
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 51. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 marca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej 

W październiku 2011 r. weszła w życie reforma szkolnictwa wyższego, zgodnie z którą wprowadzono 

opłatę za drugi kierunek studiów. Na mocy przyjętych zmian zwolnieni z ponoszenia kosztów za drugi fakul-

tet są jedynie ci studenci, którzy spełniają przesłanki do otrzymania stypendium rektora, czyli 10% ogółu 

studentów na danym kierunku studiów. 
Wprowadzone przepisy w sposób niejasny rozstrzygają zasady odpłatności za drugi kierunek. Niepewność 

wśród zainteresowanych wywołuje w szczególności kwestia naliczania opłaty dopiero po pierwszym roku 

studiów. Przyjęte uregulowania powodują, że student, który rozważa możliwość podjęcia nauki na kolejnym 
kierunku studiów, nie może liczyć na gwarancję co do możliwości jej nieodpłatnego kontynuowania. Co wię-

cej, osoby, które nie spełnią przesłanek uprawniających je do otrzymania stypendium rektora po pierwszym 

roku studiów, będą musiały zwrócić koszty za przebytą edukację. Istotną ideą zdaje się zatem zmiana zasad 
odpłatności poprzez określenie z góry okoliczności, które będą rozstrzygać o konieczności uiszczenia opłaty 

za drugi kierunek już w chwili jego podjęcia, a nie po ukończeniu pierwszego roku studiów. 

Pragnę podkreślić, że problem uiszczania opłaty za drugi fakultet spotkał się z negatywnymi opiniami 

środowisk studenckich. Podnoszone są głosy, że przyjęte uregulowania w sposób istotny ograniczają zasadę 
swobodnego dostępu do edukacji. Należy bowiem uznać, że państwo powinno zapewnić prawo do bezpłatnej 

nauki. Ponadto studenci stoją na stanowisku, że przyjęte przez ministerstwo kryteria są nieprecyzyjne oraz 

powodują powstawanie istotnych dysproporcji. Niezbędne wydaje się przeto rozszerzenie katalogu ustawo-
wych przesłanek, które uprawniają studentów do bezpłatnej edukacji na drugim fakultecie.  

Sporne zagadnienie stanowi także sposób ustalania wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na 

drugim kierunku studiów. Wypada wskazać, że w świetle obowiązujących przepisów określenie czesnego 

pozostawiono uczelni, co nierzadko rodzi tendencję do jego nieuzasadnionego zawyżania. 
Dlatego też w mojej ocenie zasadne wydaje się zweryfikowanie funkcjonujących rozwiązań pod kątem 

problemów poruszonych w niniejszym oświadczeniu, o co proszę Panią Minister. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 




