
 

Poz. 129 

ZARZĄDZENIE NR 78 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania  

oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne  
w Uniwersytecie Warszawskim 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 w związku z art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2021 r. poz. 478) oraz § 36 ust. 2 pkt 11 w związku z § 36 ust. 4 Statutu Uniwersytetu 
Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190), zarządza się, co następuje: 

§ 1 
W zarządzeniu nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  

30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania  
z opłat za usługi edukacyjne (Monitor UW z 2019 r. poz. 306 z późn. zm.) wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) w § 3 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3)    w przypadku wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od 

daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu 
dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego 
do złożenia pracy dyplomowej na skutek niezłożenia pracy dyplomowej 
przewidzianej w programie studiów pobierana jest opłata w wysokości 1/10 
opłaty należnej za powtarzanie etapu studiów. Opłatę wnosi się przed 
wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.”; 

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. W przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów, na 

których kształcenie ma charakter odpłatny, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty 
należnej za pierwszy rok studiów, przeznaczonej na pokrycie kosztów niezbędnych 
do uruchomienia i prowadzenia studiów oraz przygotowania i wdrażania strategii 
uczelni.”; 
3) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, którego podstawę stanowią okoliczności 
określone w ust. 2 pkt 1-3 lub 6, składa się do KJD nie później niż 30 dni przed 
rozpoczęciem zajęć dydaktycznych będących przedmiotem tego wniosku, chyba że 
KJD w drodze zarządzenia określi inny termin składania wniosku – nie późniejszy 



jednak niż do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych będących przedmiotem tego 
wniosku. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, którego podstawę stanowi okoliczność 
określona w ust. 2 pkt 4 lub 5 składa się do KJD nie później niż trzy miesiące 
odpowiednio od dnia istotnego pogorszenia sytuacji materialnej lub dnia zaistnienia 
wyjątkowo trudnej sytuacji osobistej. W uzasadnionych przypadkach KJD może 
przyjąć do rozpatrzenia wniosek złożony w innym terminie.”; 
4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. KJD wydaje decyzje administracyjne w sprawie zwolnienia z opłaty w całości 
lub w części. KJD może zasięgnąć w tym zakresie pisemnej opinii właściwego organu 
samorządu studentów, przy zachowaniu ochrony danych osobowych wnioskodawcy.”; 
5) w § 10: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Student cudzoziemiec może wystąpić do Rektora z uzasadnionym 

wnioskiem o zwolnienie z opłat w całości lub w części albo o ich rozłożenie na raty. 
Wniosek składa się za pośrednictwem KJD. KJD niezwłocznie przekazuje wniosek 
wraz ze swoją pisemną opinią Rektorowi. Rektor wydaje decyzję administracyjną 
w sprawie zwolnienia studenta cudzoziemca z opłat w całości lub w części.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Od cudzoziemców nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 6 ust. 1, jeżeli 

przyczyną niepodjęcia studiów przez cudzoziemca jest nieuzyskanie odpowiedniej 
wizy.”, 

c) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:  
„8. W przypadku wygaśnięcia decyzji Rektora o przyjęciu cudzoziemca na 

studia, wniesiona opłata podlega zwrotowi proporcjonalnie, tj. po potrąceniu opłaty za 
okres od dnia rozpoczęcia roku akademickiego do dnia, w którym decyzja 
stwierdzająca wygaśnięcie decyzji Rektora o przyjęciu cudzoziemca na studia stała 
się ostateczna.”; 
6) w § 11: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Rektor lub KJD, w której kształci się dziecko pracownika Uniwersytetu, każdy 

w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów, może podjąć decyzję  
o zwolnieniu z opłaty w całości lub w części studenta będącego dzieckiem pracownika, 
który nie ukończył 25. roku życia.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Decyzje, o których mowa w § 8 ust. 1, § 10 ust. 1 oraz § 11 ust. 1, są 

podejmowane na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki.”; 
7) w § 12 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Opłata nienależnie pobrana podlega zwrotowi.”. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: A. Z. Nowak 
 


