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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

D/15/506 – Opłaty za studia w publicznych szkołach wyższych. 

Okres objęty 
 kontrolą 

Rok akademicki 2014/2015 i regulacje dotyczące opłat przygotowane przez uczelnie na rok 
akademicki 2015/20161.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontrolerzy Violetta Nowak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 93142 z dnia  
23 czerwca 2015 r. 

Joanna Witkowska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 93145  
z dnia 6 lipca 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego (dalej: Uniwersytet, Uczelnia), ul. Żeromskiego 5, 25-369 
Kielce. 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

prof. dr hab. Jacek Semaniak, Rektor Uniwersytetu od 29 marca 2012 r. (dowód: akta kontroli 
str. 5-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W okresie objętym kontrolą uchwałami Senatu wprowadzono na Uniwersytecie zasady 
pobierania opłat za studia, wzory umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia 
niestacjonarne, wzór umowy o warunkach pobierania i ustaleniu opłat jednorazowych oraz 
opłat za usługi edukacyjne w toku studiów stacjonarnych, które zgodnie z art. 160a ust. 6 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym3 Uczelnia zamieściła na 
swojej stronie internetowej.  
W roku akademickim 2014/2015 Uniwersytet za świadczone usługi edukacyjne pobierał 
opłaty w kwotach określonych w zarządzeniu nr 41/2014 Rektora Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach4. Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na 
studia w latach akademickich 2014/2015 i 2015/2016 Rektor Uniwersytetu określił  
w zarządzeniach5. Ustalona przez Rektora opłata za postępowanie związane z przyjęciem 
na studia nie była wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określanej w rozporządzeniach 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za 
postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2014/20156  
i 2015/20167 i wynosiła 120 zł za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące sprawdziany 
uzdolnień artystycznych, 85 zł na pozostałe kierunki studiów. 

                                                      
1 Pozyskiwane od uczelni dane i informacje związane z kontrolowaną działalnością obejmują lata 2005-2014.  
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe 
objaśnienie. 
3 Dz. U z 2012 r., poz. 572 ze zm. 
4 Z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone 
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2014/2015.  
5 Nr 43/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku 
akademickim 2014/2015, nr 41/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej 
kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016. 
6 Dz. U z 2014 r., poz. 672. 
7 Dz. U. z 2015 r. poz., 712. 
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Wszystkie badane umowy zawierały warunki pobierania opłat związane z odbywaniem 
studiów i warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wysokość ww. opłat. Opłaty za świadczone 
usługi edukacyjne Uczelnia pobierała po podpisaniu umowy. Wysokość opłat była zgodna  
z wprowadzonymi regulacjami wewnętrznymi w Uniwersytecie w tym zakresie.  
Studentom studiów niestacjonarnych na wybranym do badania kierunku Fizjoterapia 
zapewniono warunki kształcenia porównywalne do warunków kształcenia na studiach 
stacjonarnych na tym kierunku.  
Dwie umowy Uczelni ze studentami w sprawie warunków pobierania opłat związanych  
z odbywaniem studiów zostały zawarte przed wydaniem decyzji o przyjęciu na studia przez 
Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, co było niezgodne z art. 160a ust. 2 ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym.  
W roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 Rektor Uniwersytetu bez sporządzenia 
odpowiedniej kalkulacji kosztów do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania 
czynności związanych z przyjmowaniem na studia na danym kierunku i określonym 
poziomie kształcenia, ustalił wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na 
studia. 
W uchwale Senatu Uczelni nr 76/2014 z dnia 27 listopada 2014 r8, nie uwzględniono 
zwolnienia z opłat studentów w szczególności tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce 
lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, co było niezgodne  
z art. art. 99 ust. 3 ww. ustawy.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Wprowadzenie przez Uczelnię regulacji w zakresie opłat za studia wyższe 

1.1. W roku akademickim 2014/2015 Uniwersytet prowadził studia na siedmiu 
wydziałach9 – studia stacjonarne I i II stopnia na wszystkich wydziałach, natomiast studia 
niestacjonarne I i II stopnia na pięciu wydziałach10 na 36 kierunkach.  

W latach 2005-2014 liczba studentów na Uczelni zmniejszyła się o 51,2% (z 26.301  
do 12.847 osób), w tym: liczba studentów studiów stacjonarnych zmniejszyła się o 27,5%  
(z 13.771 do 9.981 osób), natomiast studiów niestacjonarnych o 77,1% (z 12.539 do 2.866 
osób). W badanym okresie liczba studentów studiów niestacjonarnych nie przekraczała 
liczby studentów studiów stacjonarnych. 

W latach 2005-2014 liczba uczestników studiów podyplomowych zmalała z 1.347 do 481 
osób11. Liczba uczestników kursów dokształcających w latach 2006-201412 (w tym 
finansowanych ze środków UE) wzrosła z 29 do 234 osób. W latach 2005-2014 Uniwersytet 
prowadził szkolenia tylko w 2011 r., 2012 r. i 2014 r., liczba uczestników szkoleń we 
wskazanych latach zmalała z 1.420 do 140 osób. 

W latach 2005-2014 najwyższe przychody Uczelnia osiągnęła w 2014 r.,  tj. 152.167,2 tys. 
zł i wzrosły one w stosunku do 2005 r. o 29,1%. W ww. okresie przychody Uniwersytetu  
z działalności dydaktycznej wzrosły o 10,9%, tj. z 112.308,1 tys. zł w roku 2005 do 
124.565,0 tys. zł w 2014 r.13. Przychody Uczelni z działalności dydaktycznej w relacji do 
przychodów Uczelni ogółem w latach 2005-2014 najwyższe były w 2005 r. i stanowiły 
95,3%, najniższe w 2014 r. i stanowiły 81,9%. 

