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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 z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 486) 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE 

NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 882 i 1311) 

 

Art. 13. 

[1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora 

i promotora pomocniczego, o którym mowa w art. 20 ust. 7, powinna stanowić oryginalne 

rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać 

ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz 

umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.] 

<1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką 

promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie 

problemu naukowego lub oryginalne rozwiązanie problemu w oparciu o opracowanie 

projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, lub oryginalne dokonanie artystyczne, 

oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej 

lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub 

artystycznej.> 

2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego 

tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru 

artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, 

określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów 

dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1. 
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[3. Rozprawę doktorską może stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub 

artystyczna, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.] 

<3. Rozprawę doktorską może stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, 

technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, jeżeli odpowiada warunkom 

określonym w ust. 1.> 

4. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy 

zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu 

koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej 

pracy, odpowiadający warunkom określonym w ust. 1. 

5. Za zgodą rady jednostki przeprowadzającej przewód, rozprawa doktorska może być 

przedstawiona w języku innym niż polski. 

6. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a 

rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku 

polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być 

opatrzona opisem w języku polskim i angielskim. 

7. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie 

internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód 

doktorski. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę 

jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania 

przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co 

najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy 

doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty 

ochroną informacji niejawnych. 

8. Streszczenia rozpraw doktorskich i recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie 

internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich złożeniu do Centralnej Komisji w celu ich 

opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Art. 33. 

1. Centralna Komisja działa przy Prezesie Rady Ministrów i w zakresie wydawanych przez 

siebie decyzji pełni funkcje centralnego organu administracji rządowej. 

1a. Zadaniem Centralnej Komisji jest zapewnienie harmonijnego rozwoju kadry naukowej 

zgodnie z najwyższymi standardami jakości badań wymaganych do uzyskania stopni 

naukowych i tytułu naukowego. 
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1b. Centralna Komisja w swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i 

przejrzystości realizowanych działań oraz dążeniem do wyrównywania udziału kobiet i 

mężczyzn w jej pracach. 

2. Centralna Komisja opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących spraw związanych 

z nadawaniem stopni doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora, a także 

wyraża opinie w sprawie zatrudnienia w szkole wyższej na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego osób nieposiadających stopnia doktora habilitowanego, z wyłączeniem 

osób o których mowa w art. 21a. Termin wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia w szkole 

wyższej na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby nieposiadającej stopnia doktora 

habilitowanego wynosi trzy miesiące od dnia przedstawienia wniosku. 

[3. Przewodniczącego Centralnej Komisji powołuje Prezes Rady Ministrów spośród dwóch 

kandydatów przedstawionych przez Centralną Komisję z grona jej członków.] 

<3. Prezes Rady Ministrów powołuje przewodniczącego Centralnej Komisji z grona jej 

członków.> 

3a. Środki finansowe niezbędne do finansowania działalności Centralnej Komisji są 

zapewniane w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego. 

4. Obsługę Centralnej Komisji sprawuje Biuro Centralnej Komisji. Do pracowników Biura 

Centralnej Komisji stosuje się przepisy dotyczące pracowników urzędów państwowych. 

5. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji, określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Centralnej Komisji oraz warunki 

zwrotu kosztów podróży jej członkom i wyznaczanym przez nią recenzentom, 

uwzględniając w szczególności, że wysokość wynagrodzenia członków Centralnej Komisji 

będzie ustalana w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora 

zwyczajnego określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

6. Biuro Centralnej Komisji jest państwową jednostką budżetową finansowaną ze środków 

ustalanych w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego. 

7. Dyrektora Biura Centralnej Komisji powołuje i odwołuje przewodniczący Centralnej 

Komisji. Pozostałych pracowników zatrudnia dyrektor. 

8. Szczegółowy zakres działalności Biura Centralnej Komisji oraz jego organizację określa 

regulamin nadany przez przewodniczącego Centralnej Komisji. 
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USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528 i 648) 

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

(pkt 1-38 pominięto) 

[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 - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne 

stypendia naukowe i 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;] 

<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;> 

(pkt 40-143  pominięto) 

1a. Do przychodów pracowników tymczasowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, 

otrzymanych od pracodawcy użytkownika ma zastosowanie ust. 1 pkt 11-11b, 13 i 16. 

2. - 5. (uchylony). 

5a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu 

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. 

5b. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do 

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia 

podatkowego. 

5c. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiązany do 

zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił 
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prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w 

rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 44, w 

którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek 

danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. 

5d. - 6. (uchylony). 

7. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły 

niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na: 

1)   zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia szkoły; 

2)   wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części 

stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało 

pokryte przez wpłaty rodziców. 

8. - 12. (uchylony). 

13. Przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone 

do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione: 

1)   w celu osiągnięcia przychodów lub 

2)   w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na 

podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub 

3)   przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz 

jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub 

4)   przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w 

związku z wykonywaniem tych funkcji. 

14. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, ma zastosowanie do pracowników, których 

miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład 

pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 

ust. 2 pkt 3 i 4. 

15. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia: 

1)   pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2)   pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 

celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw 

sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich 
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skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach 

pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje 

świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 lub 83a; 

3)   uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej. 

15a. Uzyskany w roku podatkowym przychód powyżej limitów, o których mowa w ust. 1 pkt 

71a, podatnik może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na 

zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

15b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 71a, ma charakter pomocy de minimis i jest 

udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia 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). 

16. - 18. (uchylony). 

19. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 

za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce 

zawiązanej w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 125, nie ma zastosowania do świadczeń 

otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów 

będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w 

art. 10 ust. 1 pkt 2. 

21. - 22. (uchylony). 

23. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 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, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne 

są urządzane i prowadzone. 

24. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 46, nie ma zastosowania do otrzymanych 

dochodów z tytułu realizacji projektu w ramach umowy o współpracy bliźniaczej 
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(umowy twinningowej), zawartej na podstawie prawa wspólnotowego, zgodnie z którą 

instytucją wdrażającą jest instytucja polskiej administracji publicznej. 

25. Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się: 

1)   wydatki poniesione na: 

a)  nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu 

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a 

także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania 

wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem 

lub lokalem, 

b)  nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub 

udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni 

mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, 

c)  nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, 

prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w 

tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego 

gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub 

udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt 

ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, 

d)  budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku 

mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, 

e)  rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego 

budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub 

własnego pomieszczenia niemieszkalnego 

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji 

Szwajcarskiej; 

2)   wydatki poniesione na: 

a)  spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego 

przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o 

którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, 

b)  spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego 

przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o 
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którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o 

którym mowa w lit. a, 

c)  spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu 

(pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z 

odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę 

kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b 

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem ust. 29 i 30; 

3)   wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego 

się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej: 

a)  budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu 

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, 

lub 

b)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub 

c)  gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału 

w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym 

również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania 

gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, 

lub 

d)  gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału 

w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a. 

26. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, 

rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność 

podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich 

prawach. 

27. W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o 
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którym mowa w ust. 1 pkt 131, 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, na którego 

terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe. 

28. Za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na: 

1)   nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub 

udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub 

2)   budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo 

jego części 

- przeznaczonych na cele rekreacyjne. 

29. W przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c, stanowi 

część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w 

tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki 

poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na 

spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit a-c oraz zapłacone odsetki od tej 

części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o 

których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c. 

30. Przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w 

ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu 

Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części 

wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki 

określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg 

podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym. 

31. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 132, stosuje się, jeżeli: 

1)   wysokość nagrody przekazanej na rzecz instytucji realizującej cele, o których mowa 

w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, jest udokumentowana dowodem 

wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej instytucji, a w przypadku nagrody innej 

niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość przekazanej nagrody, oraz 

oświadczeniem obdarowanej instytucji o jej przyjęciu; 
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2)   nagroda, o której mowa w pkt 1, została przekazana najpóźniej do dnia upływu 

terminu dla złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1, 

składanego za rok podatkowy, w którym otrzymano nagrodę. 

32. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 136, nie ma zastosowania do przychodów 

określonych w art. 12 ust. 1. 

33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne 

utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów 

emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych 

państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji 

Szwajcarskiej. 

34. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 117a, jest obowiązana złożyć świadczeniodawcy 

pisemne oświadczenie o uprawnieniu i pobieraniu świadczenia z pomocy społecznej lub 

zasiłku rodzinnego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy 

społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych, podając imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer decyzji, na podstawie której osoba ta 

pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. 

35. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, ma zastosowanie pod warunkiem złożenia 

urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, nie później niż w terminie 

określonym w art. 45 ust. 1, zaświadczenia lub zaświadczeń, o których mowa w art. 85 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1569). 

36. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji 

otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została 

przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej 

prowadzącej tę działalność. 

 

 

 

USTAWA 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) 

 

Art. 195. 

1. Jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe posiadające uprawnienie do 

nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia 
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do nadawania stopnia naukowego doktora mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie 

dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom. 

2. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi, prowadzonymi przez jednostki 

organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe, z których każda spełnia wymagania 

określone w ust. 1. Szczegółowy podział zadań związanych z prowadzeniem studiów 

doktoranckich oraz sposób ich finansowania określa umowa zawarta między tymi 

jednostkami. 

3. Przepisy art. 164 stosuje się odpowiednio do doktorantów i studiów doktoranckich 

prowadzonych w jednostkach organizacyjnych uczelni oraz jednostkach naukowych. 

4. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne. 

4a. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata. 

5. Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga obecności 

uczestników tych studiów w prowadzącej je jednostce organizacyjnej i jest realizowana w 

formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych i doktorantów. Organizacja 

niestacjonarnych studiów doktoranckich zapewnia możliwość odbywania studiów 

doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. 

