I N S T R U K C J A

wypełniania OŚWIADCZENIA STUDENTA o spełnianiu warunków do podjęcia
i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat
oraz ZASADY ODPŁATNOŚCI za kształcenie na studiach stacjonarnych
Od roku akademickiego 2011/2012 na studentów studiów stacjonarnych został nałożony
obowiązek składania oświadczeń o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania
studiów bez wnoszenia opłat.

PODSTAWA PRAWNA
• Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym - art. 170a ust. 9 (tekst jednolity
- Dz. U. 2012 poz. 572).
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie wzoru oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania
studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (Dz. U. 2011 Nr 207,
poz. 1235).
• Uchwała Nr 35/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia
30 stycznia 2013 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę
Poznańską.
• Zarządzenie Nr 6 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie
wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.

KWESTIA ODPŁATNOŚCI
Odpłatność za kształcenie na studiach stacjonarnych w uczelni publicznej reguluje cytowana
wyżej ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym - PoSW.
W myśl zapisów PoSW (art. 170a ust. 1) każdy student studiów stacjonarnych w uczelni
publicznej ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć wynikających z planu
studiów i programu kształcenia, za które może uzyskać na studiach:
• pierwszego stopnia – co najmniej 180 punktów ECTS,
• studiów drugiego stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS,
• jednolitych studiów magisterskich – co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów
pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich.
Poza wyżej wymienionym limitem punktów ECTS każdy student studiów stacjonarnych
ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za
które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS (PoSW art. 170a ust. 2).
Punkty te przeznaczone są do korzystania przez studentów z dodatkowych zajęć, nieobjętych
programem studiów. Tym samym nie mogą być one wykorzystane przez studenta studiów
stacjonarnych w uczelni publicznej do powtarzania określonych zajęć z powodu
niezadowalających wyników w nauce. Uczelnia publiczna może bowiem pobierać opłaty za
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powtarzanie zajęć na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy PoSW i na podstawie umowy
zawartej ze studentem.
Uczelnia może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem
studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku
studiów w formie stacjonarnej (PoSW art. 99 ust. 1 pkt 1a).
Student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej ma
prawo podjąć studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Student,
który na pierwszym roku studiów drugiego kierunku spełnił kryteria do otrzymywania
stypendium rektora dla najlepszych studentów ma prawo do korzystania z zajęć bez
wnoszenia opłat. Uprawnienie to jest jednorazowe. Decyzję w tej kwestii podejmuje Rektor
na wniosek studenta zaopiniowany przez Dziekana. Jest on jednocześnie uprawniony do
kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat w kolejnym roku studiów. Student, który nie
spełnił tych kryteriów obowiązany jest wnieść opłaty za pierwszy rok studiów, zgodnie
z umową zawartą między uczelnią a studentem i nie jest uprawniony do bezpłatnego
kontynuowania studiów na kolejnym roku, zatem wnosi opłaty za kształcenie za drugi rok
studiów.
Powyższe oznacza, że student ma prawo podjąć studia na drugim kierunku bezpłatnie,
musi mieć jednak świadomość, że jeśli nie znajdzie się w grupie studentów
uprawnionych do stypendium rektora dla najlepszych studentów jest zobowiązany
ponieść koszty kształcenia za pierwszy rok studiów. Jednocześnie nie jest on uprawniony do
kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat w kolejnym roku studiów, więc musi również
wnieść opłaty za drugi rok studiów.
Student ma możliwość zwolnienia z opłat za kształcenie na drugim kierunku studiów
w kolejnym roku, pod warunkiem, że w poprzednim roku spełnił kryteria do otrzymywania
stypendium rektora dla najlepszych studentów.
Brak opłaty
Opłat nie wnoszą studenci:
• studiów stacjonarnych, dla których są to studia na pierwszym kierunku studiów,
• studiów stacjonarnych, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują
studia do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego,
• studiów stacjonarnych, którzy realizują zajęcia w ramach dodatkowego limitu
30 punktów ECTS,
• drugiego kierunku studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli te studia wcześniej niż
w roku akademickim 2011/2012 (lub decyzja o przyjęciu na drugi kierunek studiów
została podjęta do końca roku akademickiego 2011/2012) i nadal je kontynuują.

