
 
Uchwała nr 104/VI/2014 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z dnia 25 czerwca 2014 r. 

 
 
 

w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne 
na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach 
magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim 

 
 

Działając na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 130 ust. 2 Statutu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Senat UJ postanawia, co następuje:  
 
 

§ 1 
 

 
1. Student lub doktorant może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty 

za świadczone usługi edukacyjne na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 
2. Warunki zwalniania z opłat za studia podyplomowe określa Regulamin Studiów 

Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
3. Warunki zwalniania przez Rektora z opłat dla cudzoziemców podejmujących studia 

na zasadach odpłatności lub podejmujących studia prowadzone w języku obcym określa 
§ 19 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 
r.  
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2006 r. nr 190 
poz. 1406 z późn. zm.). 

4. Uchwała nie znajduje zastosowania do osób, które zostały skreślone z listy studentów 
lub z listy uczestników studiów doktoranckich. 

 
 
 

§ 2 
 

1. Student lub doktorant może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty 
za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach lub studiach 
doktoranckich, na pisemny wniosek jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, w szczególności: 
a) gdy z przyczyn losowych student lub doktorant znalazł się po rozpoczęciu studiów 

w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej; 
b) uzyskiwania wybitnych wyników w nauce; 
c) uczestnictwa w międzynarodowych programach stypendialnych. 

 
 
 
 



2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit b): 
a) student może ubiegać się o zwolnienie z opłaty za świadczone usługi edukacyjne, 

jeżeli średnia ocen za poprzedni rok studiów, obliczona zgodnie z Regulaminem 
studiów, wynosi co najmniej 4,75. 

b) doktorant może ubiegać się o zwolnienie z opłaty za świadczone usługi edukacyjne, 
po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika studiów doktoranckich, potwierdzającej 
uzyskanie wybitnych wyników w nauce. 

 
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć do kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 4. Przed złożeniem wniosku student może zwrócić się 
o opinię właściwego wydziałowego organu samorządu studenckiego. 
 

4. W przypadku studiów doktoranckich wniosek należy złożyć za pośrednictwem kierownika 
studiów doktoranckich. Po zaopiniowaniu wniosku kierownik studiów doktoranckich 
przekazuje go niezwłocznie kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej. 

 
5. Uzyskanie zwolnienia za pierwszy rok studiów lub studiów doktoranckich jest 

niedopuszczalne. 
 
6. Wniosek o zwolnienie z opłaty powinien zawierać komplet dokumentów 

potwierdzających okoliczności uzasadniające udzielenie zwolnienia w szczególności: 
a) komplet aktualnych dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu na jednego 

członka rodziny, potwierdzających sytuację  materialną, zgodnie z wymogami 
obowiązującego w uczelni Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego; 

b) dokumenty potwierdzające zaistnienie przyczyn losowych, o których mowa w ust. 1 
lit. a);  

c) opinię jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji 
dochodowej i majątkowej osób i rodzin; 

d) inne dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku. 
 
 

§ 3 
 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 należy złożyć w terminie 
do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata. 

2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej rozpatruje wnioski, o których mowa  
w ust. 1, najpóźniej do 30 września.  

3. Wniosek może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli 
przyczyna uzasadniająca zwolnienie lub obowiązek wniesienia opłaty powstały w trakcie 
roku akademickiego. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od 
powstania przyczyny lub obowiązku wniesienia opłaty, nie później jednak niż do końca 
kwietnia danego roku akademickiego. 

4. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej rozpatruje wnioski, o których mowa 
w ust. 3 w terminie 7 dni od złożenia wniosku. 

 
§ 4 

 



1. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z opłaty za świadczone usługi 
edukacyjne podejmuje na piśmie kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, biorąc 
pod uwagę sytuację finansową podstawowej jednostki organizacyjnej oraz kalkulację 
kosztów kształcenia na danym kierunku studiów. 

2. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej przysługuje odwołanie 
do Rektora UJ.  

3. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej 
instancji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 
 

§ 5 
 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o kierowniku podstawowej jednostki organizacyjnej, 
należy przez to rozumieć dziekana, kierownika jednostki międzywydziałowej lub jednostki 
pozawydziałowej. 

 
§ 6 

 
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., Sygn. akt K 
35/11 od studentów, w stosunku do których wydano decyzję o przyjęciu na studia 
do 30 września 2014 r. nie pobiera się opłat za kształcenie na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym 
limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a 
i 1b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 poz. 572 
z późn. zm.). 

 
§ 7 

 
Traci moc uchwała nr 42/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 
2011 r. w sprawie: zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne  
na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich 
w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz uchwała nr 48/V/2012 Senatu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 42/VI/2011 Senatu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad udzielania 
zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego  
i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim.  
 

 
§ 8 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

  


