UCHWAŁA NR 513
SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie szczegółowych zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne
Na podstawie art. 79 ust. 1 i 3 oraz art. 323 i 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.)
oraz 158 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego, uchwala się co następuje:
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§1
Uchwała określa:
1) zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
2) zasady zwalniania z opłat, o których mowa w pkt 1; bez względu na posiadane obywatelstwo.
Zasady pobierania opłat i zwalniania z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 2 oraz art. 163 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą, określają odrębne przepisy.
§2
Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
1) kształceniem na studiach niestacjonarnych;
2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników
w nauce;
3) kształceniem na studiach w języku obcym;
4) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;
5) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.
Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, pobiera się z tytułu:
1) kształcenia zgodnie z programem studiów na danym kierunku studiów, poziomie
i profilu;
2) powtarzania określonych zajęć, w tym w przypadku wznowienia studiów.
Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 pobiera się z tytułu:
1) powtarzania przedmiotu, którego student mimo obowiązku zaliczenia nie zaliczył, uzyskując tym
samym niezadowalający wynik w nauce – w trybie powtarzania zajęć lub w trybie powtarzania
semestru;
2) powtarzania zajęć po wznowieniu studiów.
Uczelnia nie pobiera opłat za czynności związane z weryfikacją efektów uczenia się określonych
w programie studiów oraz za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów innych niż
określone w art. 79 ust. 2 pkt 3 - 5 ustawy.

§3
Wysokości opłat, o których mowa w § 2 ustalane są przez Rektora, po zasięgnięciu opinii właściwego
organu samorządu studenckiego i podawane do wiadomości studentów przed rozpoczęciem rekrutacji.
Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać kosztów niezbędnych do utworzenia
i prowadzenia studiów oraz przygotowania i wdrażania strategii uczelni.
Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia na dany rok akademicki wysokość ustalonych
dla nich opłat nie może ulec zwiększeniu ani nie jest możliwe wprowadzenie nowych opłat z wykluczeniem
opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 oraz za
korzystanie z domów studenckich.
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§4
Opłaty, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 wnoszone są:
1) w przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym w następujących
systemach i terminach:
a) w 4 ratach - każda rata po 25% opłaty za semestr studiów, płacona w terminach do: 25
września, 25 października, 25 listopada i 27 grudnia za semestr zimowy oraz do 25 lutego, 25
marca, 25 kwietnia, 25 maja za semestr letni;
b) w 2 ratach - pierwsza rata: 50% opłaty za semestr studiów płacona do 25 września za semestr
zimowy oraz do 25 lutego za semestr letni, druga rata: 48% opłaty za semestr studiów (rabat
2%) płacona w terminach do 25 listopada za semestr zimowy oraz do 25 kwietnia za semestr
letni;
c) jednorazowo w kwocie równej 95% opłaty za semestr studiów (rabat 5%) płaconej do 25
września za semestr zimowy oraz do 25 lutego za semestr letni.
2) w przypadku kierunków studiów z rocznym okresem zaliczeniowym w następujących systemach
i terminach:
a) w 8 ratach - każda rata po 12,5% opłaty za rok studiów, płacona w terminach do: 25 września,
25 października, 25 listopada, 27 grudnia, 25 lutego, 25 marca, 25 kwietnia oraz 25 maja;
b) w 4 ratach - każda rata po 25% opłaty za rok studiów, płacona w terminach do: 25 września, 25
listopada, 25 lutego, 25 kwietnia;
c) w 2 ratach - pierwsza rata: 50% opłaty za rok studiów płacona do 25 września, druga rata: 48%
opłaty za rok studiów (rabat 2%) płacona do 25 lutego;
d) jednorazowo w kwocie równej 95% opłaty za rok studiów (rabat 5%) płaconej do 25 września.
