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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 3 czerwca 2005 r.

w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicà

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 14 mar-
ca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
Nr 65, poz. 595) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Nostryfikacji stopni naukowych lub stopni
w zakresie sztuki uzyskanych za granicà dokonuje ra-
da jednostki organizacyjnej, zwana dalej „radà”,
uprawnionej do nadawania stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego okreÊlonej dziedziny nauki lub
stopnia doktora habilitowanego okreÊlonej dziedziny
sztuki, w zakresie danej dziedziny nauki lub sztuki.

§ 2. 1. Osoba ubiegajàca si´ o nostryfikacj´ stop-
nia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki uzyska-
nego za granicà, zwana dalej „kandydatem”, sk∏ada
do wybranej rady podanie wraz z nast´pujàcymi za-
∏àcznikami:

1) orygina∏em dyplomu potwierdzajàcego uzyskanie
stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki;

2) kopià rozprawy stanowiàcej podstaw´ przyznania
kandydatowi stopnia naukowego lub stopnia
w zakresie sztuki;

3) kopià dyplomu ukoƒczenia studiów wy˝szych lub
dyplomu potwierdzajàcego uzyskanie stopnia na-
ukowego lub stopnia w zakresie sztuki, na podsta-
wie którego kandydat wszczà∏ procedur´ uzyska-
nia stopnia naukowego lub stopnia w zakresie
sztuki, o uznanie którego si´ ubiega;

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakre-
su dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U.
Nr 134, poz. 1426).

1 2 3 4

5. Ocenianie dorobku zawodowego nauczyciela:
1) rozwój zawodowy nauczyciela;
2) dorobek zawodowy nauczyciela;
3) psychologiczne aspekty oceniania;
4) ocena spe∏nienia wymagaƒ zgodnie z rozporzàdze-

niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
Nr 260, poz. 2593);

5) kryteria oceny spe∏nienia wymagaƒ; 
6) uzasadnienie oceny spe∏nienia wymagaƒ

18,5 3 15,5

6. Warsztat pracy eksperta: 
1) poj´cie warsztatu pracy;
2) elementy warsztatu pracy eksperta;
3) refleksja nad w∏asnym warsztatem pracy;
4) projektowanie w∏asnego rozwoju

6 2 4

7. Etyczne aspekty pracy eksperta:
1) funkcje etyki, w tym etyki zawodowej, we wspó∏cze-

snym spo∏eczeƒstwie;
2) normy etyczne w pracy eksperta;
3) konflikty moralne eksperta i sposoby radzenia sobie

z nimi

6 2 4

Razem minimalna liczba godzin 60 18,5 41,5



4) ˝yciorysem w j´zyku polskim;

5) oÊwiadczeniem, ˝e stopieƒ naukowy lub stopieƒ
w zakresie sztuki, o którego nostryfikacj´ kandydat
si´ ubiega, nie stanowi∏ dotychczas przedmiotu
post´powania nostryfikacyjnego w ˝adnej polskiej
szkole wy˝szej albo innej placówce naukowej.

2. Rada mo˝e za˝àdaç:

1) legalizacji dyplomu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
przez w∏aÊciwego konsula Rzeczypospolitej Pol-
skiej, odpowiednie przedstawicielstwo dyploma-
tyczne lub konsularne paƒstwa, w którego syste-
mie edukacji dzia∏a instytucja, która nada∏a sto-
pieƒ naukowy lub stopieƒ w zakresie sztuki;

2) przedstawienia dokumentów stwierdzajàcych
przebieg przewodu prowadzàcego do nadania
stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki;

3) przedstawienia wykazu publikacji stanowiàcych
dorobek naukowy kandydata;

4) t∏umaczenia na j´zyk polski dokumentów, o któ-
rych mowa w pkt 2 i 3 oraz ust. 1 pkt 1—3.

3. Rada mo˝e za˝àdaç t∏umaczenia na j´zyk polski
dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3 oraz
ust. 2 pkt 2 i 3, sporzàdzonego lub poÊwiadczonego
przez w∏aÊciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
lub t∏umacza przysi´g∏ego wpisanego na list´ t∏uma-
czy przysi´g∏ych prowadzonà przez Ministra Sprawie-
dliwoÊci.

§ 3. 1. W przypadku stwierdzenia braku w∏aÊciwo-
Êci, ustalonej zgodnie z § 1, rada wydaje postanowie-
nie o odmowie wszcz´cia post´powania nostryfikacyj-
nego.

2. Na postanowienie o odmowie wszcz´cia post´-
powania nostryfikacyjnego s∏u˝y za˝alenie do rektora
szko∏y wy˝szej albo kierownika placówki naukowej.

§ 4. 1. Post´powanie nostryfikacyjne koƒczy si´
uchwa∏ami rady w sprawie:

1) uznania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie
sztuki uzyskanego za granicà za równorz´dny z od-
powiednim polskim stopniem naukowym lub
stopniem w zakresie sztuki;

2) odmowy uznania stopnia naukowego lub stopnia
w zakresie sztuki uzyskanego za granicà.

2. Rada przed podj´ciem uchwa∏, o których mowa
w ust. 1, mo˝e podjàç uchwa∏´ w przedmiocie:

1) wyznaczenia recenzentów rozprawy stanowiàcej
podstaw´ uzyskania stopnia naukowego lub stop-
nia w zakresie sztuki;

2) z∏o˝enia przez kandydata egzaminów doktorskich,
kolokwium habilitacyjnego lub wyg∏oszenia przez
kandydata wyk∏adu habilitacyjnego.

