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;> 

11)  Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości 

Rzeczypospolitej Polskiej - jako Sekretarz Komitetu; 

12)  Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu; 

13)  Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W skład Komitetu wchodzą - po wyrażeniu zgody przez partię polityczną lub ugrupowanie 

- przewodniczący, prezes lub inny wskazany przedstawiciel: 

1)   partii politycznej lub ugrupowania, które w dniu wejścia w życie ustawy tworzą klub 

parlamentarny albo klub poselski w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

2)   partii politycznej, która w dniu wejścia w życie ustawy nie tworzy klubu 

parlamentarnego albo klubu poselskiego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, ale w 

ostatnich wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: 
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a)  tworząc samodzielnie komitet wyborczy otrzymała w skali kraju co najmniej 3% 

ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów, 

b)  weszła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów 

otrzymały w skali kraju co najmniej 6% ważnie oddanych głosów i została 

wskazana przez partie polityczne wchodzące w skład koalicji wyborczej jako ich 

wspólny reprezentant w pracach Komitetu. 

3. W skład Komitetu wchodzą osoby wskazane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

spośród przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i 

nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i 

innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Polskiego. 

 

 

USTAWA z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398) 

 

Art. 12. 

1. Do zadań Komisji należy: 

1)   przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, w tym 

egzaminu dyplomowego; 

2)   stwierdzanie, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta: 

a)  zaliczenia egzaminów z wiedzy, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 i 5, 

b)  spełnienia warunku, o którym mowa odpowiednio w art. 4: 

–  ust. 2 pkt 5, 

–  ust. 3 pkt 1, 

c)  zaliczenia praktyki - w przypadku spełniania warunków, o których mowa w art. 15 

ust. 6; 

3)   ustalanie pytań testowych i zadań sytuacyjnych oraz przygotowywanie zestawów 

egzaminacyjnych na poszczególne egzaminy, w tym egzamin dyplomowy, dla 

kandydatów na biegłych rewidentów; 

4)   rozpatrywanie odwołań od wyników egzaminów oraz odwołań, o których mowa w art. 

14 ust. 7; 

5)   przeprowadzanie egzaminów, o których mowa w art. 4 ust. 4 i 5; 

6)   ustalanie zakresu egzaminu, o którym mowa w art. 5; 
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7)   ocena równoważności, o której mowa w art. 4 ust. 5. 

2. Komisja publikuje przykładowe pytania testowe i zadania sytuacyjne wraz z wykazem 

prawidłowych odpowiedzi. 

[3. Jeżeli realizowany przez uczelnię, której jednostki organizacyjne są uprawnione do 

nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, program kształcenia na 

danym kierunku obejmuje wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2, a egzaminy w 

tym zakresie są przeprowadzane w formie pisemnej, Komisja zawiera z uczelnią, na jej 

wniosek, umowę, o której mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.). Do podpisania umowy w 

imieniu Komisji jest uprawniony jej przewodniczący.] 

<3. Jeżeli realizowany przez uczelnię posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia 

naukowego doktora w zakresie nauk ekonomicznych program studiów na danym 

kierunku, poziomie i profilu obejmuje wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 

i 2, a egzaminy w tym zakresie są przeprowadzane w formie pisemnej, Komisja 

zawiera z uczelnią, na jej wniosek, umowę, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …). Do podpisania 

umowy w imieniu Komisji jest uprawniony jej przewodniczący.> 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. 

poz. 1530) 

Art. 2. 

1. Agencja realizuje zadania z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. 

2. Do zadań Agencji należy: 

[1)   inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę 

akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek 

naukowych;] 

<1) inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę 

akademicką oraz proces umiędzynarodowienia podmiotów, o których mowa 

w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. …);> 

2)   upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki; 

3)   upowszechnianie języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
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3. Agencja realizuje także zadania związane z: 

[1)   prowadzeniem spraw osób podejmujących i odbywających kształcenie oraz 

uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie umów 

międzynarodowych lub decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, o 

których mowa odpowiednio w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.); 

2)   prowadzeniem spraw osób kierowanych przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego na studia, studia doktoranckie lub staże naukowe na podstawie 

przepisów wydanych na podstawie art. 42 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym; 

3)   prowadzeniem spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni 

naukowych;] 

<1) prowadzeniem spraw osób podejmujących i odbywających studia, kształcenie 

w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne 

formy kształcenia oraz uczestniczących w prowadzeniu działalności naukowej 

lub w prowadzeniu kształcenia na podstawie umów międzynarodowych lub 

innych porozumień; 

2) prowadzenie spraw osób podejmujących i odbywających studia, kształcenie 

w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne 

formy kształcenia oraz uczestniczących w prowadzeniu działalności naukowej 

lub w prowadzeniu kształcenia na podstawie decyzji ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki, o której mowa w art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

3) prowadzeniem spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni 

naukowych i stopni w zakresie sztuki;> 

4)   zapewnianiem obsługi administracyjnej i finansowej Państwowej Komisji do spraw 

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, działającej na podstawie 

ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. TJ. z 2011 r. poz. 224 i 

455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60); 

[5)   uwierzytelnianiem dokumentów, o których mowa w art. 191b ust. 3 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 29c ust. 1 ustawy 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).] 
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<5) uwierzytelnianiem dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 3 i art. 180 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz 

uwierzytelnianiem dokumentów w przypadkach, o których mowa w art. 78 

ust. 4 tej ustawy.> 

[4. Agencja może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460 i 1475).] 

