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 Szanowna Pani Minister  

 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa wiele skarg, których przedmiotem jest 

kwestia wysokości opłat pobieranych przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji na 

studia. Wskazany problem jest obecnie analizowany w Biurze Rzecznika Praw 

Obywatelskich i w związku z tym uprzejmie proszę Panią Minister o zajęcie 

stanowiska w przedstawionej sprawie. 

W ocenie wielu skarżących kwoty pobierane przez uczelnie w trakcie postępowania 

kwalifikacyjnego są za wysokie, biorąc pod uwagę sytuację materialną niektórych 

aplikujących. Skarżący uważają, że koszty rekrutacji są niewspółmiernie wysokie do ich 

przychodów oraz kosztów utrzymania, w szczególności w przypadku, kiedy student składa 

aplikację na kilka uczelni lub na kilka kierunków studiów. Skarżący zwracają także uwagę 

na to, iż brak jest możliwości miarkowania wysokości opłat rekrutacyjnych w zależności od 

sytuacji życiowej danej osoby, nie ma przewidzianych żadnych ustawowych ulg czy 

zwolnień.  

Analizując skargi oraz regulacje prawne w nich kwestionowane, Rzecznik zwrócił 

uwagę, że rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2015 r. 

Warszawa, dnia 1 września 2015 r.  

 

Pani  

Lena Kolarska-Bobińska 

Minister Nauki i Szkolnictwa 
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w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia 

w uczelni wyższej na rok akademicki 2015/2016 (Dz. U. z 2015 r., poz. 712) reguluje 

wyłącznie maksymalne stawki, jakie mogą pobierać uczelnie oraz różnicuje te kwoty  

w zależności od tego, czy postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dodatkowe sprawdziany. 

Rzecznik dostrzega jednak, że uczelnie wyższe decydują się w większości na pobieranie 

najwyższych możliwych kwot, a władze uczelni często nie uzasadniają tych decyzji.  

W szczególności istnieją wątpliwości, czy uczelnie faktycznie dokonują szczegółowej 

analizy kosztów planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania 

czynności związanych z przyjmowaniem na studia na danym kierunku i określonym 

poziomie kształcenia, do czego zobowiązuje je art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), a w efekcie 

czy same opłaty odpowiadają rzeczywistym kosztom rekrutacji.  

 Rzecznik poddał również analizie uzasadnienie Ministerstwa do powyższego 

rozporządzenia. Zgodnie z jego treścią, Minister wyznaczając maksymalną wysokość opłat 

wziął pod uwagę sytuację materialną polskich rodzin oraz prognozowany na rok 2014 

wzrost cen i towarów konsumpcyjnych, w związku z czym opłaty na rok 2015/2016 są 

identyczne jak w rozporządzeniu wydanym na rok poprzedni. W ocenie Rzecznika 

brakuje jednak konkretnych statystyk i danych, w których miałoby oparcie 

wyznaczenie takich właśnie  maksymalnych kwot rekrutacyjnych. 

Mając na uwagę powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1648), 

zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do opisanej sprawy. 

 

      Z poważaniem  

Podpis na oryginale 


