
Obwieszczeni e nr 3/2017
Rektora Uniwersvtetu w Bialvmstoku

z dnia l4 lisiopada 20li r.

w sprawie ogloszenia tekstu jetlnolitego Uchwaly nr 1738 Senatu Uniwersytetu
w Bialymstoku z dnis 27 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania oplat za

Swisdczone uslugi edukacyjne oraztrybu i warunkdw zwalnianis z tych oplat

Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku og)aszaw Zalqcznlku do niniejszego
Obwieszczenia tekst jednolity Uchwaly nr 1738 Senatu Uniwersytetu
w Bialymstoku z dnia 27 mala 2015 r. w sprawie zasad pobierania oplat za
Swiadczone uslugi edukacyjne oraz trybu iwarunk6w zwalniania z tych oplat
z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych:

l) UchwalE nr 1786 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 30 wrzeSnia
2015 r. zmieniajqcq Uchwalg nr 1738 Senatu Uniwersytetuw Bialymstoku
z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania oplat za iwiadczone
uslugi edukacyjne oraz trybu i warunk6w zwalniania z tych oplat,

2) Uchwal4 nr 2036 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29 marca
2017 r. zmieniajqcq Zalqczniki nr 3, 8 i 9 do Uchwaly nr 1738 Senatu
Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad
pobierania oplat za iwiadczone uslugi edukacyjne oraz trybu i warunk6w
zwalniania z tych oplat

j) Uchwal4 nr 2134 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 wrzednia
2017 r. zmieniajqcq Uchwalg nr 1738 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania oplat za iwiadczone
uslugi edukacyjne oraz trybu i warunk6w nvalniania z tych oplat.
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Zal4cznik
do Obwieszczenia nr 312017

Rektora
Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 14 listopada 2017 r.

Uchwala nr 1738
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku

z dnia2i maja20l5 r.

w sprawie 4asad pobierania oplat za iwiadczone uslugi edukacyjne oraz
trybu i warunkdw zwalniania z tych oplat

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 99 ust. l-3,art.160a, art. 195 ust. 10 ustawy 227 lipca2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyiszym (t. j. Dz. U.22012 r., poz. 572 z p62n. zm.) uchwala sig, co nastgpuje:

$l
l. Uchwala okreSla zasady pobierania oplal za ksztalcenie na studiach oraz za uslugi

edukacyjne Swiadczone przez Uniwersytet w Bialymstoku, w tym rodzaje oplat i terminy
ich wnoszenia, oraz tryb iwarunki zwalniania ztych oplat.

2. Uchwaig stosuje sig do student6w, doktorant6w, sluchaczy studi6w podyplomowych oraz
uczestnik6w kurs6w doksztalcaj4cych i szkole6, bgdEcych:
I ) obywatelami polskimi,
2) cudzoziemcami ksztalc4cymi sig na zasadach obowi4zuj4cych obywateli polskich,

zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 'uqyzszym
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z po2n. zm.).

3. Zasady pobierania oplat i zwalniania z tych oplat cudzoziemc6w innych niZ wymienieni
w ust. 2 pkt 2 reguluj4 odrgbne przepisy.

$2
Uniwersytet w Bialymstoku pobiera oplaty za Swiadczone ustugi edukacyjne zwiqzane z:

l) ksztalceniem student6w na studiach niestacjonarnych oraz uczestnik6w niestacjonarnych
studi6w doktoranckich,

2) powtarzaniem okre6lonych zajg| na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach
doktoranckich z powodu niezadowalaj4cych wynik6w w nauce,

3) prowadzeniem studi6w w jgzyku obcym z wyl4czeniem studi6w prowadzonych
w ramach kierunku filologia.

4) prowadzeniem zajgi nieobjgtych planem studi6w, w tym:
a) zajgi uzupelniajEcych efekty ksaalcenia niezbgdne do podjgcia studi6w drugiego stopnia

na okreSlonym kierunku,
b) zajgi umozliwiaj4cych uzyskanie przygotowania pedagogicznego, rcalizowanych przez

Centrum Edukacj i Ustawicznej (CEU),
5) prowadzeniem studi6w podyplomowych,
6) prowadzeniem kurs6w doksztalcaj4cych oraz szkoleri,
7) przeprowadzaniem potwierdzania efekt6w uczenia sig.