<5a. Kształcenie na studiach doktoranckich może odbywać się we współpracy 

z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni albo jednostki naukowej, 

w szczególności z przedsiębiorcami lub innymi podmiotami zatrudniającymi 

uczestników tych studiów.> 

6. Studia doktoranckie w uczelni są tworzone przez rektora na wniosek rady jednostki 

organizacyjnej, a w jednostkach naukowych - przez dyrektora jednostki na wniosek rady 

naukowej jednostki naukowej. 

7. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej 

uczelni albo rada naukowa jednostki naukowej prowadzącej te studia. 

8. Stacjonarne studia doktoranckie w uczelniach publicznych oraz w publicznych jednostkach 

naukowych są bezpłatne. 

8a. Stacjonarne studia doktoranckie w uczelniach niepublicznych są bezpłatne, jeżeli uczelnia 

otrzymuje dotację, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 4. 

9. Niestacjonarne studia doktoranckie mogą być odpłatne. Wysokość opłat nieprzekraczającą 

kosztów kształcenia ustala rektor uczelni lub dyrektor jednostki naukowej, w której są 

prowadzone te studia. 
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10. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta, w formie pisemnej, 

między uczelnią lub jednostką naukową a doktorantem. 

 

Art. 195a. 

1. W jednostce organizacyjnej uczelni oraz w jednostce naukowej liczba uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich nie może być mniejsza od liczby uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich. 

[2. W jednostce organizacyjnej uczelni oraz w jednostce naukowej liczba uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie, o 

którym mowa w art. 200 ust. 1, z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów 

doktoranckich, którym przyznano wyłącznie środki finansowe, o których mowa w art. 200a 

ust. 2, nie może być mniejsza niż 50% liczby uczestników stacjonarnych studiów 

doktoranckich ogółem.] 

<2. W jednostce organizacyjnej uczelni oraz w jednostce naukowej liczba uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie 

finansowane ze środków, o których mowa w art. 200 ust. 5 lub 6, z wyłączeniem liczby 

uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano wyłącznie 

środki finansowe, o których mowa w art. 200a ust. 2, nie może być mniejsza niż 50% 

liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem.> 

 

Art. 200. 

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium 

doktoranckie. 

2. Minimalne stypendium, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższe niż 60% 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o 

wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

3. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości 

podejmuje w uczelni rektor, a w jednostce naukowej - jej dyrektor. 

4. (uchylony). 

5. Stypendia, o których mowa w ust. 1, w uczelni publicznej są finansowane w szczególności 

w ramach środków, o których mowa w art. 98 ust. 1, a w jednostkach naukowych w 

szczególności w ramach środków przewidzianych na rozwój kadr naukowych w przepisach 

o finansowaniu nauki. 
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<6. Uczestnik studiów doktoranckich biorący udział w programie, o którym mowa w 

art. 26 ust. 3f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, może 

otrzymywać stypendium doktoranckie w wysokości minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli 

akademickich przyznawane w trybie określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 26 ust. 3q ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki i finansowane ze środków przeznaczonych na realizację programu. 

7. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium 

doktoranckie finansowane ze środków, o których mowa w ust. 5 albo 6.> 

 

Art. 201. 

[1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich, 

przyznawania stypendiów doktoranckich oraz minimalną wysokość kwoty zwiększenia 

stypendium doktoranckiego, uwzględniając: 

1)   możliwość przedłużania czasu trwania studiów, w tym prawo do dodatkowego 

przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich o czas trwania urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego 

oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych przepisach, mając na uwadze 

potrzebę prawidłowego przygotowania do przeprowadzenia przewodu doktorskiego; 

2)   warunki, jakie musi spełniać kierownik studiów doktoranckich, szczegółowe 

uprawnienia organu tworzącego studia doktoranckie, rady jednostki organizacyjnej i 

kierownika studiów doktoranckich, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego 

przebiegu studiów i wysokiej jakości kształcenia; 

3)   wymóg sprawowania opieki naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych przez 

pracowników posiadających aktualny dorobek naukowy, opublikowany w okresie 

ostatnich pięciu lat; 

4)   wzór legitymacji doktoranta; 

5)   wysokość opłat za wydanie legitymacji, nie wyższą niż koszty wydania dokumentu; 

6)   tryb i okresy przyznawania stypendiów doktoranckich.] 

