
UCHWALA NR 124/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zasad pobierania i zwalniania z optat za ustugi edukacyjne na studiach 

pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich 

w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. 

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyzszym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z pozn. zm.) oraz § 87 ust. 3 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 r. 

Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu stanowi, 

CO nast^puje: 

§1 
1. Uczelnia pobiera optaty za swiadczone ustugi edukacyjne zwi^zane z: 

1) ksztatceniem na studiach niestacjonarnych; 

2) ksztatceniem cudzoziemcow na studiach stacjonarnych w j§zyku polskim; 

3) powtarzanlem okreslonych zaj^c na studiach stacjonarnych z powodu 

niezadawalaj^cych wynikow w nauce; 

4) prowadzeniem zaj§c nleobj§tych programem studi6w; 

5) ksztatceniem na studiach wj^zyku obcym. 

2. Uczelnia pobiera optaty rowniez za: 

1) przeprowadzenie rekrutacji; 

2) przeprowadzanie potwierdzenia efektow uczenia si§; 

3) wydanie legitymacji studenckiej oraz dupllkatow tego dokumentu; 

4) wydanie odpisu w j^zyku obcym dyplomu ukohczenia studiow 1 suplementu 

do dyplomu, innych niz wydane na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo 

0 szkolnictwie wyzszym i nauce; 

5) wydanie duplikatu dyplomu ukohczenia studiow I suplementu do dyplomu; 

6) korzystanle z domow studenckich; 

7) ksztatcenle na studiach podyplomowych, ksztatcenle specjallstyczne lub ksztatcenie 

w Innych formach. 

3. Student moze ponosic rowniez koszty zwl^zane z uczestnictwem w cwiczeniach 

terenowych, turystyce kwaliflkowanej, zgrupowaniach treningowych oraz obligatoryjnych 
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obozach letnich i zimowych. Zasady pobierania oraz wysokosc optat okreslone b§d^ 

tresci^stosownego zarz^dzenia Rektora. • 

4. Zasady pobierania I zwalniania z optat, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 okreslaj^ odr^bne 

przeplsy. 

§ 2 •-
1. Wysokosci optat, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 ustala w drodze zarz^dzenia Rektor 

po uzgodnieniu z samorzctdem studencklm. 

2. Wysokosc optat za ustugi edukacyjne nie moze przekraczac kosztow niezb^dnych 

do utworzenia i prowadzenia studiow oraz przygotowania 1 wdrazania strategii Uczelni. 

3. Do czasu ukohczenia studiow przez osoby przyj^te na studia na dany rok akademicki 

Uczelnia nie moze zwi^kszyc wysokosci ustalonych dia nich optat ani wprowadzic nowych 

optat. Nie dotyczy to zwi^kszania wysokosci optat za prowadzenie zaj^c nieobj§tych 

programem studiow. 

§3 
1. Wysokosc optaty za ksztatcenie na studiach niestacjonarnych ustalana jest w postaci 

kwoty semestralnej. 

2. Optaty za ksztatcenie na studiach niestacjonarnych mozna wnosic w czterech rownych 

ratach. Rektor moze wyrazic zgodq na inne roztozenie rat. 

%* 
1. Rektor moze zwolnic studenta w catosci lub cz fsc i z optat za ustugi edukacyjne tyIko 

w sytuacjach wyj^tkowych. 

2. Rektor podejmuje decyzj? na uzasadnlony wniosek zainteresowanego. 

§5 
1. Optaty za ustugi edukacyjne wnosi si? w terminach okreslonych zarz^dzeniem Rektora. 

2. Optaty nalezy wnosic na wskazany przez Uczelni? rachunek bankowy. 

3. Za dat? uiszczenia optaty uwaza si? dat? wptywu srodkow na rachunek bankowy 

Uczelni. 

§6 
1. Od nieterminowo wnoszonych optat nallcza si? ustawowe odsetki od zaiegtej kwoty, 

do uiszczenia ktorych zobowi^zany jest student. 

2. W przypadku niewniesienia w terminie ktorejkolwiek naleznosci przewidzianej 

zarz^dzeniem, po uprzednim wezwaniu do wniesienia optat, student moze zostac 
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skreslony z listy studentow z powodu niewniesienia optat zwi^zanych z odbywaniem 

studiow. . -~ 

3. W przypadku niepodj?cia studiow lub przerwania nauki, student zobowi^zany jest 

do ztozenia pisemnej rezygnacji. Brak takiego oswiadczenia obliguje studenta 

do uregulowania wszystkich naleznosci, az do czasu skreslenia z listy studentow. 

4. Skreslenie studenta z listy studentow nie zwalnia studenta z obowi^zku uregulowania 

zobowi^zan finansowych wobec Uczelni za semestr, w ktorym nast^ i to skreslenie 

w proporcjl odpowiedniej do czasu pozostatego do zakonczenia semestru. 

5. Student moze ubiegac si? o zwrot wniesionych optat w przypadku rezygnacji ze studiow. 

We wniosku o zwrot optaty nalezy wskazac aktualny numer rachiunku bankowego 

wnioskodawcy. Szczegoty okresia zarz^dzenie Rektora. 

§7 
Zawarte w niniejszej Uchwale i zarzadzeniach Rektora uregulowania stanowi^ podstaw? 

do sporz£[dzenia umow o warunkach pobierania optat za ustugi edukacyjne w szkole 

wyzszej. 

S 8 

Studenci, ktorzy rozpocz?li studia przed wejsciem w zycie niniejszej Uchwaty, wnosz^ optaty 

na zasadach dotychczasowych. 

§ 9 
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj?cia, z mocq. obowi^zuj^c^ od roku akademickiego 

2019/2020. 
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