Wyboru systemu wniesienia opłaty, o których mowa w ust. 1 należy dokonać przed upływem terminu
wniesienia pierwszej należnej wpłaty tj.:
1) w przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym:
a) wniesienie w pierwszym terminie (do 25 września w semestrze zimowym i do 25 lutego w
semestrze letnim) wpłaty co najmniej 25% i mniej niż 50% opłaty za semestr studiów oznacza
wybór systemu 4 rat określonego w pkt 1 lit. a, i nie daje prawa do rabatów;
b) wniesienie w pierwszym terminie (do 25 września w semestrze zimowym i do 25 lutego w
semestrze letnim) wpłaty co najmniej 50% i mniej niż 95% opłaty za semestr studiów oznacza
wybór sytemu 2 rat określonego w pkt 1 lit. b, i daje prawo do rabatu wynoszącego 2% opłaty
za semestr studiów przy drugiej racie. Student, który wybrał system 2 rat, ale nie zamierza
uiścić w drugiej racie 48% opłaty za semestr studiów, traci prawo do rabatu i jest zobowiązany
do uiszczenia w tej racie 25% opłaty za semestr studiów, a w terminach do 27 grudnia
w semestrze zimowym oraz do 25 maja w semestrze letnim brakującej do 100% części opłaty
za semestr studiów;
2) w przypadku kierunków studiów z rocznym okresem zaliczeniowym:
a) wniesienie w pierwszym terminie do 25 września wpłaty co najmniej 12,5% i mniej niż 25%
opłaty za rok studiów oznacza wybór systemu 8 rat określonego w pkt 1 lit. a, i nie daje prawa
do rabatów;
b) wniesienie w pierwszym terminie do 25 września wpłaty co najmniej 25% i mniej niż 50%
opłaty za rok studiów oznacza wybór systemu 4 rat określonego w pkt 1 lit. b, i nie daje prawa
do rabatów;
c) wniesienie w pierwszym terminie do 25 września wpłaty co najmniej 50% i mniej niż 95%
opłaty za rok studiów oznacza wybór sytemu 2 rat określonego w ust. 2 pkt 1 lit. c i daje prawo
do rabatu wynoszącego 2% opłaty za rok studiów przy drugiej racie. Student, który wybrał
system 2 rat, ale nie zamierza uiścić w drugiej racie 48% opłaty za rok studiów, traci prawo do
rabatu i jest zobowiązany do uiszczenia w tej racie 25% opłaty za rok studiów, a w terminie do
25 maja brakującej do 100% części opłaty za rok studiów.
Nieuiszczenie opłat, o których mowa w ust. 1:
1) w terminie do 25 września w semestrze zimowym i do 25 lutego w semestrze letnim co najmniej
25% opłaty za semestr studiów bądź 12,5% opłaty za rok studiów, zgodnie z zasadami określonymi
w ust. 1, a także którejkolwiek z ich kolejnych rat, skutkuje powiadomieniem o wszczęciu
postępowania zmierzającego do skreślenia z listy studentów;
2) w terminie do 20 października w semestrze zimowym i do 20 marca w semestrze letnim 25% opłaty
za semestr studiów bądź 12,5% stawki podstawowej opłaty za rok studiów, zgodnie z zasadami
określonymi w ust. 1, a także którejkolwiek z ich kolejnych rat w ciągu 25 dni po terminie
określonym w ust. 1, skutkuje skreśleniem z listy studentów.
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W przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszą ratę bądź całość opłaty, o której mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 można wnieść:
1) po 25 września, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego, jednak nie
później niż do 20 października;
2) po 25 lutego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego, jednak nie później
niż do 20 marca.
Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2:
1) nieprzekraczające 200 zł wnoszone się jednorazowo:
a) w terminie do 25 października w przypadku zajęć rozpoczynających się i odbywających się
w semestrze zimowym, oraz zajęć trwających i odbywających się przez cały rok akademicki;
b) w terminie do 25 marca w przypadku zajęć rozpoczynających i odbywających się w semestrze
letnim;
2) przekraczające 200 zł mogą być wnoszone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1.