                                                      
8 Z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi 
edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
9 Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, Humanistycznym, Pedagogicznym i Artystycznym, Zarządzania 
i Administracji, Nauk o Zdrowiu oraz w Fili w Piotrkowie Trybunalskim na Wydziale Filologiczno-Historycznym  
 i Wydziale Nauk Społecznych.  
10 Oprócz Wydziału Filologiczno-Historycznego i Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. 
11 Najwięcej uczestników studiów podyplomowych Uczelnia odnotowała w 2007 r. tj. 2.244 osób. 
12 W 2005 i 2007 roku Uczelnia nie prowadziła kursów dokształcających. 
13 W latach 2005-2007 wzrosły o 12,8%, tj. z 112.308,1 tys. zł do 126.702,1 tys. zł, natomiast zmniejszyły się  
o 5,8% tj. z 126.702,1 tys. zł w 2007 r., do 119.409,6 tys. zł w 2008 r. W latach 2009-2010 nastąpił wzrost 
przychodów z działalności dydaktycznej o 7,1% tj. z 120.572,9 tys. zł do 129.184,4 tys. zł. W kolejnych trzech 
latach przychody z działalności dydaktycznej Uczelni zmniejszały się z 124.553,2 tys. zł do 119.446,3 tys. zł, 
natomiast w 2014 r. wzrosły do kwoty 124.565,0 tys. zł.  
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W latach 2005-2014 najniższe przychody z opłat za zajęcia edukacyjne Uczelnia osiągnęła 
w 2014 r., tj. 11.811,2 tys. zł, a najwyższe w 2007 r., tj. 37.138,6 tys. zł. W ww. okresie 
malał udział przychodów z zajęć edukacyjnych w stosunku do przychodów z działalności 
dydaktycznej z 33,3% w 2005 r. do 9,5% w 2014 r., największy spadek nastąpił w ostatnich 
trzech latach. (dowód: akta kontroli str. 8-25, 43-46, 59) 

1.2. W latach 2011-2014 przychody Uniwersytetu za świadczone usługi edukacyjne oraz 
inne opłaty14 zmniejszyły się o 44,9% – 23.259,8 tys. zł do 12.798,9 tys. zł. W. ww. okresie 
przychody związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych zmniejszyły się 
o 44,1%, tj. z 18.541,4 tys. zł do 10.365,0 tys. zł15.  
Wpływ na wielkość przychodów za świadczone usługi edukacyjne oraz inne opłaty w ww. 
okresie miała zmniejszająca się liczba studentów oraz liczba uczestników studiów 
podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń. (dowód: akta kontroli str. 26-39) 

1.3. W latach 2010/2011-2015/2016 Rektor Uniwersytetu w zarządzeniach w sprawie 
wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne16 ustalił wysokość opłat, o których mowa w art. 99 
ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W latach akademickich 2014/2015 – 
2015/2016 m.in. opłaty za: 

 zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach I i II stopnia na poszczególnych 
Wydziałach wynosiły: Humanistycznym od 3.400 zł do 4.400 zł, Matematyczno-
Przyrodniczym od 3.760 zł17 do 4.500 zł (w 2015/2016 od 3.800 zł do 4.500 zł), Nauk  
o Zdrowiu od 3.400 zł do 6.500 zł (w 2015/2016 od 4.520 zł do 30.000 zł), 
Pedagogicznym i Artystycznym od 3520 zł do 3.840 zł (w 2015/2016 od 3.680 zł do 
3.870 zł), Zarządzania i Administracji od 3.000 zł do 3.200 zł (w 2015/2016 od 3.200 zł 
do 4.000 zł), Filologiczno-Historycznym od 3.120 zł do 4.200 zł (w 2015/2016 od 3.520 zł 
do 4.200 zł), Nauk Społecznych – 3.200 zł w ww. okresie; 

 wartość kwotowa jednego punktu ECTS przedmiotów wybieranych i powtarzanych18  
z modułu ogólnouczelnianego była w ww. latach jednakowa, tj. lektorat języka obcego – 
70 zł, wychowanie fizyczne – 80 zł, technologia informacyjna, ochrona własności 
intelektualnej, przedsiębiorczość oraz przedmioty ogólnouczelniane, obejmujące treści 
m.in. humanistyczne, ekonomiczne i społeczne – 60 zł; 

 wartość kwotowa jednego punktu ECTS przedmiotów wybieranych i powtarzanych  
z pozostałych modułów w roku akademickim 2014/2015 wprowadził od 60 zł do 100 zł,  
a w roku akademickim 2015/2016 – od 60 zł do 500 zł19.  

Opłata za zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach I i II stopnia na 
poszczególnych Wydziałach była zróżnicowana w zależności od kierunku, stopnia oraz roku 
studiów, natomiast wartość kwotowa jednego punktu ECTS na studiach stacjonarnych  
i niestacjonarnych przedmiotów wybieranych i powtarzanych z modułu ogólnouczelnianego 
była ustalona dla przedmiotów z modułu ogólnouczelnianego, a wartość kwotowa jednego 
punktu ECTS przedmiotów wybieranych i powtarzanych z pozostałych modułów była 
ustalona dla danego przedmiotu poszczególnych kierunków. (dowód: akta kontroli str. 40-
59) 

                                                      
14 Tj. opłaty za przeprowadzanie postępowania związanego z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za 
wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów. W latach 2011-2014 
Uniwersytet nie osiągnął przychodów za prowadzenie studiów w języku obcym oraz przychodów z tytułu 
przeprowadzania postępowania związanego z potwierdzaniem efektów uczenia się.  
15 W latach 2011-2012 przychody Uczelni z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych, kursów 
dokształcających oraz szkoleń wzrosły o 48,1%, tj. z 2.285,8 tys. zł do 3.384,4 tys. zł, w 2013 r. przychody 
zmalały w stosunku do 2012 r. o 73,9%, tj. z 3.384,4 tys. zł do 880,0 tys. zł, natomiast w 2014 r. nastąpił 
wzrost przychodów i wynosił 1.077,7 tys. zł. 
16 Zarządzenie nr 28/2010 zmienione zarządzeniem nr 69/2010; zarządzenie nr 38/2011; zarządzenie  
nr 100/2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów 
na studiach stacjonarnych w przypadku drugiego lub kolejnego kierunku studiów stacjonarnych; zarządzenie  
nr 34/2012 w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone  
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2013/2014 zmienione zarządzeniem 
nr 12/2014; w roku akademickim 2014/2015 zarządzeniem nr 41/2014 w tej samej sprawie. 
17 IV rok studiów pierwszego stopnia, natomiast na I, II, III roku studiów po 4.500 zł. 
18 Dotyczy to powtarzania zajęć z uwagi na osiągnięcie niezadawalające wyników w nauce. 
19 W roku akademickim 2015/2016 najwyższa wartość kwotowa jednego punktu ECTS była określona na 
kierunku lekarskim i wynosiła 500 zł.  
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Rektor Uniwersytetu w sprawie podstawy określenia wysokości kwotowej jednego punktu 
ECTS przedmiotów wybieranych i powtarzanych wyjaśnił, że wartość kwotowa jednego 
punktu ECTS przedmiotów wybieranych i powtarzanych określona w załączniku nr 2 do 
zarządzenia Rektora nr 44/2015 została skalkulowana w oparciu o koszt studiów 
niestacjonarnych wynikający z kosztorysów tych studiów, podzielona przez 60 – tj. ilość 
punktów ECTS, którą student musi uzyskać w roku akademickim. (dowód: akta kontroli str. 
157-302, 494-502) 

