Monitor Prawny Politechniki Śląskiej
poz. 605
ZARZĄDZENIE NR 122/2021
REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
z dnia 15 lipca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne
na Politechnice Śląskiej oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
Działając na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 134/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zasad pobierania
opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Śląskiej oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
(Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 309) wprowadza się następuje zmiany:
1) użyte w różnym przypadku wyrazy „pełnomocnik rektora” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami „prodziekan ds. kształcenia/z-ca dyrektora ds. kształcenia”,
2) w § 4 ust. 2 i 4 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat przez studentów w roku akademickim:
1) za semestr zimowy – do dnia 15 października,
2) za semestr letni – do dnia 15 marca.”,
3) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Uczestnicy studiów podyplomowych wnoszą opłaty semestralnie:
1) za semestr pierwszy – w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
2) za kolejny semestr – na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze.”,
4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a
1. W przypadku przyjęcia na studia cudzoziemca w ramach przeniesienia z innej uczelni w trakcie
trwania semestru, student jest obowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości proporcjonalnej
do okresu pozostającego do końca semestru, licząc od dnia wydania decyzji o przyjęciu.
2. Cudzoziemiec, któremu udzielono urlopu zdrowotnego, losowego lub na uzupełnienie
zaległości, wnosi opłatę w przypadku, gdy prodziekan ds. kształcenia/z-ca dyrektora
ds. kształcenia wyrazi zgodę na zaliczenie awansem wybranych przedmiotów.
3. Cudzoziemiec ma obowiązek uiszczenia opłaty za wyznaczone zajęcia w przypadku konieczności
uzupełnienia różnic programowych oraz w przypadku powtarzania określonych zajęć.
4. W przypadku uznania części zajęć cudzoziemcowi ponownie przyjętemu na studia lub
wznawiającemu studia opłata, jest naliczana wyłącznie za zajęcia, które student będzie
realizował w danym semestrze zgodnie z obowiązującym programem studiów. Naliczona opłata
nie może przekraczać opłaty semestralnej.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-4, opłatę ustala się na podstawie wartości jednego
punktu ECTS określonej proporcjonalnie do opłaty za semestr określonej zarządzeniem
rektora.”,
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5) w § 7 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Decyzję o zwolnieniu studenta lub doktoranta w całości lub części z opłat, o których mowa
w § 1 ust. 1, podejmuje rektor. Zaakceptowany decyzją wniosek zastępuje porozumienie
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r.
poz. 305).
4. Prodziekan ds. kształcenia/z-ca dyrektora ds. kształcenia, jeżeli student lub doktorant wnosił
poprzednie opłaty w terminie, może, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem
studenta, interesem publicznym lub względami społecznymi bądź gospodarczymi, rozłożyć
opłatę na 3 raty z następującymi terminami ich wnoszenia:
1) za semestr zimowy – do 15 października, 15 listopada, 15 grudnia,
2) za semestr letni – do 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja.
Zgoda na rozłożenie płatności na raty może być udzielona studentowi lub doktorantowi nie
więcej niż dwa razy w czasie trwania studiów. Warunek wnoszenia poprzednich opłat
w terminie nie dotyczy studentów pierwszego semestru.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2021/2022.

Rektor PŚ: A. Mężyk
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