Załącznik do obwieszczenia
z dnia 1 października 2009 r.
Rektora UŚ

Uchwała Nr 26
Senatu Uniwersytetu Śląskiego
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów
pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

(Jednolity tekst)
Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat, uchwala co następuje:
§1
1. Uchwala się szczegółowe zasady pobierania opłat przez Uniwersytet Śląski za
świadczone usługi edukacyjne związane z:
1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych;
2) powtarzaniem semestru (roku), powtarzaniem przedmiotu, ponownym
przyjęciem na studia w następstwie skreślenia z listy studentów, w trybie
określonym w § 27 Regulaminu studiów (z wyjątkiem przyjęcia na studia w
celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego - § 27 ust. 2), jeżeli ponowne
przyjęcie jest związane z powtarzaniem semestru lub roku, na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych, z powodu niezadowalających wyników
w nauce.
2. Opłaty pobiera się także w przypadku podjęcia studiów na dowolnym roku studiów
niestacjonarnych jako drugim kierunku.
3. Niezależnie od opłat za studia na wyższym semestrze (roku) pobiera się opłaty,
o których mowa w ust. 1 pkt. 2.
4. Od studentów Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej pobiera się opłatę za
ponowne przyjęcie na studia w trybie określonym w § 27 ust. 2 Regulaminu studiów
tj. przyjęcia na studia w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego.
§2
1. Opłaty, o których mowa w § 1 są zróżnicowane w zależności od kierunku i roku
studiów.
2. W razie powtarzania semestru lub roku spowodowanego niezaliczeniem więcej niż
jednego przedmiotu student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ponosi pełną
opłatę obowiązującą dla danego kierunku.
§3
1. Podstawę ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne stanowi
planowany koszt zajęć dydaktycznych w zakresie niezbędnym do ich uruchomienia i
prowadzenia, z uwzględnieniem amortyzacji i remontów.
2. Kalkulację kosztów sporządza Wydział/jednostka organizacyjna (dydaktyczna).
Kalkulacje opiniuje Kwestor pod względem finansowym a następnie zatwierdza
Rektor, najpóźniej do 30 kwietnia danego roku.

§4
1. Opłata za usługi edukacyjne, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 wnoszona
jest przez studenta semestralnie: jednorazowo lub w trzech równych
częściach. Opłata wnoszona jednorazowo jest niższa od opłaty
wnoszonej w częściach.
2. Wyboru sposobu wniesienia opłaty dokonuje student poprzez złożenie
dziekanowi przed rozpoczęciem każdego semestru pisemnego
oświadczenia o sposobie uiszczania opłat za usługi edukacyjne,
z zastrzeżeniem ust. 3. Niezłożenie przez studenta oświadczenia
oznacza, że opłata wnoszona jest jednorazowo.
3. Student pierwszego roku przyjęty na studia po rozpoczęciu roku
akademickiego składa dziekanowi oświadczenie o sposobie uiszczania
opłat za usługi edukacyjne w dniu dokonania wpisu. Niezłożenie przez studenta
oświadczenia oznacza, że opłata wnoszona jest jednorazowo.
4. Student pierwszego roku studiów zobowiązany jest wnieść opłatę za
usługi edukacyjne w następujących terminach:
1) opłatę jednorazową:
a) do 31 października za semestr zimowy,
b) do 15 marca za semestr letni.
2) opłatę w trzech równych częściach :
a) za semestr zimowy:
- do 31 października pierwszą część,
- do 15 listopada drugą część,
- do 15 grudnia trzecią część,
b) za semestr letni:
- do 15 marca pierwszą cześć,
- do 15 kwietnia drugą część,
- do 15 maja trzecią część.
5. W przypadku przyjęcia studenta na studia po 31 października, student
obowiązany jest wnieść opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 odpowiednio na
zasadach określonych w ust. 4, z tym że termin wniesienia opłaty jednorazowej lub
pierwszej części opłaty ustala się na dzień dokonania wpisu na studia.
6. Studenci kolejnych lat studiów zobowiązani są wnieść opłatę za usługi
edukacyjne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 w następujących terminach:
1) opłatę jednorazową:
a) do 30 września za semestr zimowy,
b) do 15 marca za semestr letni.
2) opłatę w trzech równych częściach:
a) za semestr zimowy:
- do 30 września pierwsza część,
- do 15 listopada druga część,
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- do 15 grudnia trzecia część,
b) za semestr letni:
- do 15 marca pierwsza część,
- do 15 kwietnia druga część,
- do 15 maja trzecia część.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

