
ZARZĄD ZENIE I{R 70 l2019

Rektora Politechniki Opolskiej

z dnta 26 listopada20I9 r.

w sprawie warunków i trybu zrvalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach
pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskiclt oraz studiach

podyplomowych i innych formach kształcenia w Politechnice Opolskiej

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt I-2, art.79 ust. 3 i art. 163 ust. 2 oraz art. 324 ust. I
ustawy z dnta 20 Itpca 201 8 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. lJ . poz. 1668,
zpoźn. zm.), z ar z ą dz a s i ę co następuje:

$ 1. 1. Politechnika opolska, zwana dalej równteŻ ,,UczeInią", moŻe pobieraó opłaty za
usługi edukacyjne związane z''

1) kształceniem na studiach niestacjonamych;
2) powtarzaniem określonychzajęć, z powodu nięzadowalających wyników w nauce;
3) kształceniem na studiach w języku obcym;
4) prowadzeniem zajęó nieobjętych programem studiów;
5) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim;
6) kształcęniem na studiach podyplomowych lub kształcenięm w innych formach.

2.Uczę|ntamoŻe pobierać równieŻ opłaty za:

1) przeprowadzenie rekrutacji;
2) przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się;
3) wydanie indeksu i legitymacji studęnckiej oraz duplikatów tych dokumentów;
4) wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do

dyplomu, innych niz wydane na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia20 hpca2018 r.

- Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. poz. 1668, zpoźn. zm.), zwanej dalej
,.Ustawą'';

5) wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiow i suplementu do dyplomu;
6) korzystanie z domów studenckich.

$ 2. Postanowienia zavłartę w niniejszym zarządzęniu mają zastosowanię do obywateli
polskich oraz cudzoziemców podejmujących i odbywających kształcenie w Uczelni.

$ 3. 1. Wysokość opłat, o których mowa w $ 1 ust. 1 pkt 1-5' po zasięgnięciu opinii
samorządu studenckiego, określa rektor w drodze zarządzenia, na cykl studiow rozpoczynający
się w danym roku akadęmickim, przed rozpoczęciem rekrutacji, na podstawie planowanych
kosztów kształcenia określonychprzezkwestora w porozumieniu z prorektorem właściwym do
Spraw zwtązanych zkosztamt kształcenia i odpłatnościami za zĄęcia dydaktyczne'

2. Wysokość opŁat, o których mowa w $ 1 ust. 1 pkt 6, ustalana jest zatządzeniem rektora
na podstawie preliminatza przygotowanego przęz kięrownika studiów podyplomovvych
i zaakceptowanego przez kwestora.



3. WysokoŚó opłaty, o której mowa w $ 1 ust. 2 pkt 2 ustala rektor. Wysokość opłaty za
przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się nie moŻe ptzekoczyó jego [o'ito*
o więcej niż20%o.

4. opłaty wnoszone są na rachunek bankowy wskazany przezUczelnię.

$ 4. 1. opłaty semestralne zaksńałcenie na studiach niestacjonarnych mogą być wnoszone
w pełnej wysokości w terminie:

1) do 10 puŹdziemika za semestr zimovły;
2) do 22lutego za semestr letni,

lub w czterech równych ratachw terminach:
a) w semestrze zimowym:Iratado 10 puździemika,Ilratado 10 listopada, III rata do

10 grudnia, IV rata do 10 stycznia;
b) w semestrze letnim: I rata do 22lutego,II

IV rata do 10 maja,
_ z zastrzęŻeniem ust. 2.

rata do 10 marca, IIIrata do 10 kwietnia,

2. Cldzoziemcy wnoszą opłaty Z:vlłąZane z kształcęniem na studiach niestacjonarnych
w terminie do 10 dni od rozpoczęcia semestru.

3. opłaty za zajęcia dydalłyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników
w nauce wnosi się w następujących terminach:

1) zapowtarzanie zajęć w trybie rejestracji na kolejny semestr z długiempunktowym, za
semestr zimowy do siedmiu dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej semestru
zimowego;

2) zapowtarzante zajęó w trybie rejestracji na kolejny semestr z długiem punktowym, za
semestr letni do siedmiu dni od zakończenia sesji egzamlnacyjnej semert* l.tni.go;

3) za powtarzante zĄęĆ, w trybie powtarzanego semestru na 10-dni przed rczpoczĘciem
semestru.