1.4 Senat Uczelni w uchwale nr 76/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie 
szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu  
i warunków zwalnia z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach określił 
zasady pobierania opłat wiążące Rektora przy zawieraniu umowy między Uczelnią  
a studentem, o której mowa w art. 160a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  
W ww. uchwała w zakresie trybu i warunków zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne 
stanowiła m.in. że: ulga w opłacie za usługi edukacyjne może w szczególności polegać na 
zwolnieniu z całości lub części opłaty, odroczeniu terminu uiszczenia opłaty; student może 
ubiegać się o przyznanie ulgi w opłatach za usługi edukacyjne gdy znalazł się w trudnej 
sytuacji materialnej. 
W latach akademickich 2012/2013-2014/2015 studenci studiów niestacjonarnych nie 
uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych. Uczelnia nie prowadziła 
rejestru studentów zwolnionych z opłat. (dowód: akta kontroli str. 40-41, 60-74, 494-502) 

1.5 W dniu 25 czerwca 2015 r. Senat Uczelni uchwalił20 regulamin potwierdzania efektów 
uczenia się w Uniwersytecie. Do dnia 9 września 2015 r. Uczelnia nie ustaliła kosztów 
ponoszonych za postępowanie związane z przeprowadzaniem potwierdzenia efektów 
uczenia się. Rektor Uniwersytetu wyjaśnił, że ww. regulamin zostanie wdrożony od  
1 października 2015 r., w przygotowaniu są szczegółowe procedury związane z zapisami 
zawartymi w regulaminie. (dowód: akta kontroli str. 75-90) 

1.6 Rektor Uniwersytetu w zarządzeniach nr 43/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. oraz  
nr 41/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na 
studia, na rok akademicki 2014/2015 i 2015/2016 ustalił wysokość opłaty za postępowanie 
związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne w następującej wysokości: 
- 120 zł dla osób ubiegających się na studia, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje 
sprawdziany uzdolnień artystycznych (w roku akademickim 2015/2016 opłata ta umożliwiała 
rejestrację na dwa kierunki studiów),  
- 85 zł (umożliwiającą rejestrację na dwa kierunki studiów) w roku akademickim 2015/2016 
dla osób ubiegających się na studia, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje 
sprawdziany sprawności fizycznej,  
- 85 zł na pozostałe kierunki, która w roku akademickim 2014/2015 umożliwiała rejestrację 
na obie formy studiów, a w roku akademickim 2015/2016 rejestracje na dwa kierunki 
studiów. 
Ustalona przez Rektora Uniwersytetu ww. zarządzeniach wysokość opłaty za postępowanie 
związane z przyjęciem na studia, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje 
sprawdziany uzdolnień artystycznych lub sprawdziany sprawności fizycznej była niższa od 
maksymalnej wysokości opłaty określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem 
na studia w roku akademickim 2014/2015 i rozporządzeniu ww. ministra w tej samej sprawie 
w roku akademickim 2015/2016, odpowiednio o 30 zł i 15 zł. Ustalona przez Rektora opłata 
związana z przyjęciem na pozostałe kierunki studiów była równa maksymalnej wysokości 
opłaty określonej ww. rozporządzeniach. (dowód: akta kontroli str. 91-93) 

Przychody z tytułu opłaty rekrutacyjnej w 2013 r. wyniosły 771,7 tys. zł, koszty procesu 
rekrutacji – 714,1 tys. zł; w 2014 r. przychody wyniosły 693,5 tys. zł, a koszty procesu 
rekrutacji – 767,6 tys. zł. Najwyższy koszt w rekrutacji w 2013 r. stanowiły usługi obce  
w kwocie 284,7 tys. zł (co stanowiło 39,9% kosztów rekrutacji), w 2014 r. – 321,6 tys. zł 
(41,9% kosztów rekrutacji). (dowód: akta kontroli str. 87, 90-98) 

                                                      
20 Uchwała Nr 54/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w sprawie uchwalenia 
Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
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1.7 W zakresie zgodności postanowień umów z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym 
zbadano 91 umów zawartych ze studentami pierwszego roku studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/201521. Wszystkie badane umowy zawierały 
warunki pobierania opłat związane z odbywaniem studiów, o których mowa w art. 98  
ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne, o których mowa  
w art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy oraz wysokość ww. opłat. Wszystkie umowy zostały 
zawarte nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć i na czas trwania studiów. 
Spośród 91 badanych umów 89 zostało zawartych po wydaniu decyzji przez Wydziałową 
Komisję Rekrutacyjną w sprawie przyjęcia na studia, zgodnie z art. 160a ust. 2 ww. ustawy.  
Dziewięć umów nie posiadało załącznika nr 1, który określał wysokość opłaty za wydanie 
dokumentów i duplikatów związanych z tokiem studiów, a w szczególności za wydanie 
legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa 
także we wzorze umowy22.  

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych wyjaśnił, że umowy zawarte z dziewięcioma 
studentami nie zawierały załącznika nr 1 w aktach osobowych z uwagi na to, że załącznik 
ten był wydawany bezpośrednio studentowi z jego egzemplarzem umowy. Uchwała wraz  
z załącznikiem również została wywieszona w ogólnodostępnych gablotach na wydziale. 
Brak załącznika w dokumentacji studentów jest naszym niedopatrzeniem, a w najbliższym 
czasie zostanie to uzupełnione. (dowód: akta kontroli str. 109-145, ) 