Opłaty, pobierane za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4
wnosi się w terminie i w sposób określony przez Rektora albo upoważnioną przez niego osobę.
Od studentów przebywających na urlopie od zajęć opłat nie pobiera się.
Od studenta, któremu wyznaczono obowiązek uzupełnienia różnic programowych opłat nie pobiera się.
W przypadku przeniesienia z innej uczelni bądź zmiany formy studiów, skutkującej koniecznością
wniesienia opłaty, w trakcie trwania roku akademickiego, student zobowiązany jest do uiszczenia opłaty
stanowiącej sumę opłat ratalnych pozostałych do końca semestru w przypadku kierunków studiów z
semestralnym okresem zaliczeniowym albo roku w przypadku kierunków studiów z rocznym okresem
zaliczeniowym – licząc od daty, w której decyzja o przyjęciu na studia poprzez przeniesienie z innej uczelni
stała się ostateczna lub od dnia udzielenia zgody na zmianę formy studiów. Opłatę tę można wnieść w
jednym z systemów określonych w ust. 1, 2 lub 4 w terminach do: 25 września, 25 października, 25
listopada, 27 grudnia, 25 lutego, 25 marca, 25 kwietnia i 25 maja.
§5
Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 2, wnoszone są na rachunek bankowy wskazany przez
Uniwersytet.
Za datę dokonania opłaty uważa się datę wpływu należności na konto Uniwersytetu.
W przypadku, gdy termin zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za terminowo uiszczoną
uważa się opłatę, która wpłynie na konto Uniwersytetu w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym.
Od nieterminowo wnoszonych opłat nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie.
Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek
okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego
numeru rachunku bankowego.
§6
Student może ubiegać się o zwrot wniesionych opłat w całości w przypadku rezygnacji ze studiów przed
ich rozpoczęciem, gdzie przez datę rozpoczęcia studiów rozumie się datę złożenia ślubowania.
Student, który został:
 skreślony z listy studentów;
 złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji ze studiów;
 złożył wniosek o skierowanie na powtarzanie semestru w przypadku kierunków studiów
z semestralnym okresem zaliczeniowym albo roku w przypadku kierunków studiów z rocznym
okresem zaliczeniowym - w przypadku uzyskania zgody;
 złożył wniosek o urlop długoterminowy - w przypadku uzyskania zgody;
i wniósł opłatę jednorazową albo zgodnie z systemem ratalnym określonym w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b lub pkt
2 lit. c, ma prawo do zwrotu części wniesionej opłaty za semestr. Część ta jest różnicą pomiędzy wniesioną
opłatą a sumą opłat, które powinny być uiszczone w systemie 4 rat w przypadku kierunków studiów z
semestralnym okresem zaliczeniowym albo 8 rat w przypadku kierunków studiów z rocznym okresem
zaliczeniowym do dnia złożenia wniosku włącznie.
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W przypadku nieuruchomienia studiów przysługuje zwrot wniesionych opłat w całości.
Zwrot wniesionych opłat, o których mowa w ust 1 – 3, rozpatrywany jest na podstawie pisemnego wniosku
zainteresowanego, zawierającego aktualny numer rachunku bankowego.

§7
Kandydat potwierdza zapoznanie się z zasadami pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne
określonymi w niniejszej uchwale i zarządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§8
Student może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz
o rozłożenie na raty lub przedłużenie terminu wniesienia tych opłat, jedynie w wyjątkowych i szczególnie
uzasadnionych przypadkach, w szczególności:
1) gdy z przyczyn losowych student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej;
2) uzyskiwania wybitnych wyników w nauce.
