
 

Projekt z dnia 10 grudnia 2014 r. 

U S T AWA  

z dnia ………………….. 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1)) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu: 

„Art. 42a. 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego, może ustanowić, w drodze uchwały, rządowy program mający 

na celu udzielanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z  kształceniem  

w zagranicznych ośrodkach akademickich. 

2. Uczestnikami programu, o którym mowa w ust. 1, mogą być: 

1) absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż 

w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w programie, 

2) studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich  

– nieposiadający tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego i zostali 

zakwalifikowani na studia magisterskie w jednej z zagranicznych uczelni, określonych 

w programie. 

3. Pomoc finansowa udzielana w ramach programu, o którym mowa w ust. 1, może 

obejmować środki na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, 

utrzymania, przejazdu oraz ubezpieczeń. 

4. Środki na pomoc finansową są przekazywane z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. 

5. W przypadku ustanowienia programu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady jego realizacji, w szczególności: 

1) warunki uczestnictwa w programie, 

2) zasady i  tryb udzielania pomocy finansowej oraz formę i szczegółowy zakres tej 

pomocy, 

3) przypadki, w których pomoc finansowa podlega zwrotowi  
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– uwzględniając pierwszeństwo w dostępie do programu osób posiadających wybitne 

osiągnięcia naukowe oraz możliwości budżetu państwa.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)) w art. 21 w ust. 1 po pkt 40c dodaje się pkt 40d 

w brzmieniu: 

„40d) świadczenia otrzymane w ramach programu ustanowionego na podstawie art. 42a 

ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1)) w związku z odbywaniem studiów 

w zagranicznych ośrodkach akademickich na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, 

czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdu i ubezpieczeń;”. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

                                                
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362, 596, 
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