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Na podstawie art. 33b ust. 1 ustawy z dnia 12 wrze-
Ênia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65,
poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43,
poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r.
Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924,
Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126,
poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) formy studiów i szkoleƒ, na które mogà byç przyj-
mowani cudzoziemcy,

2) wymagania, jakie powinni spe∏niaç cudzoziemcy
ubiegajàcy si´ o przyj´cie na studia i szkolenia lub
uczestniczenie w badaniach naukowych,

3) sposób ustalania wysokoÊci stypendiów przyzna-
wanych w ramach limitu, o którym mowa
w art. 33a ust. 5 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r.
o szkolnictwie wy˝szym, zwanej dalej „ustawà”,
tryb ich przyznawania i wyp∏acania oraz zawiesza-
nia i cofania,

4) sposób ustalania odp∏atnoÊci za studia, szkolenia
i uczestniczenie w badaniach naukowych.

§ 2. 1. Cudzoziemcy mogà byç przyjmowani na na-
st´pujàce formy studiów i szkoleƒ:

1) studia,

2) studia podyplomowe,

3) studia doktoranckie,

4) sta˝e habilitacyjne,

5) sta˝e naukowe, artystyczne lub specjalizacyjne,

6) studia specjalne i kursy, w tym kursy j´zyka polskie-
go oraz kursy przygotowawcze do podj´cia nauki
w j´zyku polskim,

7) praktyki zawodowe.

2. Cudzoziemcy mogà byç przyjmowani na studia
i szkolenia w formach, o których mowa w ust. 1, oraz
w celu uczestniczenia w badaniach naukowych albo
przeprowadzenia przewodu kwalifikacyjnego I lub
II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych,
je˝eli posiadajà wiz´ lub kart´ pobytu zezwalajàcà na
zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na czas oznaczony oraz wykazujà si´ dobrym stanem
zdrowia, udokumentowanym zaÊwiadczeniem lekar-

skim, stwierdzajàcym brak przeciwwskazaƒ do podj´-
cia kszta∏cenia.

§ 3. 1. Na jednolite studia magisterskie lub studia
wy˝sze zawodowe mogà byç przyjmowani cudzoziem-
cy z pomini´ciem zasad rekrutacji obowiàzujàcych
obywateli polskich, którzy:

1) legitymujà si´ zalegalizowanym Êwiadectwem lub
innym dokumentem stwierdzajàcym ukoƒczenie
szko∏y za granicà, uprawniajàcym do podj´cia stu-
diów magisterskich lub studiów wy˝szych zawodo-
wych w paƒstwie, w którym zosta∏ wydany, uzna-
nym, zgodnie z odr´bnymi przepisami, za równo-
wa˝ny odpowiedniemu polskiemu Êwiadectwu
dojrza∏oÊci,

2) ukoƒczà kurs przygotowawczy do podj´cia nauki
w j´zyku polskim w jednostkach wyznaczonych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa
wy˝szego, zwanego dalej „ministrem”, albo uzy-
skajà potwierdzenie uczelni przyjmujàcej, ˝e ich
przygotowanie oraz stopieƒ znajomoÊci j´zyka pol-
skiego pozwalajà na podj´cie studiów,

3) wyka˝à, wymagane w uczelni przyjmujàcej, szcze-
gólne predyspozycje do podj´cia studiów na kie-
runkach wymagajàcych takich predyspozycji.

2. Okres trwania kursu przygotowawczego, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza si´ do okresu kszta∏-
cenia, na jaki zosta∏ przyj´ty cudzoziemiec.

3. Na uzupe∏niajàce studia magisterskie mogà byç
przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymujà si´ dy-
plomem ukoƒczenia w Polsce wy˝szych studiów zawo-
dowych albo zalegalizowanym dyplomem lub innym
dokumentem ukoƒczenia szko∏y wy˝szej za granicà
uprawniajàcym do podj´cia uzupe∏niajàcych studiów
magisterskich w paƒstwie, w którym zosta∏ wydany,
uznanym, zgodnie z odr´bnymi przepisami, za równo-
rz´dny z odpowiednim polskim dyplomem ukoƒczenia
wy˝szych studiów zawodowych, oraz spe∏nià warunki,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 4. Na studia podyplomowe mogà byç przyjmowa-
ni cudzoziemcy, którzy posiadajà dyplom ukoƒczenia
studiów magisterskich lub studiów wy˝szych zawodo-
wych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany dyplom
lub inny dokument ukoƒczenia studiów magisterskich
lub studiów wy˝szych zawodowych za granicà, uznany,
zgodnie z odr´bnymi przepisami, za równorz´dny
z polskim dyplomem ukoƒczenia studiów magister-
skich lub studiów wy˝szych zawodowych.

