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Zarządzenie Nr 60/19 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 26 września 2019 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 33/19 

w sprawie zasad pobierania opłat związanych ze studiami 

oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 79 i 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. W Zarządzeniu Rektora Nr 33/19 w sprawie zasad pobierania opłat związanych ze 

studiami oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, raz w ciągu roku akademickiego, 

może na wniosek studenta, zaopiniowany przez prodziekana właściwego ds. studenckich, 

(zw. dalej prodziekanem), wyrazić zgodę na odroczenie płatności danej raty do terminu 

płatności kolejnej raty.”; 

 

2) W § 9, § 10, § 14 ust. 1 i ust. 3, § 19 ust. 4 określenie „dziekan” zastępuje się 

odpowiednio określeniem „prodziekan”; 

 

3) W § 8 ustępy 2-3 otrzymują brzmienie: 

„2. W przypadku wznowienia studiów, w semestrach powtarzanych student wnosi 

opłatę tylko za powtarzane przedmioty zgodnie z decyzją prodziekana na zasadach 

dotyczących powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce. 

Przez semestr powtarzany rozumie się semestr na który student był już wpisany przed 

skreśleniem. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 lub 2 nie może być większa od opłaty semestralnej na 

danym roku studiów. Powyższe nie dotyczy sumy opłat za zajęcia powtarzane z więcej niż 

jednego semestru.”; 

 

4) W § 11 ust. 2 na końcu zdania trzeciego skreśla się słowa : 

„opłat za kolejny okres”; 

 

5) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1 pobierane od cudzoziemców 

wnoszone są nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć.”; 

 

6) W § 13 dodaje się ustępy 6-8 w brzmieniu: 
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„6. W przypadku wznowienia studiów § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

7. W przypadku rozwiązania umowy w czasie trwania semestru, wniesiona przez 

studenta opłata za zajęcia dydaktyczne, podlega na jego wniosek zwrotowi w wysokości 

proporcjonalnej do liczby pełnych tygodni pozostałych do końca semestru lub w przypadku 

studiów niestacjonarnych do liczby zjazdów pozostałych do końca semestru. 

8. Opłata z tytułu powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce nie 

może być większa od opłaty semestralnej na danym roku studiów. Powyższe nie dotyczy 

sumy opłat za zajęcia powtarzane z więcej niż jednego semestru.”; 

 

7) W § 14 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu: 

„8. Dla opłat z tytułu korzystania z zajęć nieobjętych programem studiów stosuje się 

odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu dotyczące wnoszenia opłat za powtarzanie 

zajęć.”. 

 

§ 2. Tekst jednolity zarządzenia nr 33/19 w sprawie zasad pobierania opłat związanych 

ze studiami oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat stanowi załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

R e k t o r 

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński 


