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Szanowny Panie Ministrze, 

Warszawa,..{,(;kwietnia 2014 r. 

Pan 
Adam Podgórski 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

W odpowiedzi na pismo nr GMS-WP-173-72/14 z dnia 26 marca 2014 r., przekazuję 
w załączeniu uchwałę nr 28/2014 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
10 kwietnia 201 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z wyrazami szacunku, ---· ---

Prof. Jerzy Woźnicki 

ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 
teł.: (+48 22) 529 22 14, tel./faks: (+48 22) 529 27 68, e-mail: radaglowna@nauka.gov.pl, intemet: www.rgnisw.nauka.gov.pl 



Uchwała nr 28/2014 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 10 kwietnia 2014 r. 

w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Po rozpatrzeniu, na wniosek Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu RP z dnia 26 marca 2014 r. 

(pismo GMS-WP-173-72/14), rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działając zgodnie z art. 45. 

ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 

poz. 572, z późn. zm.), Rada Główna uchwala, co następuje. 

l) Rada Główna wskazuje na niespójność regulacji w projekcie ustawy dotyczącej ustalania 

wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz 

postępowania w sprawie potwierdzenia uk01l.czenia studiów wyższych na określonym 

poziomie kształcenia, o której mowa w art. 9. W opinii Rady doprowadzenie do spójności 

regulacji określonych w art. 191a ust. 7d i ust. 8 pkt. 5) wymaga dodania słowa 

"maksymalna" przed treścią pkt. 5) 

2) W §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ... w sprawie 
nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz 

postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym 

poziomie kształcenia przez obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców (dalej: 
Rozporządzenie) po słowach:" ... wraz z tytułem" należy dodać słowo "zawodowym". 

3) W §7 ust. 2 Rozporządzenia znajduje się odwołanie do ust.1 w kwestii kierownika. 

Jednak w treści ust. l nie ma mowy o kierowniku. W opinii Rady w ust.2 powinno być 

sformułowanie " ... przez kierownika jednostki." a zwrot "o którym mowa w ust. 1." 

należy wykreślić. Podobnych zmian wymaga §14 ust.2. 

4) W §7 ust. 5 Rozporządzenia należy dookreślić obniżenie lub zwolnienie z opłaty (np. 

"Obniżenie wysokości opłaty lub zwolnienie z opłaty może nastąpić na wniosek 

wnioskującego o postępowanie nostryfikacyjne"). Podobnych zmian wymaga §14 ust.5. 

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Przewodniczący 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 

NIPiP~NRPiP~DM.0025.132.20 14 Warszawa, 29 kwietnia 2014r. 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

L dJ::, ..... .,,.,.,,",",.,,,,,,."",,uun•"'''''''"'''" .. "' Pan 
Adam Podgórski 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

W nawiązaniu do pism (znak: GMS-WP-173-67/14; GMSrWP-173-71/14 GMS-WP-173-

72/14), które wpłynęły do biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w dniu 31 marca 

2014 roku, uprzejmie informuję, it Naczelna Rada Pielęgniarek 

i Połomych nie wnosi uwag do następujących projektów: 

l) rządowego projektu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

2) rządowego projektu ustawy o z:mianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 

niektórych innych ustaw, 

3) rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytoril.un Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. 
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