
Projekt, 16.03.2010 r. 
 

 

ROZPORZĄDZENIE 

             MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WY śSZEGO 1) 

 

z dnia ………………………….. 2010 r. 

 
w sprawie maksymalnej wysoko ści opłat za post ępowanie zwi ązane 

z przyj ęciem na studia w roku akademickim 2010/2011 

 
Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. 
U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.2))  zarządza się, co następuje: 
 

 § 1. Maksymalna wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w 
roku akademickim 2010/2011 wynosi: 

 

1) 150 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które 
postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych, oraz na 
kierunki: architektura i urbanistyka oraz architektura wnętrz;  

 

2) 100 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które 
postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany sprawności fizycznej; 

 

3) 85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na pozostałe kierunki studiów. 

 

 § 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER  
NAUKI I SZKOLNICTWA WY śSZEGO 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1) Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyŜsze, 
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (Dz. U. Nr 216, poz. 
1596). 
 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708  
i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 
1238 i 1240, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 202, poz. 1553, 
Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278. 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upowaŜnienia zawartego w art. 98 ust. 2 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,  
z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw szkolnictwa wyŜszego ustala na rok 
akademicki, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość opłaty za postępowanie 
związane z przyjęciem na studia. 

W projekcie zachowano maksymalne wysokości opłat określone dla roku akademickiego 
2009/2010, które zostały ustalone przy uwzględnieniu kosztów rekrutacji w uczelniach. Z uwagi 
na duŜe zróŜnicowanie kosztów procesu naboru na ten sam kierunek studiów w róŜnych 
uczelniach, dokonano uśrednienia wielkości maksymalnych opłat. 

Biorąc pod uwagę sytuację materialną polskich rodzin oraz prognozowany na 2010 r. 
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (1,0%), proponuje się 
wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku 2010 określić na poziomie z roku 2009. W roku 
akademickim 2009/2010 obowiązywało w tym zakresie rozporządzenie Ministra Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za 
postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2009/2010 (Dz. U. Nr 72, 
poz. 624). W stosunku do dotychczasowej regulacji nie proponuje się zmian. Z kalkulacji 
kosztów postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonej przez uczelnie wynika, Ŝe określone w 
rozporządzeniu maksymalne wysokości opłat ustalono prawidłowo, zaś w gestii rektora 
pozostaje ustalenie opłaty odpowiadającej realnym kosztom rekrutacji na dany kierunek i 
poziom studiów. Władze uczelni, zgodnie z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyŜszym, 
zobowiązane są do szczegółowej analizy kosztów czynności związanych z rekrutacją i takiego 
określenia opłaty, aby zapewniła ich pokrycie. 

Ustalenie ostatecznej opłaty, dostosowanej do faktycznych kosztów związanych z 
rekrutacją na poszczególne kierunki i poziomy studiów, pozostaje w kompetencji kaŜdej 
uczelni. W przypadku, gdy proponowana w rozporządzeniu maksymalna opłata jest wyŜsza od 
realnych kosztów postępowania rekrutacyjnego, w gestii rektora – zgodnie z art. 98 ust. 2a cyt. 
ustawy - pozostaje ustalenie opłaty odpowiadającej przewidywanym kosztom rekrutacji na dany 
kierunek studiów. JednakŜe proponowane w rozporządzeniu wysokości opłat stanowią górną, 
nieprzekraczalną granicę opłat ustalanych przez poszczególne uczelnie. 
 
 Projekt rozporządzenia nie zawiera norm krajowych w rozumieniu rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w 
związku z czym nie podlega obowiązkowi notyfikacji. 
 

Opinia o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej 
Projektowane rozporządzenie stanowi wyłączną domenę prawa krajowego i nie jest 

objęte zakresem prawa Unii Europejskiej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozpo rządzenie. 
Projektowane rozporządzenie oddziałuje na sytuację ekonomiczną osób zainteresowanych 
podjęciem studiów w uczelni publicznej, w szczególności obecnych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych. Pośrednio projekt oddziałuje równieŜ na sytuację 
ekonomiczną osób finansujących naukę przyszłych studentów uczelni publicznych,  
tj. przede wszystkim ich rodziców i opiekunów prawnych. 

 
2. Konsultacje społeczne. 
Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania: Radzie Młodych Naukowców, 
Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 
NiezaleŜnemu Zrzeszeniu Studentów, Zrzeszeniu Studentów Polskich, NSZZ „Solidarność”, 
Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Polskiej Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan, Konfederacji Pracodawców Polskich, Business Centre Club, Radzie 
Szkolnictwa WyŜszego i Nauki ZNP, Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, Forum 
Związków Zawodowych, Związkowi Rzemiosła Polskiego oraz Radzie Działalności PoŜytku 
Publicznego. 

Ponadto projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji: Rady Głównej 
Szkolnictwa WyŜszego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Konferencji Episkopatu Polski, 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół 
Polskich. 

Projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa WyŜszego - w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1414, z późn. zm.). 
 
3. Wpływ projektowanego rozporz ądzenia na sektor finansów publicznych, w tym na 
bud Ŝet państwa i bud Ŝety jednostek samorz ądu terytorialnego. 
Wejście w Ŝycie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków dla 
budŜetu państwa oraz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego. 
 
4. Wpływ projektowanego rozporz ądzenia na rynek pracy. 
Wejście w Ŝycie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 
 
5. Wpływ projektowanego rozporz ądzenia  na konkurencyjno ść wewnętrzną i zewnętrzną 
gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsi ębiorstw. 
Wejście w Ŝycie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i 
zewnętrzną gospodarki. 
 
6. Wpływ projektowanego rozporz ądzenia na sytuacj ę i rozwój regionalny. 
Wejście w Ŝycie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 


