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- odpowiedni dobór materiałów dydaktycznych (pod-
ręczniki wiodące i uzupełniające, teksty źródłowe, tek-
sty specjalistyczne, prasa obcojęzyczna, materiały au-
diowizualne, wykorzystanie mediów: radio, TV, inter-
net); 

- wdrażanie do samodzielnej pracy nad językiem w celu 
uzyskania, w miarę potrzeb i możliwości studentów, 

międzynarodowych certyfikatów znajomości języka. 
 
Niniejsze założenia zostały przygotowane przez lektorów SNJO 
UZ w oparciu o Curriculum opracowane przez lektorów języka 
niemieckiego polskich uczelni, wydane w roku 2000 przez 
Instytut Goethego w Warszawie.  

Jolanta Pacewicz-Johansson 

 

D I A R I U S Z  P R A W N I C Z Y  
 Od 1 kwietnia 2003 r. obowiązuje rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie utworze-
nia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i zniesienia 
Komitetu Badań Naukowych. Ministerstwo Nauki i In-
formatyzacji utworzono w drodze przekształcenia do-
tychczasowego urzędu Komitetu Badań Naukowych, 
który został zniesiony (Dz.U.03.51.443).  
 Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 27 

lutego 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku 
dochodowego od osób fizycznych od niektórych do-
chodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup 
płatników z obowiązku pobrania podatku. Zgodnie 
z rozporządzeniem zarządza się zaniechania poboru 
podatku dochodowego od dochodów z tytułu diet i in-
nych należności związanych z podróżą służbową, jeżeli 
świadczenia zostały otrzymane przez osobę fizyczną nie 
będącą pracownikiem w rozumieniu ustawy z dn. 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz zostały one poniesione: 
 w celu osiągnięcia przychodów, 
 w celu realizacji zadań organizacyjnych i jednostek 
organizacyjnych działających na podstawie odrębnych 
ustaw lub, 
 przez organy (urzędy) władzy lub administracji pań-
stwowej albo samorządowej oraz jednostki organiza-
cyjne im podległe lub przez nie nadzorowane lub, 
 przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których 
mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodo-
wym, w związku z wykonywaniem tych funkcji. 

W granicach określonych powyżej zwolnienie z podat-
ku może mieć zastosowanie również do studentów 
i uczestników studiów doktoranckich. 

 Rozporządzenie MENiS z dn. 26 marca 2003 r. w spra-
wie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszo-
nej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia 
wyższe w roku akademickim 2003/2004, rozporządze-
nie zamieszczone na stronach internetowych 
www.menis.gov.pl zostało skierowane do druku 
w Dzienniku Ustaw. Osoby ubiegające się o przyjęcie na 
kierunki studiów, na których postępowanie kwalifika-
cyjne obejmuje testy dotyczące szczególnych kwalifika-
cji stawianych kandydatom, będą płacić 80 zł. Osoby 
ubiegające się o przyjęcie na studia na pozostałych kie-
runkach płacą 76 zł. 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 

2003 r. w sprawie działań podejmowanych przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na podstawie § 38 
rozporządzenia PARP może udzielić dotacji: 
 organowi prowadzącemu szkołę, zakład kształcenia 

nauczycieli, placówkę doskonalenia nauczycieli lub 
inną placówkę działającą w systemie oświaty, 

 szkole wyższej, 

 innej osobie prawnej, która zgodnie ze statutem 
prowadzi działalność szkoleniową oraz nie działa 
w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na ce-
le statutowe - dotacji przeznaczonej na finansowanie 
części kosztów organizowanego przez ten podmiot 
szkolenia małych przedsiębiorców lub pracowni-
ków skierowanych przez małych przedsiębiorców. 
Dotacja może być udzielona na finansowanie orga-
nizacji szkolenia, które ma miejsce w całości na tery-
torium kraju z zakresu: 
o zarządzania przedsiębiorstwem i jego zasobami, 
o przepisów prawnych związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej w szczególności 
w Polsce i w Unii Europejskiej, 

o zastosowanie technik informatycznych lub no-
wych technologii w przedsiębiorstwie, 

o marketingu, 
o finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, 
o warunków prowadzenia działalności gospodar-

czej na rynkach zagranicznych. 
Szczegółowe zasady oraz tryb ubiegania się o przyzna-
nie dotacji szkoleniowej określone zostały w powyż-
szym rozporządzeniu (Dz. U. 03.39.336), dodatkowe in-
formacje można uzyskać na stronie internetowej 
www.parp.gov.pl. 
 Izba Finansowa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

podjęła 24 marca 2003 r. dwie uchwały dotyczące po-
datku od nieruchomości wynajętej m.in. przez uczelnie 
wyższą najemcy, który prowadzi działalność gospodar-
czą. Uczelnie wyższe oddające nieruchomość w najem 
przedsiębiorcy na działalność gospodarczą nie miały 
obowiązku płacenia w związku z tym podatku od nie-
ruchomości. Uczelnie, które zapłaciły podatek, na pod-
stawie uchwał będą mogły ubiegać się o jego zwrot jako 
nadpłaty. Podatek od nieruchomości nie jest związany 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, lecz jest po-
datkiem od posiadanego majątku (sygn. FPK 8/02, sy-
gn. FPK 9/02). Orzeczenia są dostępne na stronach in-
ternetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego 
www.nsa.gov.pl. 
 Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej 27 

lutego 2003 r. podjęły decyzję, która wprowadza uła-
twienia dla beneficjentów programu edukacyjnego So-
krates. Polegają one na możliwości zaliczania niektó-
rych ponoszonych przez nich nakładów osobowych i in-
frastrukturalnych w poczet ich udziałów w finansowa-
niu odnośnych projektów programu (Dz.U.UE nr L69 
z 13.03, s. 6).  

 
Magdalena Sobczak-Lorens, 

Dział Organizacyjno-Prawny 




