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Skierowane do Pani Minister w Sejmie pytanie w sprawach bieżących dotyczące 

niezgodnego z prawem pobierania od studentów opłat za świadczone usługi edukacyjne 

i związane z nimi działania administracji uczelnianych przez niektóre szkoły wyższe oraz 

pojawiające się publikacje prasowe na ten temat, skłaniają mnie do podzielenia się kilkoma 

uwagami związanymi z rozpatrywanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich skargami. 

Do Rzecznika docierają skargi od studentów, iż uczelnie domagają się wniesienia 

opłat niezwiązanych ze świadczonymi usługami edukacyjnymi. Dotyczy to np. żądania 

wniesienia opłaty za kolejny semestr nauki od studentów, którzy zrezygnowali z nauki 

w danej uczelni. Od wniesienia tej opłaty uzależnione jest wydanie dokumentów studenta 

(świadectwo maturalne). Do mojego Biura trafiają także skargi na pobieranie opłat za 

powtarzanie zajęć. 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

572) w art. 99 ust. 1 pkt 2 dopuszcza pobieranie opłat za powtarzanie określonych zajęć na 

studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu 

niezadowalających wyników w nauce. Użyty w przepisie termin „określonych" jest, jak 

wynika z wpływających skarg, interpretowany przez uczelnie bardzo szeroko. 

Z satysfakcją mogę także poinformować o przypadku, gdy po interwencji Rzecznika 

Praw Obywatelskich, studentowi skreślonemu decyzją władz uczelni z listy studentów 

w związku z niezaliczeniem określonego etapu nauki, któremu naliczono opłaty za czas 
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studiów których już nie odbywał, zwrócono wniesione opłaty. Ich uiszczenie warunkowało, 

jak w przypadku wskazanym wyżej, zwrot dokumentów osobistych. Z pewnościąjednak do 

wiadomości Rzecznika docierają tylko niektóre sprawy związane z takimi naruszeniami 

praw studenta. 

Wyrażam przekonanie, iż podejmowane przez Panią Minister działania na rzecz 

wyeliminowania przypadków pobierania od studentów nienależnych opłat przez szkoły 

wyższe przyniosą oczekiwane rezultaty. 

Uwzględniając napływające nadal do Rzecznika skargi dotyczące naruszeń ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym poprzez pobieranie nienależnych opłat za świadczone usługi 

edukacyjne, działając w oparciu o art. 13 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam 

się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o poinformowanie o podejmowanych 

działaniach na rzecz przestrzegania przepisów ustawy we wskazanym wyżej zakresie. 