$3
1. WysokoSi oplat za uslugi edukacyjne, o kt6rych mowa w $ 2 pkt l-4 niniejszej Uchwaly,

ustala Rektor w drodze zarz4dzenia, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej
Uniwersytetu, w terminie do 30 kwietnia ka|dego roku. Kierownicy jednostek



2.

organizacyjnych Uniwersytetu obowiqzani s4 do przedloZenia Rektorowi kalkulacji koszt6w
uslug edukacyjnych w terminie do l5 marca ka2dego roku.
WysokoSioplatzauslugiedukacyjne,okt6rychmowaw$2pkt5i6niniejszejUchwaly,
ustala Rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, nie p62niej
niZ dwa miesi4ce przed rozpoczEciem danego cyklu ksztalcenia. Kierownicy jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu obowi4zani s4 do przedloZenia Rektorowi kalkulacji koszt6w
uslug edukacyjnych nie p6Zniej niZ na trzy miesi4ce przed rozpoczgciem cyklu ksztalcenia.
(uchylony)r
2Za prawidlowoSi sporz4dzenia kalkulacji kosa6w uslug edukacyjnych, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w $ 5, odpowiadaj4 kierownicy jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu.

4a. 3Kalkulacje koszt6w uslug edukacyjnych, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2, Swiadczony ch przez
jednostkg organizacyjn4 Uniwersytetu zatwierdza w drodze uchwaly rada jednostki.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu obowi4zani s4 do przedlo2enia
Rektorowi kalkulacji koszt6w uslug edukacyjnych wraz z odpowiednimi uchwalami rady
jednostki.

5. aPrawidlowoSi przedloZonych przez jednostkg organizacyjn4 kalkulacji koszt6w uslug
edukacyjnych pod wzglgdem ich zgodnoSci z zasadari okre6lonymi w:
l) $ 5 ust.2pkt I i2 potwierdza kierownik Dzialu Dydaktyki i Spraw Studenckich,
2) $ 5 ust. 2 pkt3-6 potwierdza Kwestor.

Kalkulacje koszt6w uslug edukacyjnych zatwierdza prorektor wlaSciwy do spraw
ksztalcenia.

6. Informacjg o wysokoSci oplat za usiugi edukacyjne, o kt6rych mowa w $ 2 oraz wysoko5ci
koszt6w ponoszonych w zakresie niezbgdnym do Swiadczenia tych uslug zamieszcza sig na
stronie intemetowej Uniwersytetu.

$4,
Warunki odplatnoSci za uslugi edukacyjne wymienione w $ 2 oraz wysokoSi tych oplat okreSla
umowa/aneks do umowy zawarty w formie pisemnej, odpowiednio migdzy Uczelni4
i studentem lub osob4 przyjgt4 na studia, UczeIni4 i doktorantem, Uczelniq i sluchaczem
studi6w podyplomowych, Uczelni4 i uczestnikiem kurs6w doksztalcaj4cych, Uczelni4
i uczestnikiem szkolenia, Uczelni4 i osobq przystEpuj4cq do procedury potwierdzania efekt6w
uczenia sig.

$s
l. 6WysokoSi oplat za uslugiedukacyjne,okt6rychmowawg2pkt l-6, ustala Rektor,

z zachowaniem zasady, 2e oplaty, o kt6rych mowa w $ 2 pkt I i 2, nie rnog4 przekracza(,
koszt6w ponoszonych w zakresie niezbgdnym do uruchomienia i prowadzenia
w Uniwersytecie w Bialymstoku odpowiednio studi6w wylszych lub studi6w
doktoranckich, o kt6rych mowa w $ 2 pkt I oraz zajgc na studiach Wzszych i studiach
doktoranckich, o kt6rych mowa w $ 2 pkt 2, z uwzglgdnieniem koszt6w przygotowania
i wdra2ania strategii rozwoju Uc zelni, w szczegolno3ci rozwoju kadr naukowych i rozwoju
infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remont6w.