<4. Agencja może uczestniczyć w realizacji programów finansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.> 

5. Ministrowie kierujący działami administracji rządowej mogą zlecać Agencji wykonywanie 

zadań związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego lub nauki, należących 

do ich właściwości, zapewniając środki na ich realizację. 

6. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 i 3, Agencja może współpracować z 

polskimi i zagranicznymi podmiotami, w szczególności jako partner umów o wspólne 

przedsięwzięcie. 

Art. 4. 

1. Dyrektor kieruje Agencją i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Dyrektora należy: 

1)   opracowywanie i realizowanie programów, o których mowa w art. 17 ust. 2, oraz ich 

ewaluacja; 

2)   sporządzanie projektu rocznego planu działania oraz projektu rocznego planu 

finansowego Agencji; 

3)   sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Agencji w roku poprzednim oraz 

rocznego sprawozdania finansowego Agencji; 

4)   prowadzenie gospodarki finansowej Agencji; 

5)   zarządzanie majątkiem Agencji. 

3. Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu 

Agencji. 

[4. Dyrektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego informacje o 

przeprowadzonych w Agencji kontrolach.] 

<4. Dyrektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

informacje o przeprowadzonych w Agencji kontrolach.> 
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Art. 6. 

[1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego.] 

<1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.> 

2. Kadencja Dyrektora trwa 5 lat. 

3. Stanowisko Dyrektora może zajmować osoba, która: 

1)   posiada dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich lub inny równorzędny; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

6)   posiada doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej dotyczącej 

szkolnictwa wyższego lub nauki; 

7)   zna język obcy w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się; 

8)   w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła 

w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy 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) oraz nie współpracowała z tymi organami. 

4. Przed powołaniem na stanowisko Dyrektora osoba powoływana składa oświadczenie o 

spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 3, a w przypadku osób urodzonych przed 

dniem 1 sierpnia 1972 r. - także oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 

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

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o 

której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 

5. Powołanie na stanowisko Dyrektora jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na 

podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). 

6. Po upływie kadencji Dyrektor pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy. 
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Art. 7. 

1. Odwołanie Dyrektora przed upływem kadencji następuje w przypadku: 

1)   złożenia rezygnacji; 

2)   utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej 

choroby, trwającej dłużej niż 6 miesięcy; 

3)   zaprzestania spełniania przez Dyrektora któregokolwiek z wymogów określonych w 

art. 6 ust. 3 pkt 2-4; 

4)   działania niezgodnego z prawem lub zasadami rzetelności i gospodarności; 

5)   niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Agencji lub jego 

nieprzedstawienia w terminie określonym w art. 29 ust. 4; 

6)   złożenia niezgodnych z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 

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

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo 

informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, stwierdzonego prawomocnym 

orzeczeniem sądu [.] <;> 

<7) nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 28a.> 

2. Kadencja Dyrektora wygasa w razie jego śmierci lub odwołania. 

[3. W przypadku wygaśnięcia kadencji Dyrektora, do czasu powołania nowego Dyrektora, 

jego obowiązki pełni zastępca Dyrektora wskazany przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego.] 

<3. W przypadku wygaśnięcia kadencji Dyrektora, do czasu powołania nowego 

Dyrektora, jego obowiązki pełni zastępca Dyrektora wskazany przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.> 

 

Art. 10. 

[1. W skład Rady wchodzi przedstawiciel: 

1)   Prezesa Rady Ministrów; 

2)   ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; 

3)   ministra właściwego do spraw nauki; 

4)   ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

5)   ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

6)   ministra właściwego do spraw gospodarki; 

7)   Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; 
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8)   Krajowej Reprezentacji Doktorantów; 

9)   Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; 

10)  Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.] 

<1. W skład Rady wchodzą: 

1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów; 

2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki; 

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki; 

6) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; 

7) przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów; 

8) przedstawiciel Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; 

9) przedstawiciel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.> 

2. Członkiem Rady może być osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 3 

pkt 3, 4, 6 i 8. 

3. Przed powołaniem w skład Rady osoba powoływana składa oświadczenie o spełnieniu 

wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 3, 4, 6 i 8. Przepis art. 6 ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

[Art. 11. 

1. Kadencja Rady trwa 4 lata. 

2. Członka Rady, o którym mowa w art. 10 ust. 1: 

1)   pkt 1 - powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów; 

2)   pkt 2 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. 

3. Członków Rady wyznaczonych przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3-10, 

powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek tych 

podmiotów. 

4. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady odpowiednio Prezes Rady Ministrów 

albo minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, na wniosek podmiotu, który 

wyznaczył danego członka Rady, powołuje inną osobę na jego miejsce. Członek Rady 

powołany w tym trybie pełni funkcję do końca kadencji Rady. 