4, opłatę zaząęcia nieobjęte programem studiów, zakształcenie na studiach w języku
obcym oraz Za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskirnvńosi
się w terminie do 10 dni od rozpoczęcia semestru.

5. Terminy wnoszenia opłat na studiach podyplomov\rych określa odrębne zarządzenie
rektora.

6. Terminy wnoszenia opłat za prowadzenie kształcenia w innych formach określa
jednostka organizująca kurs lub szkolenie.

7, Za datę dokonania opłaty uwaŻa się datę uznaniarachunku bankowego.

8. Za opoźnienie. w dokonaniu opłaty, student, uczestnik studiów podyplomowych lub
innej formy kształcenia zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

9. Student, uczestnik studiów podyplomo!\ych lub innej fo*y kształcenia, na wezwanie
Uczelni, jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia opłaty. 

-



$ 5. 1. W uzasadnionych przypadkach dziekan albo osoba upoważniona - w przypadku
obywateli polskich' ręktor lub osoba upowazniona _ w przypadku cudzoziemców, na pisemny
wniosek studenta moŻe zwolnió w całości lub części z wnoszenia opłat, w szczegolności tych
studentów, I<torzy osiągają wybitne wyniki w naucę lub uczestntczyli w międzynarodowych
programach stypendialnych oraztych,l<tórzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

2, Zavrybitne wyniki w naucę uważa się osiągnięcie w poprzednim semestrzę Średniej ocen
5,0 otaz posiadanie pTzęZ studenta rejestracji bez kredytu punktowego na kolejny sęmestr
studiów, uzyskanej najpóŹniej do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej, ustalonego
w zaruądzeniu rektora Uczelni w sprawie organizacjt roku akademickiego. Za oceny uzyskane
w semestrze powtarzanym zwolnienie nie przysługuje.

3. Studentom uczestniczącym w międzynarodowych programach stypendialnych
zwolnięnie, o którym mowa w ust. I, moŻe przysługiwać w przypadku zręa|izowania
w uczelni zagtantcznej całości lub części zĄęć podlegających opłacie w Uczelni'

4. o zwolnienie w całości lub części z wniesięnta opłaty studęnci mogą się ubiegać nie
wcześniej niz po zaliczęniupierwszego semesttu studiów.

5. Studenci ubiegający się o zwolnienie w całoŚci lub części Z wnoszenia opłat, o których
mowa w ust. 1, powinni zŁożycdo dziekana_ w przypadku obywateli polskich, a w przypadku
cudzozięmców - do ręktora, za pośrednictwem Cęntrum obsługi Studenta, podanie wraz
z udokumentowanym uzasadnieniem nie póŻniej ntŻ na 14 dni przed upływem terminu
płatności.

6. W sprawię zwolnienia z opłat za Świadc,zone usługi edukacyjne w przypadku studentów
będących obywatelami polskimi dziekan wydaje decyzję administracyjną, od której
przysługuje odwołanię do rektora. W przypadku cudzoziemców rektor albo osoba upowazniona
ptzezręktora wydają decyzję administracyjną, od której studentowi przysługuje prawo złoŻęnta
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

7.D\a absolwentów i pracowników Politechniki opolskiej oraz studentów studiów drugiego
stopnia Politechniki opolskiej podejmujących naukę La studiach podyplomolvych
w Uczęlni dziekan v,rydziału prowadzącego studia podyplomowe moze ustalić zniŻkę
w opłacie semestralnej.

8. Do zwalniania z opŁat, o ktorych mowa w $ 1 ust. 2, stosuje się odpowiędnio zasady
określone w ust. l-6.

$ 6. 1. Cudzoziemiec, który w trakcie odbyłvania studiów uzyskał status określony
w art. 324 ust. 2 Ustawy, uprawniający do niewnoszenia opŁat za ksztaŁcenie na studiach
stacjonarnych w języku polskim, zgłasza zaistnienie tego faktu Uczelni poprzęz złoŻęntę
wniosku o zaprzestanie pobierania opłat wraz Z dokumentem potwierdzającym uzyskanie
uprawniaj ące go statusu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. ).,naleŻy zŁoŻyć do rektora za poŚrednictwem Centrum
obsługi Studenta.



$ 7. Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne określa umowa pomiędzy Uczelnią
a odpowiednio: studentem, uczestnikiem studiów podyplomo!\ych lub innej formy kształcenta,
zawartaw formie pisemnej, pod rygorem nieważnoŚci.