1.8 Uniwersytet na swojej stronie internetowej zamieścił wzory umów23 obowiązujących  
w roku akademickim 2014/2015, informację o wysokości opłat za usługi edukacyjne24  
w latach akademickich 2014/2015 i 2015/2016 oraz informacje o wysokości kosztów 
ponoszonych w roku akademickim 2014/2015 w zakresie niezbędnym do świadczenia tych 
usług25. (dowód: akta kontroli str. 99-108, 494-499, 501-502) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Dwie umowy Uczelni ze studentami w sprawie warunków pobierania opłat związanych  
z odbywaniem studiów zostały zawarte przed wydaniem decyzji o przyjęciu na studia przez 
Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. 
Studentka (M.Z) studiów stacjonarnych II stopnia została przyjęta na studia decyzją 
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 15 października 2014 r., a umowa między Uczelnią  
a studentką została zawarta 14 października 2014 r. 
Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych w powyższej sprawie wyjaśniła, że do 
przygotowania druków umów o warunkach pobierania i ustaleniu wysokości opłat pomiędzy 
UJK a studentami użyto bazy danych studentów przyjętych i zakwalifikowanych do przyjęcia 
na dzień 14 października 2014 r. Samo przyjęcie studentki M. Z miało miejsce 15 
października 2015 r. (opóźnione złożenie dokumentów z powodu obrony na początku 
października i czekania na dokumenty potwierdzających status absolwenta studiów  
I stopnia). Natomiast umowa z danymi ww. studentki wydrukowana została łącznie  
z umowami dla całego rocznika kierunku administracja - studia stacjonarne drugiego 
stopnia, na podstawie posiadanej bazy z datą 14 października 2014 r., nie uwzględniając 
szczególnego przypadku przyjęcia p. M. Z na studia z dniem późniejszym. Wyciągając 

                                                      
21 Próba celowa obejmowała 92 umowy tj.: po 23 umowy ze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego stopnia i po 23 umowy ze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia. W jednym 
przypadku brak było w teczce umowy ponieważ student nie zgłosił się na Uczelnię, nie podjął studiów i został 
skreślony z listy studentów. 
22 Wprowadzonym przez Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Uchwałą nr 64/2014 z dnia 25 
września 2014 r. w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach i zasadach odpłatności za usługi 
edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
23 http:/www.ujk.edu.pl/uchwała_nr_64_2014.html. 
24 http:/www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_41_2014 i http:/www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_44_2015. 
25 Uchwały: nr 69/2013 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 grudnia 2013 r. w 
sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2014 r. http://www.ujk.edu.pl/uchwala_nr_69_2013.html; 
Uchwały: nr 81/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 r. w 
sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. http://www.ujk.edu.pl/uchwala_nr_81_2014.html;  
nr 39/2015  Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok, opublikowana na stronie 
http://www.ujk.edu.pl/uchwala_nr_39_2015.html.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

http://www.ujk.edu.pl/uchwala_nr_69_2013.html
http://www.ujk.edu.pl/uchwala_nr_81_2014.html
http://www.ujk.edu.pl/uchwala_nr_39_2015.html
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wniosek z powyższej sprawy: pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji 
studentów będą zobowiązani skrupulatnie sprawdzać kolejność wydawania (w tym 
datowania) pism związanych ze studiami. 
Studentka (K.K) studiów niestacjonarnych I stopnia została przyjęta na studia decyzją 
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 13 października 2014 r., a umowa między Uczelnią  
a studentką została zawarta 1 października 2014 r.   
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych wyjaśnił, że w umowie studentki K.K błędnie została 
wpisana data zawarcia umowy. Błąd ten wyniknął z seryjnego wydruku umów przez 
pracownika. W umowie tej nie ma możliwości dokonania korekty daty zawarcia umowy  
z uwagi, iż p. K.K z dniem 12 listopada 2014 r. została skreślona z listy studentów z powodu 
własnej rezygnacji ze studiów.  
Powyższe działanie było niezgodne z art. 160a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
stanowiącym, że umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na 
studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć. (dowód: akta kontroli 
str. 125-126, 129-134, 137-141,146-151) 

2. Rektor Uczelni ustalił na lata akademickie 2014/15-2015/2016 wysokość opłaty za 
postępowanie związane z przyjęciem na studia, przyjmując, bez sporządzenia odpowiedniej 
kalkulacji kosztów, wysokość w kwocie nieprzekraczającej maksymalnej stawki opłaty 
wynikającej z wydawanych corocznie rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w tej sprawie. Było to niezgodne z zasadą określoną w art. 98 ust 2a ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym, stosownie do której opłata powyższa nie może przekraczać 
kosztów planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności 
związanych z przyjmowaniem na studia na danym kierunku i określonym poziomie 
kształcenia. 
W sprawie niesporządzenia przez Uczelnię kalkulacji planowanych kosztów oraz podstawy 
na jakiej została określona wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na 
studia Rektor Uniwersytetu wyjaśnił, że decyzję dotyczącą ustalenia wysokości opłat za 
postępowanie związane z przyjęciem na studia podejmuje na podstawie analizy kosztów. 
(…) Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w latach 
akademickich 2014/2015-2015/2016 została podjęta na podstawie kosztów związanych  
z ww. działaniami w latach poprzednich. (dowód: akta kontroli str. 8-11, 87-90, 494-497) 

3. W uchwale Senatu Uniwersytetu nr 76/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. nie 
uwzględniono zwolnienia z opłat studentów w szczególności tych, którzy osiągają wybitne 
wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych. 
Wewnętrzne regulacje Uczelni w ww. zakresie były niezgodne z art. 99 ust. 3 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym, który stanowi, że Senat uczelni publicznej określa zasady 
pobierania opłat wiążące rektora przy zawieraniu umowy, o której mowa w art. 160a ust. 1, 
oraz tryb i warunki zwalniania - w całości lub części - z tych opłat studentów (…),  
w szczególności tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli  
w międzynarodowych programach stypendialnych (…). 

W powyższej sprawie Rektor Uniwersytetu wyjaśnił, że w uchwale (…) określił zasady i tryb 
udzielania ulg w opłatach za zajęcia dydaktyczne, nie uwzględniając szczegółowych 
zapisów określonych w art. 99 ust. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zasady 
udzielania ulg w opłatach za usługi edukacyjne dla studentów, którzy osiągają wybitne 
wyniki w nauce lub uczestniczą w międzynarodowych programach stypendialnych zostaną 
uwzględnione na najbliższym posiedzeniu Senatu. (dowód: akta kontroli str. 40-41, 60-74, 
495, 497-498)  

NIK zwraca uwagę, że pomimo wejścia w życie od 1 października 2014 r. ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 
ustaw26, uchylającej pobieranie opłat w przypadku podjęcia studiów stacjonarnych na 
drugim i kolejnym kierunku studiów, Rektor Uniwersytetu nie dostosował regulacji 
wewnętrznych w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne 
świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 

                                                      
26 Dz. U. z 2014 r., poz. 1198 ze zm. 

Uwagi dotyczącej 
badanej działalności 
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2014/2015 w zakresie załącznika nr 2 do zarządzenia nr 41/2014, który określał wysokość 
opłat w przypadku podjęcia studiów stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów.  