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wyznacza spośród członków Rady 

przewodniczącego Rady i jego zastępcę.] 
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<Art. 11. 

1. Kadencja Rady trwa 4 lata. 

2. Członka Rady, o którym mowa w art. 10 ust. 1: 

1) pkt 1 – powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów; 

2) pkt 2 – powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki. 

3. Członków Rady wyznaczonych przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 3–9, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki na wniosek tych podmiotów. 

4. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady odpowiednio Prezes Rady 

Ministrów albo minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na 

wniosek podmiotu, który wyznaczył danego członka Rady, powołuje inną osobę na 

jego miejsce. Członek Rady powołany w tym trybie pełni funkcję do końca kadencji 

Rady. 

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza spośród członków 

Rady przewodniczącego Rady i jego zastępcę.> 

 

Art. 12. 

1. Wynagrodzenie za udział w pracach Rady przysługuje wyłącznie członkom Rady 

niebędącym pracownikami urzędu obsługującego ministra. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje za udział w posiedzeniach Rady, z 

tym że miesięcznie nie może ono przekroczyć: 

1)   60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 

wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w przypadku przewodniczącego Rady; 

2)   30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w 

przypadku pozostałych członków Rady. 

3. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

[4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 

wysokość wynagrodzenia członków Rady, uwzględniając funkcje pełnione przez nich w 

Radzie, zakres wykonywanych zadań, w szczególności związanych z organizowaniem i 
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przeprowadzaniem posiedzenia Rady, a także znaczenie tych zadań dla efektywnego 

funkcjonowania Agencji.] 

<4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Rady, uwzględniając funkcje 

pełnione przez nich w Radzie, zakres wykonywanych zadań, w szczególności 

związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem posiedzenia Rady, a także 

znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Agencji.> 

 

[Art. 13. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala wysokość wynagrodzenia 

Dyrektora. 

2. Dyrektor ustala i przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego regulamin wynagradzania osób zatrudnionych w Agencji.] 

<Art. 13. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ustala wysokość 

wynagrodzenia Dyrektora. 

2. Dyrektor ustala i przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki regulamin wynagradzania osób zatrudnionych 

w Agencji.> 

Art. 14. 

1. Agencja prowadzi system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 570), w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydania decyzji 

w sprawie przyznania środków finansowych w ramach programów, o których mowa w 

art. 17 ust. 2. 

2. System teleinformatyczny Agencji zapewnia elektroniczną realizację postępowań w 

sprawach, o których mowa w ust. 1, w tym składanie wniosków o udział w programie, 

dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej tych wniosków oraz doręczanie pism i 

decyzji. 

3. Składanie wniosków o udział w programie na formularzu elektronicznym za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji odbywa się za pomocą konta w 

systemie założonego dla wnioskodawcy przez Agencję. 
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4. Dyrektor jest administratorem danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym 

Agencji. 

[5. Dyrektor może zlecić instytutowi badawczemu, nadzorowanemu przez ministra 

właściwego do spraw nauki, którego przedmiot działania jest związany ze świadczeniem 

usług w zakresie systemów informacyjnych, administrowanie systemem 

teleinformatycznym Agencji, zapewniając środki finansowe na ten cel.] 

<5. Dyrektor może zlecić instytutowi badawczemu, nadzorowanemu przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, którego przedmiot działania jest 

związany ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych, 

administrowanie systemem teleinformatycznym Agencji, zapewniając środki 

finansowe na ten cel.> 

Art. 15. 

1. Agencja działa zgodnie z rocznym planem działania. 

[2. Dyrektor, w terminie do dnia 1 grudnia, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego do zatwierdzenia projekt rocznego planu działania na następny rok 

wraz z opinią Rady.] 

<2. Dyrektor, w terminie do dnia 1 grudnia, przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki do zatwierdzenia projekt rocznego planu 

działania na następny rok wraz z opinią Rady.> 

3. Do dnia zatwierdzenia rocznego planu działania Agencja działa na podstawie projektu tego 

planu. 

[4. W przypadku konieczności zmiany rocznego planu działania Dyrektor przekazuje do 

zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego zmieniony plan 

działania wraz z opinią Rady.] 

<4. W przypadku konieczności zmiany rocznego planu działania Dyrektor przekazuje 

do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

zmieniony plan działania wraz z opinią Rady.> 

 

Art. 16. 

[Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji 

statut, w którym określa:] 

<Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, 

nadaje Agencji statut, w którym określa:> 
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1)   szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Agencji, 

2)   organizację wewnętrzną Agencji 

- mając na uwadze zakres zadań Agencji oraz konieczność zapewnienia sprawnej i 

efektywnej ich realizacji. 

Art. 18. 