<1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich, 

przyznawania stypendiów doktoranckich, z wyłączeniem stypendium doktoranckiego 
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finansowanego ze środków, o których mowa w art. 200 ust. 6, oraz minimalną 

wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego, uwzględniając: 

1) możliwość przedłużania czasu trwania studiów, w tym prawo do dodatkowego 

przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich o czas trwania urlopu 

związanego z rodzicielstwem, z wyłączeniem urlopu wychowawczego, udzielonego 

na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy, mając na uwadze potrzebę prawidłowego przygotowania do 

przeprowadzenia przewodu doktorskiego; 

2) warunki, jakie musi spełniać kierownik studiów doktoranckich, szczegółowe 

uprawnienia organu tworzącego studia doktoranckie, rady jednostki 

organizacyjnej i kierownika studiów doktoranckich, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia sprawnego przebiegu studiów i wysokiej jakości kształcenia; 

3) wymóg sprawowania opieki naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych przez 

pracowników posiadających aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie 

ostatnich pięciu lat lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu 

działalności badawczo-rozwojowej; 

4) wzór legitymacji doktoranta; 

5) wysokość opłat za wydanie legitymacji, nie większą niż koszty wydania 

dokumentu; 

6) tryb i okresy przyznawania stypendiów doktoranckich.> 

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

1)    reguły kształcenia na studiach doktoranckich, biorąc pod uwagę efekty kształcenia 

uwzględniające ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, oraz warunki ich uzyskania, 

2)   zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe, minimalny 

wymiar zajęć oraz liczbę punktów ECTS, 

3)   wymiar praktyk, w tym realizowanych w formie zajęć dydaktycznych na studiach 

doktoranckich prowadzonych w uczelni, 

4)   wymagania dla poszczególnych form studiów doktoranckich 

- mając na uwadze konieczność zapewnienia najwyższej jakości kształcenia, 

prowadzącego do uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia, określonych w art. 2 ust. 1 

pkt 18h. 
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USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260) 

 

Art. 5. 

Środki finansowe na naukę przeznacza się na: 

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

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

Rozwoju"; 

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

prowadzone w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych 

oraz innych zadań, o których mowa w pkt 1; 

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

4)   działalność statutową; 

5)   (uchylony); 

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

budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym; 

7)   współpracę naukową z zagranicą; 

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

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

9)   działalność upowszechniającą naukę; 

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

wspieranie młodych naukowców lub osób rozpoczynających karierę naukową; 

10a)  tworzenie warunków rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów 

pierwszego stopnia oraz studentów, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów 

magisterskich, w tym ustanowienie programu "Diamentowy Grant"; 

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

a środowiskiem społeczno-gospodarczym, w tym ustanowienie programu „Doktorat 

wdrożeniowy”, o którym mowa w art. 26 ust. 3f;> 

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

11a)   stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców; 
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12)  finansowanie działalności Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Komitetu 

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

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

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

działalności upowszechniającej naukę. 

 

Art. 9. 

Minister przyznaje środki finansowe na naukę: 

[1)    jednostkom naukowym - na realizację zadań, o których mowa w art. 5 pkt 4-8, 10, 10a i 

11a, oraz na działalność upowszechniającą naukę, o której mowa w art. 25 ust. 4a, oraz 

jednostkom naukowym reprezentującym podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 12 i 14-

16a, na zadania określone w art. 5 pkt 6 i 7 oraz na działalność, o której mowa w art. 18 

ust. 1 pkt 2a i 4; 

2)    uczelniom - na działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, oraz na rozbudowę i 

utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2a i 

art. 20 pkt 1 lit. b, a także na działalność upowszechniającą naukę, o której mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 2 i ust. 4a, oraz w przypadku gdy zgodnie ze statutem w strukturze uczelni 

nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, na działalność, o której 

mowa w art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20;] 

<1) jednostkom naukowym – na realizację zadań określonych w art. 5 pkt 4–8, 10–10b i 

11a, oraz na działalność upowszechniającą naukę, o której mowa w art. 25 ust. 4a, 

oraz jednostkom naukowym reprezentującym podmioty, o których mowa w art. 2 

pkt 12 i 14–16a, na realizację zadań określonych w art. 5 pkt 6 i 7 oraz na 

działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2a i 4; 

2) uczelniom – na działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, oraz na rozbudowę 

i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki, o której mowa w art. 18 ust. 1 

pkt 2a i art. 20 pkt 1 lit. b, a także na działalność upowszechniającą naukę, o której 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 4a, oraz w przypadku gdy zgodnie ze statutem w 

strukturze uczelni nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, na 

realizację zadań określonych w art. 5 pkt 10b, oraz na działalność, o której mowa w 

art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20;> 

3)   Polskiej Akademii Umiejętności - na realizację zadań określonych w art. 5 pkt 9; 
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4)   podmiotom działającym na rzecz nauki - na realizację zadań określonych w art. 5 pkt 7, 9 

i 10; 

5)    innym jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną, niebędącym 

jednostkami naukowymi - na realizację zadań określonych w art. 5 pkt 6-8 i 10; 

6)   bibliotekom naukowym niewchodzącym w skład jednostek naukowych, o których mowa 

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

upowszechniającej naukę. 

 

Art. 13. 