Rektor Uniwersytetu wyjaśnił, że zarządzenie Rektora nr 41/2014 w sprawie określenia 
wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2014/2015 weszło w życie 30 maja 2014 
r., natomiast ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz niektórych innych ustaw, jako akt wyższego rzędu zniosła pobieranie opłat za 
kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim i kolejnym 
kierunku studiów w formie stacjonarnej. Zapisy dotyczące opłat pobieranych za kształcenie 
studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów w formie stacjonarnej wygasły z mocy prawa. W związku z powyższym studenci, 
którzy podjęli w roku akademickim 2014/2015 studia na drugim kierunku nie wnosili opłat 
zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. (dowód: akta 
kontroli str. 40-41, 60-74, 494-502) 

Uniwersytet podjął właściwe działania w zakresie wprowadzenia regulacji wewnętrznych 
dotyczących opłat za studia wyższe, tj. określił wzory umów o warunkach i zasadach 
odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych oraz wzór umowy  
o warunkach pobierania i ustaleniu opłat jednorazowych oraz opłat za usługi edukacyjne  
w toku studiów stacjonarnych. Rektor w zarządzeniach uregulował kwestie dotyczące 
wysokości opłat za zajęcia edukacyjne w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016. 
Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, Rektor określił bez  
sporządzenia odpowiedniej kalkulacji kosztów , co było niezgodne z art. 98 ust. 2a ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym. Pomimo to, ustalona wysokość opłaty za postępowanie 
związane z przyjęciem na studia nie przekraczała maksymalnej stawki opłaty, wynikającej  
z wydawanych corocznie rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej 
sprawie. Badane umowy zawarte między Uczelnią a studentami zawierały warunki 
pobierania opłat za usługi edukacyjne. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne Uczelnia 
pobierała po podpisaniu umów, wysokość pobieranych opłat była zgodna z przepisami 
wewnętrznymi w tym zakresie. W dwóch przypadkach (2,2% zbadanej próby) decyzje 
Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w sprawie przyjęcia na studia zostały wydane po 
podpisaniu umowy ze studentami. Ponadto regulacje wewnętrzne Uczelni w zakresie trybu  
i warunków zwolnienia z opłat studentów nie były w pełni zgodne z art. 99 ust. 3 ustawy 
Prawo o Szkolnictwie Wyższym. 

 

2. Stosowanie w Uniwersytecie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz 
postanowień wewnętrznych w zakresie pobierania opłat za studia  

 

2.1. W 2014 r. 27, najwyższe koszty kształcenia studentów studiów stacjonarnych I stopnia 
odnotowano na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym na kierunku Pedagogika – 6.706,8 
tys. zł, najniższe na Wydziale Humanistycznym na kierunku Informacja w przestrzeni 
publicznej – 61.8 tys. zł.  
Na studiach stacjonarnych II stopnia najwyższe koszty kształcenia odnotowano na Wydziale 
Pedagogicznym i Artystycznym na kierunku Pedagogika – 4.423,0 tys. zł, a najniższe na 
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym na kierunku Fizyka techniczna – 33.56 tys. zł.  
Najwyższe koszty kształcenia studentów studiów niestacjonarnych I stopnia w 2014 r., 
Uniwersytet odnotował na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym na kierunku Pedagogika – 
597,0 tys. zł, najniższe na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym na kierunku Matematyka 
– 21,1 tys. zł.  
Na studiach niestacjonarnych II stopnia najwyższe koszty kształcenia w 2014 r. Uniwersytet 
odnotował na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym na kierunku Pedagogika – 877,5 

                                                      
27 Koszty kształcenia zostały określone na podstawie zapisów w księgach rachunkowych za okres roku 
akademickiego 2013/2014 od stycznia do września 2014 roku oraz 2014/2015 od września do grudnia 2014 
roku. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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tys. zł, a najniższe na Wydziale Filologiczno-Historycznym na kierunku Historia – 42,2 tys. 
zł. (dowód: akta kontroli str. 152-156) 

2.2. Wszystkie wydziały Uniwersytetu28 na rok akademicki 2014/2015 i 2015/2016 
sporządziły kosztorysy studiów na poszczególne kierunki studiów niestacjonarnych I i II 
stopnia.  
Ustalona przez Rektora w zarządzeniu Nr 41/2014 z dnia 30 maja 2014 r. wysokość opłaty 
za zajęcia dydaktyczne na wybranych29 kierunkach niestacjonarnych studiach I i II stopnia  
w roku akademickim 2014/2015 była w większości przypadków wyższa30 od kwoty 
wynikającej z kosztorysów studiów sporządzonych przez poszczególne wydziały na rok 
akademicki 2014/201531 i wynosiła: 

 na Wydziale Humanistycznym na studiach II stopnia na kierunku pedagogika 3.200 zł  
(w kalkulacji kosztów 2.166,06 zł), na studiach I stopnia filologia angielska 4.400 zł  
(w kalkulacji kosztów 3.044,28 zł);  

 na Wydziale Nauk o Zdrowiu na studiach I stopnia na kierunku fizjoterapia 5.000 zł  
(w kalkulacji 5.180,96 zł), na studiach II stopnia na kierunku fizjoterapia 6.000 zł  
(w kalkulacji kosztów 5.822,64 zł), na studiach I stopnia na kierunku ratownictwo 
medyczne 4.800 zł (w kalkulacji kosztów 4.809,50 zł); 

 na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym na studiach II stopnia na kierunku 
pedagogika 3.200 zł (w kalkulacji kosztów 2.166,06 zł); 

 na Wydziale Zarządzania i Administracji na studiach I stopnia na wyszczególnionych 
kierunkach opłata wynosiła: zarządzanie 3.200 zł (w kalkulacji kosztów 3.015,30 zł), 
logistyka 3.200 zł (2.978,46 zł), finanse i rachunkowość 3.200 zł (1.064,21 zł), 
bezpieczeństwo narodowe 3.200 zł (2.402 zł), administracja 3.200 zł (3.016,48 zł) na 
ekonomii 3.200 zł (3.021,15 zł). Na studiach II stopnia na kierunku: ekonomia 3.200 zł 
(3.073,52 zł), na administracji 3.200 zł (3.002,53 zł), na zarządzaniu 3.200 zł (3.051,63 
zł); 

 na Wydziale Nauk Społecznych na studiach I stopnia na wyszczególnionych kierunkach 
opłata wynosiła: pedagogika 3.200 zł (3.876,38 zł), bezpieczeństwo narodowe 3.200 zł 
(3.154,28 zł), zarządzanie 3.200 zł (3.087,43 zł). (dowód: akta kontroli str. 42-46,  
303-347, 534-651) 