1. W ramach programu Agencja może przyznawać środki finansowe: 

1)   studentom i doktorantom; 

2)   uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim; 

[3)   pracownikom uczelni lub pracownikom jednostek naukowych; 

4)   osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora lub doktora sztuki albo 

równorzędny stopień uzyskany za granicą;] 

<3) pracownikom podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznych uczelni i 

instytucji naukowych; 

4) osobom posiadającym co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień 

uzyskany za granicą;> 

5)   osobom kierowanym za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego; 

[6)   uczelniom i jednostkom naukowym;] 

<6) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznym uczelniom i instytucjom 

naukowym;> 

7)   organizacjom pozarządowym podejmującym działania na rzecz umiędzynarodowienia 

szkolnictwa wyższego lub nauki; 

8)   jednostkom sektora finansów publicznych podejmującym działania na rzecz 

umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego lub nauki. 

2. Środki finansowe mogą być przyznawane w formie: 

1)   stypendium, finansowania lub dofinansowania do kosztów opłat za kształcenie, 

pomocy materialnej oraz ryczałtu na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania - 

osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5; 

2)   finansowania lub dofinansowania kosztów działań objętych zakresem tematycznym 

programu oraz kosztów zatrudnienia - podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8. 
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Art. 20. 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie zawiera: 

1)   cel programu; 

2)   zakres tematyczny działań realizowanych w ramach programu oraz termin realizacji 

programu; 

3)   regulamin programu; 

[4)   określenie terminu składania wniosków oraz ich formę;] 

<4) określenie terminu i formy składania wniosków oraz języka, w jakim mają być 

sporządzone;> 

5)   wzór umowy, o której mowa w art. 26 ust. 1; 

6)   wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu. 

 

Art. 22. 

1. Wnioski o udział w programie podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Regulamin 

programu może przewidywać przeprowadzenie wyłącznie oceny formalnej wniosków. 

2. Ocena merytoryczna może być przeprowadzana przez ekspertów zewnętrznych. 

<3. Eksperci zewnętrzni, o których mowa w ust. 2, są powoływani na zasadach 

określonych przez Dyrektora.> 

Art. 23. 

W ramach oceny merytorycznej, o której mowa w art. 22, uwzględnia się w przypadku: 

1)   osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2: 

a)  dotychczasowy przebieg nauczania lub kształcenia, w tym osiągnięcia naukowe, lub 

b)  opinię podmiotu, w którym osoba ta odbywała nauczanie lub kształcenie, lub 

c)  wiedzę lub umiejętności w zakresie odpowiadającym planom kształcenia, lub 

d)  dotychczasową aktywność społeczną, lub 

e)  plany naukowe lub zawodowe, lub 

f)  znajomość języka, w którym będzie odbywało się kształcenie, lub 

[g)  uzasadnienie odbywania kształcenia w danej uczelni lub jednostce naukowej, lub] 

<g) uzasadnienie odbywania kształcenia w danym podmiocie, o którym mowa 

w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, lub> 

h)  zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań; 

2)   osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i 4: 
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a)  dotychczasowy przebieg kariery naukowej lub akademickiej, w tym osiągnięcia 

naukowe, lub 

[b)  opinię uczelni lub jednostki naukowej, lub 

c)  renomę i poziom naukowy uczelni lub jednostki naukowej, z którą osoba ta zamierza 

podjąć współpracę, lub] 

<b) opinię podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji 

naukowej, lub 

c) renomę i poziom naukowy podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej 

uczelni lub instytucji naukowej, z którą osoba ta zamierza podjąć współpracę, 

lub> 

d)  zakres i sposób realizacji planowanych działań o charakterze naukowym lub 

dydaktycznym, lub 

[e)  uzasadnienie podjęcia współpracy ze wskazaną uczelnią lub jednostką naukową, lub] 

<e) uzasadnienie podjęcia współpracy ze wskazanym podmiotem, o którym mowa 

w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, lub> 

f)  zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań; 

3)   osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5: 

a)  posiadanie wymaganego przez stronę przyjmującą wykształcenia oraz kwalifikacji 

uprawniających do nauczania języka polskiego jako obcego lub 

b)  znajomość kultury państwa, do którego ta osoba ma być skierowana, oraz języka 

urzędowego tego państwa lub innego języka umożliwiającego komunikowanie się w 

tym państwie; 

4)   podmiotów, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6-8: 

a)  potencjał organizacyjny i doświadczenie w zakresie realizacji projektów, w tym w 

zakresie współpracy międzynarodowej, lub 

[b)  zgodność działań z celami polityki naukowej, naukowo-technicznej, innowacyjnej i 

społecznej państwa, lub] 

<b) zgodność działań z celami polityki naukowej, innowacyjnej i społecznej państwa, 

lub> 

c)  zgodność działań z celami i strategią podmiotu, lub 
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d)  praktyczne znaczenie działań dla wzmocnienia potencjału podmiotu, w tym w zakresie 

międzynarodowej współpracy naukowej lub akademickiej, lub 

e)  zakres i sposób realizacji planowanych działań, lub 

f)  zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań. 

 

Art. 27. 

1. Agencja prowadzi systematyczną ewaluację realizowanych programów oraz innych zadań 

Agencji, w tym ocenę ich wpływu na rozwój nauki i gospodarki. 

[2. Dyrektor, w terminie do dnia 1 grudnia, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego plan ewaluacji na kolejny rok. Informacja o wynikach ewaluacji 

stanowi część sprawozdania z działalności Agencji.] 