W przypadku przedłużenia przez dziekana sesji egzaminacyjnej, student
studiów niestacjonarnych może wnieść opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1
pkt 1 w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego na zakończenie sesji
egzaminacyjnej. Opłatę wnosi się wraz z ustawowymi odsetkami za okres
od obowiązującego terminu wpłaty do daty wniesienia opłaty.
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne spowodowane niezadowalającymi
wynikami w nauce, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 - student
obowiązany jest wnieść w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia
w tym zakresie, chyba, że dziekan wyznaczy inny termin wpłaty. Dziekan
może rozłożyć opłaty na części.
Niewniesienie opłaty na rachunek Uniwersytetu w terminach podanych
w uchwale jest podstawą do dochodzenia przez Uniwersytet zapłaty
ustawowych odsetek za zwłokę.
Studentowi, który nie wniesie opłaty w terminach określonych w niniejszym
paragrafie, dziekanat doręcza wezwanie do niezwłocznej zapłaty.
Po wniesieniu opłaty studentowi, o którym mowa ust. 10, zostaną naliczone
odsetki za zwłokę za okres od obowiązującego terminu wpłaty do daty
wniesienia opłaty.
Zaleganie z opłatami za: jeden semestr studiów, powtarzanie roku,
powtarzanie semestru , powtarzanie przedmiotu – stosownie do § 25 ust. 7
Regulaminu studiów – stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów .
§5

1.

2.

Opłaty za usługi edukacyjne studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
wpłacają na indywidualne numery rachunków bankowych generowanych z ich
numeru PESEL. Procedura generowania numeru rachunku bankowego jest dostępna
na stronie www.us.edu.pl, zakładka student.
Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek
Uniwersytetu.
§6

1. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku:
1) gdy student złoży do dziekana pisemną rezygnację ze studiów przed terminem
rozpoczęcia zajęć dydaktycznych;
2) gdy zajęcia dydaktyczne nie rozpoczęły się.
2. Decyzją dziekana opłata podlega zwrotowi w kwocie ustalonej proporcjonalnie do
liczby miesięcy kalendarzowych pozostałych do końca okresu, za który wniesiono
opłatę licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu
z listy studentów stała się ostateczna lub gdy student złożył egzamin dyplomowy
przed określonym w planie studiów terminem ich ukończenia.
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§7
1. Dziekan może na pisemny wniosek studenta zwolnić go z obowiązku wniesienia
opłaty w wysokości nie większej niż 25 % w przypadku:
1) udokumentowania trudnej sytuacji materialnej studenta wynikającej
z okoliczności losowych;
2) uzyskania przez studenta średniej z przebiegu studiów nie niższej niż 4,8.
2. Skutki zwolnień, o których mowa w ust. 1 zalicza się w połowie w ciężar środków,
które, pozostają w dyspozycji wydziału.
3. (skreślony)
§8
Od decyzji dziekana, o których mowa w §§ 6 i 7 studentowi służy odwołanie do Rektora.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji.
§9
1. Warunki odpłatności za studia określi pisemna umowa, która zawarta zostanie
pomiędzy Uniwersytetem a studentem.
2. Dziekani i prodziekani wydziałów / kierownicy i zastępcy kierowników jednostek
organizacyjnych (dydaktycznych), upoważnieni są do zawierania umów, o których
mowa w ust. 1 w trybie stosownego zarządzenia Rektora.
3. Niezawarcie przez studenta umowy, o której mowa w ust. 1, najpóźniej do piętnastego
dnia od daty rozpoczęcia roku akademickiego, jest równoznaczne z rezygnacją ze
studiów. Dziekan z własnej inicjatywy albo na umotywowany wniosek studenta może
określić inny termin zawarcia umowy – w takim przypadku § 4 ust. 11 stosuje się
odpowiednio.
§ 10
Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne dla osób nie będących obywatelami polskimi
określają odrębne przepisy.
§ 11
Senat zobowiązuje Rektora do obwieszczenia tekstu uchwały.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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