' Uchylony przez d I pkt t Uchwaly nr 1786 Senatu Uniwcrsytetu w Bialymstoku z dnia 30 wrzelnia 2015 r.
zmieniajqcq Uchwalg nr 1738 Senal, Unirersyletu w Biatynlstoku . dnia 27 maja 201 5 r. v/ sprawie :asad pobierania oplat
zo iwiadczone ushtgi edukacyjne oraz trybu i warunbw zwalniania z tych oplar.
2 W brzmieniu uchwalonynr przcz $ | pkt I tiret pierwszy Uchwaly nr 2134 Senalu Uniwcrsytctu w Bialymstoku z dnia
2'7 \wze(nia2011 r. zmiefiiajqctl Llchwalg nr l7 38 Senatu Uhiwersytetu v, Bialymstoku z dnia 27 najo 2015 r. w sprawie zasad
pobierania optat z.t iryiadczone uslugl ed kacyjne oraz trybu i warunk'w zwalniania z tych oplat.
I W brzmieniu uchwalonym przgz $ I pkt I tiret drugi tlchwaly, o kt6re; mowa w odnosniku 2.

' W brzmieniu uchq,alonym przez $ I pkt I tir€t trzeci Uchwaly, o ktdrej mowa w odno(niku 2.
5 W brzmicniu uchrvalonym przez $ | pkt 2 Uchlvaly, o kt6rej mowa w odnosniku I.
6 W brzmieniu uchrvalonym przez $ I pkt 3 Uch\raly, o ktorei mowa w odnosniku L

3.

4.



2. Podstaw4 ustalenia odplatnoSci za okreSlonq uslugg edukacyjnq jest koszt realizacji tej

uslugi uwzglgdniajqcy:
1) odpowiednio liczbg student6w, uczestnik6w studi6w doktoranckich, sluchaczy studi6w

podyplomowych, kurs6w doksztalcaj4cych, szkoleti,
2) Iiczbg godzin dydaktycznych przewidzianych w planie studi6w,
3) koszty wynagrodzeri wraz z narzulami os6b bior4cych udzial w realizacli danej uslugi

edukacyj nej ,
4) rzeczowe koszty bezpoSrednie dzialalno6ci dydaktycznej ponoszone przez jednostkg

organizacyjn4 z tytulu realizacji ksztalcenia,
5) koszty poSrednie wydzialowe,
6) koszty po5rednie o96lnouczelniane.

3. Oplatg za powtarzanie zajgA i realizaqg zajgi nieobjgtych planem studi6w lub planem
studi6w doktoranckich ustala sig dla poszczeg6lnych kierunk6w, poziom6w, profili i form
studi6w wyzszych oraz studi6w doktoranckich na podstawie Sredniej stawki odplatnoSci za
jedn4 godzing dydaktyczn4 okreSlonej przez Radg Wydzialu. Kwota odplatnoSci stanowr

lloczyn liczby godzin realizowanych za19| i Sredniej stawki odplatno6ci za jedn4 godzing

dydaktycznq.
4. 1Wzory kalkulacji koszt6w uslug edukacyjnych, o kt6rych mowa w $ 2, okre6la Rektor

w formie Zarz4dzenia.

$ 5ut
1. Oplata za uslugg edukacyjn4, o kt6rej mowa w $ 2 pkt 7 niniejszej Uchwaly, ustalanajest

na podstawie kalkulacji obejmuj4cych koszty procedury potwierdzania efekt6w uczenia

sig. Wysoko5i tej oplaty nie moze przekroczyt koszt6w w zakresie Swiadczenia tej uslugi
o wigcej niz 200/0.

2. Oplata za przeprowadzenie przez Centrum Edukacji Ustawicznej (CEU) procedury
wstgpnej, zwi4zanej z przyst4pieniem kandydata do potwierdzania efekt6w uczenia sig,

ustalana jesr przez Rektora na podstawie kalkulacji koszt6w przedlo2onej przez

Pelnomocnika Rektora ds. CEU wraz z odpowiedni4 uchwal4 Rady Programowej CEU
w terminie do 15 marca kaZdego roku.

