
 
Uchwała  

Senatu Politechniki Gdańskiej  

nr 373/2011 

z 26 października 2011 r. 
 
 

w sprawie: ”Zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków i  trybu 

zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów”. 

 

 

1. Senat Politechniki Gdańskiej uchwala ”Zasady pobierania opłat za świadczone usługi 

edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów”. Zasady 

stanowią załącznik do uchwały. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. z uwzględnieniem przepisów 

przejściowych zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. 

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Senatu PG nr 140/2009 

z 17 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad pobierania opłat za świadczone usługi 

edukacyjne oraz trybu zwalniania z tych opłat studentów lub doktorantów. 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor PG 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk 

prof. zw. PG 

 



ZASADY POBIERANIA OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE 

ORAZ  WARUNKI I TRYB ZWALNIANIA Z TYCH OPŁAT STUDENTÓW 

I DOKTORANTÓW 

 

Na podstawie art. 99 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1. 

1. Usługi edukacyjne, za które Uczelnia pobiera opłaty obejmują: 

a) kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych, 

b) kształcenie uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich, 

c) powtarzanie przedmiotów na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających 

wyników w nauce, 

d) powtarzanie przedmiotów na stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu 

niezadowalających wyników w nauce, 

e) prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, 

f) prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, 

g) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub 

kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej, 

h) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć 

poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 170a ust. 2 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym.  

2. Uczelnia może również pobierać opłaty za  prowadzenie zajęć w języku obcym. 

3. Do studentów studiów stacjonarnych, o których mowa w ust. 1 pkt g, nie zalicza się:  

a) studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują studia do 

uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego, 

b) studentów, o których mowa w art. 170a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym, studiujących drugi kierunek studiów na studiach stacjonarnych bez 

wnoszenia opłat, 

c) studentów studiujących na kierunkach, o których mowa w art. 170b ust. 1 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym. 

4. W przypadku podjęcia studiów równocześnie na kilku kierunkach studiów 

stacjonarnych uczelni publicznej pobiera się opłaty za drugi wskazany przez studenta 

kierunek studiów, jeżeli nie posiada uprawnień do korzystania z zajęć bez wnoszenia 

opłat, o których mowa w art. 170a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

oraz za każdy kolejny kierunek studiów. 

 

§ 2. 

1. Niniejsze zasady pobierania opłat mają zastosowanie do: 

a) obywateli polskich, 

b) cudzoziemców kształcących się na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich, zgodnie z art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. Zasady pobierania opłat od pozostałych cudzoziemców regulują odrębne przepisy. 

 

§ 3. 

1. Opłatą za powtarzanie przedmiotów jest obciążony student posiadający dług 

punktowy, skierowany przez dziekana na powtarzanie przedmiotów. 

2. Opłatę za powtarzanie przedmiotów oblicza się na podstawie sumarycznej liczby 

godzin powtarzanych zajęć. 



3. Student może dostarczyć do dziekanatu potwierdzenie opanowania materiału  

z dowolnej formy zajęć (wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt, seminarium) w 

ramach przedmiotu powtarzanego wystawione przez prowadzącego przedmiot 

według ustalonego w uczelni wzoru. W takim przypadku dziekan może zwolnić 

studenta z powtarzania części zajęć, ustalając równocześnie opłatę za pozostałe 

zajęcia do powtórzenia według stawki określonej zarządzeniem rektora. 

   

§ 4. 

1. Rektor może zwolnić studenta bądź doktoranta z obowiązku uiszczenia opłat za 

studia lub usługi edukacyjne w całości lub w części, gdy osoba ta znajduje się 

w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej zdarzeniem losowym, po 

zasięgnięciu opinii dziekana i wydziałowego samorządu studenckiego bądź 

samorządu doktorantów. 

2. Rektor może zwolnić studenta bądź doktoranta z obowiązku uiszczenia opłat za 

studia lub usługi edukacyjne w części nie przekraczającej 10% opłat, w przypadku 

uzyskania średniej ocen za poprzedni rok studiów co najmniej 4,8.  

3. Dziekan może rozłożyć opłatę za powtarzanie przedmiotów na raty.  

4. Studenci i doktoranci składają wnioski w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2  

w terminie: 

a) do dnia rozpoczęcia semestru zimowego, gdy wniosek dotyczy semestru 

zimowego lub całego roku akademickiego, 

b) do dnia rozpoczęcia semestru letniego, gdy wniosek dotyczy semestru letniego. 

 

§ 5. 

1. Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w § 1,  

określa umowa zawarta między uczelnią a studentem lub doktorantem w formie 

pisemnej. Wzór takiej umowy określa zarządzenie rektora. 

2. Rozwiązanie umowy przez studenta lub doktoranta jest równoznaczne z rezygnacją 

ze studiów. 

3. W przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu nauczania lub 

skreślenia z listy studentów, doktorantów lub słuchaczy, studentowi, doktorantowi 

lub słuchaczowi przysługuje, na jego pisemny wniosek, zwrot wpłaconej opłaty 

w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć objętych planem studiów 

i ponoszonych przez Uczelnię kosztów, licząc od dnia, w którym student złożył 

rezygnację ze studiów lub został skreślony z listy studentów. Rozstrzygnięcie w tej 

sprawie podejmuje dziekan. 

4. W przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu nauczania lub 

skreślenia z listy studentów, doktorantów lub słuchaczy i niewniesienia wymaganych 

opłat uczelnia może dochodzić zaległych opłat w wysokości proporcjonalnej do 

odbytych zajęć objętych planem studiów i ponoszonych przez Uczelnię kosztów.  

5. Opłaty za studia lub usługi edukacyjne mogą być opłacane w trzech równych ratach. 

Wysokość opłaty w ratach oraz terminy płatności, ustalane przez dziekana, 

uwzględnia umowa, o której mowa w ust. 1.  

  

§ 6. 

1. Wysokość opłat za studia lub usługi edukacyjne  w danym roku akademickim ustalana 

jest zarządzeniem rektora. 

2. Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 rektor zwraca się o propozycje 

wysokości opłat do dziekanów prowadzących usługi edukacyjne. 



3. Opłaty, których mowa w ust. 1 pkt a, b, c, d, g, nie mogą przekraczać kosztów 

ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia odpowiednio 

studiów lub studiów doktoranckich oraz zajęć na studiach i studiach doktoranckich, 

z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, 

w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, 

w tym amortyzacji i remontów. 

4. Opłaty należy wpłacać przed rozpoczęciem semestru na indywidualne numery kont, 

zależne od tytułu wpłaty za pośrednictwem uczelnianego portalu w systemie 

eDziekanat Politechniki Gdańskiej. 

5. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie dziekan wzywa studenta, doktoranta lub 

słuchacza do jej uiszczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, 

pod rygorem skreślenia z listy studentów, doktorantów lub słuchaczy. 

 

 