<2. Dyrektor, w terminie do dnia 1 grudnia, przedstawia ministrowi właściwemu do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki plan ewaluacji na kolejny rok. Informacja 

o wynikach ewaluacji stanowi część sprawozdania z działalności Agencji.> 

 

Art. 28. 

[1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego sprawuje nadzór nad działalnością 

Agencji pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.] 

<1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sprawuje nadzór nad 

działalnością Agencji pod względem legalności, rzetelności, celowości 

i gospodarności.> 

2. [W ramach nadzoru minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego:] 

<W ramach nadzoru minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:> 

1)   zatwierdza roczny plan finansowy i roczne sprawozdanie finansowe Agencji oraz 

wyraża zgodę na zmianę rocznego planu finansowego Agencji; 

2)   sprawuje kontrolę nad Agencją w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 

15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092); 

3)   przyjmuje sprawozdanie z działalności Agencji przedstawione przez Dyrektora oraz 

ocenia na jego podstawie działalność Agencji; 

4)   może żądać wglądu do wszystkich dokumentów Agencji. 

 

 

 



- 664 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Art. 28a. 

1. Działalność Agencji podlega audytowi zewnętrznemu w zakresie prawidłowości 

realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także 

funkcjonowania kontroli zarządczej. 

2. Audyt przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata. 

3. Audyt obejmuje działalność Agencji w roku kalendarzowym z okresu, o którym 

mowa w ust. 2.> 

Art. 29. 

1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu 

finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). 

[2. Projekt rocznego planu finansowego Agencji, po zaopiniowaniu przez Radę i 

zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, jest 

przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie 

określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.] 

<2. Projekt rocznego planu finansowego Agencji, po zaopiniowaniu przez Radę 

i zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, 

jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie 

określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.> 

3. Do dnia zatwierdzenia rocznego planu finansowego Agencja działa na podstawie projektu 

tego planu. 

4.[Dyrektor, w terminie do dnia 31 maja, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego następujące dokumenty dotyczące poprzedniego roku obrotowego:] 

<Dyrektor, w terminie do dnia 31 maja, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki następujące dokumenty dotyczące poprzedniego roku 

obrotowego:> 

1)   roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz ze sprawozdaniem z badania; 

2)   roczne sprawozdanie z działalności Agencji; 

3)   opinie Rady dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji i rocznego 

sprawozdania z działalności Agencji. 

5. Rokiem obrotowym Agencji jest rok kalendarzowy. 
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Art. 33. 

1. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez firmę audytorską. 

[2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego dokonuje wyboru firmy audytorskiej.] 

<2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dokonuje wyboru firmy 

audytorskiej.> 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. 

poz. 650 i 710) 

Art. 363. 

1. Do zakresu działania Państwowej Rady należy opracowywanie dla ministra właściwego do 

spraw gospodarki wodnej opinii, propozycji i wniosków w sprawach gospodarowania 

wodami, ochrony przed powodzią i skutkami suszy, w szczególności: 

1)   przedstawianie propozycji oraz wniosków dotyczących poprawy stanu zasobów 

wodnych oraz ochrony przed powodzią i skutkami suszy; 

2)   opiniowanie projektów dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 

1-3, 6, 7 oraz 11 i 12; 

3)   opiniowanie projektów programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem 

wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną oraz 

planowanych inwestycji w gospodarce wodnej, o których mowa w art. 240 ust. 9; 

4)   opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących sprawy gospodarki 

wodnej; 

5)   wyrażanie opinii w sprawach zleconych przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki wodnej. 

2. W skład Państwowej Rady wchodzą: 

1)   Przewodniczący Państwowej Rady; 

2)   dwóch Zastępców Przewodniczącego Państwowej Rady; 

3)   Sekretarz Państwowej Rady; 

4)   członkowie Państwowej Rady w liczbie 30. 

[3. Przewodniczący Państwowej Rady, Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Rady oraz 

członkowie Państwowej Rady są powoływani przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki wodnej spośród kandydatów zgłaszanych przez ogólnopolskie organizacje 
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zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowe, organizacje 

społeczne, gospodarcze oraz ekologiczne, związane z gospodarką wodną. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej może odwołać Przewodniczącego 

Państwowej Rady, Zastępców Przewodniczącego Państwowej Rady lub członka 

Państwowej Rady przed upływem jej kadencji na wniosek jednostki samorządu 

terytorialnego, uczelni, jednostki naukowej lub organizacji, która zgłosiła jego 

kandydaturę.] 

