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Aneks do Umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne na 
studiach stacjonarnych 

Aneks do Umowy zawartej w dniu ………………………………. r. w Gdańsku pomiędzy 

 

Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk;  reprezentowaną przez 

............................................................................................................................... działającego na podstawie 
pełnomocnictwa Rektora PG, zwaną dalej „Uczelnią” 

a 

 

Panem/Panią  

……..………………………………….................................................................................................., 
zamieszkałym/ą……………………………………………………………………………..............................................., 
                                                                          (adres zamieszkania) 
adres do korespondencji* ……………………………………………………………………………………………….., 
legitymującym/ą się dowodem osobistym .................................................................  
zwanym/ą dalej „Studentem”. 

 
§1  

Na podstawie §6 ust. 4, 5 i 6 uchwały Senatu PG nr 79/2017/XXIV  z 21 czerwca 2017 r. dotyczącej  Zasad 
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat studentów 
i doktorantów, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora PG w sprawie wysokości opłat za świadczone 
usługi edukacyjne, od roku akademickiego 2017/2018 w załączniku nr 1 do umowy  zmianie ulega wysokość 
opłaty określona w punkcie I. - Koszt kształcenia za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych, 

o której mowa w §4 ust.1 pkt 1 i 2 umowy. W pozostałym zakresie treść załącznika nr 1 do umowy nie ulega 
zmianie. 

§2 
Punkt I. - Koszt kształcenia za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych w załączniku nr 1 do 

umowy, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego aneksu.  

 

§3 

Na podstawie przyjętej przez Senat Politechniki Gdańskiej uchwały nr 79/2017/XXIV  z dnia 21 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 387/2016/XXIII z 6 lipca 2016 r. 

dotyczącej Zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych 

opłat studentów i doktorantów, od roku akademickiego 2017/2018 zmianie ulega ust. 8 w §4 oraz §5 umowy. 

 

§4 

1. Ust. 8 w §4 umowy otrzymuje brzmienie:  

" Student, w terminie 14 dni od dnia odebrania wiadomości o zmianie wysokości opłat, może zrezygnować 
z dalszej nauki, składając pisemne oświadczenie. Złożenie oświadczenia o rezygnacji z nauki powoduje 
skreślenie z listy studentów. Brak pisemnego oświadczenia o rezygnacji z nauki i przystąpienie do zajęć 
dydaktycznych lub egzaminu/zaliczenia traktowane będzie jako akceptacja nowych warunków płatności 
określonych w aneksie do umowy. Niepodpisanie aneksu do umowy w ciągu miesiąca od akceptacji 
warunków płatności stanowić będzie podstawę do skreślenia z listy studentów." 

2. §5 Szczegółowe zasady pobierania opłat umowy otrzymuje brzmienie: 

1. "Opłaty, o których mowa w §4 ust.1, należy wpłacać na indywidualne numery kont, zgodne z fakturą 
sprzedaży widoczną w systemie Moja PG w następujących terminach: 

a) do 15 października - w semestrze zimowym, 
b) do 31 marca - w semestrze letnim. 

                                                           
*
 podać w przypadku, gdy adres jest inny niż adres zamieszkania 
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2. Opłaty za studia lub usługi edukacyjne mogą być opłacane, za zgodą dziekana, w trzech równych ratach 
płatnych:  
1) w semestrze zimowym: 

I rata – do 15 października, 
II rata –  do  30 listopada, 
III rata – do 31 grudnia, 

2) w semestrze letnim: 
I rata – do 31 marca, 
II rata – do 30 kwietnia, 
III rata – do 31 maja. 

3. W szczególnych przypadkach, dziekan może ustalić indywidualne terminy wnoszenia opłaty w ratach. 
4. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie dziekan wzywa Studenta do jej uiszczenia  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem skreślenia z listy studentów." 

  

§5  

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 

…………………………………………………………. 
czytelny podpis Studenta 

…………………………………………………………. 
podpis i pieczęć reprezentanta Uczelni 
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Załącznik  do aneksu do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach 
stacjonarnych na Politechnice Gdańskiej  

 

I. Koszt kształcenia za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych: 

Wydział 
za godzinę [zł] 

Architektury 
14,00 

Chemiczny 
15,00 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
15,00 

Elektrotechniki i Automatyki 
15,00 

Fizyki Technicznej  i Matematyki Stosowanej 
15,00 

Inżynierii Lądowej i Środowiska 
13,00 

Mechaniczny 
15,00 

Oceanotechniki i Okrętownictwa 
10,00 

Zarządzania i Ekonomii 
12,00 

Kierunek międzywydziałowy 
za godzinę [zł] 

Energetyka 
13,00 

Inżynieria biomedyczna 
15,00 

Inżynieria danych 
13,50 

Inżynieria materiałowa 
15,00 

Techniki geodezyjne w inżynierii 
11,50 

Technologie kosmiczne i satelitarne 
15,00 

 
 

 
 