§ 5. Na studia doktoranckie mogà byç przyjmowa-
ni cudzoziemcy, którzy posiadajà dyplom ukoƒczenia
studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalega-
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lizowany dyplom lub inny dokument ukoƒczenia stu-
diów wy˝szych za granicà, uznany, zgodnie z odr´bny-
mi przepisami, za równorz´dny z polskim dyplomem
ukoƒczenia studiów magisterskich, a na sta˝ habilita-
cyjny — cudzoziemcy, którym nadany zosta∏ w Polsce
stopieƒ naukowy doktora lub którzy posiadajà zalega-
lizowany dokument stwierdzajàcy uzyskanie stopnia
naukowego za granicà, uznanego, zgodnie z odr´bny-
mi przepisami, za równorz´dny ze stopniem nauko-
wym doktora nadawanym w Polsce.

§ 6. Cudzoziemcy mogà odbywaç studia w syste-
mie dziennym, zaocznym, wieczorowym lub eksterni-
stycznym, a studia doktoranckie — w systemie dzien-
nym lub zaocznym w jednostkach, które je prowadzà.

§ 7. O przeprowadzenie przewodu kwalifikacyjnego
I stopnia mogà ubiegaç si´ cudzoziemcy posiadajàcy
dyplom ukoƒczenia studiów magisterskich uzyskany
w Polsce albo zalegalizowany dyplom lub inny doku-
ment ukoƒczenia studiów wy˝szych za granicà, uzna-
ny, zgodnie z odr´bnymi przepisami, za równorz´dny
z polskim dyplomem ukoƒczenia studiów magister-
skich, a o przeprowadzenie przewodu kwalifikacyjnego
II stopnia — cudzoziemcy, którym przyznane zosta∏y
w Polsce kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dys-
cyplin artystycznych albo którzy posiadajà stopieƒ na-
ukowy uzyskany za granicà, uznany, zgodnie z odr´b-
nymi przepisami, za równorz´dny ze stopniem nauko-
wym doktora lub kwalifikacjami I stopnia nadawanymi
w Polsce.

§ 8. Na sta˝e naukowe, artystyczne lub specjaliza-
cyjne i kursy, w tym kursy j´zyka polskiego, oraz prak-
tyki zawodowe mogà byç przyjmowani cudzoziemcy
posiadajàcy kwalifikacje wymagane przez jednostki
prowadzàce te formy kszta∏cenia.

§ 9. W celu uczestniczenia w badaniach naukowych
mogà byç przyjmowani cudzoziemcy, którzy uczestni-
czà w takich badaniach za granicà i posiadajà kwalifi-
kacje wymagane przez jednostki prowadzàce badania
naukowe.

§ 10. Kierownik jednostki prowadzàcej kszta∏cenie
informuje ministra o przyj´ciu cudzoziemców, o któ-
rych mowa w art. 33a ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy.

§ 11. 1. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 33a
ust. 4 pkt 1 ustawy, zwani dalej „stypendystami”, po-
dejmujàcy studia, uczestniczàcy w badaniach nauko-
wych i szkoleniach, w formach okreÊlonych w § 2,
zwolnieni sà z obowiàzku ponoszenia op∏at za nauk´,
o których mowa w § 17, i otrzymujà miesi´czne stypen-
dium w wysokoÊci:

1) dla studentów i uczestników kursów j´zykowych —
do 150% stawki wynagrodzenia zasadniczego,
o której mowa w art. 33b ust. 1 pkt 3 ustawy, zwa-
nej dalej „stawkà”,

2) dla uczestników badaƒ naukowych, studiów dokto-
ranckich, studiów podyplomowych, sta˝y habilita-
cyjnych, naukowych, artystycznych, specjalizacyj-
nych, studiów specjalnych i kursów, praktyk zawo-
dowych oraz przewodów kwalifikacyjnych
I i II stopnia — do 250% stawki,

3) dla uczestników badaƒ naukowych, studiów pody-
plomowych, sta˝y naukowych, artystycznych oraz
innych sta˝y, posiadajàcych stopieƒ naukowy rów-
norz´dny z polskim stopniem doktora habilitowa-
nego — do 300% stawki.

2. Stypendystom uczestniczàcym w krótkotermino-
wych sta˝ach naukowych (do 30 dni pobytu) przys∏u-
guje stypendium wynoszàce dziennie 1/30 kwoty sta-
nowiàcej do 300% stawki oraz zwrot kosztów zakwate-
rowania do wysokoÊci 150% dziennej kwoty stypen-
dium i zwrot kosztów podró˝y po kraju, wynikajàcych
z programu sta˝u naukowego.