<3. Przewodniczący Państwowej Rady, Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Rady 

oraz członkowie Państwowej Rady są powoływani przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki wodnej spośród kandydatów zgłaszanych przez ogólnopolskie 

organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, podmioty, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), organizacje społeczne, gospodarcze 

oraz ekologiczne, związane z gospodarką wodną. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej może odwołać Przewodniczącego 

Państwowej Rady, Zastępców Przewodniczącego Państwowej Rady lub członka 

Państwowej Rady przed upływem jej kadencji na wniosek jednostki samorządu 

terytorialnego, podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub organizacji, która 

zgłosiła jego kandydaturę.> 

5. W miejsce odwołanego Przewodniczącego Państwowej Rady, Zastępców 

Przewodniczącego Państwowej Rady lub członka Państwowej Rady minister właściwy do 

spraw gospodarki wodnej powołuje nowego Przewodniczącego Państwowej Rady, 

Zastępców Przewodniczącego Państwowej Rady lub członka Państwowej Rady. Przepis 

ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej powołuje Sekretarza Państwowej Rady 

spośród osób zatrudnionych w urzędzie zapewniającym jego obsługę. Minister właściwy 

do spraw gospodarki wodnej odwołuje Sekretarza Państwowej Rady. 

7. Ta sama osoba może pełnić funkcję Przewodniczącego Państwowej Rady nie dłużej niż 

przez dwie kadencje. 

8. Kadencja Państwowej Rady trwa 4 lata. 

9. Przewodniczący Państwowej Rady kieruje pracami Państwowej Rady oraz reprezentuje 

Państwową Radę na zewnątrz. 
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Art. 387. 

1. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna 

publikują informacje zebrane i przetworzone w ostrzeżeniach, prognozach, komunikatach, 

biuletynach lub rocznikach. 

2. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna 

nieodpłatnie przekazują ostrzeżenia, prognozy, komunikaty, biuletyny lub roczniki 

podmiotom określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 3. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   podmioty, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa 

służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, 

komunikaty, biuletyny lub roczniki; 

2)   sposób i częstotliwość opracowywania oraz przekazywania ostrzeżeń, prognoz, 

komunikatów, biuletynów lub roczników; 

3)   sposoby uzyskiwania potwierdzenia przekazania ostrzeżeń; 

4)   charakterystykę stanu hydrologicznego, meteorologicznego oraz hydrogeologicznego. 

4. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw gospodarki 

wodnej kieruje się względami bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz uwzględnia konieczność sprawnego przekazywania ostrzeżeń, prognoz, 

komunikatów i biuletynów w zależności od aktualnego lub prognozowanego stanu 

hydrologicznego, meteorologicznego lub hydrogeologicznego. 

5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy jest 

obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery organom 

władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, a 

także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii 

Nauk. 

[6. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy jest obowiązany 

udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych 

organom władzy publicznej, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom 

naukowym Państwowej Akademii Nauk.] 

<6. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy jest obowiązany 

udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych 

organom władzy publicznej, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz 

jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk.> 
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7. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6, udostępnia się: 

1)   organom władzy publicznej, właścicielom wód lub działającym w ich imieniu 

zarządcom na potrzeby wykonywania zadań ustawowych; 

2)   uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii 

Nauk na potrzeby badań naukowych i działalności dydaktycznej. 

8. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6, udostępnia się na wniosek. 

 

 

USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 

650 i 730) 

Art. 66. 

1. SOP nie może przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z tajnej współpracy: 

1)   posłów i senatorów; 

2)   osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w art. 2 

ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1998); 

3)   dyrektorów generalnych w ministerstwach, urzędach centralnych lub urzędach 

wojewódzkich; 

4)   sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratorskich, adwokatów, 

radców prawnych i radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   członków rady nadzorczej, członków zarządu oraz dyrektorów programów "Telewizji 

Polskiej - Spółka Akcyjna" i "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a także dyrektorów 

terenowych oddziałów "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna"; 

6)   dyrektora generalnego, dyrektorów biur oraz kierowników oddziałów regionalnych 

"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna"; 

7)   nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i 

telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111); 

8)   redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność 

wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe 

(Dz. U. poz. 24, z późn. zm.); 

[9)   rektorów, prorektorów i kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych w 

publicznych i niepublicznych szkołach wyższych; 
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10)  członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.] 

<9) rektorów; 

10) członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej i Rady Doskonałości Naukowej.> 

2. Komendant SOP w celu realizacji zadań SOP może po uzyskaniu zgody ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych wyrazić zgodę na korzystanie z tajnej współpracy z 

osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli jest to uzasadnione względami 

bezpieczeństwa ochranianych osób lub obiektów. 

 

[Art. 154. 

1. Komendant SOP udziela płatnego urlopu szkoleniowego funkcjonariuszowi, który uzyskał 

zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie studiów wyższych, studiów wyższych 

trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych i naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak 

również uzyskał zezwolenie na wszczęcie przewodu doktorskiego lub postępowania 

habilitacyjnego, a także na odbycie specjalizacji medycznej, aplikacji radcowskiej lub 

legislacyjnej. 

2. Urlop szkoleniowy jest przeznaczony na przygotowanie się do egzaminów i ich złożenie, 

przygotowanie pracy dyplomowej, przygotowanie i złożenie egzaminu dyplomowego, 

specjalizacyjnego, egzaminów doktorskich, obrony rozprawy doktorskiej lub 

przeprowadzenie rozmowy o osiągnięciach naukowych, o której mowa w art. 18a ust. 10 

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

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).] 

 

<Art. 154. 