Zwolnienie z opłaty
Z opłat zwolnieni mogą być studenci:
• drugiego kierunku studiów w formie stacjonarnej, którzy spełnili kryteria do
otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów.
W celu zwolnienia z opłaty student składa do Rektora wniosek zaopiniowany przez Dziekana.
Zgodnie z Umową o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez
Politechnikę Poznańską student zobowiązany jest do złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty
do dnia:
• 15 listopada – w przypadku gdy pierwszy rok studiów kończy się w semestrze letnim,
• 15 kwietnia – w przypadku gdy pierwszy rok studiów kończy się w semestrze zimowym.
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Powyższe terminy stosuje się odpowiednio do wniosków dotyczących kolejnych lat studiów.
Obowiązek opłaty
Opłaty wnoszą studenci:
• drugiego kierunku studiów w formie stacjonarnej, którzy nie spełnili kryteriów do
otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów,
• kolejnego kierunku studiów w formie stacjonarnej.
Zgodnie z Umową o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez
Politechnikę Poznańską student zobowiązany jest do wniesienia opłaty za pierwszy i drugi
rok studiów do dnia:
• 15 listopada – w przypadku gdy pierwszy rok studiów kończy się w semestrze letnim,
• 15 kwietnia – w przypadku gdy pierwszy rok studiów kończy się w semestrze zimowym.
Powyższe terminy stosuje się odpowiednio do opłat dotyczących kolejnych lat studiów.

OBOWIĄZEK SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
Nie dotyczy studentów:
• studiów niestacjonarnych, którzy wnoszą opłaty za kształcenie,
• studiów stacjonarnych, którzy wnoszą opłaty za kształcenie,
• studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia wcześniej niż w roku akademickim
2011/2012 i nadal je kontynuują.
Wymienieni powyżej nie mają obowiązku wypełniania tych oświadczeń.

Dotyczy wyłącznie studentów:
• studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w uczelni publicznej, którzy
rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2011/2012 lub w latach następnych.
Student składa oświadczenie na każdym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni
publicznej, na którym studiuje bez wnoszenia opłat. Oświadczenie należy składać co roku.

JAK NALEŻY WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE?
Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych
w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat zwane dalej oświadczeniem studenta składa się
z czterech części. Student wypełnia wyłącznie jeden z czterech punktów oświadczenia
w zależności od roku studiów oraz od tego czy są to jego studia na pierwszym, czy drugim
kierunku studiów.
UWAGA!
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie, licencjackie) i studia drugiego stopnia
(magisterskie) traktowane są jako odrębne poziomy studiów. Student, który po ukończeniu
studiów pierwszego stopnia kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia do uzyskania
tytułu magistra lub równorzędnego ma prawo do kształcenia bez wnoszenia opłat (przy czym
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studia drugiego stopnia prowadzące do uzyskania tytułu magistra mogą być na innym
kierunku niż studia pierwszego stopnia).
1) punkt oświadczenia
Pierwszy punkt oświadczenia dotyczy studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów,
którzy rozpoczynają lub wznawiają studia na pierwszym kierunku bez wnoszenia opłat.
2) punkt oświadczenia
Drugi punkt oświadczenia dotyczy studentów, którzy kontynuują studia na określonym
poziomie (pierwszego albo drugiego stopnia) w Politechnice Poznańskiej na pierwszym
kierunku bez wnoszenia opłat. Dotyczy studiów rozpoczętych po 01 października w roku
akademickim 2011/2012 lub w latach następnych.
UWAGA!
W miejscu "na kierunku/kierunkach" student wpisuje nazwę kierunku, na którym studiuje,
a w polu dotyczącym punktów ECTS należy podać liczbę wykorzystanych dotychczas
punktów (tj. sumę punktów ECTS, które odpowiadają przedmiotom zaliczonym
we wszystkich poprzednich semestrach – nie należy doliczać punktów ECTS, które nie
zostały jeszcze zrealizowane, czyli z przedmiotów niezaliczonych).
3) punkt oświadczenia
Trzeci punkt oświadczenia dotyczy studentów rozpoczynających studia na drugim
kierunku bez wznoszenia opłat, którzy pierwszy kierunek rozpoczęli po 01 października
w roku akademickim 2011/2012 lub w latach następnych.
4) punkt oświadczenia
Czwarty punkt oświadczenia dotyczy absolwentów studiów drugiego stopnia albo
jednolitych studiów magisterskich rozpoczętych po 01 października w roku akademickim
2011/2012 lub w latach następnych, którzy podjęli studia na drugim kierunku.

