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Uniwersytet Wrocławski 

Uniwersytecki System Obsługi Studiów 

 

Oświadczenie studenta w sprawie uprawnienia do studiów 

bezpłatnych 

 

 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18.03.2011 roku regulującą 

zasady podejmowania i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez 

wnoszenia opłat, studenci studiów stacjonarnych, którzy podejmują studia od roku 

akademickiego 2011/12 są zobowiązani do złożenia oświadczenia dla każdego 

realizowanego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni, w której studiują.  

Zgodnie z art. 164a, punkt 2 Ustawy: 

W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest 

obowiązany uzyskać 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. 

Zgodnie z art. 170a, punkt 1, 2 Ustawy:  

 

1. Student studiów stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo bez wnoszenia 

opłat do korzystania z zajęć, za które może uzyskać liczbę punktów ECTS, o 

których mowa w art. 164a.  

2. Poza limitem punktów ECTS, o którym mowa w art. 164a, student, o którym 

mowa w ust. 1, ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na 

określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej 

niż 30 punktów ECTS, a student realizujący kształcenie w ramach 

indywidualnych studiów między obszarowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 

- nie więcej niż 90 punktów ECTS.  

3. Student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni 

publicznej ma prawo podjąć studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych 

w uczelni publicznej, bez wnoszenia opłat.  
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WYPEŁNIANIE OŚWIADCZENIA W USOSweb 

 
CZĘŚĆ I  

DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY SĄ ZAPISANI NA I ETAP  W CYKLU 
2012/13-Z (STUDENCI WF, WNS, WNHIP I WMI) LUB 2012/13 

(STUDENCI WPAE). 
 

Student po zalogowaniu się na swoje konto w USOSwebie, wybiera opcję Dla 

studentów, a następnie z lewego menu opcję Wnioski. Na liście dostępnych 

wniosków znajduje się „Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i 

kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat” 

(Rysunek 1). 

Student, który składa oświadczenie wybiera je na liście wniosków, po czym wybiera 

złóż wniosek.  

  
 

 

 

 

Na ekranie pierwszym (Rysunek 2) znajdują się formalne informacje, zacytowane z 

Ustawy, wyjaśniające podstawę prawną wymogu złożenia oświadczenia.  

 

       Rysunek 1 
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Na ekranie drugim (Rysunek 3) student może wybrać część pierwszą oświadczenia 

lub przejść dalej do część drugiej. 
 
Studenci, którzy rozpoczęli pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 

2012/13 oraz studenci, którzy rozpoczęli pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku 
akademickim 2011/2012  i  podejmą studia na drugim bądź kolejnym kierunku studiów 

stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 (decyzja o przyjęciu podjęta do 30 
września 2012 roku) składają osobne oświadczenia dla wszystkich studiów, które 
podjęli w roku akademickim 2012/2013 wypełnione w części pierwszej. Studia te także 

– ze względu na okres przejściowy wprowadzania przepisów o studiach nieodpłatnych – 
uzyskują status studiów na pierwszym kierunku, na którym nie obowiązuje odpłatność. 
 

 

              Rysunek 3 

Rysunek  2 
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Po wyborze pierwszej części oświadczenia (Zaznacz jeśli chcesz złożyć oświadczenie w 

części pierwszej)  student powinien wybrać z listy program oraz kierunek. Lista zawiera 

tylko programy studiów stacjonarnych na których składający oświadczenie ma status 

aktywnego studenta.   

 

 

Przed zatwierdzeniem, oświadczenie można zobaczyć wybierając opcję Podgląd 

niezatwierdzonego wniosku (Rysunek  4). Po zatwierdzeniu,  nastąpi przeniesienie 

na ekran z którego należy wydrukować oświadczenie (Rysunek 5). 

 

 

 

 

Rysunek  4 

              Rysunek  5 
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Po zatwierdzeniu informacja o złożonym oświadczeniu jest zapisywana w bazie danych 

systemu USOSweb, a po migracji trafia do bazy USOS.  

Student oświadczenie drukuje, podpisuje  i składa we właściwym dziekanacie. 

 

Prawidłowo wygenerowane oświadczenie z wypełnioną pierwszą częścią przedstawia 

rysunek 6. 

 

 

 

        Rysunek 6 
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Część II 

Jeśli student kontynuuje studia, to na ekranie drugim (Rysunek 7) powinien był wybrać 

przycisk DALEJ bez zaznaczania flagi. Zostanie wówczas przeniesiony na ekran trzeci 

(Rysunek 8).  

 

 

 

Na ekranie trzecim dane powinni wypełnić studenci, którzy kontynuują wcześniej 

podjęte studia bezpłatne na pierwszym lub drugim kierunku. Po wyborze flagi należy 

wybrać kierunek, którego dotyczy składane oświadczenie (czyli ten, który jest 

kontynuowany jako bezpłatny), a następnie wskazać uczelnie, kierunki i liczby punktów 

ECTS wykorzystane w ramach studiów na tych kierunkach. Wierszy z taką informacją 

będzie tyle, ile wcześniej razy student podejmował studia na kierunku wskazanym jako 

kontynuowany. W przypadku, gdy student w bieżącym roku akademickim rozpoczął 

studia także na innej uczelni, należy również wskazać uczelnię, kierunek i liczbę 

punktów ECTS wykorzystanych w ramach studiów na tym kierunku (Rysunek 8).  

Rysunek 7 
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Używając przycisku DALEJ, przechodzimy do kolejnego ekranu (Rysunek 9), który 
zawiera przycisk ZATWIERDŹ pozwalający na ostateczne zatwierdzenie danych do 
oświadczenia. 

 

 

 

         Rysunek 8 

Rysunek 9 
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Po zatwierdzeniu  nastąpi przeniesienie na ekran z którego należy wydrukować 

oświadczenie (Rysunek 10). Zatwierdzone oświadczenie jest zapisywane w bazie 

danych systemu USOSweb, a po migracji trafia do bazy USOS.  

 

Student oświadczenie drukuje, podpisuje i składa we właściwym dziekanacie. 

 

 

 

 

Prawidłowo wygenerowane oświadczenie z wypełnioną drugą częścią przedstawia 

rysunek 11. 

 

 Rysunek 10 
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Część III i IV 

Jeśli student chce złożyć oświadczenie o podjęciu studiów bezpłatnych na drugim kierunku, to na 

ekranie trzecim powinien wybrać przycisk DALEJ bez zaznaczania flagi. Zostanie wówczas przeniesiony 

na ekran czwarty (Rysunek 12). Na tym ekranie dane powinni wypełnić studenci, którzy podejmują 

studia bezpłatne na drugim kierunku, czyli są studentami lub absolwentami studiów na kierunku 

wskazanym jako pierwszy. Po wyborze flagi należy wybrać kierunek, którego dotyczy składane 

oświadczenie (czyli ten, który jest wskazywany jako drugi), a następnie wypełnić informacje o pierwszym 

kierunku: podać uczelnię, kierunek, status (student czy absolwent) i rok rozpoczęcia. Zależnie od 

wybranego statusu zostanie wypełniona część trzecia oświadczenia (w przypadku studenta) lub część 

czwarta (w przypadku absolwenta). 

Rysunek 11 
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Prawidłowo wygenerowane oświadczenie z wypełnioną trzecią lub czwartą częścią 

przedstawia rysunek 13. 

 

     Rys. 12 
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Do opracowania powyższej instrukcji wykorzystano: 

1. Oświadczenie studenta w sprawie uprawnienia do studiów bezpłatnych, J. Mincer – Daszkiewicz, M. Żak, 

Uniwersytet Warszawski, 25 lipca 2012 r. 


