
 
 

UNIWERSYTECKA 

KOMISJA FINANSOWA 

Uchwała nr 3 

Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich  

z dnia 21 października 2022 roku  

 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach 

niestacjonarnych 
 

Uniwersytecka Komisja Finansowa Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich wnosi  

o zmianę ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce poprzez 

dodanie do art. 80 ust. 3 po zdaniu pierwszym frazy „o więcej niż średnioroczny wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim”. 

W związku z powyższym nowe brzmienie ust. 3 będzie następujące: 

 

3. Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia na dany rok akademicki 

uczelnia nie może wprowadzać nowych opłat oraz zwiększyć wysokości ustalonych 

dla nich opłat o więcej niż publikowany przez GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu 

cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim. Nie dotyczy to 

zwiększania wysokości opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów 

oraz za korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich. 

 

Uzasadnienie: 

Uniwersytecka Komisja Finansowa KRUP zwraca uwagę na to, że obowiązująca obecnie 

regulacja była przygotowywana w momencie, gdy w Polsce miała miejsce deflacja – w roku 

2016 średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosił minus 

0,6%, za rok 2017 2,0%, a ustawa weszła w życie w sytuacji, gdy wskaźnik ten osiągał 

poziom 1,6%. Zamrożenie opłaty na cztery lata wynikające z obowiązku podania wysokości 

czesnego przed ogłoszeniem rekrutacji (art. 80 ust. 2 ustawy) z równoczesnym obostrzeniem,  

iż wysokość opłat za usługi edukacyjne nie może przekraczać kosztów niezbędnych do 

utworzenia i prowadzenia studiów oraz przygotowania i wdrażania strategii uczelni (art. 80 

ust. 1 ustawy) powoduje, iż w obecnych warunkach gospodarczych opłaty na studiach 

niestacjonarnych często nie pokrywają kosztów kształcenia, co pogarsza i tak trudną sytuację 

finansową uczeni. Odwołanie się do z góry ustalonego wskaźnika nie pozwoli na 

manipulowanie ceną, tak jak to uzasadniano wprowadzając przywołane zapisy ustawy. 

 