1. Komendant SOP udziela płatnego urlopu szkoleniowego funkcjonariuszowi, który 

uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki, odbywanie studiów wyższych lub studiów 

podyplomowych lub kształcenie w szkole doktorskiej i naukę tę pobiera, odbywa 

studia lub kształcenie, jak również uzyskał zezwolenie na wszczęcie postępowania w 

sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także na 

odbycie specjalizacji medycznej, aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej. 

2. Urlop szkoleniowy jest przeznaczony na przygotowanie się do egzaminów i ich 

złożenie, przygotowanie pracy dyplomowej, przygotowanie i złożenie egzaminu 
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dyplomowego, specjalizacyjnego, egzaminów doktorskich, przygotowanie się do 

obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego.> 

 

Art. 156. 

Wymiar urlopu szkoleniowego wynosi: 

1)   w celu przygotowania się do egzaminu wstępnego i jego złożenia - 7 dni; 

2)   w szkołach wyższych, w każdym roku studiów wyższych - 21 dni; 

3)   dla funkcjonariuszy pobierających naukę w szkołach pomaturalnych i na studiach 

podyplomowych w celu przygotowania się do egzaminu końcowego i jego złożenia - 

14 dni; 

[4)   w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy 

doktorskiej lub przygotowania się do postępowania habilitacyjnego - 28 dni;] 

<4) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich, obrony rozprawy 

doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego – 28 dni;> 

5)   w celu przygotowania się i złożenia egzaminu radcowskiego - 30 dni; 

6)   w celu przygotowania się i złożenia egzaminu po zakończeniu aplikacji legislacyjnej - 

14 dni; 

7)   w celu przygotowania się i złożenia egzaminu kończącego specjalizację medyczną - 

30 dni. 

 

 

USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) 

 

[Art. 63. 

1. Szef Kancelarii Sejmu udziela płatnego urlopu szkoleniowego funkcjonariuszowi Straży 

Marszałkowskiej, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie studiów i 

który pobiera tę naukę lub odbywa studia, jak również funkcjonariuszowi Straży 

Marszałkowskiej, który uzyskał zezwolenie na przeprowadzenie przewodu doktorskiego 

lub habilitacyjnego, a także odbycie aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej. 

2. Urlop szkoleniowy jest przeznaczony na udział w zajęciach obowiązkowych, przygotowanie 

się do egzaminów i złożenie ich, przygotowanie pracy dyplomowej, doktorskiej, 

habilitacyjnej, przygotowanie i złożenie egzaminu dyplomowego, obrony pracy 

doktorskiej lub habilitacyjnej.] 
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<Art. 63. 

1. Szef Kancelarii Sejmu udziela płatnego urlopu szkoleniowego funkcjonariuszowi 

Straży Marszałkowskiej, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub 

odbywanie studiów i który pobiera tę naukę lub odbywa studia, jak również 

funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej, który uzyskał zezwolenie na wszczęcie 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora 

habilitowanego, a także odbycie aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej. 

2. Urlop szkoleniowy jest przeznaczony na udział w zajęciach obowiązkowych, 

przygotowanie się do egzaminów i złożenie ich, przygotowanie pracy dyplomowej, 

rozprawy doktorskiej, przygotowanie i złożenie egzaminu dyplomowego, 

przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego.> 

 

Art. 64. 

1. Wymiar urlopu szkoleniowego dla funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej wynosi: 

1)   na przygotowanie się do egzaminu wstępnego i jego złożenie - 7 dni; 

2)   w szkołach wyższych, w każdym roku studiów - 21 dni; 

3)   dla pobierających naukę w szkołach pomaturalnych i na studiach podyplomowych w 

celu przygotowania się do egzaminu końcowego i złożenia go - 14 dni; 

[4)   w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich, obrony rozprawy 

doktorskiej lub na przygotowanie się do kolokwium oraz wykładu habilitacyjnego - 28 

dni;] 

<4) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich, obrony rozprawy 

doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego – 28 dni;> 

5)   w celu przygotowania się i złożenia egzaminu radcowskiego - 30 dni; 

6)   w celu przygotowania się i złożenia egzaminu po zakończeniu aplikacji legislacyjnej - 

14 dni. 

2. Urlop szkoleniowy może być udzielony funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej 

jednorazowo albo w częściach w okresie danego roku szkolnego lub akademickiego. 

 

 

USTAWA z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771) 
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Art. 79. 

1. Komisja kwalifikacyjna składa się z 7 członków. W skład komisji kwalifikacyjnej 

wchodzą: 

1)   4 przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości, 

2)   2 przedstawiciele wskazani przez Krajową Radę Komorniczą, 

[3)   1 pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w 

szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Akademii Nauk, posiadający 

co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych] 

<3) 1 pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzący 

działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyższej 

w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy w instytucie naukowym 

Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora 

habilitowanego z zakresu nauk prawnych> 

- których wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowego przebiegu 

egzaminu wstępnego. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, nie mogą być komornikami. Do osób, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy art. 73 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

3. Minister Sprawiedliwości wyznacza przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej i jego 

zastępcę spośród swoich przedstawicieli. 

