
Na podstawie art. 29 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Dane zawarte w rejestrze uczelni niepublicz-
nych i zwiàzków uczelni niepublicznych, zwanym dalej
„rejestrem”, udost´pnia si´ poprzez:

1) okazanie ksi´gi rejestrowej;

2) wydanie odpisu, wyciàgu lub zaÊwiadczenia.

§ 2. 1. Ksi´gi rejestrowe udost´pnia si´ do wglàdu
w siedzibie urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwe-
go do spraw szkolnictwa wy˝szego, zwanego dalej
„urz´dem”, w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.

2. Ksi´gi rejestrowe nie mogà byç wynoszone po-
za miejsce ich przechowywania lub pomieszczenie
wyznaczone do ich przeglàdania.

§ 3. 1. Urzàd wydaje na wniosek poÊwiadczone od-
pisy, wyciàgi i zaÊwiadczenia o danych zawartych
w rejestrze.

2. Wniosek o wydanie odpisu, wyciàgu lub za-
Êwiadczenia sk∏ada si´ w formie pisemnej bezpoÊred-
nio w urz´dzie albo przesy∏a si´ do urz´du drogà pocz-
towà.

3. We wniosku o wydanie odpisu nale˝y podaç:

1) liczb´ porzàdkowà wpisu uczelni lub zwiàzku
uczelni w rejestrze;

2) nazw´ i siedzib´ uczelni lub zwiàzku uczelni;

3) rodzaj odpisu (pe∏ny lub aktualny), który ma zostaç
wydany.

4. We wniosku o wydanie wyciàgu nale˝y podaç:

1) liczb´ porzàdkowà wpisu uczelni lub zwiàzku
uczelni w rejestrze; 

2) nazw´ i siedzib´ uczelni lub zwiàzku uczelni;

3) rubryki, których wyciàg ma dotyczyç.

5. We wniosku o wydanie zaÊwiadczenia nale˝y
podaç:

1) numer uczelni lub zwiàzku uczelni w rejestrze albo

2) nazw´ i siedzib´ uczelni lub zwiàzku uczelni.

§ 4. 1. Odpis z rejestru mo˝e byç pe∏ny lub aktualny.

2. Odpis pe∏ny zawiera treÊç wszystkich wpisów
dokonanych w rejestrze pod liczbà porzàdkowà, pod
którà jest wpisana dana uczelnia lub zwiàzek uczelni.

3. Odpis aktualny zawiera aktualnà treÊç wpisów
pod liczbà porzàdkowà, pod którà jest wpisana uczel-
nia lub zwiàzek uczelni.

§ 5. Wyciàg z rejestru obejmuje treÊç wszystkich
wpisów we wskazanych przez wnioskodawc´ rubry-
kach rejestru albo treÊç wszystkich wpisów w rubry-
kach odpowiadajàcych ˝àdanym przez wnioskodawc´
informacjom.

§ 6. 1. Odpis, wyciàg lub zaÊwiadczenie sà opatry-
wane datà, piecz´cià urz´dowà oraz podpisem osoby,
która je sporzàdzi∏a, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska s∏u˝bowego.

2. Odpis, wyciàg lub zaÊwiadczenie przesy∏a si´
wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku, prze-
sy∏kà poleconà za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

3. Na ˝àdanie wnioskodawcy odpis, wyciàg lub za-
Êwiadczenie mogà byç odebrane w siedzibie urz´du
osobiÊcie przez wnioskodawc´ albo osob´ upowa˝-
nionà przez niego na piÊmie, za pisemnym potwier-
dzeniem odbioru.

§ 7. 1. Za wydawanie odpisów, wyciàgów i za-
Êwiadczeƒ pobiera si´ nast´pujàce op∏aty:

1) za odpis pe∏ny lub aktualny — 60 z∏;

2) za wyciàg z rejestru dotyczàcy rubryki nr 1 — 20 z∏,
a za ka˝dà nast´pnà rubryk´ — 5 z∏;

3) za zaÊwiadczenie — 15 z∏.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, wp∏aca si´ na
rachunek bankowy wskazany przez urzàd.

3. Dokument potwierdzajàcy dokonanie wp∏aty
w odpowiedniej wysokoÊci do∏àcza si´ do wniosku
o wydanie odpisu, wyciàgu lub zaÊwiadczenia.

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

Minister Edukacji i Nauki: M. Seweryƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 3 lutego 2006 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu udost´pniania rejestru uczelni niepublicznych i zwiàzków uczelni
niepublicznych, sporzàdzania i wydawania odpisów, wyciàgów i zaÊwiadczeƒ oraz wysokoÊci op∏at

za ich wydawanie

———————
1) Minister Edukacji i Nauki kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakre-
su dzia∏ania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. Nr 220,
poz. 1886).


