
4) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. 1. Rada jednostki organizacyjnej, po zapo-
znaniu si´ z rozprawà habilitacyjnà oraz
opiniami recenzentów, podejmuje
uchwa∏´ w sprawie dopuszczenia do ko-
lokwium habilitacyjnego.

2. Uchwa∏a, o której mowa w ust. 1, nie-
zw∏ocznie po podj´ciu jest przesy∏ana do
recenzentów powo∏anych w tym przewo-
dzie habilitacyjnym wraz z informacjà
o terminie posiedzenia rady jednostki, na
którym ma odbyç si´ kolokwium habilita-
cyjne oraz zostaç wyg∏oszony wyk∏ad ha-
bilitacyjny.”;

5) w § 16 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Kolokwium habilitacyjne mo˝e zostaç prze-
prowadzone, jeÊli w posiedzeniu rady jed-
nostki organizacyjnej uczestniczy przynaj-
mniej trzech spoÊród recenzentów powo∏a-
nych w tym przewodzie.”; 

6) po § 17 dodaje si´ § 17a w brzmieniu: 

„§ 17a. 1. Kolokwium habilitacyjne i wyk∏ad habi-
litacyjny sà protoko∏owane.

2. Protoko∏y z kolokwium habilitacyjnego
i wyk∏adu habilitacyjnego wraz z uchwa-
∏ami, o których mowa w art. 18 ust. 2
pkt 4 i 5 ustawy, rada jednostki organi-
zacyjnej przesy∏a niezw∏ocznie Central-
nej Komisji.”;

7) po § 20 dodaje si´ § 20a w brzmieniu: 

„§ 20a. 1. Rada jednostki organizacyjnej, na pod-
stawie dokumentów, o których mowa
w § 20 ust. 1, podejmuje uchwa∏y, o któ-
rych mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 i 2 usta-
wy, oraz wyst´puje z wnioskiem do Cen-
tralnej Komisji o powo∏anie przez nià re-
cenzentów. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1,
do∏àcza si´ uchwa∏´ w sprawie wszcz´-
cia post´powania o nadanie tytu∏u pro-
fesora i uchwa∏´ w sprawie wyznacze-
nia recenzentów oraz po jednym eg-
zemplarzu dokumentów, o których mo-
wa w § 20 ust. 1. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej, po
otrzymaniu z Centralnej Komisji powia-
domienia o powo∏aniu dwóch recenzen-
tów, niezw∏ocznie zleca opracowanie re-
cenzji wszystkim recenzentom powo∏a-
nym w post´powaniu.“;

8) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za wydanie orygina∏u wraz z odpisem, odpisu
w j´zyku obcym albo duplikatu dyplomu po-
biera si´ op∏at´ w wysokoÊci równej wysoko-
Êci poniesionych kosztów, nie wy˝szej jednak
ni˝ dwukrotnoÊç kwoty za wydanie dyplomu
ukoƒczenia studiów, okreÊlonej w przepisach
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji i Nauki: M. Seweryƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 grudnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwolnieƒ od podatku akcyzowego

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy
z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160,
poz. 1341)  zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnieƒ od podatku ak-
cyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, z póên. zm.2)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

———————
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1875 i Nr 248, poz. 2492 oraz
z 2005 r. Nr 11, poz. 78, Nr 96, poz. 812, Nr 103, poz. 863,
Nr 106, poz. 895, Nr 132, poz. 1113 i Nr 177, poz. 1470.



1) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Miesi´czne zestawienie oÊwiadczeƒ, o któ-
rym mowa w § 7 ust. 4 pkt 7 i ust. 5 pkt 4,
§ 8 ust. 4 pkt 7 i ust. 6 pkt 4, § 10 ust. 4
pkt 7 i ust. 5 pkt 4, § 11 ust. 3 pkt 6, § 14
ust. 2b pkt 6, § 15 ust. 4 pkt 8 i ust. 5 pkt 6
i § 16 ust. 4 pkt 7 i ust. 5 pkt 6, powinno za-
wieraç:

1) nazw´ oraz adres siedziby lub miejsca
zamieszkania podmiotu sk∏adajàcego
oÊwiadczenie;

2) iloÊç i rodzaj oraz przeznaczenie wyro-
bów, których dotyczy oÊwiadczenie;

3) dat´ z∏o˝enia oÊwiadczenia;

