
Uchwala Nr 951
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 26 maja 2010 r.

Tmieniojqca Uchwalg Nr 439 Senotu Uniwersytetu w Biarr\mstoku z dnia I9 lipca 2006 r.
w sprawie zasad pobierania oplat za iwiadczone uslugi edukocyjni

oraz trybu i warunkdp zwalnionia z ry*ch oplot.

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie
uyzszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z po2n. zm.) uchwila sig, co nastgpu.;e:

W Uchwale Nr 439 Senatu Uniw.rsyetu w B$ialialymstoku z dnia 19 lipca 2006 roku w sDrawie
zasad pobierania oplat za swiadczone uslugi edukacyjne oraz trybu i ,"" nr.o*-rr" tniuniu.
tych oplat wprowadza sip nastgpuj4ce zmiany:l. wg2:

- w ust. I skreSla sig slowo,,i 6',.
- po ust. I dodaje ust. la w brzmieniu:

,,wysokosi oprat za ushrgi edukacrne, o kt6rych mowa w g l pkt. 6 ninielszej
Uchwaly, ustala Rekto.r, na wniosek Rady CEN, w drodze ,*r4dr"niu,w terminie do3l maja ka2dego roku.,'

2. $ 3 otrz.ymuje brzmienie:
.,l Podstawe ustarenia odplatnosci za okresron4 uslugg edukacyjn4 stanowi koszt rearv.acji

tej uslugi uwzglEdniaj4cy:
l) koszty wynagrodzef wraz z natzutami os6b bior4cych udziar w realizacji danej

ustugi edukacyjnej,
2) rzeczowe koszty bezpoSrednie dzialalnoSci dydakrycznel ponoszone przez

jednostkg organizacyjn4z tytulu realizacji ksztalcenia,
3) koszty poSrednie wydzialowe,
4) koszty poSrednie o96lnouczelniane.

2. Wz6r kalkulacji koszt6w uslug edukacy.jnych, o kt6rycrr mowa w g I pkt l, 3, 5, 6,7,
okreSla Rektor."

3. \ 5 ust.5 otrzymuje brznricnie"

"od decyzji podjptej przez Dziekana wy<Jzialu lub kierownika studi6w doktoranckich wsprarvach' o kt6rych mowa w ust. l. przysluguje prawo rvniesienia odwolania do Rektora
dnia lej dorgczenia. Od decyzji podjptych przez Rektora w sprawach,
st. 2, przysluguje prawo zlozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie
dni od dnia dorgczenia decyzji.,,

,l

I lchwala wchod zi w zycie, Cnl"rn poapirl,iu.
'fekst jednolity Uchwaly Nr 439 stanowi Zalqcznikdo niniejszej Uchwaly.

przewodn iczqcy

l.
2.



Uchwala Nr 439
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 19 lipca 2006 r.

w sprowie zasad pobierania oplat za iwiotlcTone ustugi edukacljne
ordz trybu i xtarunkfw ztvalniania z tych opkrt.

(tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwal4 Nr 95 I
Senatu (Jniwersytetu w Bialymstoku z <lnia 26 maja 2b I O r.)

Na podstawie art 99 rst 3 Ustawy z 27 ripca 2005 roku prawo o szkornicrwrewy2szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z poin. zm.) uchwila sig, co nastgpuje:

Uniwersyret w Bialymstoku pobiera. oplaty ,u$Url,u..ron" uslugi edukacyjn e zwi4zane z:
I ) ksztalceniem student6w i doktorant6w na studiach ni"rru"lonurnyJ2) powtarzaniem zajgt.l powodu niezadowalajqcych wlnik6w * nuu".,3) prowadzeniem studi6w w jgzyku obcym z *y14.r"n,". studi6w

prowadzonych w ramach kierunku filologia,
em studi6w,

ych,
wadzonym przez Centrum Edukacji
gramem studi6w,

ycn.

l. Wysoko6i oplat za uslugi edukacyjn!,1 U.,"r.^ 
.mowa w g I pkt. l. 2 niniejsze.yUchwaly, ustala Rekror, na wniosek Rady Wydzialu, * ir;[;;' .:r:r;o;;;;i:^:, *terminie do 3 I maja kazdego roku.

la. WysokoSi oplat za uslugi edukacyjne, o kt6rych mowa w $ I pkt. 6 niniejsze.yUchwaly, usrala Rektor. na wniosek Rady cEN, w drodze zarz4dzinia,. i"#iri.do 3l maja ka2dego roku.
2. Wysokoii oplat za uslugi 