$ 8. 1. W przypadku niewniesienia przez studenta wymaganej opłaty w ciągu 14 dni od

Wznaczonego terminu, Uczelnia wzywa studenta do uiszczenia w terminie 7 dni opłaty
powiększonej o odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od zalegŁej kwoty począwszy od dnia
następującego po dniu wymagalności opłaty, do czasu całkowitego uregulowania wymaganej
opłaty. Po bezskutecznym upływie Wznaczonego terminu,wszczyna się procedurę skreślenia
z listy studentów' zgodnie z regulaminem studiów.

2. Skreślenie z listy studentów nie zwalnia studenta z obowiązku wniesienia zaległych
opłat.

3. W przypadku rozwią;zania umowy przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych,
studentowi przysługuje zwtot wniesionych opłat w całości.

4. W przypadkurozwizyzania umowy po lozpoczęciuzajęć, dydaktycznych wniesioneprzez
studenta opłaty podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki.

5. Na wniosek studenta, zwrot opłaty oraz wysokość kwoty podlegającej zwrotowi
następuje w trybie ustalonym w $ 5 ust. 6.

$ 9. 1. W przypadku niewniesięnia pTzęz uczestnika studiów podyplomolvych w terminie
wymaganej opłaty, Uczelnia wzywa uczestnika do uiszczenia w terminie 7 dni opłaty
powiększonej o odsetki ustawowe za opoźttienie liczone od zaległej kwoty począv,łszy od dnia
następującego po dniu wymagalności opłaty, do czasu całkowitego uregulowania wymaganej
opłaty. Po bezskutecznym upływie Wznaczonego terminu, wszczyna się procedurę skreślenia
z listy uczestników, zgodnie z regulaminem studiów podyplomo!\rych.

2. SkreŚlenie z listy uczestników studiów podyplomovvych nie zwalnia z obowiązku
wniesienia zale gły ch opłat.

3. W przypadku rozwiązanla umowy przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych,
uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionych opłat w całości.

4.W przypadku rozwiąZanlaumowy po rozpoczęctuzajęć, dyd,aktycznych wniesione opłaty
podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki.

s 10. 1. Nieuiszczenie przez uczestnika innej formy kształcenia opłaty za kurs lub szkolenie
w Wznaczonym terminie, jest równoznaczne zrozwiązaniemzawartej umowy, o której mowa
w$7.

2. opłata za kurs podlega zwrotowi za okres niepobierania nauki w przypadku:
1) rezygnacji z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem

lekarskim;
2) innych waŻnych, udokumentowanych przyczyn.

$ 11. Decyzję administracyjną o zwrocie opłaty oraz o wysokości kwoty podlegającej
zwrotowi w przypadku studiów podyplomo!\rych podejmuje rektor na wniosek uczestnika



studiów podyplomolvych zaopiniowany pTzez kierownika studiów podyplomowych,
a w przypadku innej formy kształcenia kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej kurs,
szkolenię na wniosek uczestnika. od decyzji przysługuje wniosek o ponó*''. rozpairzenie
sprawy.

$ 12. Jeżeli na dzień złoŻenta oświadczęnia o rozwiązaniu umowy' o której mowa w s 7,
student, uczestnik studiów podyplomov\rych albo innej formy kształcenia zate[a z opŁatą,jest
onzobowtązany do jej uregulowania do dnia rozwtązania umowy.

$ 13. osoby, które rczpoczęły studia albo studia podyplomowe lub kursy dokształcające
w Politechnice opolskiej przedrokiem akademickim2Ol9l2O2O wnosząopłaty i mogą ubiógaó
się o zwolnięniaz ich wnoszenia na zasadachokreŚlonych w przepisach dotychczasowych.-

s 14. W przypadku wznowienia studiow przez osoby' które zostĄ skreŚlone z listy
studentów Politechniki opolskiej przed dniem 7 paŹdziernika 2019 r., zastosowanie mają
przepisy określone w niniejszym zarządzeniu.

$ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzentu, decyzję podejmuje rektor.

$ 16. Zasady określone w niniej szym zaruądzęniu stosuje się do studentów, uczestników
studiów podyplomowych i innych form kształcenia rozpo czynających się w roku akademickim
Ż0I9 12020 i w latach następnych.

$ 17. Zarządzęnie wchodzi w Życie z dnięm podpisania.

dr hab.