1. [W sprawie finansowania zadań określonych w art. 5 pkt 4, 6-10a i 11a Minister rozstrzyga 

w drodze decyzji na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty, po 

zasięgnięciu opinii właściwego zespołu, o którym mowa w art. 52 ust. 1-3, z 

wyłączeniem:] <W sprawie finansowania zadań określonych w art. 5 pkt 4, 6–10b i 

11a Minister rozstrzyga, w drodze decyzji, na podstawie wniosków złożonych przez 

uprawnione podmioty, po zasięgnięciu opinii właściwego zespołu, o którym mowa w 

art. 52 ust. 1–3, z wyłączeniem:> 

1)   działalności statutowej określonej w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli wysokość 

przyznanych środków finansowych jest ustalana wyłącznie na podstawie wielkości 

liczbowych ujętych w algorytmie określonym w przepisach wydanych na podstawie 

art. 19 ust. 7; 

2)   opłacania składek, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3, i wnoszenia wkładu 

krajowego, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4, jeżeli środki przeznaczone na te 

zadania są przekazywane bezpośrednio przez Ministra; 

3)   działalności upowszechniającej naukę, o której mowa w art. 25 ust. 6. 

1a. Minister przekazuje uprawnionemu podmiotowi pisemną informację w sprawie: 

1)   finansowania działalności statutowej określonej w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3; 

2)   nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, o których mowa w 

art. 28 ust. 1. 

2. Zasięgnięcie opinii właściwego zespołu nie jest wymagane w przypadku decyzji o 

finansowaniu projektów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, ocenionych pozytywnie 

przez gremium międzynarodowe. 

3. (uchylony). 

 



- 18 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 13c. 

1. [Wniosek o przyznanie środków finansowych na zadania określone w art. 5 pkt 4 i 6-10a 

zawiera w szczególności:] <Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację 

zadań określonych w art. 5 pkt 4 i 6–10b zawiera w szczególności:> 

1)   nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2)   numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy; 

3)   informację o wpisie do rejestru przedsiębiorców; 

4)   imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy; 

5)   opis zadania lub zadań planowanych do realizacji; 

6)   harmonogram zadania lub zadań planowanych do realizacji; 

7)   informacje o kosztach realizacji tych zadań wraz z uzasadnieniem; 

8)   imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby odpowiedzialnej za sporządzenie 

wniosku. 

2. Wniosek o przyznanie środków finansowych na zadania określone w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3 

zawiera informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz informację o liczbie osób, o 

których mowa w art. 18 ust. 4 pkt 4, w tym w podziale na dziedziny i dyscypliny nauki i 

sztuki, oraz informacje, o których mowa w art. 18 ust. 4a pkt 2-5. 

3. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. f lub w art. 2 pkt 11, dołącza do wniosku, 

o którym mowa w ust. 1: 

1)   odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających 

dzień złożenia wniosku; 

2)   poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego 

przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności 

i organizacji wnioskodawcy; 

3)   oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych; 

4)   oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne. 

4. Jednostka naukowa reprezentująca podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 12 i 14-16a, do 

wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o utworzeniu tego podmiotu lub oświadczenie o utworzeniu lub zamiarze 

utworzenia tego podmiotu, zawierające: 

1)   nazwy, oznaczenia siedzib i adresy jednostek organizacyjnych wchodzących w skład 

podmiotu; 
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2)   informację o dacie zawarcia umowy o utworzeniu podmiotu albo informację o 

planowanym terminie zawarcia takiej umowy wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego 

poinformowania w formie pisemnej o zawarciu umowy o utworzeniu podmiotu; 

3)   podpisy osób uprawnionych do reprezentowania jednostek organizacyjnych 

wchodzących w skład podmiotu. 

5. Wniosek o przyznanie pomocy publicznej lub pomocy de minimis na zadania określone w 

art. 5 pkt 6-10 zawiera informacje, o których mowa w ust. 1. Do wniosku dołącza się: 

1)   dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 4; 

2)   poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu określającego formę 

prawną przedsiębiorcy, w szczególności kopię umowy spółki lub innego 

przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i 

organizacji przedsiębiorcy; 

3)   zaświadczenia i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1808) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a i 6 tej 

ustawy. 

 

Art. 14. 

[1. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych przy 

przyznawaniu środków na zadania określone w art. 5 pkt 4, 6-10a i 11a wnioskodawca 

może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 

dni od dnia otrzymania decyzji albo pisemnej informacji, o której mowa w art. 13 ust. 1a.] 

<1. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych 

przy przyznawaniu środków na realizację zadań określonych w art. 5 pkt 4, 6–10b 

i 11a wnioskodawca może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji albo pisemnej 

informacji, o której mowa w art. 13 ust. 1a.> 

2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest opiniowany przez zespół, o którym mowa w 

art. 52 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia, w którym zespół ten otrzymał wniosek. 

2a. Minister informuje w formie pisemnej o rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, złożonego od informacji, o której mowa w art. 13 ust. 1a. 



- 20 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Opinia dotycząca wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie może być sporządzana przez 

osobę, która uprzednio oceniała lub opiniowała wniosek o przyznanie środków 

finansowych, będący przedmiotem decyzji Ministra. 

4. (uchylony). 

 

Art. 14a. 