3. Oplata za przeprowadzenie potwierdzenia efekt6w uczenia sig przez Kierunkowe Komisje
Weryfikacyjne okre6lana jest przez Dziekana indywidualnie dla kaZdego wnioskodawcy.
Podstawq okreSlenia tej oplaty jest Srednia stawka godzinowa ustalona przez Rektora dla
poszczeg6lnych kierunk6w, poziom6w i profili ksztalcenia na podstawie kalkulacji
koszt6w przedlo 2onej przezDziekana wraz z odpowiedni4 uchwal4 rady jednostki. Kwota
odplatnoSci stanowi iloczyn liczby godzin potwierdzanych modul6w
ksztalcenia./przedmiot6w i Sredniej stawki godzinowej. Kierownicy jednostek

organizacyjnych odpowiedzialny ch za przeprowadzenie procedury potwierdzania efekt6w
uczenia sig obowi4zani s4 do przedlo2enia Rektorowi kalkulacji koszt6w uslug

edukacyjnych w terminie do 15 marca kaZdego roku.
4. Wysoko3i oplaty, o kt6rej mowa w :ust.2 oraz Sredni4 stawkg godzinow4, o kt6rej mowa

w ust. 3 ustala w drodze zarzqdzeniaRektor na kolejny rok akademicki, w terminie do 30

kwietnia.
5. Termin, o kt6rym mowa ust. 2 i 3 w roku akademickim 2015/2016 ustala sig na 30

pazdziemika. Termin wydania zarz4dzenia, o kt6rym mowa w ust. 4 w roku akademickim

201512016 ustala sig na 15 listopada.

$6
l. Oplaty za uslugi, o kt6rych mowa w $ 2 niniejszej Uchwaly, wnosi sig na konto Uczelni

w terminach okreSlonych w umowach o warunkach odplatnoSci za uslugi edukacyjne'

7 W brzmieniu uchwalonym przez $ | pkt 2 tjchwaly, o kt6rc.i mowa w odnosniku 2.
8 W brzmieniu uchwalonym przez $ I pkt 5 Uchwaly, o kt6rej mowa w odnosniku L



Oplaty wnosi sig za poSrednictwem modulu ,,platnodci" w systemie USOS web, chyba 2e

umowa o warunkach odplatnoSci za uslugi edukacyjne stanowi inaczej. Od oplat
nieuiszczonych w terminie pobiera sig odsetki ustawowe.

2. Terminy wnoszenia oplat, o kt6rych mowa w ust. 1, na pisemny wniosek osoby
zainteresowanej, mog4 byi przedluZone odpowiednio przezDziekana Wydzialu, kierownika
innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, kierownika studi6w doktoranckich,
kierownika studi6w podyplomowych, Pelnomocnika Rektora ds. CEU. Wniosek powinren
byt zloaony nie p62niej niz 14 dni przed uplywem terminu okreSlonego do wniesienia
oolatv.

4.

2-

3.

].

5.

6.

1.

9/
Student lub doktorant moze zlozy(, wniosek o zwolnienie z oplaty za zajgcia dydaktyczne
w caloSci lub w czESci oraz o rozloLenie odplatnoSci na raty, inne niZ przewidziane
w umowie, w przypadku trudnej sytuacji materialnej potwierdzonej stosownE
dokumentacjq. Decyzjg w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydzialu.
Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 1 powinien byt zlo|ony przez studenta w terminie 14 dn-
przed uplywem terminu wymaganego do wniesienia oplaty.
Student lub doktorant moZe ubiegad sig o zwolnienie z oplaly w calo5ci lub czgdci
w przypadku osiqgnigcia wybitnych wynik6w w nauce na danym kierunku i poziomie
studi6w wyLszych lub danych studiach doktoranckich albo uczestniczenia
w migdzynarodowych programach stypendialnych . Za wybitne wyniki w nauce uznaje sig

