
Zarządzenie nr 146/2021 
 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  
 

z dnia 19 października 2021 r. 
 

zmieniające zarządzenie nr 90/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  
w Kielcach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat  
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 79 ust. 1-3 oraz art. 324 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r.– poz. 478 ze zm.),  
a także § 167 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:  
 

§ 1 
W zarządzeniu nr 90/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 czerwca 
2021 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków 
zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza  
się następujące zmiany: 

 
1) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20 
1. Uczestnik studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego lub innych form 

kształcenia zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami 
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania  
z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik  
nr 6 do niniejszego zarządzenia. 

2. Opłata za studia podyplomowe lub kształcenia specjalistyczne i inne formy kształcenia 
wnoszona jest jednorazowo, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. W przypadku studiów podyplomowych trwających co najmniej dwa semestry opłata może 
być wnoszona w okresach płatności, których liczba jest równa liczbie semestrów. Opłata 
powinna być wtedy wniesiona przed rozpoczęciem każdego semestru.  

4. Wniesienie opłaty jest warunkiem rozpoczęcia lub kontynuowania nauki na studiach 
podyplomowych, kształceniu specjalistycznym lub innej formy kształcenia  
z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. Nieuiszczenie przez uczestnika studiów podyplomowych lub uczestnika kursu 
dokształcającego lub innej formy kształcenia opłaty może być podstawą do skreślenia  
z listy uczestników lub listy osób pobierających naukę. 

6. Uczestnik studiów podyplomowych może ubiegać się jedynie o odroczenie terminu 
uiszczenia opłaty lub rozłożenie opłaty na raty nie wcześniej niż po pierwszym semestrze 
studiów. Przepisy § 15 stosuje się odpowiednio, przy czym: 
1) wniosek o odroczenie terminu uiszczenia opłaty lub rozłożenie jej na raty należy 

złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia, 
2) wniosek podlega zaopiniowaniu przez kierownika studiów podyplomowych  

oraz dziekana wydziału/filii. 



7. W przypadku uczestników kursów specjalistycznych lub innych form kształcenia nie 
stosuje się zwolnień w opłatach za zajęcia dydaktyczne.” 

 
2) dotychczasowy załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego 

zarządzenia, 
 

3) wprowadza się nowe załączniki nr 6 i 7 w brzmieniu zgodnym z załącznikami odpowiednio  
nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 