1. Należności finansowe wynikające z rozliczenia przyznanych środków finansowych 

Minister umarza z urzędu lub na wniosek dłużnika, jeżeli: 

1)   dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za długi nie 

przeszła na osoby trzecie; 

2)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska 

się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych lub postępowanie egzekucyjne okazało się 

nieskuteczne; 

3)   zostało zastosowane umorzenie w ramach zawartego układu z wierzycielami dłużnika; 

4)   sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie 

upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz w [art. 361 pkt 1 i 2 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z 

późn. zm.)] <art. 361 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791)>. 

2. Minister, na uzasadniony wniosek dłużnika lub z urzędu, może umorzyć należność 

finansową niestanowiącą pomocy publicznej lub pomocy de minimis w całości lub w 

części, odroczyć termin spłaty lub rozłożyć spłatę na raty, jeżeli: 

1)   wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły 

przewidzieć w dniu otrzymania środków finansowych, z powodu której zapłata 

należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji 

ekonomicznej; 

2)   wystąpiły ważne zdarzenia losowe niezależne od dłużnika; 

3)   jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikającym z charakteru wykonywanych 

zadań; 

4)   jest to uzasadnione ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi, w 

szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem 

Skarbu Państwa. 
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3. Spłata należności finansowej odroczonej lub rozłożonej na raty następuje na podstawie 

umowy zawartej z dłużnikiem. 

4. Do umorzenia należności finansowej, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy o pomocy publicznej lub pomocy de minimis. 

 

Art. 26. 

1. Finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra obejmuje 

działania dotyczące realizacji określonych przez Ministra zadań wynikających z polityki 

naukowej i naukowo-technicznej państwa. 

[2. Minister właściwy do spraw nauki w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski" ogłasza komunikaty o ustanowieniu programu i przedsięwzięcia, z 

zastrzeżeniem ust. 3 i 3a.] 

<2. Minister właściwy do spraw nauki w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski” ogłasza komunikaty o ustanowieniu programu lub 

przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a i 3f.> 

3. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   programy lub przedsięwzięcia, w ramach których będzie udzielana pomoc publiczna 

lub pomoc de minimis, 

2)   warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy, o której mowa w pkt 1, w tym: 

a)  przeznaczenie pomocy, 

b)  rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, 

3)   sposób kumulowania pomocy, o której mowa w pkt 1, 

4)   maksymalne wielkości pomocy, o której mowa w pkt 1, 

5)   maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w pkt 1, 

6)   szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy oraz w 

raporcie rocznym i raporcie końcowym z realizacji zadań objętych pomocą, o której 

mowa w pkt 1 

- z uwzględnieniem celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej 

państwa oraz mając na względzie potrzebę uzyskiwania informacji niezbędnych do 

prawidłowego przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de 

minimis. 

3a. Minister właściwy do spraw nauki ustanawia program "Diamentowy Grant", o którym 

mowa w art. 5 pkt 10a ustawy oraz w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 
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szkolnictwie wyższym. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane nie więcej 

niż 100 osobom rocznie, w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra. 

3b. W konkursie mogą wziąć udział wybitnie uzdolnieni: 

1)   absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata 

lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu; 

2)   studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci 

rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych 

studiów magisterskich trwających 6 lat - studenci, którzy ukończyli czwarty rok 

studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę. 

3c. Osoby, o których mowa w ust. 3b, spełniają łącznie następujące warunki: 

1)   nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika; 

2)   nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu "Diamentowy 

Grant"; 

3)   posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na 

poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego; 

4)   prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w 

przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne. 

3d. O przyznanie środków finansowych w ramach programu "Diamentowy Grant" może 

ubiegać się jednostka naukowa określona w art. 2 pkt 9 lit. a-d, posiadająca kategorię 

naukową A+, A lub B, w której osoba, o której mowa w ust. 3b i 3c, będzie realizować 

badania naukowe, a w przypadku studentów, będzie kontynuować naukę na jednolitych 

studiach magisterskich albo studiach drugiego lub trzeciego stopnia. 

3e. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania przyznanych środków 

finansowych w ramach programu "Diamentowy Grant", w tym tryb: 

a)  oceny wniosków dotyczących zadań przewidzianych do finansowania, 

b)  oceny realizacji finansowanych zadań, 

c)  rozliczania przyznanych środków finansowych, 

2)   szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach, 

3)   szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym z 

wykorzystania środków finansowych, zawierających informacje o realizacji zadań, wraz 

z rozliczeniem finansowym poniesionych kosztów 
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- mając na uwadze tworzenie warunków rozwoju naukowego i skrócenie ścieżki kariery 

naukowej wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia i studentom 

jednolitych studiów magisterskich, nieposiadającym tytułu zawodowego magistra, 

prowadzącym badania naukowe. 

<3f. Minister ustanawia program „Doktorat wdrożeniowy”, którego celem jest 

tworzenie warunków do rozwoju współpracy między środowiskiem naukowym a 

środowiskiem społeczno-gospodarczym prowadzonej w ramach studiów 

doktoranckich, o których mowa w art. 195 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym. 

