USTAWA
z dnia 26 stycznia 2006 r.
o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych
Art. 1.
W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz.
1365) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 15 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) wysokość wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego, Państwowej
Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa WyŜszego
oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, uwzględniając zasadę, Ŝe wysokość
wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego, Państwowej Komisji
Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa WyŜszego będzie
ustalana w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora
zwyczajnego, określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, w
wysokości adekwatnej do wykonywanych zadań;";
2) w art. 98:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyŜszego ustala na rok akademicki, w drodze
rozporządzenia, maksymalną wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając
specyfikę kierunków studiów, w tym konieczność przeprowadzenia testów sprawdzających
uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną kandydata.",
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Rektor uczelni ustala na rok akademicki wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt
4, uwzględniając zasadę, Ŝe opłata nie moŜe przekraczać kosztów planowanych do
poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z
przyjmowaniem na studia na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia.";
3) w art. 275:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. zachowują moc art. 24, 117a, 121 i 122 ustawy
wymienionej w art. 276 pkt 2 oraz art. 22 i 66a ustawy wymienionej w art. 276 pkt 3.
2. Do dnia 31 sierpnia 2006 r. zachowują moc art. 75-117, 118, 119 i 124-139 ustawy
wymienionej w art. 276 pkt 2 oraz art. 49-66 i 67-70 ustawy wymienionej w art. 276 Pkt
3.",
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:
"2a. Od dnia 1 września 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. pracownicy publicznej uczelni
zawodowej mają prawo do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz
nagród specjalnych na dotychczasowych zasadach.
2b. Za lata 2005 i 2006 pracownicy uczelni publicznych otrzymują dodatkowe
wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia
1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
budŜetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.1)).
2c. Do dnia 31 grudnia 2006 r.:
1) uczelnia moŜe uzyskiwać środki finansowe z budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego lub ich związków;
2) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyŜszego ustala i przyznaje:
a) Akademii Obrony Narodowej, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 248,
b) Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, o której mowa w ustawie
wymienionej wart. 249,
c) Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, o której mowa w ustawie
wymienionej w art. 250
- dotację na działalność dydaktyczną na kształcenie osób cywilnych, uwzględniając
wysokość dotacji oraz jej udział w kosztach kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego, a takŜe moŜe przyznawać dotacje, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2;
3) uczelnia publiczna, która w dniu wejścia w Ŝycie ustawy działała na podstawie ustawy
wymienionej w art. 276 pkt 3, otrzymuje z budŜetu państwa środki, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 6 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2;
4) uczelnia niepubliczna moŜe otrzymać z budŜetu państwa środki, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt la, 2 i 6 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2.";
4) w art. 277 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1) art. 94, 151, 155 oraz 157 wchodzą w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2007 r.;
2) art. 107-150 i 152-154, 156 oraz 158 wchodzą w Ŝycie z dniem 1 września 2006 r:;".

Art. 2.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2)) w art. 21 w ust. 1 pkt 39 otrzymuje brzmienie:
"39) stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane
na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz inne stypendia naukowe i za
wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa
WyŜszego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,".
Art. 3.
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, ma zastosowanie takŜe do dochodów uzyskanych od dnia 1 września 2005 r. do
dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy.
Art. 4.
Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z
1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199,
poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 243.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr
22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr
122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr
74, poz. 784, _. Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr
110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr
25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141,
poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z
2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844,
Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz.
1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004
r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163,
Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 1§2, poz. 1691,
Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781 oraz z 2005 r. Nr 25, poz.
202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852,
Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i
1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538.

