
Uchwała nr 138 

Senatu SGH 

z dnia 9 października 2013 r. 

zmieniająca uchwałę nr 522 Senatu SGH z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zasad 

pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia 

oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat 

 
Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) Senat SGH uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
W załączniku do uchwały nr 522 Senatu SGH z dnia 26 września 2011 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3 
1. Opłaty za usługi edukacyjne oraz opłaty za wydanie dokumentów związanych 

z przebiegiem studiów ustalane są zarządzeniem Rektora, w szczególności 
w odpowiednich tabelach opłat. 

2. Opłatę za usługi edukacyjne wnosi się z góry za semestr, rok akademicki lub cały okres 
studiów, w całości lub w miesięcznych ratach, w wysokości i w terminie określonych 
we właściwej tabeli opłat. 

3. Na udokumentowany wniosek studenta, w sytuacjach uzasadnionych jego trudną 
sytuacją materialną, właściwy dziekan studiów moŜe wyrazić zgodę na przesunięcie 
terminu płatności, jednak termin płatności nie moŜe wykraczać poza okres studiów. 
Wniosek powinien być złoŜony przez zainteresowanego we właściwym dziekanacie 
najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu płatności. 

4. Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na właściwe konto bankowe Uczelni. Za datę 
wniesienia opłaty uwaŜa się datę wpływu naleŜnej kwoty na to konto. 

5. Na wezwanie dziekanatu student jest obowiązany do okazania dowodu wniesienia 
opłaty. 

6. Szczegółowe warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między Uczelnią 
a studentem. Wzór umowy określa zarządzenie Rektora.”; 

 
2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5 
1. O zwolnienie z opłat, o których mowa w § 1, w całości lub części, mogą się ubiegać 

studenci, którzy: 
1) osiągnęli wybitne wyniki w nauce; 
2) znaleźli się w trudnej sytuacji Ŝyciowej. 

2. Decyzję w sprawie zwolnienia z opłat podejmuje Rektor, na uzasadniony 
i udokumentowany wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii właściwego 
organu samorządu studentów. 

3. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 2, student moŜe złoŜyć 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rektora. Decyzja Rektora podjęta 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna.”. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