3. Stypendium przyznawane jest na okreÊlony
przez senat uczelni czas trwania danej formy studiów
lub szkoleƒ, o których mowa w § 2 ust. 1, lub na okres
przewidziany umowà mi´dzynarodowà. Stypendium
mo˝e byç równie˝ przyznane na poszczególne lata stu-
diów i szkoleƒ lub na okres krótszy ni˝ rok akademi-
cki.

4. Studentom otrzymujàcym stypendium mo˝e byç
przyznany, raz w czasie trwania kszta∏cenia w Rzeczy-
pospolitej Polskiej:

1) zasi∏ek na zagospodarowanie na pierwszym roku
studiów w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 60% kwo-
ty stypendium,

2) zasi∏ek losowy w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 40%
kwoty stypendium,

3) zasi∏ek w zwiàzku z przygotowaniem pracy dyplo-
mowej w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 40% kwoty
stypendium.

5. WysokoÊç stypendiów wyp∏acanych stypendy-
stom w ramach limitu, o którym mowa w art. 33a ust. 5
ustawy, ustala corocznie minister.

§ 12. Wnioski cudzoziemców o przyznanie stypen-
dium w ramach limitu stypendiów, o którym mowa
w art. 33a ust. 5 ustawy, przekazywane sà przez polskie
lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej placów-
ki dyplomatyczne lub konsularne albo przez upowa˝-
nione do tego instytucje zagraniczne do Biura Uzna-
walnoÊci Wykszta∏cenia i Wymiany Mi´dzynarodowej,
utworzonego na podstawie odr´bnych przepisów.

§ 13. Cudzoziemcy wyró˝niajàcy si´ w nauce mogà
otrzymaç nagrody i wyró˝nienia na warunkach doty-
czàcych studentów polskich, obowiàzujàcych w danej
uczelni.

§ 14. 1. Stypendia wyp∏acane sà bezpoÊrednio sty-
pendystom przez jednostki, w których osoby te odby-
wajà studia, uczestniczà w badaniach naukowych lub
szkoleniach.

2. Ârodki finansowe na stypendia wyp∏acane sty-
pendystom przez jednostki, o których mowa w ust. 1,
refundowane sà za poÊrednictwem Biura, o którym
mowa w § 12, z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dys-
ponentem jest minister.

§ 15. 1. Stypendium, o którym mowa w § 11 ust. 1,
wyp∏acane jest w miesiàcach, w których odbywajà si´
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zaj´cia wynikajàce z toku studiów, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 10 miesi´cy w ciàgu roku akademickiego. W uza-
sadnionych przypadkach minister mo˝e podjàç decy-
zj´ o wyp∏acaniu stypendium równie˝ w miesiàcach
wolnych od zaj´ç.

2. W przypadku uzyskania przez stypendyst´ ze-
zwolenia na przed∏u˝enie okresu kszta∏cenia w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, minister mo˝e przyznaç stypen-
dium na pozosta∏y okres kszta∏cenia.

3. Minister mo˝e przed∏u˝yç wyp∏acanie stypen-
dium równie˝ po zakoƒczeniu kszta∏cenia, przez okres
nie d∏u˝szy jednak ni˝ 3 miesiàce.

§ 16. 1. Stypendium, o którym mowa w § 11 ust. 1,
mo˝e byç zawieszone, w przypadku gdy stypendysta:

1) powtarza semestr lub rok studiów,

2) nie posiada wa˝nej wizy lub karty pobytu uprawnia-
jàcych do przebywania na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

3) przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
d∏u˝ej ni˝ miesiàc.

2. Wznowienie wyp∏acania zawieszonego stypen-
dium mo˝e nastàpiç po ustaniu przyczyny zawieszenia
wyp∏aty stypendium.

3. Stypendium, o którym mowa w § 11 ust. 1, mo-
˝e byç cofni´te, w przypadku gdy stypendysta:

1) poda∏ nieprawdziwe informacje, na podstawie któ-
rych zosta∏o mu przyznane stypendium,

2) powtarza wielokrotnie dany semestr lub rok stu-
diów,

3) zosta∏ ukarany dyscyplinarnie.

§ 17. 1. Cudzoziemcy podejmujàcy studia, uczestni-
czàcy w badaniach naukowych lub szkoleniach na za-
sadach odp∏atnoÊci wnoszà, z zastrze˝eniem ust. 2,
op∏at´ za ka˝dà podj´tà form´ kszta∏cenia, stanowiàcà
rocznie równowartoÊç nie mniej ni˝:

1) na studiach zawodowych, magisterskich i magi-
sterskich uzupe∏niajàcych — 2 000 euro,

2) na studiach doktoranckich, studiach podyplomo-
wych i studiach specjalnych, sta˝ach naukowych,
artystycznych, specjalizacyjnych i habilitacyjnych
— 3 000 euro,

3) na kursach i praktykach zawodowych — 
3 000 euro,

4) za udzia∏ w kursie j´zykowym, w tym kursie przygo-
towawczym do podj´cia nauki w j´zyku polskim —
2 000 euro,

5) w placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk,
jednostkach badawczo-rozwojowych oraz innych
jednostkach organizacyjnych — wysokoÊç op∏aty
ustalonej dla danej formy kszta∏cenia w uczelni.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, nie mogà byç
ni˝sze ni˝ planowany koszt kszta∏cenia, z zastrze˝eniem
ust. 3.

3. WysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 1, usta-
la kierownik jednostki prowadzàcej kszta∏cenie. Osoby
pochodzenia polskiego podejmujàce nauk´ na warun-
kach odp∏atnoÊci wnoszà op∏aty obni˝one o 30%.

4. Cudzoziemcy przyjmowani na studia, studia dok-
toranckie i studia podyplomowe na warunkach odp∏at-
noÊci wnoszà w pierwszym roku nauki op∏aty, o któ-
rych mowa w ust. 1, podwy˝szone o równowartoÊç
200 euro, niezale˝nie od liczby podj´tych kierunków
studiów.

5. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, wnoszà
op∏at´ za:

1) ka˝dy miesiàc studiów eksternistycznych w wyso-
koÊci 1/12 kwoty rocznej, ustalonej na zasadach
okreÊlonych w ust. 3 i 4,

2) egzamin licencjacki lub magisterski na studiach
eksternistycznych — w wysokoÊci stanowiàcej
równowartoÊç 1 000 euro,

3) przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza stu-
diami doktoranckimi lub przeprowadzenie przewo-
du kwalifikacyjnego I stopnia w zakresie sztuki
i dyscyplin artystycznych — w wysokoÊci stano-
wiàcej równowartoÊç 2 000 euro,

4) przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego bez
odbycia sta˝u habilitacyjnego lub przeprowadze-
nie przewodu kwalifikacyjnego II stopnia w zakre-
sie sztuki i dyscyplin artystycznych — w wysokoÊci
stanowiàcej równowartoÊç 3 000 euro.

§ 18. 1. Op∏aty, o których mowa w § 17, wnoszone
sà na rachunek bankowy albo do kasy jednostki prowa-
dzàcej kszta∏cenie, w przeliczeniu na z∏ote polskie we-
d∏ug kursu Êredniego euro Narodowego Banku Pol-
skiego w dniu wp∏aty. Op∏aty te sà wnoszone za ca∏y
rok akademicki lub okres nauki, w terminie do dnia roz-
pocz´cia kszta∏cenia lub przystàpienia do egzaminu.

2. Je˝eli okres nauki podejmowanej przez cudzo-
ziemca trwa krócej ni˝ rok akademicki, op∏ata nalicza-
na jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania
nauki.

3. W uzasadnionych przypadkach kierownik jed-
nostki prowadzàcej kszta∏cenie mo˝e przed∏u˝yç ter-
min wniesienia op∏aty lub wyraziç zgod´ na wniesienie
op∏at w dwóch ratach, za pierwszy i drugi semestr.

4. Od op∏at wniesionych po up∏ywie terminu pobie-
ra si´ ustawowe odsetki. W przypadku zalegania
z op∏atami przez okres d∏u˝szy ni˝ trzy miesiàce, nast´-
puje skreÊlenie z listy uczestników kszta∏cenia.

5. Op∏aty za nauk´ nie podlegajà zwrotowi, z za-
strze˝eniem ust. 6.

6. Op∏aty za nauk´ podlegajà zwrotowi za okres nie-
pobierania nauki, je˝eli cudzoziemiec otrzyma∏ urlop
lub zrezygnowa∏ z nauki z powodów zdrowotnych po-
twierdzonych zaÊwiadczeniem lekarskim albo z innych
wa˝nych przyczyn losowych.

§ 19. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cu-
dzoziemca lub w przypadku podj´cia przez niego nauki
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na drugim kierunku studiów lub kszta∏cenia w innej
formie na warunkach odp∏atnoÊci, kierownik jednostki
prowadzàcej kszta∏cenie, na wniosek zainteresowane-
go, mo˝e obni˝yç op∏at´, o której mowa w § 17, lub
zwolniç z niej ca∏kowicie.

§ 20. Cudzoziemcy pobierajàcy nauk´ na podstawie
dotychczas obowiàzujàcych przepisów zachowujà pra-
wo do przyznanych Êwiadczeƒ oraz ponoszà op∏aty

w wysokoÊci okreÊlonej w dotychczasowych przepi-
sach do koƒca okresu nauki przewidzianego dla danej
formy kszta∏cenia.

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

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka


