
Załącznik nr 1 do Uchwały 47/2008/2009 
Senatu Politechniki Częstochowskiej 

z dnia 03.12.2008 roku 
 

Zasady  
pobierania opłat, za świadczone usługi edukacyjne,  
w tym tryb i warunki zwalniania z części tych opłat 

 
1. opłaty za studia, student ma obowiązek uiścić w terminach wynikających z umowy 

zawieranej między Uczelnią a studentem w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne na 
studiach niestacjonarnych. 

2. na pisemny wniosek studenta zaopiniowany przez Dziekana, Pełnomocnik Rektora  ds. 
Studiów Niestacjonarnych, może udzielić częściowego zwolnienia z obowiązku uiszczenia 
opłat, pod warunkiem, że student: 

- osiągnął w poprzednim roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,8 lub 
- znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i dochód na jedną osobę w rodzinie nie 

przekracza sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art.6 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U.06.139, 
poz.992) lub 

- jest pracownikiem Politechniki Częstochowskiej 
3. Zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w poprzednim pkt. nie może 

przekraczać 50% opłaty do zapłaty, której zobowiązany został student. 
4. Poza przypadkami, o których mowa w pkt. 2, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

takich jak: 
- pełne sieroctwo, poważna lub długotrwała (trwająca dłużej niż 3 miesiące) choroba 

studenta lub najbliższego członka jego rodziny, 
pełnomocnik Rektora ds. Studiów Niestacjonarnych  może udzielić częściowego 
zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłat za studia niestacjonarne I i II stopnia 
studenta, którego dochód na jedną osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa 
w pkt. 2.2 

5. Zwolnienie z części opłat za usługi edukacyjne nie przysługuje osobom: 
- będącym na pierwszym semestrze studiów, 
- studiujących drugi lub kolejny kierunek, przy czym obniżenie odpłatności za studia 

dotyczy tego właśnie kierunku. 
6. student ubiegający się o częściowe zwolnienie z opłat, zobowiązany jest udokumentować: 

- uzyskanie w poprzednim roku akademickim średniej ocen nie niżej niż 4,8 lub 
- wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustaloną na podstawie Regulaminu 

przyznawania pomocy materialnej studentom Uczelni w zakresie stypendium 
socjalnego lub 

- okoliczność zatrudnienia w Uczelni 
 

7. Udokumentowany wniosek o częściowe zwolnienie z opłat, student jest zobowiązany złożyć  
w odpowiednim Dziekanacie w terminach: 

- do dnia 30 września – dla studentów rozpoczynających studia w semestrze 
zimowym, 

- do dnia 20 lutego – dla studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim 
8. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w pkt. 7, nie będzie rozpatrywany 
9. Złożenie pisemnego wniosku o częściowe zwolnienie z opłat, nie zwalnia studenta z 

obowiązku uiszczenia opłat w wymaganym terminie, chyba, że przed upływem terminu do 
wniesienia opłat student uzyska zgodę Dziekana lub upoważnionych osób na przedłużenie 
tego terminu 

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia pisemnego wniosku studenta o częściowe zwolnienie 
z opłat, wpłacona kwota z jakiej student został  zwolniony zostaje zaliczona na poczet opłaty 
za następny semestr lub zwrócona studentowi na jego wniosek  

11. Ustawa wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 