Jak wyjaśnił Rektor Uniwersytetu, opłaty pobierane za realizację przedmiotów wybieranych  
i powtarzanych została skalkulowana w oparciu o koszt studiów niestacjonarnych 
wynikający z kosztorysów tych studiów, podzielona przez 60 – tj. ilość punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać w roku akademickim. (dowód: akta kontroli str. 157-302, 494-502) 

Na podstawie analizy ww. kosztorysów nie można jednak stwierdzić, czy opłaty ponoszone 
przez studentów studiów niestacjonarnych oraz za określone zajęcia na studiach 
stacjonarnych w przypadku niezadawalających wyników w nauce (art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym) przekraczały koszty ponoszone w zakresie 
niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia na Uniwersytecie studiów niestacjonarnych. 
Sporządzane bowiem na Uczelni kosztorysy nie były kompletne, zawierały: planowane 
koszty bezpośrednie, w tym koszty wynagrodzeń za zajęcia nauczycieli UJK (dla pełnego 
cyklu kształcenia), koszty wynagrodzeń za zajęcia dla nauczycieli niebędących 

                                                      
28 Tj. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Społecznych, Wydział 
Filologiczno-Historyczny, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Zarządzania i Administracji i Wydział 
Humanistyczny. 
29 Poddanych badaniu w pkt 2.2.1. 
30 Oprócz kierunku fizjoterapia i ratownictwo medyczne na studiach I stopnia. 
31 Uczelnia przyjęła następujące założenia do sporządzania kosztorysów studiów: liczba godzin 
dydaktycznych wprowadzana do kosztorysów dotyczy jednego roku akademickiego (np. studia I stopnia  
w roku akademickim 2013/2014: liczba godzin na I roku studiów w roku akademickim 2013/2014 + liczba 
godzin na II roku studiów w roku akademickim 2013/2014 + liczba godzin na III roku studiów w roku 
akademickim 2013/2014); liczba studentów dotyczy jednego roku akademickiego (np. studia I stopnia w roku 
akademickim 2013/2014: planowana liczba studentów na I roku studiów w roku akademickim 2013/2014  
+ liczba studentów na II roku akademickim 2013/2014 [liczba kończących pierwszy rok w roku 
akademickim2012/2013] + liczba studentów na III roku studiów w roku akademickim 2013/2014 [liczba 
studentów kończących drugi rok w roku akademickim 2012/2013]); suma kosztów (poz. IV kosztorysu) 
pełnego cyklu kształcenia w roku akademickim podzielona przez liczbę studentów, przedstawia prognozowany 
koszt na jednego studenta w roku akademickim.  
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pracownikami UJK (zatrudnionych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenie) oraz 
planowane koszty pośrednie. Ww. kosztorysy nie obejmowały kosztów przygotowania  
i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych  
i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów, określonych w art. 99 
ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  
Ze sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. wynikało, że koszty 
kształcenia na studiach niestacjonarnych, jakie poniósł Uniwersytet były wyższe  
od uzyskanych przychodów o 860,8 tys. zł. Przychody z opłat za świadczone usługi 
edukacyjne na studiach niestacjonarnych wykonano w wysokości 10.366,5 tys. zł (w tym 
opłaty za powtarzanie semestru, roku lub przedmiotu wyniosły 41,2 tys. zł) natomiast koszty 
kształcenia na studiach niestacjonarnych wyniosły 11.227,3 tys. zł. (dowód: akta kontroli  
str. 18-25)  

Rektor Uniwersytetu wyjaśnił, że wzory kosztorysów stosowane w Uniwersytecie 
uwzględniają koszty bezpośrednie i pośrednie. Ponadto do ustalenia wysokości opłat za 
zajęcia dydaktyczne na poszczególnych kierunkach niestacjonarnych studiów wyższych 
brane jest pod uwagę rzeczywiste wykonanie kosztów kształcenia za miniony rok obrotowy 
z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni,  
a w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej.  
W związku z powyższym wysokość opłaty za zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych 
studiach wyższych określana corocznie zarządzeniem Rektora uwzględnia realne koszty 
kształcenia. (dowód: akta kontroli str. 87-90)  

2.2. W zakresie prawidłowości pobierania przez Uczelnię opłat od studentów zbadano próbę 
76 umów zawartych ze studentami pierwszego roku studiów niestacjonarnych w roku 
akademickim 2014/2015 (po 38 umów z I i II stopnia studiów).  
We wszystkich badanych umowach kwota opłaty za zajęcia dydaktyczne była zgodna  
z opłatą roczną określoną dla danego wydziału, kierunku i poziomu studiów ustaloną przez 
Rektora w zarządzeniu Nr 41/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat za 
poszczególne usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego  
w Kielcach w roku akademickim 2014/2015 i wynosiła od 3.200 zł do 5.000 zł (natomiast 
kalkulacje kosztów dla wymienionych niżej kierunków wynosiły od 2.166,06 zł do 5.822,64 
zł). 

