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Szanowny Panie Rzeczniku, 

odpowiadając na pismo znak VII.7033.43.2019.AMB z 20 listopada 2020 r. w sprawie art. 93 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 85 , z późn. zm.) regulującego okres przysługiwania świadczeń dla studentów na 

studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich, 

nie dłuższy niż 6 lat, uprzejmie informuję, że aktualne pozostaje stanowisko przedstawione  

w tym zakresie pismem z 6 grudnia 2010 r. znak DSW.WSS.051.4.2019.AŚL. 

Jednocześnie informuję, że obecnie w resorcie szkolnictwa wyższego i nauki przygotowywana 

jest nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w ramach której planuje się 

zmianę omawianego artykułu z uwzględnieniem uwag Rzecznika Praw Obywatelskich, a także 

postulatów środowiska akademickiego, w szczególności reprezentantów środowiska uczelni 

medycznych. 

Wypracowywana obecnie koncepcja zakłada zróżnicowanie okresu przysługiwania świadczeń  

w zależności od długości trwania studiów na poszczególnych poziomach kształcenia (tj. na 

studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich), 

uwzględniając także przypadki, gdy kształcenie trwa 11 lub 12 semestrów (np. na kierunkach 

medycznych).  

W mojej ocenie, precyzyjne wskazanie okresu przyznawania świadczeń na poszczególnych 

poziomach studiów (tj. na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych 

studiach magisterskich), spójnego z długością trwania kształcenia na tych studiach, 

wyeliminuje wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące równego dostępu 

studentów do wsparcia z systemu świadczeń dla studentów.   
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Warto także nadmienić, że w związku ze szczególnymi okolicznościami związanymi  

z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, w tym przede wszystkim znaczącym 

ograniczeniem funkcjonowania pracodawców w początkowym okresie pandemii, wskutek 

którego wiele rodzin znalazło się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, wyłączono mocą 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z późn. zm.) stosowanie art. 

93 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie stypendium 

socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w drugim semestrze roku 

akademickiego 2019/2020. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe było wsparcie większej grupy 

studentów potrzebujących pomocy finansowej w okresie największych obostrzeń 

spowodowanych wprowadzonym stanem epidemii. 

 

Przemysław Czarnek 

Minister Edukacji i Nauki 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