4) nazw´ oraz adres siedziby lub miejsca
zamieszkania podmiotu sk∏adajàcego ze-
stawienie;

5) dat´ sporzàdzenia zestawienia oraz pod-
pis osoby sk∏adajàcej zestawienie.”;

2) w § 7 w ust. 4 dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) prowadzàcy sk∏ad podatkowy oraz uprawnio-
ny nabywca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
przeka˝e do w∏aÊciwego naczelnika urz´du cel-
nego, w terminie do 25 dnia miesiàca nast´pu-
jàcego po miesiàcu, w którym powsta∏ obo-
wiàzek podatkowy, miesi´czne zestawienia
otrzymanych oÊwiadczeƒ; oÊwiadczenia za-
wierajàce informacje, o których mowa w ust. 6
i 7, b´dà dost´pne u podatnika w celu kontro-
li.”;

3) w § 8 w ust. 4 dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) prowadzàcy sk∏ad podatkowy oraz uprawnio-
ny nabywca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
przeka˝e do w∏aÊciwego naczelnika urz´du cel-
nego, w terminie do 25 dnia miesiàca nast´pu-
jàcego po miesiàcu, w którym powsta∏ obo-
wiàzek podatkowy, miesi´czne zestawienia
otrzymanych oÊwiadczeƒ; oÊwiadczenia za-
wierajàce informacje, o których mowa w ust. 7
i 8, b´dà dost´pne u podatnika w celu kontro-
li.”;

4) w § 10 w ust. 4 dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) prowadzàcy sk∏ad podatkowy oraz uprawnio-
ny nabywca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
przeka˝e do w∏aÊciwego naczelnika urz´du cel-
nego, w terminie do 25 dnia miesiàca nast´pu-
jàcego po miesiàcu, w którym powsta∏ obo-
wiàzek podatkowy, miesi´czne zestawienia
otrzymanych oÊwiadczeƒ; oÊwiadczenia za-
wierajàce informacje, o których mowa
w ust. 6, b´dà dost´pne u podatnika w celu
kontroli.”;

5) w § 16 w ust. 4 dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) prowadzàcy sk∏ad podatkowy oraz uprawnio-
ny nabywca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
przeka˝e do w∏aÊciwego naczelnika urz´du cel-
nego, w terminie do 25 dnia miesiàca nast´pu-
jàcego po miesiàcu, w którym powsta∏ obo-
wiàzek podatkowy, miesi´czne zestawienia
otrzymanych oÊwiadczeƒ; oÊwiadczenia za-
wierajàce informacje, o których mowa
w ust. 8, b´dà dost´pne u podatnika w celu
kontroli.”;

6) w § 18:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) wprowadzany do obrotu handlowego w po-
staci alkoholu etylowego ca∏kowicie ska˝o-
nego Êrodkami dopuszczonymi do ska˝ania
alkoholu etylowego na podstawie rozporzà-
dzenia Komisji nr 3199/93/WE z dnia 22 li-
stopada 1993 r. w sprawie wzajemnego
uznawania procedur ca∏kowitego ska˝enia
alkoholu etylowego do celów zwolnienia
z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288
z 23.11.1993; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 09, t. 1, str. 249, z póên.
zm.);

2) ska˝ony Êrodkami dopuszczonymi do ska˝e-
nia alkoholu etylowego na podstawie prze-
pisów odr´bnych wydanych na podstawie
ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie al-
koholu etylowego oraz wytwarzaniu wyro-
bów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353,
z 2002 r. Nr 166, poz. 1362 oraz z 2004 r.
Nr 29, poz. 257 i Nr 173, poz. 1808) i wyko-
rzystywany do wytwarzania produktów nie-
przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do sprze-
da˝y w opakowaniach jednostkowych o po-
jemnoÊci do 1 litra alkoholu etylowego ca∏-
kowicie ska˝onego Êrodkami dopuszczony-
mi do ska˝ania alkoholu etylowego na
podstawie rozporzàdzenia Komisji
nr 3199/93/WE.”;

7) w § 22b w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) numer biletu lub numer karty pok∏adowej na-
bywcy, a w przypadku sprzeda˝y napojów al-
koholowych i wyrobów tytoniowych cz∏onkom
za∏óg, numer dokumentu identyfikujàcego na-
bywc´ jako cz∏onka za∏ogi;”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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