Zbadano dokumentację 61 studentów, którzy w roku akademickim 2014/2015 powtarzali 
semestr lub rok studiów. Badanie dotyczyło prawidłowości pobierania przez Uczelnię opłat 
w przypadku osiągnięcia przez studenta niezadawalających wyników w nauce32.  
W przypadku 53 studentów33 Uczelnia naliczyła wysokość opłaty za powtarzanie semestru 
lub roku studiów zgodnie z ww. przepisami. Opłaty za powtarzanie zajęć były ustalone na 
podstawie liczby punktów ECTS przypisanej do danego przedmiotu, pomnożoną przez 
wartość kwotową punktu ECTS określoną dla danego kierunku studiów w zarządzenie  
nr 41/2014 Rektora Uniwersytetu w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne 
usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2014/2015. Kwota różnic 

                                                      
32 Uchwała Nr 76/2014 Senatu Uczelni w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi 
edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 
w § 13 ust. 4 stanowi, że osoba pobierająca naukę na studiach niestacjonarnych powtarzająca semestr lub rok 
studiów wnosi opłatę za powtarzanie zajęć ustaloną na podstawie liczby punktów ECTS przypisanej do 
danego przedmiotu, którą określa program kształcenia, pomnożoną przez wartość kwotową punktu ECTS 
określoną dla danego kierunku studiów w zarządzeniu rektora, z zastrzeżeniem, że wysokość opłat nie może 
przekraczać wysokości opłat za jeden semestr lub rok na określonym kierunku studiów określonych  
w zarządzeniu rektora. Opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych reguluje 
§ 15 ust. 1 pkt 3, który stanowi, że za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych (…) z powodu 
niezadawalających wyników w nauce uważa się ponowny udział studenta (…) w zajęciach dydaktycznych,  
w szczególności po uzyskaniu decyzji m.in. w przedmiocie powtarzania semestru lub roku studiów. Zgodnie  
z §15 ust. 6 ww. uchwały, w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów opłatę za ponowny udział  
w zajęciach dydaktycznych ustala się na podstawie liczby punktów ECTS przypisanej do danego przedmiotu, 
którą określa program kształcenia, pomnożoną przez wartość kwotową punktu ECTS określoną dla danego 
kierunku studiów w zarządzeniu rektora, z zastrzeżeniem, że wysokość opłat nie może przekraczać wysokości 
opłat za jeden semestr lub rok na określonym kierunku studiów niestacjonarnych określonych w zarządzeniu 
rektora.   
33 Siedmiu studentów uzyskało zgodę na powtarzanie semestru bez wnoszenia opłat. Jednej studentce został 
udzielony długoterminowy urlop. 
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programowych obliczona była, jako iloczyn punktów ECTS i wartości kwotowej za jeden 
punkt ECTS przedmiotów wybieranych i powtarzanych z modułu ogólnouczelnianego  
i pozostałych modułów określonych w ww. zarządzeniu Rektora. (dowód: akta kontroli str. 
40-51, 68-74,146-149, 348-404) 

2.3. W roku akademickim 2014/2015 Uniwersytet nie pobierał opłat związanych  
z potwierdzeniem efektów uczenia się. Uczelnia była w trakcie opracowywania 
szczegółowych procedur w ww. zakresie. (dowód: akta kontroli str. 109-119, 494-502) 

2.4. W latach 2012-2015 Uczelnia nie pobierała od studentów opłat, o których mowa  
w art. 99a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. związanych z rejestracją na kolejny 
semestr lub rok studiów, egzaminy (w tym egzamin poprawkowy, komisyjny, dyplomowy), 
wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie 
suplementu do dyplomu. (dowód: akta kontroli str. 40-59) 

2.5. Terminowość pobierania przez Uniwersytet opłat określonych w umowach zawartych ze 
studentami zbadano na próbie dokumentacji 92 studentów pierwszego roku studiów w roku 
akademickim 2014/201534. Spośród 92 badanych studentów 87 podjęło studia i podpisało 
umowę z Uczelnią35. W przypadku, 87 studentów którzy zawarli umowę z Uczelnią, umowy 
na studiach stacjonarnych określały opłaty, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym, umowy na studiach niestacjonarnych określały opłaty,  
o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1-4 ww. ustawy. Uczelnia pobierała ww. opłaty po 
zawarciu umowy ze studentem. Ww. umowy określały termin, w którym student miał 
dokonać płatności. (dowód: akta kontroli str. 405-422) 

2.6. Badanie w zakresie zapewnienia studentom studiów niestacjonarnych warunków 
kształcenia na określonym kierunku i poziomie studiów z warunkami porównywalnymi na 
studiach dziennych przeprowadzono dla kierunku fizjoterapia.  
Minimum kadrowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku fizjoterapia  
w cyklu kończącym się w roku akademickim 2014/2015 zapewniono na takim samym 
poziomie, tj. 18 nauczycieli akademickich36. Na studiach stacjonarnych nauczyciele 
akademiccy prowadzili zajęcia z większą liczbą studentów niż na studiach niestacjonarnych. 
Liczba studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego zaliczanego do 
minimum kadrowego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosiła odpowiednio: 
1/14 na studiach stacjonarnych I stopnia i 1/8 na studiach II stopnia, 1/4 na studiach 
niestacjonarnych I stopnia i 1/7 na studiach II stopnia.   
Realizacja planu zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w zakresie 
liczby godzin37 przy bezpośrednim udziale nauczyciela wyniosła 100%, tj. 3.309 godzin na 
studiach stacjonarnych i 2.472 godziny na studiach niestacjonarnych. Różnica w liczbie 
godzin zrealizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela wynosiła 837 godzin, co 
stanowiło 25,3% liczby godzin na studiach stacjonarnych. Realizacja planu zajęć na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w zakresie liczby godzin przy 
bezpośrednim udziale nauczyciela wyniosła 100%, tj. 1.695 godzin na studiach 
stacjonarnych i 1350 godziny na studiach niestacjonarnych. Różnica w liczbie godzin 
zrealizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela wynosiła 345 godzin (co stanowiło 
20,4% liczby godzin na studiach stacjonarnych).  

W roku akademickim 2014/2015 na jednego promotora na ostatnim roku studiów I stopnia: 
na studiach stacjonarnych przypadało 11 studentów (uczestników seminariów 
dyplomowych), na studiach niestacjonarnych – 9 studentów; na studiach stacjonarnych  
II stopnia – 12 studentów, a na studiach niestacjonarnych – 13 studentów. Przeciętna 
liczebność grupy seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych I i II stopnia liczyła 
od 12 do 16 studentów, a na studiach niestacjonarnych 10 studentów.  

