
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 15/2017/2018 

 

z dnia 28 listopada 2017 r. 
 

 

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 105/2016/2017 z 

dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 

świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz trybu i warunków zwalniania 

z tych opłat studentów i doktorantów 
 
 

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

wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 39 ust. 1 pkt 32 Statutu 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W Załączniku nr 1 do uchwały w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 

świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz trybu i warunków zwalniania z 

tych opłat studentów i doktorantów wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 1 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może indywidualnie ustalić 

harmonogram spłaty w odniesieniu do usług edukacyjnych, o których mowa w § 2 - 5.” 

 

2. § 2 ust.7 otrzymuje następujące brzmienie: 

„7. Wysokość opłaty należnej oblicza się jako sumę dwóch kwot czesnego z obu semestrów, 

dzieloną przez ilość zjazdów w roku akademickim. Tak otrzymaną kwotę przypadającą na 

jeden zjazd mnoży się przez ilość odbytych zjazdów do dnia skreślenia z listy studentów na 

podstawie ostatecznej decyzji. Proporcjonalne przeliczenie odbywa się tylko na wniosek 

zainteresowanego.” 

  

3. § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Wysokość opłat związanych z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych 

z powodu niezadowalających wyników w nauce, prowadzeniem studiów w języku obcym, 

prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów na określonym kierunku, ustala Rektor 

Uniwersytetu odrębnym zarządzeniem.” 

 

 

4. § 5 ust. 4  otrzymuje brzmienie: 



„4. W razie nieuiszczenia opłat, o których mowa w ust. 1 po upływie 30 dni od 

wyznaczonych terminów kierownik studiów podyplomowych ma prawo skreślić słuchacza z 

listy słuchaczy, przy czym: 

1) od decyzji kierownika studiów podyplomowych o skreśleniu z listy słuchaczy, 

skreślonemu słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się do Rektora, za 

pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji; 

2) decyzja Rektora, wydana w związku z odwołaniem się słuchacza od skreślenia z listy 

słuchaczy, jest ostateczna.” 

 

5. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz innych form 

kształcenia, opłat za usługi edukacyjne a także wysokość tych opłat określa umowa o 

warunkach odpłatności.  

 

6. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Osoba, która ma korzystać z określonych usług edukacyjnych jest zobowiązana do 

podpisania umowy w wyznaczonym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego miejscu. 

Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji i nie później niż w terminie 30 

dni od rozpoczęcia zajęć.” 

 

7. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Korzystanie z określonych usług edukacyjnych uwarunkowane jest zawarciem umowy o 

warunkach odpłatności za te usługi, w szczególności brak podpisania umowy przez studenta 

lub doktoranta może skutkować skreśleniem z listy studentów lub doktorantów.” 

 

8. § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4. Umowę o warunkach odpłatności zawiera ze strony Uniwersytetu osoba posiadająca 

pełnomocnictwo rektora lub osoba posiadająca pełnomocnictwo dalsze od osoby, którą rektor 

umocował bezpośrednio.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW 

          Rektor 

 

 

mgr Iwona Staszewska – Chyła                  prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 
 

 

 

 

 

Egzemplarz nr …/2/2017/2018 

 