3. Przy podejmowaniu uchwa∏, o których mowa
w ust. 1 i 2, stosuje si´ przepisy okreÊlajàce zasady
g∏osowania przy przeprowadzaniu przewodów doktor-
skich i habilitacyjnych.

4. Do prawomocnoÊci uchwa∏, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy regu-
lujàce prawomocnoÊç uchwa∏ o nadaniu stopnia dok-
tora i doktora habilitowanego.

§ 5. 1. Kandydat mo˝e odwo∏aç si´ od uchwa∏y,
o której mowa w § 4 ust. 1, do Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytu∏ów.

2. Przy sk∏adaniu i rozpatrywaniu odwo∏ania,
o którym mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy o sk∏a-
daniu i rozpatrywaniu odwo∏aƒ od uchwa∏ koƒczà-
cych czynnoÊci przewodu doktorskiego i habilitacyj-
nego.

§ 6. 1. Po uprawomocnieniu si´ uchwa∏y, o której
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, jednostka organizacyjna wy-
daje kandydatowi zaÊwiadczenie o uznaniu stopnia
naukowego lub stopnia w zakresie sztuki uzyskanego
za granicà za równorz´dny z odpowiednim polskim
stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki,
w którym okreÊla w szczególnoÊci: 

1) nazw´ stopnia naukowego lub stopnia w zakresie
sztuki uzyskanego za granicà oraz numer i dat´
wystawienia dyplomu potwierdzajàcego jego uzy-
skanie;

2) nazw´ i siedzib´ instytucji, która nada∏a stopieƒ
naukowy lub stopieƒ w zakresie sztuki za granicà;

3) nazw´ paƒstwa, w którego systemie edukacji dzia-
∏a instytucja, o której mowa w pkt 2;

4) imi´ i nazwisko oraz dat´ i miejsce urodzenia oso-
by, która uzyska∏a za granicà stopieƒ naukowy lub
stopieƒ w zakresie sztuki;

5) nazw´ polskiego stopnia naukowego lub stopnia
w zakresie sztuki, z którym jest równorz´dny sto-
pieƒ naukowy lub stopieƒ w zakresie sztuki uzy-
skany za granicà.

2. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest
wa˝ne jedynie ∏àcznie z orygina∏em dyplomu potwier-
dzajàcym uzyskanie za granicà stopnia naukowego
lub stopnia w zakresie sztuki.

§ 7. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej prowa-
dzajàcej post´powanie nostryfikacyjne ustala wyso-
koÊç op∏aty zwiàzanej z przeprowadzeniem tego po-
st´powania, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
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1) koszty recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyj-
nych okreÊlone odpowiednio dla prac w j´zyku
polskim oraz w j´zyku obcym;

2) koszty przeprowadzenia egzaminów doktorskich
lub kolokwium habilitacyjnego.

2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest
na rachunek bankowy albo do kasy jednostki organi-
zacyjnej, której rada przeprowadza post´powanie no-
stryfikacyjne.

3. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest nie-
zale˝nie od wyniku post´powania nostryfikacyjnego. 

4. W uzasadnionych przypadkach kierownik jed-
nostki organizacyjnej prowadzàcej post´powanie no-
stryfikacyjne mo˝e na wniosek kandydata obni˝yç wy-
sokoÊç lub zwolniç z op∏aty, o której mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Z post´powania nostryfikacyjnego mo˝e zo-
staç zwolniona osoba, która ubiega si´ o wszcz´cie
przewodu habilitacyjnego i posiada stopieƒ naukowy
lub stopieƒ w zakresie sztuki uzyskany w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub w paƒstwie cz∏on-
kowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.

2. O zwolnieniu z post´powania nostryfikacyjnego
decyduje rada, w której osoba, o której mowa w ust. 1,
ubiega si´ o wszcz´cie przewodu habilitacyjnego.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk∏ada do rady,
o której mowa w ust. 2, podanie wraz z za∏àcznikami
wymienionymi w § 2 ust. 1. 

4. Rada, o której mowa w ust. 2, mo˝e za˝àdaç tak-
˝e za∏àczników wymienionych w § 2 ust. 2 i 3.

§ 9. Wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia post´powania no-
stryfikacyjne prowadzone sà dalej zgodnie z dotych-
czasowymi przepisami.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

———————
2) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci

moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lip-
ca 1991 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji stopni na-
ukowych uzyskanych za granicà (Dz. U. Nr 69, poz. 296).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U.
Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego
Funduszu Zdrowia, w tym:

1) sposób tworzenia planu finansowego Narodowe-
go Funduszu Zdrowia i rocznego sprawozdania
z wykonania planu finansowego Narodowego
Funduszu Zdrowia oraz ich wzory;

2) rodzaje sprawozdaƒ okresowych dotyczàcych wy-
konania planu finansowego Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, sposób ich tworzenia oraz terminy
przekazywania.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) Fundusz — Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) ustawa — ustaw´ z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze Êrodków publicznych;

3) rok obrotowy — rok kalendarzowy;

4) sprawozdanie okresowe — sprawozdanie mie-
si´czne, kwartalne i pó∏roczne;

5) zmiana planu finansowego — zmian´, o której mo-
wa w art. 124 ust. 3 ustawy, przesuni´cia, o któ-
rych mowa w art. 124 ust. 4 i 6 ustawy, oraz uru-

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).
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