
 

Załącznik nr 1 z dnia 20 września 2011 r. 

do Aneksu nr 6 do 

Uchwały Senatu nr 9/2006/2007  

z dnia 30 stycznia 2007 roku  

 Wykaz zmian 

 

 

1. W § 1 ust.10 Uchwały Senatu nr 9/2006/2007  zmienia się dotychczasowy zapis na: 

 
„W decyzji w sprawie studenckiej lub doktoranckiej, z której wynika obowiązek opłaty za prowadzenie 

zajęć nieobjętych planem zajęć lub za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych 

i niestacjonarnych, gdy nie może być zastosowana zasada określona w ust. 4, dziekan określa termin 

wniesienia tej opłaty. Niewniesienie opłaty w wyznaczonym terminie wstrzymuje wykonanie decyzji 

dziekana. Decyzja dziekan podlega wykonaniu, jeśli opłata zostanie wniesiona wraz z odsetkami 

ustawowymi.” 

 
1. W § 1 ust.11 Uchwały Senatu nr 9/2006/2007  dopisuje się zdanie : 

 
„Zasada ta dotyczy także studentów, którzy nie wnieśli opłaty za zajęcia powtarzane z powodu 

niezadowalających wyników w nauce oraz uczestników studiów doktoranckich.” 

 
2. W § 1 ust. 13 Uchwały Senatu nr 9/2006/2007 zmienia się dotychczasowy zapis na: 

 
„Zasady określone w § 1 ust.8-9 i 12 niniejszej Uchwały stosuje się w przypadku  wszystkich opłat 

pobieranych przez Uczelnię na podstawie art.99 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku- Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365ze zm.).” 

 
3. Dodaje się  w § 1 ust.14 o następującej treści:  

„Warunki odpłatności za usługi edukacyjne pobierane przez Uczelnię na podstawie art. 99 ust. 1 

Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365ze zm.) 

ustala  umowa, której wzór określa zarządzenie Rektora.” 

 
4. W § 5 ust.5 zmienia się dotychczasowy zapis na: 

 

„Zasady określone w § 5 ust.1-4 niniejszej Uchwały stosuje się odpowiednio w przypadku 

wszystkich opłat pobieranych przez Uczelnię na podstawie art. 99 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 

2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1365 ze zm.)”  

 

6. Pozostałe zapisy Uchwały nr 6/2006/2007 pozostają bez zmian. 

 

7. Zmiany wprowadzone  Aneksem nr 6 ,wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 roku. 

 

 

 

 