WAŻNE INFORMACJE dotyczące drugiego i kolejnych kierunków studiów
Znowelizowana ustawa PoSW weszła w życie 01 października 2011 r. - od tego momentu
mówimy o studiach na pierwszym, drugim i kolejnym kierunku pomimo, że obowiązek
odpłatności za te studia, zgodnie z interpretacją MNiSW został przesunięty.
Komunikat z 09 lutego 2012 r. ze strony internetowej MNiSW:
„Należy zatem uznać, że student pierwszego roku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
rozpoczętych w roku akademickim 2011/2012, może podjąć od roku akademickiego
2012/2013 studia stacjonarne w uczelni publicznej na więcej niż jednym kierunku i nie wnosić
za te studia opłat do końca okresu studiów przewidzianego w programie kształcenia, o ile
decyzja w sprawie przyjęcia na te studia została podjęta do końca roku akademickiego
2011/2012”.
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Pierwsi studenci, których obowiązują opłaty za studia na drugim i kolejnym kierunku to
studenci, dla których decyzja o przyjęciu na studia została podjęta w roku akademickim
2012/2013, zatem będą to głównie studenci przyjęci w rekrutacji na studia rozpoczynające się
od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013.
Studia podjęte przed 01 października 2011 r. nie liczą się jako studia na pierwszym
kierunku. Dopiero po tej dacie mówimy o pierwszym, drugim i kolejnym kierunku studiów.
Studia wznowione po 01 października 2011 r. (które były rozpoczęte i przerwane)
są traktowane jako studia na pierwszym kierunku i wymagają wypełnienia 1 punktu
oświadczenia. Studia te wznawiane są z pełnym limitem punktów ECTS uprawniającym
do studiowania bez wnoszenia opłat (niezależnie od wcześniej uzyskanych punktów).

