
UCHWAŁA Nr 125/2014 

Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 29 października 2014 r. 

w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne  

oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat dla studentów i doktorantów 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
 

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. Nr z 2012. poz. 572 t.j. z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zwana dalej Uczelnią pobiera opłaty za 

świadczone usługi edukacyjne związane z: 

1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych 

studiów doktoranckich, 

2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i stacjonarnych studiach 

doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, 

3) prowadzeniem studiów w języku obcym, 

4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty 

kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, 

5) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń, 

przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się. 

2. Zasady pobierania opłat od obcokrajowców odbywających studia pierwszego, drugiego 

i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy dokształcające lub szkolenia w Uczelni 

określają odrębne przepisy. 

 

§ 2 

1. Wysokość opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 na każdy kolejny rok akademicki określa 

Rektor odrębnym zarządzeniem w oparciu o: 

1) dotacje z budżetu państwa na zadania związane z kształceniem studentów w poprzednim 

roku akademickim, 

2) rzeczywisty koszt usługi edukacyjnej, 

3) liczbę pobierających naukę, 

4) stawki średnich wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich określone w odrębnych 

przepisach, 

5) koszty eksploatacji i amortyzacji sprzętu, materiałów, remontów itp. 

2. Rektor może podwyższyć wysokość opłat o których mowa w ust. 1 na kolejny rok 

akademicki. Zmiana wysokości opłaty w kolejnych latach, może nastąpić jedynie w wyniku 

rzeczywistego wzrostu kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

studiów, jednak nie więcej niż 10 % w stosunku do opłaty za poprzedni rok akademicki.  

3. O zmianie wysokości opłat student lub doktorant będzie informowany (za pośrednictwem 

strony www, informacji wywieszonej na tablicy informacyjnej oraz wysyłanej na adres e-

mail studenta itp.). nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, 

którego zmiany dotyczą i zostanie mu przedłożony do podpisu aneks do umowy.  

4. Brak akceptacji studenta dla nowych stawek uprawnia go do rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno być złożone przed 

rozpoczęciem roku akademickiego, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień 

rozpoczęcia roku akademickiego. 

5. Student zobowiązany jest ponadto do wnoszenia opłat związanych ze studiami 

a wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności określonych 

w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

 

§ 3 

1. Opłaty za usługi edukacyjne o których mowa w § 1 ust. 1-5 należy wnosić przed 

rozpoczęciem semestru, w którym realizowane będą zajęcia, na wskazane przez Uczelnię 



konto.  

2. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej wpływu na konto Uczelni. 

3. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie dziekan/kierownik studiów doktoranckich 

wzywa studenta/doktoranta do jej uiszczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania 

do zapłaty, pod rygorem skreślenia z listy studentów/doktorantów.  

 

§ 4 

1. Warunki pobierania opłat związanych z kształceniem na studiach oraz opłat za usługi 

edukacyjne, a także wysokość tych opłat określa umowa między Uczelnią a studentem lub 

osobą przyjętą na studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa zawarta jest na okres trwania studiów, określony w planie i programie kształcenia, 

na kierunku/specjalności studiów i wygasa z chwilą:  

1) ukończenia studiów przez studenta/doktoranta,  

2) ostatecznego skreślenia z listy studentów/doktorantów.  

3. W celu zawarcia umowy, wskazanej w ust. 1, student lub doktorant jest zobowiązany do 

stawienia się we właściwym dziekanacie. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po 

wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia 

zajęć.  

4. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec danego semestru. 

5. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem złożenia przez studenta/doktoranta pisemnej rezygnacji 

z kontynuowania studiów. 

6. Uczelnia może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w razie nieuiszczenia przez 

studenta/doktoranta opłaty za usługi edukacyjne, zachowując roszczenie o opłatę za czas 

świadczenia usługi edukacyjnej. 

7. Student/doktorant może domagać się zwrotu wniesionych opłat w całości za dany semestr 

w przypadku wypowiedzenia umowy przed rozpoczęciem nauczania na danym semestrze. 

8. W przypadku rozwiązania umowy przed końcem semestru, Uczelnia – na wniosek 

studenta/doktoranta - zwraca zainteresowanemu część poniesionej opłaty proporcjonalnie do 

odbytego okresu nauki w danym semestrze do dnia rozwiązania umowy. Kwotę podlegającą 

zwrotowi ustala dziekan. Termin zwrotu należnej studentowi/doktorantowi kwoty wynosi 21 

dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o zwrot nadpłaconej opłaty. Zwrotu opłaty 

dokonuje się na konto wskazane przez studenta/doktoranta, pomniejszając ją o opłatę z tytułu 

kosztów manipulacyjnych. 

9. Jeśli na dzień rozwiązania umowy student/doktorant zalega z opłatą – jest on zobowiązany 

wnieść tą opłatę w wysokości przypadającej do dnia rozwiązania umowy. Kwotę podlegającą 

zwrotowi ustala dziekan. 

10. W przypadku braku zaległej opłaty w terminie 21 dni licząc od dnia rozwiązania umowy, 

Uczelnia dochodzi należności z tytułu zaległej opłaty za świadczoną usługę edukacyjną 

w postępowaniu cywilnym, po uprzednim wezwaniu do zapłaty. 

11. Rektor może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do zawierania umów w jego imieniu. 

12. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego lub obrony rozprawy doktorskiej jest 

wniesienie w całości odpowiednio przez studenta lub doktoranta do dnia egzaminu lub 

obrony opłat związanych z odbywaniem studiów oraz za usługi edukacyjne świadczone w 

tym roku akademickim. 

 

§ 5 

1. Zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne udziela się studentom/doktorantom na okres jednego 

semestru lub roku studiów w bieżącym roku akademickim. 

2. Zwolnienie w opłacie za usługi edukacyjne może w szczególności polegać na: 

1) zwolnieniu z całości lub części opłaty, 

2) odroczeniu terminu uiszczenia opłaty. 

3. Student lub doktorant może ubiegać się o przyznanie zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne 

w części lub całości składając wniosek, kiedy: 

1) znalazł się w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej, a w szczególności w przypadku: 



a) długotrwałej, udokumentowanej choroby, 

b) istotnego pogorszenia się sytuacji materialnej jego rodziny, 

c) innego zdarzenia losowego, 

2) osiągnął wybitne wyniki naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie na 

szczeblu krajowym lub międzynarodowym lub uczestniczył w międzynarodowych 

programach stypendialnych.  

4. Zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne następuje na pisemny wniosek złożony przez 

studenta w terminie 14 dni przed upływem terminu wniesienia opłat, który podlega 

zaopiniowaniu przez dziekana lub kierownika studiów doktoranckich, a następnie przez 

uczelniany organ samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów. 

5. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis sytuacji studenta lub doktoranta potwierdzony 

odpowiednimi dokumentami. 

6. Wnioski złożone po terminie, o których mowa w ust. 4 pozostawia się bez rozpoznania. 

7. Ewidencję wniosków i wydanych decyzji prowadzi wyznaczony pracownik dziekanatu. 

8. Zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne może być udzielone pobierającemu naukę nie więcej 

niż dwa razy w czasie trwania studiów. 

§ 6 

Tracą moc uchwały: 

‒ Nr 92/2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 września 2012 r. 

w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i 

warunków zwalniania z tych opłat dla studentów i doktorantów Akademii im. Jana Długosza 

w Częstochowie, 

‒ Nr 103/2014 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 czerwca 2014 

r.  w sprawie zmiany uchwały Senatu  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 

26 września 2012 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi 

edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat dla studentów i doktorantów 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 października 2014 r. 

      

 