uzyskanie ocen dobrych i bardzo dobrych z dotychczasowego toku studi6w oraz uzyskanie,
w roku poprzedzaj4cym zloAenie wniosku o zwolnienie z odplatno3ci, Sredniej ocen co
najmniej 4,7 5. DecyzjE w tej sprawie podejmuje Rektor, po zasiggnigciu opinii Dziekana.
Rektor moZe zwolnii z oplat student6 doktorant6w osi4gaj4cych wybitne wyniki w nauce
do l4cznej wysokoSci kwoty ustalonej przez Radg Wydzialu, w terminie do 30 wrzeSnia
kaZdego roku, na kolejny rok akademicki, z uwzglgdnieniem przewidywanych przychod6w
i koszt6w Uniwers)tetu z tytulu prowadzenia studi6w na danym kierunku i formie studi6w
wylszych lub danych studi6w doktoranckich w okre6lonej formie. Uchwalg Rady Wydzialu
dotycz4cq ustalenia l4cznej wysokoSci kwoty zwolnien dla danego kierunku i poziomu
studi6w wyZszych lub studi6w doktoranckich na dany rok akademicki podaje sig do
wiadomoSci publicznej niezwlocznie po jej ustaleniu.
Wysoko6i zwolnienia z oplat z tl.tulu osi4gnigcia wybitnych wynik6w w nauce na danym
kierunku okre6la Rektor po przeprowadzeniu analizy wniosk6w i bior4c pod uwagg
ustalon4 przez Radg Wydzialu l4czn4 wysokoSi kwoty zwolnieri w danym roku
akademickim, z zaslrzezeniem, ze:

l) student/doktorant, kt6ry w roku poprzedzajqcym rok zlo2enia wniosku uzyskal Sredni4

ocen 5,0, moZe uzyskai zwolnienie do wysokoSci 100% oplaty za studia,
2) student/doktorant, kt6ry w roku poprzedzajqcym rok zloZenia wniosku uzyskal Sredni4

ocen nie nizsz4 niz 4,9, moZe uzyska6 zwolnienie do wysokoSci 50o/o oplaty za studia,
3) student/doktorant, kt6ry w roku poprzedzajqcym rok zloZenia wniosku uzyskal Sredni4

ocen nie nizsz4 ni2 4,7 5, moZe uzyskai zwolnienie do wysokoSci 25Y:o oplaty za studia.
Zwolnienie z oplat nastgpuje na pisemny wniosek zlo2ony przez studenta lub doktoranta
w jednostce prowadz4cej ksztalcenie nie p62niej niZ 14 dni przed uplywem terminu
wyznaczonego do wniesienia oplaty. Do wniosku nale2y dol4czyi dokumenty
potwierdzajqce osiqgnigte wyniki w nauce.
Jednostka prowadzqca ksztalcenie, nie p62niej niZ 10 dni przed uplywem terminu
wyznaczonego do wniesienia oplat, przekazuje Rektorowi wszystkie zlolone i zaopiniowane
wnioski w sprawie zwolnienia z oplat z ty'tulu osi4gnigcia wybitnych wynik6w w nauce wraz
z Uchwal4 dotycz4c4 ustalenia l4cznej wysokodci kwoty zwolniefi ustalonej przez Radg

Wydzialu, o kt6rej mowa w ust. 4.

Ewidencjg wniosk6w i decyzji wydanych w sprawach zwolnieri z tytulu trudnej sltuacji
materialnej prowadzi jednostka prowadz4ca ksztalcenie. Ewidencjg wniosk6w i wydanych



decyzji w sprawach zwolnienia z oplat z tyhrlu wybitrych wynik6w w nauce prowadzi Dzial
Reltorski.

9. Od decyzji podjgtej przez Dziekana Wydzialu w sprawie, o kt6rej mowa w ust. l,
przysfuguje prawo wniesienia odwolania do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia. Od decyzji podjgtych przez Rektora w sprawach, o kt6rych mowa w ust. 3
przysluguje prawo zlo2enia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od
dnia dorgczenia decyzji.

$8
l. Traci moc Uchwalaw 1227 Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zasad pobierania oplat za iwiadczone uslugi edukaqljne oraz Wbu i warunlaw
zwolnienia z tych oplat z p62niejsqmi zmianami.

2. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania, z moc4 obowi4zuj4c4 od l puhdziemika
2015 r.


