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OPINIA PRAWNA 

 

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 2 ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 Nr 84 poz. 455 ze z m.), 

który wejdzie w życie w dniu 1 października 2011 r.: 

„ Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz w roku akademickim 

2011/2012: 

1) studiujący bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów nie wnoszą opłat, 

o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów;  

2) wnoszący opłaty za kształcenie wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach do końca okresu 

studiów przewidzianego w programie i planie studiów.”  

 

Regulacja ta wynika z faktu, że nowe przepisy o zasadach studiowania - wprowadzone wyżej 

opisaną ustawą z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw - ograniczą (od 1 października 2012 r.) możliwość bezpłatnego studiowania 

na więcej niż jednym kierunku. Od tego dnia każdy student lub absolwent pierwszego kierunku 

studiów stacjonarnych w uczelni publicznej będzie miał prawo podjąć studia na drugim kierunku 

studiów stacjonarnych na uczelni publicznej bez wnoszenia opłat przez jeden rok. Kontynuować naukę 

bez wnoszenia opłat w kolejnym roku studiów będą mogli jednak tylko studenci pobierający 

stypendium rektora. W praktyce oznacza to, że tylko 10 proc. najlepszych studentów będzie mogło 

kształcić się bezpłatnie na więcej niż jednym kierunku.  

Jednak z mocy przepisu przejściowego jakim jest opisany wyżej art. 29 cyt. ustawy osoby 

przyjęte na studia przed 1 października 2011 r. oraz w roku akademickim 2011/2012 studiujący bez 

opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów zachowują to uprawnienie do końca 

okresu nauki. Innymi słowy podjęcie przez studenta w roku akademickim 2011/2012 nieodpłatnych 

studiów na drugim kierunku ( a zatem sytuacja w której student co najmniej począwszy od roku 

akademickiego 2011/2012 studiuje jednocześnie dwa kierunki) powoduje, że osoba taka zachowuje 

prawo do dalszego bezpłatnego kształcenia na tym drugim kierunku studiów, aż do końca okresu 

takich studiów przewidzianego w programie i planie studiów (tej daty nie należy utożsamiać  

z rzeczywistą datą ukończenia przez daną osobę studiów, może ona być bowiem późniejsza 

w stosunku do daty ukończenia studiów przewidzianej w programie i planie studiów, np. z powodu 

korzystania w planowym okresie studiów z urlopu dziekańskiego lub w przypadku powtarzania 

semestru lub roku studiów). 