2. Zwolnienie z opłat, o których mowa w ust. 1 przyznawane jest na okres nie dłuższy niż dwa semestry
w przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym albo jeden rok w przypadku
kierunków studiów z rocznym okresem zaliczeniowym.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 do wniosku należy załączyć komplet dokumentów
potwierdzających okoliczności uzasadniające udzielenie zwolnienia i złożyć go:
1) nie później niż na 7 dni przed terminem wpłaty opłaty lub odpowiedniej raty, od której ma nastąpić
zwolnienie z opłat,
2) nie później niż 3 miesiące po terminie wpłaty wniesionej jednorazowo.
Wniosek rozpatrywany jest po uzyskaniu z właściwego działu Uczelni informacji o przyznanych studentowi
stypendiach i zapomogach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wniosek może złożyć student, który w trakcie realizowanych
studiów terminowo zaliczył na Uniwersytecie dwa ostatnie semestry studiów w trakcie jednego roku
kalendarzowego w przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym albo ostatni rok
studiów w przypadku kierunków studiów z rocznym okresem zaliczeniowym, ze średnią ocen co najmniej
4,80. Wniosek może być złożony nie później niż na 7 dni przed terminem wniesienia opłaty lub
odpowiedniej raty, od której ma nastąpić zwolnienie z opłat.
5. Zwolnienie z opłaty w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przyznawane jest co najwyżej jednemu
studentowi z każdego kierunku, formy i stopnia studiów, spełniającemu warunki określone w ust. 5
i posiadającemu najwyższą średnią, nie mniejszą niż średnia określona w ust. 5, za ostatnie dwa semestry
studiów w przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym w trakcie jednego roku
kalendarzowego, albo ostatni rok studiów w przypadku kierunków studiów z rocznym okresem
zaliczeniowym. Gdy najwyższą średnią legitymuje się więcej niż jeden student, zwolniony może zostać
każdy z nich z części opłaty odwrotnie proporcjonalnej do liczby uprawnionych studentów.
6. W przypadku, gdy dokumentacja, o której mowa w ust. 4 nie została sporządzona w języku polskim, należy
przedstawić również jej poświadczone notarialnie tłumaczenie na język polski.
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§9
Decyzje w sprawach, o których mowa w § 6 i 8, podejmuje Rektor lub osoba działająca z upoważnienia
Rektora.
Od rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w
terminie 14 dni od doręczenia.
§ 10
Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do studentów będących cudzoziemcami.
Cudzoziemcy podejmujący studia wnoszą opłatę za studia, w wysokości określonej zgodnie z § 3 ust. 1,
z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 3.
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Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 na podstawie:
1) zasad określonych w umowie między uczelniami;
2) zasad określonych w umowie międzynarodowej;
3) decyzji administracyjnej rektora;
4) decyzji ministra lub dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.
Opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 nie pobiera się od cudzoziemca:
1) obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub
Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
3) któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa
w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
4) posiadającego status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystającego
z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) posiadającego certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa
w art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz.
931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
6) posiadającego Kartę Polaka lub osobie, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego
pochodzenia;
7) będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej
Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski,
8) któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w
art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności
krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub
posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
Student cudzoziemiec zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zmianie okoliczności
faktycznych lub prawnych związanych z przyjęciem go na studia w Uniwersytecie Zielonogórskim, w tym
wskazanych we wniosku o przyjęcie na studia oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających te
okoliczności. W szczególności zobowiązany jest przedkładać we właściwym dziekanacie Wydziału ważne i
aktualne dokumenty uprawniające go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także ważną i
aktualną polisę ubezpieczeniową bądź inny dokument, w przypadku, gdy poprzednie dokumenty utraciły
swoją ważność.
§ 11
Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej, wnoszą opłaty za usługi
edukacyjne na zasadach dotychczasowych.
Umowy ze studentami, o których mowa w ust. 1, określające warunki pobierania opłat związanych
z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat, zachowują moc.
Osoby niebędące obywatelami polskimi, które w dniu 1.10.2018 r. odbywały studia, kontynuują te studia na
zasadach dotychczasowych.
§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