                                                      
34 Tj. po 23 umowy ze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i po 23 umowy ze studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia. 
35 Pięciu studentów nie podjęło studiów  lub złożyło rezygnację. 
36 W tym: jeden profesor nauk medycznych, czterech doktorów habilitowanych nauk medycznych, jeden doktor 
habilitowany nauk o kulturze fizycznej i 12 doktorów nauk medycznych. 
37 Liczba godzin przy bezpośrednim udziale nauczyciela bez godzin praktyki. 
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W roku akademickim 2013/2014 na studiach stacjonarnych I i II stopnia na kierunku 
fizjoterapia spośród 150 osób, które rozpoczęły studia obroniło prace dyplomową  
147 studentów (98%), na studiach niestacjonarnych spośród 142 osób, które rozpoczęły 
studia obroniło prace dyplomową 129 studentów (91%). (dowód: akta kontroli str. 423-452) 

2.7. W latach akademickich 2011/2012-2014/2015, w przypadku obu form studiów  
II stopnia, odsetek studentów pierwszego roku studiów, którzy nie podjęli nauki na kolejnym 
roku studiów był wyższy na studiach niestacjonarnych, wynosząc od 7,5% (2011/2012) do 
13,1% (2014/2015), niż na studiach stacjonarnych od 5,5% (2011/2012) do 9,2% 
(2014/2015).  
W przypadku studiów I stopnia wyższy odsiew był na studiach niestacjonarnych w latach 
akademickich 2011/2012-2013/2014 sięgając od 27,4% (2011/2012) do 33,7% (2013/2014), 
niż na studiach stacjonarnych – od 24,1% (2011/2012) do 24,5% (2013/2014), natomiast  
w roku akademickim 2014/2015 odsiew studentów był wyższy na studiach stacjonarnych 
(26%) niż na studiach niestacjonarnych (21,1%). (dowód: akta kontroli str. 453-458, 493) 

W latach 2011-2015 studenci nie wnieśli skarg w zakresie opłat za studia. (dowód: akta 
kontroli str. 40-41, 459-473) 

2.8. Wysokość należności Uczelni z tytułu nieuiszczenia przez studentów opłat za zajęcia 
dydaktyczne38 w latach 2011-2014 zmniejszyła się z 1.193,6 tys. zł w 2011 r. do 597,6 tys. 
zł w 2014 r. (o 49,9%). Kwota należności przeterminowanych z tytułu nieuiszczenia przez 
studentów opłat za zajęcia dydaktyczne w latach 2012-2015 (do 30 czerwca) ogółem 
wynosiła 3.339,2 tys. zł (w tym należności przedawnionych 758,1 tys. zł). W ww. okresie 
należności przeterminowane wynosiły odpowiednio: w roku 2012 – 1.357,2 tys. zł (w tym 
należności przedawnione 289,8 tys. zł), w 2013 r. – 797,6 tys. zł (405,8 tys. zł), w 2014 r. – 
689,9 tys. zł (12,9 tys. zł), w 2015 r. (do 30 czerwca) – 494,6 tys. zł (49,6 tys. zł). W celu 
zwiększenia efektywności wyegzekwowania należności w Uniwersytecie została 
wprowadzona instrukcja windykacji należności, która weszła w życie 16 października  
2013 r.39. (dowód: akta kontroli str. 474-475, 494-502) 

2.9. W okresie objętym kontrolą w Uniwersytecie nie był prowadzony audyt w zakresie 
realizacji wewnątrzuczelnianych postanowień dotyczących pobierania opłat za studia. 
(dowód: akta kontroli str. 476-490) 

2.10. W latach 2014-2015 NIK przeprowadziła w Uniwersytecie kontrolę w zakresie 
kształcenia na kierunkach zamawianych. Po kontroli został sformułowany jeden wniosek 
pokontrolny dotyczący podjęcia działań zapewniających przeprowadzanie audytów 
wewnętrznych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, wymaganych 
procedurami wewnętrznymi Uczelni, który został zrealizowany. W roku 2001 NIK 
skontrolowała Uczelnię w zakresie odpłatność za studia w państwowych szkołach 
wyższych, kontrola zakończyła się siedmioma wnioskami pokontrolnymi, które ze względu 
na zmianę stanu prawnego stały się wnioskami bezprzedmiotowymi. (dowód: akta kontroli 
str. 491-492) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

NIK zwraca uwagę, że Uczelnia niewłaściwie sporządzała w latach akademickich 
2014/2015-2015/2016 kosztorysy kształcenia na studiach niestacjonarnych I i II stopnia, 
gdyż nie uwzględniały one wymaganych art. 99 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności 
rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji  

                                                      
38 Tj. kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, powtarzanie określonych zajęć na studiach 
stacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce, powtarzaniem zajęć nieobjętych planem 
studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na 
określonym kierunku, prowadzenie studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń. 
39 Zarządzenie nr 78/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 października 
2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczącej 
badanej działalności 
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i remontów. Tak sporządzone kosztorysy nie dawały możliwości rzeczywistej oceny, czy 
wysokość opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne związane kształceniem 
studentów na wszystkich kierunkach studiów niestacjonarnych nie przekraczały kosztów 
ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w danej uczelni ww. 
studiów, do czego zobowiązana była Uczelnia na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 w związku 
art. 99 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  
Uczelnia nie określała również kosztów kształcenia ponoszonych w zakresie niezbędnym do 
uruchomienia i prowadzenia w danej uczelni zajęć na studiach stacjonarnych, mimo że jest 
to warunek niezbędny do sprawdzenia, czy wysokość opłat związanych z powtarzaniem 
zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce 
określonych w art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nie przekracza 
powyższych kosztów, o czym stanowi art. 99 ust. 2 ww. ustawy. 

Wysokość i rodzaj pobieranych przez Uczelnię opłat za świadczone usługi edukacyjne były 
zgodne z wewnętrznymi uregulowaniami. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na 
niewłaściwe sporządzenie kosztorysów kształcenia na studiach niestacjonarnych I i II stopnia 
oraz nieokreślenie kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia  
i prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych. 

IV. Wnioski  

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli40, 
wnioskuje o:  

1. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie, aby umowa Uczelni ze studentem 
w sprawie warunków pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów była 
zawierana po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia; 

2. Podjęcie działań w celu dostosowania regulacji wewnętrznych w zakresie trybu i 
warunków zwolnienia z opłat studentów do przepisu art. 99 ust. 3 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym. 

3. Sporządzenie kalkulacji planowanych kosztów do poniesienia w zakresie 
niezbędnym do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem na studia na 
danym kierunku i określonym poziomie kształcenia. 

  

                                                      
40 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Kielcach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kielce, dnia    16 września 2015 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 
Delegatura w Kielcach 

Kontrolerzy 

Violetta Nowak 

Specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 
 

Dyrektor 
Grzegorz Walendzik 

 

........................................................ 

podpis 

podpis 
 

Joanna Witkowska 
starszy inspektor kontroli państwowej 

  

........................................................  
podpis  
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