3g. Środki finansowe w ramach programu, o którym mowa w ust. 3f, mogą być 

przyznane, w drodze corocznego konkursu ogłaszanego przez Ministra, na 

dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji 

badań naukowych prowadzonych w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich 

oraz na finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów 

doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata. 

3h. Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach programu, o którym mowa w 

ust. 3f, może złożyć: 

1) jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–d, posiadająca kategorię 

naukową A+ lub A: 

a) prowadząca studia doktoranckie albo 

b) w skład której wchodzi jednostka organizacyjna prowadząca studia 

doktoranckie, 

2) uczelnia, w której zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych 

jednostek organizacyjnych, posiadająca kategorię naukową A+ lub A 

i prowadząca studia doktoranckie 

– prowadząca udokumentowaną i systematyczną współpracę z przedsiębiorcami lub 

innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. 

3i. Podmiot, o którym mowa w ust. 3h pkt 1 i 2, może zgłosić do udziału w programie, o 

którym mowa w ust. 3f, osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra lub 

równorzędny, przyjętą na stacjonarne studia doktoranckie, która jest lub zostanie 

zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo inny 

podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach 

programu. Do programu może przystąpić corocznie nie więcej niż 500 osób. 
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3j. Podmiot, któremu przyznano środki finansowe w ramach programu, o którym mowa 

w ust. 3f, po przeprowadzeniu rekrutacji na studia doktoranckie: 

1) przekazuje Ministrowi informacje o osobach, które zostały przyjęte na studia 

doktoranckie w ramach programu, 

2) może przekazać Ministrowi informacje o osobach, które nie zostały przyjęte na 

studia doktoranckie w ramach programu z powodu przekroczenia planowanej 

liczby osób określonej w decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach 

programu 

– zgodnie z zakresem informacji niezbędnych do przekazania środków finansowych w 

ramach programu oraz zmiany decyzji o przyznaniu środków finansowych 

określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 3q. 

3k. Minister zmienia decyzję o przyznaniu środków finansowych w ramach programu, o 

którym mowa w ust. 3f, w przypadku gdy podmiot, któremu przyznano środki 

finansowe, nie przyjął na studia doktoranckie w ramach programu planowanej liczby 

osób określonej w tej decyzji, dostosowując wysokość środków finansowych do liczby 

osób, o których mowa w ust. 3j pkt 1. 

3l. Minister może zmienić decyzję o przyznaniu środków finansowych w ramach 

programu, o którym mowa w ust. 3f, w przypadku gdy podmiot, któremu przyznano 

środki finansowe, ma możliwość przyjęcia na studia doktoranckie w ramach 

programu większej liczby osób niż określona w tej decyzji, uwzględniając: 

1) wyniki oceny wniosku o przyznanie środków finansowych, 

2) informacje o osobach, o których mowa w ust. 3j pkt 2, 

3) liczbę wolnych miejsc w ramach limitu, o którym mowa w ust. 3i zdanie drugie, 

4) limit wydatków z budżetu państwa na realizację programu w danym roku 

– dostosowując wysokość środków finansowych do liczby osób określonej 

w zmienionej decyzji, przy czym przepisy ust. 3j pkt 1 i ust. 3k stosuje się 

odpowiednio. 

3m. Kształcenie uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie, o 

którym mowa w ust. 3f, odbywa się we współpracy z zatrudniającym go 

przedsiębiorcą albo innym zatrudniającym go podmiotem, który wskazuje spośród 

swoich pracowników kandydata na  opiekuna pomocniczego. 
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3n. Opiekunem pomocniczym, który pełni istotną funkcję w sprawowaniu opieki nad 

uczestnikiem studiów doktoranckich biorącym udział w programie, o którym mowa 

w ust. 3f, w całym okresie studiów doktoranckich, może być osoba posiadająca:  

1) stopień naukowy doktora lub 

2) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-

rozwojowej, lub 

3) znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej 

lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, 

technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i 

uniwersalnych charakterze. 

3o. Pracownikowi będącemu uczestnikiem studiów doktoranckich biorącym udział w 

programie, o którym mowa w ust. 3f, przysługuje: 

1) zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu realizacji 

obowiązków, o których mowa w art. 197 ust. 1–3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym, 

2) prawo do urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia, w wymiarze 30 dni 

kalendarzowych, na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub przygotowanie się do 

egzaminu doktorskiego oraz obrony rozprawy doktorskiej, przy czym z 

uprawnienia tego można skorzystać tylko raz, 

3) zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu 

uczestniczenia w egzaminie doktorskim oraz w obronie rozprawy doktorskiej 

– z wyłączeniem uprawnień o charakterze tożsamym z uprawnieniami, o których 

mowa w pkt 1–3, określonych w przepisach Kodeksu pracy oraz przepisach 

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

stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

3p. Uczestnik studiów doktoranckich biorący udział w programie, o którym mowa w 

ust. 3f, jest obowiązany do przedstawienia rozprawy doktorskiej nie później niż w 

ostatnim roku studiów doktoranckich. 