4. Komisja kwalifikacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu wstępnego. 

Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, a w przypadku jego nieobecności - zastępca 

przewodniczącego, kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. 

5. Kadencja komisji kwalifikacyjnej trwa 2 lata. 

6. Niewskazanie przedstawicieli do pracy w komisji kwalifikacyjnej przez obowiązane organy 

lub niestawiennictwo członka komisji kwalifikacyjnej nie wstrzymuje jej prac. 

7. Przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego i członkowi komisji kwalifikacyjnej 

przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach 

dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

8. Przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego i członkom komisji kwalifikacyjnej 

niebędącym pracownikami administracji rządowej przysługuje wynagrodzenie za udział w 

jej pracach. 
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9. Obsługę administracyjną i techniczną działalności komisji kwalifikacyjnej, w tym 

przeprowadzanie egzaminu wstępnego, jako zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej zapewnia właściwa ze względu na siedzibę komisji kwalifikacyjnej rada izby 

komorniczej. 

10. Koszty przeprowadzenia egzaminu wstępnego oraz wydatki związane z działalnością 

komisji kwalifikacyjnej pokrywają rady właściwych izb komorniczych ze środków 

pochodzących z części budżetu państwa, która pozostaje w dyspozycji Ministra 

Sprawiedliwości, przekazanych na zadanie zlecone, o którym mowa w ust. 9, z wyjątkiem 

wynagrodzeń przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członków komisji 

kwalifikacyjnej, które są pokrywane bezpośrednio przez Ministra Sprawiedliwości. 

 

 

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) 

 

Art. 48. 

1. Przy Prezesie Urzędu działa Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych, zwana dalej 

"Radą", która jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu. 

2. Do zadań Rady należy: 

1)   opiniowanie projektów dokumentów organów i instytucji Unii Europejskiej 

dotyczących spraw ochrony danych osobowych; 

2)   opiniowanie przekazanych przez Prezesa Urzędu projektów aktów prawnych i innych 

dokumentów dotyczących spraw ochrony danych osobowych; 

3)   opracowywanie propozycji kryteriów certyfikacji, o których mowa w art. 42 ust. 5 

rozporządzenia 2016/679; 

4)   opracowywanie propozycji rekomendacji określających środki techniczne i 

organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych; 

5)   inicjowanie działań w obszarze ochrony danych osobowych oraz przedstawianie 

Prezesowi Urzędu propozycji zmian prawa w tym obszarze; 

6)   wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie przez Prezesa Urzędu; 

7)   wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Urzędu. 

3. Rada wyraża opinię w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektów lub dokumentów, o 

których mowa w ust. 2. 
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4. Opinie, protokoły posiedzeń oraz inne dokumenty Rady są udostępniane na stronie 

podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Urzędu. 

5. Rada przedstawia Prezesowi Urzędu sprawozdanie z działalności za każdy rok 

kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku. 

6. Rada składa się z 8 członków. 

7. Kandydatów na członków Rady zgłasza: 

1)   Rada Ministrów; 

2)   Rzecznik Praw Obywatelskich; 

3)   izby gospodarcze; 

[4)   jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87);] 

<4) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …);> 

5)   fundacje i stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem 

statutowym jest działalność na rzecz ochrony danych osobowych. 

UWAGA: 

pominięto ust. 8 – 17 

Art. 85. 

1. Prezes Urzędu lub kontrolujący może zwrócić się do właściwego miejscowo komendanta 

Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności kontrolnych. 

2. Policja udziela pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych, po otrzymaniu 

pisemnego wezwania na co najmniej 7 dni przed terminem tych czynności. 

3. W pilnych przypadkach, w szczególności gdy kontrolujący trafi na opór uniemożliwiający 

lub utrudniający wykonywanie czynności kontrolnych, udzielenie pomocy następuje 

również na ustne wezwanie Prezesa Urzędu lub kontrolującego, po okazaniu imiennego 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacji służbowej kontrolującego. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Prezes Urzędu przekazuje potwierdzenie wezwania 

na piśmie, nie później niż w terminie 3 dni po zakończeniu czynności kontrolnych. 

5. Udzielenie pomocy Policji przy wykonywaniu czynności kontrolnych polega na 

zapewnieniu kontrolującemu bezpieczeństwa osobistego oraz dostępu do miejsca 

wykonywania kontroli i porządku w tym miejscu. 

6. Policja, udzielając pomocy kontrolującemu przy wykonywaniu czynności kontrolnych, 

zapewnia bezpieczeństwo również innym osobom uczestniczącym przy wykonywaniu 
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czynności kontrolnych, mając w szczególności na względzie poszanowanie godności osób 

biorących udział w kontroli. 

[7. Koszty poniesione przez Policję z tytułu udzielonej pomocy przy wykonywaniu czynności 

kontrolnych rozlicza się według stawki zryczałtowanej w wysokości 1,5% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 

czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i 

kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357).] 

<7. Koszty poniesione przez Policję z tytułu udzielonej pomocy przy wykonywaniu 

czynności kontrolnych rozlicza się według stawki zryczałtowanej w wysokości 1,5% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 

o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650 i 1000).> 

 