PRZYKŁADY
1. Student kontynuuje studia, na tym samym lub innym kierunku studiów drugiego stopnia,
po studiach pierwszego stopnia.
Wypełnia 1) punkt oświadczenia
2. Student:
a) w 2012 r. uzyskał tytuł magistra na innej uczelni (studia drugiego stopnia rozpoczęte
przed 01 października 2011 r.),
b) w lutym 2013 r. uzyskał tytuł inżyniera (studia pierwszego stopnia rozpoczęte przed
01 października 2011 r.) na kierunku realizowanym w PP,
c) obecnie jest studentem na studiach drugiego stopnia na kierunku realizowanym w PP.
Wypełnia 1) punkt oświadczenia
Zarówno studia a) jak i b) rozpoczął przed 01 października 2011 r.
3. Student:
a) od lutego 2011 r. do października 2012 r. studiował na kierunku realizowanym w PP na
studiach drugiego stopnia i został skreślony z listy studentów studiów (nie zaliczył
semestrów 1, 2 i 3),
b) w lutym 2013 r., w drodze rekrutacji, został ponownie przyjęty na studia drugiego stopnia
w PP.
Wypełnia 1) punkt oświadczenia
Studia b) zostały rozpoczęte po 01 października 2011 r.
4. Student:
a) w styczniu 2013 r. ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku realizowanym w PP
(rozpoczęte przed 01 października 2011 r.),
b) w lutym 2013 r. został przyjęty na studia drugiego stopnia na kierunku realizowanym
w PP,
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c) jednocześnie kontynuuje studia (rozpoczęte po 01 października 2011 r.) na drugim
kierunku studiów pierwszego stopnia, realizowane w PP lub w innej uczelni.
Wypełnia oświadczenia osobno dla każdego kierunku:
punkt 1) w przypadku b)
punkt 2) w przypadku c)
Zarówno studia b) jak i c) są traktowane jako studia na pierwszym kierunku studiów, ale na
różnych poziomach.
5. Student:
a) w styczniu 2013 r. ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku realizowanym w PP
(rozpoczęte przed 01 października 2011 r.),
b) w lutym 2013 r. został przyjęty na studia drugiego stopnia na kierunku realizowanym
w PP,
c) w lutym 2013 r. został również przyjęty na drugi kierunek studiów drugiego stopnia
realizowany w innej uczelni
Wypełnia oświadczenia osobno dla każdego kierunku:
punkt 1) w przypadku b)
punkt 3) w przypadku c)
lub odwrotnie, w zależności, który kierunek studiów uzna za studia na pierwszym
kierunku.
Zarówno studia b) jak i c) na drugim stopniu zostały rozpoczęte po 01 października 2011 r.,
a więc jedne z nich są studiami na drugim kierunku.
6. Student:
a) w styczniu 2013 r. ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku realizowanym w PP
(rozpoczęte przed 01 października 2011 r.),
b) w lutym 2013 r. został przyjęty na studia drugiego stopnia na kierunku realizowanym
w PP,
c) kontynuuje studia na drugim kierunku studiów drugiego stopnia, realizowane w PP lub
w innej uczelni (rozpoczęte po 01 października 2011 r.)
Wypełnia oświadczenia osobno dla każdego kierunku:
punkt 2) w przypadku c)
punkt 3) w przypadku b)
Studia b) są drugim kierunkiem studiów drugiego stopnia rozpoczętym po 01 października
2011 r.
7. Student:
a) w styczniu 2013 r. ukończył studia drugiego stopnia na kierunku realizowanym w PP
(rozpoczęte po 01 października 2011 r. ),
b) w lutym 2013 r. został przyjęty na studia pierwszego stopnia na kierunku realizowanym
w PP,
Wypełnia punkt 1) oświadczenia
Studia b) są pierwszym kierunkiem studiów pierwszego stopnia rozpoczętym po
01 października 2011 r.
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8. Student:
a) w styczniu 2013 r. ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku realizowanym w PP
(rozpoczęte przed 01 października 2011 r.),
b) w lutym 2012 r. został przyjęty na studia drugiego stopnia na kierunku realizowanym
w PP lub w innej uczelni,
c) w lutym 2013 r. został również przyjęty na drugi kierunek studiów drugiego stopnia
realizowany w PP lub w innej uczelni.
Wypełnia oświadczenia osobno dla każdego kierunku:
punkt 2) w przypadku b)
punkt 3) w przypadku c)
Studia c) są studiami na drugim kierunku studiów ponieważ zostały rozpoczęte po 01
października 2011 r.
9. Student:
a) w 2010 r. ukończył studia jednolite magisterskie,
b) od 2009 r. do 2011 r. studiował na kierunku realizowanym w PP na studiach pierwszego
stopnia (zaliczył 2 semestry) i został skreślony z listy studentów studiów, w październiku
2012 r. wznowił te studia na 3 semestrze,
c) w lutym 2012 r. został przyjęty na studia drugiego stopnia na kierunku realizowanym
w PP.
Wypełnia oświadczenie osobno dla każdego kierunku:
punkt 1) w przypadku c)
punkt 1) w przypadku b)
Studia b) były rozpoczęte przed 01 października 2011 r., ale wznowione po tej dacie,
natomiast studia c) są pierwszym kierunkiem studiów drugiego stopnia rozpoczętym po 01
października 2011 r.
10. Student:
a) w lutym 2010 r. podjął studia na drugim stopniu studiów, w październiku 2012 został
skreślony (zaliczył 2 semestry), w lutym 2013 r. wznowił te studia na 3 semestrze,
b) w lutym 2011 r. podjął kolejne studia na drugim stopniu studiów,
Wypełnia oświadczenie w punkcie 1) dla przypadku a)
W przypadku b) nie ma obowiązku składania oświadczenia
Studia a) były rozpoczęte przed 01 października 2011 r., ale wznowione po tej dacie, a studia
b) są studiami, które były rozpoczęte przed 01 października 2011 r.
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