3q. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania, przekazywania oraz rozliczania 

środków finansowych w ramach programu, o którym mowa w ust. 3f, w tym tryb: 

a) oceny wniosków o przyznanie środków finansowych, 

b) oceny realizacji finansowanych zadań, 
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2) szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie środków 

finansowych w ramach programu, 

3) szczegółowy zakres informacji niezbędnych do przekazania środków finansowych 

w ramach programu oraz zmiany decyzji o przyznaniu środków finansowych w 

przypadkach, o których mowa w ust. 3k i 3l, 

4) tryb wyznaczania i zmiany opiekuna pomocniczego w ramach programu, 

5) tryb przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu oraz okresy, 

na które jest przyznawane, 

6) szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie 

końcowym z wykorzystania środków finansowych w ramach programu, 

z uwzględnieniem informacji o realizacji zadań oraz rozliczenia finansowego 

poniesionych kosztów 

– mając na uwadze znaczenie praktyczne zadań przewidzianych do finansowania i ich 

wpływ na realizację celów polityki naukowej, naukowo-technicznej, innowacyjnej i 

społecznej państwa, prawidłowość wykorzystania wcześniej przyznanych środków 

finansowych na naukę, rolę opiekuna pomocniczego w procesie kształcenia 

uczestnika studiów doktoranckich, związek przyznawanego stypendium 

doktoranckiego z postępami w realizacji badań naukowych uczestnika studiów 

doktoranckich, potrzebę uzyskiwania informacji niezbędnych do prawidłowego 

przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych.> 

4. (uchylony). 

5. Minister przeprowadza, nie rzadziej niż co 4 lata, ewaluację ustanowionych programów lub 

przedsięwzięć wraz z oceną ich wpływu na rozwój nauki i gospodarki oraz osiąganie 

celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. 

6. Na wniosek Ministra ewaluację może przeprowadzić Komitet Polityki Naukowej. Komitet 

przedstawia Ministrowi opinię w sprawie osiągnięcia założonych celów programu lub 

przedsięwzięcia oraz ich wpływu na rozwój nauki, techniki i innowacyjności. 

7. Na podstawie wyników ewaluacji oraz uwzględniając opinię Komitetu Polityki Naukowej 

Minister rozstrzyga o: 

1)   zasadności kontynuowania programu lub przedsięwzięcia; 

2)   konieczności i proponowanym zakresie modyfikacji programu lub przedsięwzięcia; 

3)   zakończeniu realizacji programu lub przedsięwzięcia. 

8. Ewaluację przeprowadza się, uwzględniając kryteria: 
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1)   adekwatność planowanych celów programu lub przedsięwzięcia i metod ich wdrażania 

do założeń polityki naukowej, w tym do Krajowego Programu Badań, o którym mowa 

w art. 4; 

2)   stopień realizacji zakładanych celów programu lub przedsięwzięcia, skuteczność 

użytych metod oraz wpływ czynników zewnętrznych na ostateczne efekty programu 

lub przedsięwzięcia; 

3)   relacje między nakładami i poniesionymi kosztami a osiągniętymi efektami programu 

lub przedsięwzięcia; 

4)   rzeczywiste efekty programu lub przedsięwzięcia; 

5)   trwałość efektów programu lub przedsięwzięcia w perspektywie średnio- i 

długookresowej po jego zakończeniu. 

 

Art. 31b. 

1. Do kontroli mogą zostać powołani eksperci. 

2. Na eksperta naukowego minister wyznacza osobę posiadającą co najmniej stopień 

naukowy doktora i kompetencje w dziedzinie nauki odpowiedniej ze względu na 

merytoryczny zakres kontroli. Na wniosek ministra kandydat na eksperta może być 

wskazany przez organ opiniodawczo-doradczy, o którym mowa w art. 35. 

3. Na eksperta budowlanego minister wyznacza osobę posiadającą uprawnienia budowlane, o 

których mowa w [art. 12-15] <art. 12, art. 12a, art. 13 i art. 14> ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250). 

4. Na eksperta finansowego minister wyznacza biegłego rewidenta albo osobę posiadającą co 

najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy 

głównego księgowego i w okresie ostatnich 5 lat przed powołaniem do zespołu 

kontrolnego wykonywała pracę na tym stanowisku, albo osobę posiadającą wykształcenie 

wyższe oraz uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu 

przepisów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

5. Ekspertem nie może być osoba, która jest lub była w okresie 5 lat poprzedzających kontrolę 

zatrudniona w podmiocie kontrolowanym albo jest lub była wykonawcą zadania, którego 

dotyczy kontrola. Ekspertem nie może być również osoba, w stosunku do której zachodzą 

okoliczności faktyczne lub prawne mogące wpłynąć na bezstronność przeprowadzenia 

kontroli. 
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6. Funkcje ekspertów, o których mowa w ust. 2-4, nie mogą być łączone przez jedną osobę w 

odniesieniu do danej kontroli. 

7. W danym roku kalendarzowym ta sama osoba może uczestniczyć jako ekspert w nie więcej 

niż siedmiu kontrolach. 

 