_edukacyjne, o kt6rych mowa w g I pkt 3,4, 5 i 7, ustalaRektor. na wniosek Rady Wydzialu, nie p62niej niz dwa mic.si4cl prr"d .orpo.rg.i"^
danego cyklu ksztalccnia.

l.
s3

Podstawa ustalenia odplatnoSci za okreSlon4 uslugg edukacy.jn4 stanowi kosztrealizac.ii te j uslugi uwzglgdnrajqcy:
t,,l:..,?:l:i:odzeh wraz z narzurami os6b bior4cych udzial w realizacji dancj

usrugt cduKac)l nel.
2) rzeczowe koszty bczpoSrednie. tlzialalnoSci dydaktycznej ponoszone przez

- 
jcdnostkg organizacyjn4 z tytulu realizacji ksitalccnia, '

i) koszty poSrednie wydzialowe,
4) koszly poSrednie ogolnouczelniane.
Wzr5r. kalkulac.ji koszt6w uslug edukacyjnych. o kt6rych mowa w $ I pkt l. 3, 5. 6. 7,okrcSla Rektor.

1



1

lj4
oplaty za r-rslugi, o kt6rych 

'rowa 
w !i I ninicjszel Uohwaly, nale2y wnosii na konto

lub do kasy Uczelni, w termir.rach ustalo'ych odpowieclnio przez Dz.iekarn wydzialu,
kielownika studi6w doktoranckich, kierownika studi6w podyplomowych
oraz Pelnomocnika Rektora ds. CEN.
Od oplat nieuiszczonych w terminie pobiera sip odsetki ustawowe.'Ierminy, o kt6rych mowa w ust. l, mog4 byi -- na pisemny wniosek osoby
zainteresowanej - przedluzone odpowiednio przez Dziekana wydzialu, kierownika
studitiw doktoranckich, kierownika studi6w podyplomowych oraz pclnomocnika
Rektora ds. CEN.

65
l. w szczegolnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych trudnq sytuaci4 rnaterialnE

studcnt ltrb doktolant lnoZe ubiegai siq o:
l) r'ozlo2enie oplaty, o kt6rej mowa w $ l, na raty,
2) zwolnienie z uisz,czcnia oplaty w cabjci lub w czqsci
Dccyziq w tych sprawaoh podejmuje odpowiednio Dziekan wydziah.r, kierownik
studiciw doktoranckich.

2. student lub doktorant mo2e ubiegai sig o zwolnienie z obowi4zku uiszczenia oplaty
w caloSci lub w czgici w przypadku osi4gniqcia wybitnych wynik6w * nuu"".
Za wybrtne wyniki w nauce uznaje sig uzyskanie ocen dobrych i bardzo dobrych oraz
uzyskanie, w roku poprzedzaiqcym zlozenie wniosku o zwolnienie z odplat'osci,
Sredniej occn co najmniej 4,75. Decyzlg w tej sprawie poclejrnuje Rektor,
po zasiqgniEcir.r opinii Dziekana.

3. Zwolnicnie z oplat nastgpuje na pisemny wniosek zlozony przez studenta
lub doktoranta w terminie 14 dni przed 

'plywem 
wyznaczonego terminu wniesienia

oplaty. Do wniosku nale2y dolqczyt, dokumenty potwierdzaj4ce trudn4 sytuacjg
materialn4 zainteresowanego lub osi4gnigte wyniki w nauce.

2.
3.

4. EwidencjE wniosk6w i wydanych decyzji prowadzi wyznaczony
prowadz4cej ksztalcenic.

5. od decyzji podiqtej przez Dziekana wydzialu lub kierownika studi6w doktoranckich
w sprawach, o kt6rych mowa w ust. l, przysluguje prawo wniesienia odwolania do
Rektora w te.minie l4 dni od dniajej dorqczenia. od decyzji podietych przez Rektora
w sprawach, o kt6rych mowa w ust. 2, przyslugqje prawo zlozenia wniosku o
ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie l4 dni od dnia dorpczenia decyz-ji.

66
I . Traci moc zarzqdz,anie nr l 8 Rektora uniwersytetu w Bialymstoku z dnia

2807 2004 r. w sprawie pobierania oprat za zaiEcia dydakty.rrie r.,, wszystkich
lodzajach studi6w i innych formach ksztalcenia.

2. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem I pa2dziernika 2006 roku.

Prz.ewodniczqcy

pracownik jednostki

prof. dr hab,


