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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 załącznika do 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 2018/2019 wprowadza się następujące zmiany w 
załącznikach do  umowy: 

 w załączniku nr 1 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 oraz dodaje się 
punkt IV. w następującym brzmieniu: Za dodatkowe zajęcia z języka obcego prowadzone przez 
Centrum Języków Obcych - opłata w wysokości 12 zł za 1 godzinę lekcyjną, 

 w załączniku nr 2 zmianie ulega wysokość opłaty określona w punkcie III. - Za wydanie zaświadczenia 
o stopniu znajomości języka obcego, zgodnie ze skalą CEFR obowiązującą w krajach Unii 
Europejskiej. 
 

§2 

Załącznik nr 1 do umowy, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego 
aneksu.  
 
§3 

Załącznik nr 2 do umowy, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego 
aneksu.  
 
§4 

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. 

 

§5  

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

 
 

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

…………………………………………………………. 
podpis i pieczęć reprezentanta Uczelni 

                                                           
*
 podać w przypadku, gdy adres jest inny niż adres zamieszkania 
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Załącznik nr 1  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 
15,00 

Chemiczny 
17,00 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
17,00 

Elektrotechniki i Automatyki 
17,00 

Fizyki Technicznej  i Matematyki Stosowanej 
17,00 

Inżynierii Lądowej i Środowiska 
15,00 

Mechaniczny 
17,00 

Oceanotechniki i Okrętownictwa 
12,00 

Zarządzania i Ekonomii 
14,00 

Kierunek międzywydziałowy 
za godzinę [zł] 

Energetyka 
15,00 

Inżynieria biomedyczna 
17,00 

Inżynieria danych 
15,50 

Inżynieria materiałowa 
17,00 

Techniki geodezyjne w inżynierii 
13,50 

Technologie kosmiczne i satelitarne 
17,00 

 
 

II. Za powtarzanie „Pracy dyplomowej magisterskiej”, „Projektu dyplomowego inżynierskiego”, „Pracy 
dyplomowej inżynierskiej”, „Pracy dyplomowej licencjackiej” lub „Projektu dyplomowego 
magisterskiego” wnosi się opłatę w wysokości 40 zł za każdy punkt ECTS, a w przypadku przypisania 
godzin do wymienionych pozycji, opłatę za powtarzanie oblicza się na podstawie sumarycznej liczby 
godzin powtarzanych zajęć.  
 

III. Studia stacjonarne na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na kierunku Zarządzanie (Management) 
prowadzone w  języku angielskim, podlegają opłacie w kwocie 1 000 zł za semestr. 

 
IV. Za dodatkowe zajęcia z języka obcego prowadzone przez Centrum Języków Obcych - opłata 

w wysokości 12 zł za 1 godzinę lekcyjną. 
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Załącznik 2 do aneksu do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach 
stacjonarnych na Politechnice Gdańskiej  

 
I. Wysokości opłat za wydanie niżej wymienionych dokumentów na Politechnice Gdańskiej są 

następujące:  
 
 

1) za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 17,00 zł  
za wydanie duplikatu       25,50 zł  

 
2) za wydanie dyplomu ukończenia studiów (z dwoma odpisami) 60,00 zł  

  za wydanie duplikatu                90,00 zł  
 

3) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40,00 zł  
  za wydanie duplikatu                    60,00 zł  
 

4) za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30,00 zł  
  za wydanie duplikatu               45,00 zł  
 

II. Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą pobiera się 
opłatę w wysokości 19 zł. 
 

III. Za wydanie zaświadczenia o stopniu znajomości języka obcego, zgodnie ze skalą CEFR 
obowiązującą w krajach Unii Europejskiej, ustala się opłatę w wysokości 25 zł. 

 


