
 

 

 

 

 

Uchwała nr 4.26.04.2021 

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 26 kwietnia 2021 
 

 

w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne  

 

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tj. Dz. U. 2021, poz. 478) – zwanej dalej ustawą, oraz w związku z § 88 ust. 4 Statutu Uczelni 

Senat postanowił co następuje: 

 

§ 1 

1. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:  

1) kształceniem na studiach niestacjonarnych; 

2) kształceniem na studiach w języku obcym; 

3) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim; 

4) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających 

wyników w nauce; 

5) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów. 

2. Wysokość opłat , o których mowa w ust. 1oraz terminy ich wnoszenia ustala Rektor. 

3. Opłaty, o których mowa w art. 79 ust. 2 ustawy regulują odrębne przepisy wewnętrzne. 

  

§ 2 

 

1. Student może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat, o których mowa  

w § 1 ust. 1 lub przedłużenie terminu ich wniesienia.  

2. Student może złożyć wniosek w sprawach, o których mowa w ust. 1, jedynie  

w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy z przyczyn 

losowych student znalazł się po rozpoczęciu studiów w wyjątkowo trudnej sytuacji 

materialnej; 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać komplet dokumentów 

potwierdzających okoliczności uzasadniające udzielenie zwolnienia, w szczególności: 

1)komplet dokumentacji niezbędnej do ustalenia dochodu na jednego członka rodziny, 

potwierdzającej sytuację materialną, zgodnie z wymogami ubiegania się o stypendium 

socjalne określonymi w odrębnych przepisach; 

2)dokumenty potwierdzające zaistnienie przyczyn losowych, o których mowa w ust. 2, 

3)opinię jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji 

dochodowej i majątkowej osób i rodzin; 

4)inne dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku. 



5.Sytuacja materialna wnioskodawcy weryfikowana jest na zasadach obowiązujących w 

procedurze przyznawania stypendium socjalnego. 

6.W przypadku, gdy dokumentacja, o której mowa w ust. 4 nie została sporządzona w języku 

polskim, należy przedstawić również jej poświadczone tłumaczenie na język polski. 

 

 

§ 3 

1. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 2 należy złożyć do dyrektora jednostki badawczo-

dydaktycznej prowadzącej studia za pośrednictwem Centrum Obsługi Studenta w terminie do 

20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatrywane są do 30 września.  

3. Wniosek może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli przyczyna 

uzasadniająca zwolnienie lub obowiązek wniesienia opłaty powstały w trakcie roku 

akademickiego. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od powstania 

przyczyny lub obowiązku wniesienia opłaty, nie później jednak niż do końca maja danego 

roku akademickiego. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, rozpatrywane są w terminie 14 dni od złożenia wniosku. 

 

§ 4 

1. Rozstrzygnięcie w sprawach, o których mowa w § 2 podejmuje dyrektor jednostki 

prowadzącej kształcenie działający na mocy upoważnienia rektora.  

2. Od rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy w terminie 14 dni od doręczenia. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rektor 

prof. dr hab. Piotr Borek 

 


