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Zarządzenie nr 113/2019 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 8 października 2019 roku 

 

w sprawie warunków i trybu zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne 

i opłat związanych z odbywaniem studiów 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 10, art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), art. 279 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 lipca 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), § 25 pkt 3 Statutu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, zarządza się, co następuje:  

 
§ 1 

1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zwany dalej „Uniwersytetem”, pobiera opłaty za 
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 planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty 

uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku; 
5) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim; 
6) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń. 

2. Uniwersytet pobiera także opłaty za: 
1) przeprowadzenie rekrutacji; 
2) przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się; 
3) wydanie legitymacji studenckiej oraz jej duplikatu; 
4) wydanie dodatkowego odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów 

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

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala Rektor. 
 

§ 2 
1. W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek osoby korzystającej z usługi 

edukacyjnej, opłaty określone w § 1 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 6 mogą być rozłożone na raty. 
2. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1, podejmuje odpowiednio prodziekan ds. 

studiów albo kierownik studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia, na 
uzasadniony wniosek osoby korzystającej z usługi edukacyjnej. 

 
§ 3 

1. Student może wnioskować o zwolnienie w całości lub w części z opłat: 
1) o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, jeżeli w poprzednim semestrze osiągnął 

wybitne wyniki w nauce lub uczestniczył w międzynarodowych programach 
stypendialnych, a także, gdy znalazł się w trudnej sytuacji materialnej; 

2) o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, jeżeli znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 
2. Za wybitne wyniki w nauce uważa się osiągnięcie przez studenta w poprzednim 

semestrze najwyższej średniej ocen na roku studiów, nie niższej niż 4,5. 



3. Trudna sytuacja materialna studenta spowodowana na przykład: długotrwałą chorobą, 
śmiercią członka rodziny, innym zdarzeniem losowym, wymaga udokumentowania, 
zgodnie z zasadami przyznawania w Uniwersytecie zapomogi. 

 
§ 4 

1. Zwolnienie w całości lub części z opłat przyznaje prodziekan ds. studiów, na pisemny 
wniosek studenta. 

2. Udokumentowany wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w dziekanacie 
właściwego wydziału, nie później niż na 7 dni przed datą wymagalności zobowiązania. 

 
§ 5 

1. Pracownicy Uniwersytetu, w tym zakładów doświadczalnych, podejmujący kształcenie na 
studiach niestacjonarnych mogą otrzymać zwolnienie z opłaty za te studia w wysokości do 
80%. 

2. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1, podejmuje prodziekan ds. studiów na pisemny 
wniosek zainteresowanego pracownika. 

 
§ 6 

1. Warunki i tryb zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne i opłat związanych  
z odbywaniem studiów uregulowane w zarządzeniu dotyczą opłat ponoszonych przez 
uczestników studiów doktoranckich za kształcenie na niestacjonarnych studiach 
doktoranckich oraz opłat za powtarzanie przedmiotu na stacjonarnych i niestacjonarnych 
studiach doktoranckich, a także opłat za wydanie legitymacji doktoranckiej oraz jej 
duplikatu, do czasu ukończenia studiów doktoranckich na Uniwersytecie, jednak nie dłużej 
niż do dnia 31 grudnia 2023 r. 

2. W przypadku uczestników studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, za wybitne 
wyniki w nauce, o których mowa w § 3 ust. 2 uważa się osiągnięcie wybitnych wyników 
badań w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o zwolnienie z opłat, 
poświadczonych przez opiekuna naukowego lub promotora oraz kierownika studiów 
doktoranckich. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

              /-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul  


