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Szanowny Panie l\4 inistrze.

W odpowiedzi na pismo z dnia l5 kwietnia br. nr PS-66/09 dotyczące

poselskiego projektu usta\.\,T o zntianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyiszym oraz

usla\Ąy o podatku docllodowym od osób fizycznych' w załączeniu przekazuję opinię

Konl.erencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o w/w projekcie.

Z. wyrazami szacunku.
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Opinia do poselskiego projekru

ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyżSzyl-n

oraz ustawy o podalku

dochodorvym od osób tizycznycil

Po zapoznaniu się z projektem' przedStawiamy następujące stanorł,isko'
Do propozycji zmian zawartych w art. I pkt:

l) brak zastrzeŻeń Ze slrony KRASP;

2) brak zastrzeień ze strony KRASP:

3-4) w oparciu o sranowisko prezydiun.r KRASp z 2g lurego 2009 (dokument KRASp nr
10N w załączcniu) podtrzyrlu.jemy przedstawioI1e tan] stanowisko (opańe m. in. o
pisnro Ministerstwa Finansów z l8 kwietnia 2008 r.) iż ..zasadne b1'loby
przekazywanie omawianych środków (rra określone zadania - u<lziclanie Studentom
bezzwrotnej pomocy materialnei) w ro'nie dotacji celowcj" dla uczelni od gminy. w
tym kontekście nou'e]izacja port'inna dot1,czyć usta\,ły o samorządzie tery.torialnynl a
nie Prawa o szkolnict.rvie wyŹSzyn]. które w ań. 94 ust.6 (rv brzmieniu: (Jczelnia moze
olrzymyu,ać inne środki 'finansov,e z but]żelu polistu,a oraz z but]żetóv, jednostek
sanorząLlu ler)lori(.lnego lub it,h zu'ią.kóu') przewiduje odpowiednie rozwiązania
prawne.

Proponujemy skreślenie projektowanegtl art. l87 b i przyjęcie zasady. ie Państwo nie
reguluje w ustawie Prawo o szkolnictwie w}.Ższym kwestii przyznart'ania stypendiów
przez osoby flzyczne ale objęcie ich zwolnieniem podatkowynr. Rektorzv rozumieją
jednak, Źe w przepisach powinny znalezć się mechanizmv ograniczające nloiliwości
nadużywania prawa do uzyskiwania korzyści lnaterialnej, w wyniku ustanawianta
fikcyjnych Stypendiów, co nroŻe obe.jnlować ograniczenie funkcjonalne akc.;i
stypendialnvch podejnrowany'ch przez osoby fizyczne. lstotne jest aby uslarvodawca
nie kierował się pokusą nadregulacji w tym zakresie. Zdaniem KRASP propozyc1a
przedstawiona w projekcie stanowi przykład takiej nadregulacji (np. grozi ona
zalaniem Rady Glów.nej Szkolnictwa Wyzszego rłnioskanli od osób fizycznych);
poparcie KRASP;

poparcie KRASP.
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