
 UNIWERSYTET   
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
 W TORUNIU 

UCHWAŁA Nr 106 
 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia  24 czerwca 2014 r. 
 
 

zmieniająca uchwałę nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie 
zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków 

zwalniania z tych opłat 
 
Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm..) oraz § 137 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu z dnia 22 października 2013 r.  
 

 
S e n a t   uchwala , co następuje: 

 
§ 1 

 
W uchwale nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za 
świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania  z tych opłat wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepisy uchwały mają zastosowanie do studentów/doktorantów będących:  
− obywatelami polskimi, 
− cudzoziemcami kształcącymi się na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym, zwanej dalej Ustawą,”. 

2. W § 1 uchyla się ust. 4. 

3. W § 2 uchyla się pkt 3, 4, 8 i 9. 

4. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obowiązek odpłatności za usługi edukacyjne, o których mowa w § 2 powstaje na 
podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy studentem/doktorantem a 
rektorem. Rektor może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do zawierania 
umów w jego imieniu.” 

5. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Student/doktorant zobowiązany do wniesienia opłat za usługi edukacyjne, o których 
mowa w § 2, uiszcza należną opłatę niezależnie od faktu czy rzeczywiście bierze 
udział w zajęciach dydaktycznych.” 



6. § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Za zaj ęcia dydaktyczne objęte planem studiów na studiach niestacjonarnych 
pobiera się opłatę zwaną dalej „czesnym”. 

7. Uchyla się § 6. 

8. Uchyla się § 7. 

9. W § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Na początku roku akademickiego, nie później niż do 14 października, 
student/doktorant może dokonać zmiany systemu płatności czesnego.” 

10. W § 9 uchyla się ust. 7. 

11. § 10 otrzymuje brzmienie: 

„Terminy wnoszenia czesnego w zależności od sytemu płatności są określone w 
poniższej tabeli.   

Roczny 
Ratalny 

semestralny (2 raty) 
miesięczny (8 rat) 

semestr I semestr II 
Student/doktorant I roku studiów 

do 31 
października 

do 31 
października 

do 15 marca I rata do 31października, 
kolejne do 7-ego każdego 
miesiąca (od listopada do 
maja) 

Student/doktorant Collegium Medicum I roku studiów  
do 15 

października 
do 15 

października 
do 15 marca I rata do 15 października, 

kolejne do 7-ego każdego 
miesiąca (od listopada do 
maja) 
 

Student/doktorant wyższych lat studiów 
do 15 

października 
do 15 

października 
do 15 marca I rata do 15 października, 

kolejne do 7-ego każdego 
miesiąca (od listopada do 
maja)” 

12. § 11 otrzymuje brzmienie: 

„Za zaj ęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników  
w nauce oraz nieobjęte planem studiów, a na studiach niestacjonarnych także 
realizowane w ramach różnic programowych lub na dodatkowej specjalności, 
pobiera się opłaty.” 

13. Uchyla się § 12. 

14. Uchyla się § 13. 



15. § 18 otrzymuje brzmienie: 

„1. Student/doktorant, który złoży pisemną rezygnację ze studiów (rozwiąże umowę) 
przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru, otrzymuje zwrot opłat 
wniesionych na poczet tego roku lub semestru w pełnej wysokości. 

2. Student/doktorant, który ui ści czesne i złoży pisemną rezygnację ze studiów 
(rozwiąże umowę) po rozpoczęciu roku akademickiego lub semestru otrzymuje 
zwrot kwoty przewyższającej opłatę należną Uniwersytetowi za czas studiów 
przed datą wpływu rezygnacji. Opłata należna Uniwersytetowi za czas studiów 
przed rezygnacją stanowi kwotę 1/9 wysokości opłaty rocznej za każdy 
rozpoczęty miesiąc studiów. 

2a. Student/doktorant, który uiści opłatę, o której mowa w  § 11 i złoży pisemną 
rezygnację ze studiów lub z zajęć, o których mowa w § 2 pkt  5 i 7 (rozwiąże 
umowę) po rozpoczęciu roku akademickiego lub semestru otrzyma zwrot kwoty 
przewyższającej opłatę należną Uniwersytetowi za zajęcia, które odbyły się do 
czasu wpływu rezygnacji. Wysokość należnej opłaty wylicza się mnożąc liczbę 
godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanych do dnia wpływu rezygnacji przez 
wysokość stawki za jedną godzinę zajęć. 

3. Nadpłacone kwoty podlegają zwrotowi bez odsetek w terminie do 30 dni od dnia 
złożenia wniosku o zwrot opłaty. 

4. W przypadku wznowienia studiów przez studenta, który uprzednio został 
skreślony z powodu niezadowalających wyników w nauce pobierana jest opłata 
w wysokości ustalonej zgodnie z § 14.” 

16. Uchyla się rozdział IV  „Zasady pobierania opłat na studiach podyplomowych i kursach 
dokształcających”. 

§ 2 

Rektor wyda w formie obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 81 Senatu UMK z dnia  
19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz 
trybu i warunków zwalniania z tych opłat. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2014 r. 

 
 

     Przewodniczący Senatu 
 
 
 prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
     R e k t o r 


