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W załączeniu przesyłam uchwałę Nr 42312009 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

z dnia 14 maja 2009 roku rv sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustalty - Prawo o

szkolnictwie w),ższynr oraz ustaw}, o podatku dochodowym od osób fiz-vcznych.
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Llchu ala Nr 423/2009
Ilady G|ółvnej SzkoInictrl'a lr\/1'ższego

z dnia 7-1 maia 2009 roku

w sprarr'ie poselskicgo projektu ustarr,y o znlianie usta\łT - Plarr'o o szkolnictlr'ie
rr1'ższ1'm oraz ustau'1- o podatku dochodolr1'rn od osób fir-5'czn1'ch

Po rozpatrzeniu, na wniosek Zastępcy Szefa Kancclarii Sejrnu z dnia l5 krvietnia 2009

roku (pismo PS-66/09)' poselskiego projektu ustawy o zmiallie usta\ł'y . Prawo o szkolnictwle

wŻszym oraz ustawy o podatku docliodowym od osób fi4,'cznych, Rada Główna' stosownie

do art. 45 ust. 2 pkt 4 ustarty z dnia 27 lipca 2005 roku - Prau'o o szkolnictwie Wższym (Dz'

U. Nr 164 poz. 1365, z pói:n. zm.), uchwala co następuje.

Rada Główna zgłasza ruŻej sfomrulorvane uwagi'

1. Ad. Art. 1 pkt 3) i 4) przedłoŻonego projektu usta\ły

w art. 1 87b ust. 1 in fine oraz art' 201b ust 1 in fine nowelizacja uprowadza zasadę, iż'

sĘpendia przyznawane przez osoby prarł,ne lub osoby fizyczne ,,pov,inny' nieć

charakle r stypendió\y ,ą y,yniki y' nauce', ' W ;yiązku z t1'm powstaje problem

interpretacji tego Zw.rotu czy oznacza on, że wyzej uymienione stypendia rnają być

co do istoty podobne do stypendiólv za wyniki w nauce będących świadczeniami

pomoc}, mate-rialne.i, czyli prz;''znawanych w myśl art. l8l ust' l wyłącznie na

podstawie średniej ocen uzyskanych za rok studiów? Czy też' zasada ta oznacza

jedynie' Że a contrario (względent stypendiów ptzyznawanych przez jednostki

samorządu leĄ'tolialnego or.az itrne stypendia przewidziane przez Prawo o

szkolnicty,ie wyższynl) nie jest dopuszczalne przyznawalie przez osoby flzyczne i

niepubliczne osoby prawne studenton i doktorantonr sĘpendiów o charakterze

socjalnym bądź socjalrro.naukowym (to znaczy ' Że stypendia takie nie korzystałyby Ze

zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych)?

Niezbędne jest doprecyzowanie art, 187b ust. 1 (zdanie ostatnie) otaz art' 201b ust. 1

(zdanie ostatnie).

2. Ad. Ań. 1 ptt 6

W prz1'padkach, o któryclr mowa \Ą/ proponowanvm ań.26Ia ust 2 powimo się

urnozliu'ić b'm, który rozpoczęli kształcenie ukończenie edukacji na zasadacl-L, na

krórych zostały oraz Przy-ję1e, do szkoły porrrafuralnej Jub ko)egium oraz uzyskanie
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świadectrt'a odporviadajacego tenru pozionlorłi edukacji. ]\4ożna lei unrozli\\.ić t)'n]

osobonl uZJ'skattie d1'plonlu szkoł1' rl1.Ższej . 1lcr uzupełnieIliu tt'r'kształcelria. .Icst

natot.lliast nieuzasadniolle rekutort'anie j kształcel-rie osób na z.asadach odbiegających

od obort'iązuj ąc1,ch w szkolnictrt'ie rt)'Ższynr po wlączeniu b'ch jednostek w s)'Steln

szko1nict\ł,a w\'ższello. Nieuclrrolrnie doprorł'adzi to do uksZ1a]toWarria się szJ<oInictrva

\łyższego niŻszej kategorii. Nje ma, \Ą'ięc podstaw aby shvarzać okresy przejściowe w

zakresie spełniania mińmów kadrowych, standardów ksŹałcenia' czy teŹ \\ynragań

programou,ych.

3. Ad.art.2

Należy rozwaŻyó usunięcie,...., na podstawie przepisów . Prarvo o szkolnictwie

wyŻszym, . . .'' z fragmentl ',. .. oraz inne stypendia o charakterze stypendiów

naukowych i za uyniki w nauce' których zasady przyznawania Zostały Zatwierdzone

(,usunąć,) plzez ministra właściwego do spraw szkolnjctwa \łyższego, po zasięgnięciu

opinii Rady Głównej Szkolnichva Wyż'szego, a|bo przez ministra właściwego do

sprarv oświaĘ i wychowania.''. Skoro portyżej jest norva, że sĘpendia otlzymane na

podstau'ie ustawy - Prarvo o szko]nictwie RyŻszym są nvolnione Z podatlcu

dochodowego od osób fizycznych to nie ma potrzeby aby minister zatwjerdzał zas^dy

przyznawaria takich sĘpendiów.

Uchwalę otrzymuje N1inister Nauki i Szkolnictrva Wyzszego-

P rzewodni czący Rady Głównej

Jerzy Błażejorvski


