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CSP.0001.2.2021                                                                              

  

Uchwała Nr 42/21 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 19 października 2021 roku 

 

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi 

edukacyjne na studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia 

zawodowego w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Uchwała określa szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 

na studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego 

organizowanych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

 

§ 2. 

1. Kształcenie na studiach podyplomowych i innych formach doskonalenia zawodowego 

w Uczelni jest odpłatne. 

2. Wysokość opłat za poszczególne studia podyplomowe i inne formy doskonalenia 

zawodowego dla danej edycji ustala Rektor, na podstawie kosztorysu wstępnego 

sporządzonego przez Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, zaopiniowanego 

przez Prorektora ds. nauczania i studentów i po akceptacji kwestora.  

 

§3. 

1. Opłata za kształcenie na studiach podyplomowych pobierana jest w formie opłaty 

semestralnej w terminach określonych w umowie. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika Uczelnia może 

ustalić inne terminy płatności, w tym może rozłożyć płatność na raty. 

 

§4. 

1. Szczegółowe warunki odpłatności za studia podyplomowe określa umowa, zawarta  

w formie pisemnej, między Uczelnią a uczestnikiem. 

2. Umowa zawierana jest na cały okres trwania studiów, określony w planie studiów  

i programie kształcenia. 

3. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§5. 

1. Uczestnik może domagać się zwrotu opłaty za świadczone usługi edukacyjne: 

1) w całości - w przypadku wypowiedzenia umowy przed rozpoczęciem zajęć; 

2) wyłącznie w części – w przypadku rozwiązania umowy po rozpoczęciu zajęć 

przez Uczestnika, odpowiadającej proporcjonalnie wysokości opłat za zajęcia 

na studniach podyplomowych, przypadających zgodnie z programem studiów 

podyplomowych po rozwiązaniu umowy. 

2. Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 2 dokonuje Rektor na pisemny 

wniosek uczestnika, zaopiniowany przez Kierownika CSP oraz Kwestora. 
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§6. 

1. Wysokość opłat za studia podyplomowe, z wyjątkiem studiów podyplomowych 

Executive MBA, pomniejsza się na wniosek zainteresowanego,  

w przypadku: 

1) podjęcia studiów przez absolwenta studiów PUZ lub studiów podyplomowych 

PUZ - o 20%; 

2) skierowania przez zakład pracy, co najmniej trzech uczestników – o 10%; 

3) dokonania jednorazowej opłaty za cały cykl studiów – o 10%; 

4) podjęcia nauki równocześnie na dwóch rodzajach studiów - o 30 % wartości 

niższej opłaty jednego rodzaju studiów.  

2. Uczestnik może skorzystać tylko z jednej możliwości obniżenia opłaty określonej  

w ust. 1. 

 

§7. 

1. Wysokość opłat za inne formy doskonalenia zawodowego pomniejsza się na wniosek 

zainteresowanego, w przypadku: 

1) podjęcia nauki przez studenta lub absolwenta PUZ - o 20%; 

2) skierowania przez zakład pracy, co najmniej trzech uczestników – o 10%; 

3) dokonania jednorazowej opłaty za cały tok kształcenia – o 10%; 

4) w przypadku kontynuacji kształcenia na wyższym poziomie (dot. m.in. kursów 

językowych) - 10 % 

2. Uczestnik może skorzystać tylko z jednej możliwości obniżenia opłaty określonej  

w ust. 1. 

 

§8. 

1. W związku z realizowaną przez Uczelnię polityką podnoszenia kwalifikacji  

i kompetencji przez pracowników uczelni ustala się preferencyjną wysokość opłat za 

studia podyplomowe i inne formy doskonalenia zawodowego realizowane w PUZ  

we Włocławku dla pracowników uczelni zatrudnionych na czas nieokreślony  

w następującej wysokości: 

1) pracownicy z minimum 5 letnim stażem pracy w PUZ we Włocławku - opłata 

wynosi 20% kwoty ustalonej za daną formę kształcenia;   

2) pracownicy z minimum 3 letnim stażem pracy w PUZ we Włocławku oraz 

małżonkowie lub dzieci pracowników PUZ we Włocławku z minimum  

5 letnim stażem pracy w PUZ we Włocławku lub dzieci emerytowanych 

pracowników PUZ we Włocławku, którzy przepracowali w PUZ  

we Włocławku minimum 5 lat - opłata wynosi 50 % kwoty ustalonej za daną 

formę kształcenia; 

3) pracownicy ze stażem poniżej 3 lat w PUZ we Włocławku - opłata wynosi  

70 % kwoty ustalonej za daną formę kształcenia. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach preferencyjną wysokość opłat za studia podyplomowe 

i inne formy doskonalenia zawodowego realizowane w PUZ we Włocławku, 

określoną w ust. 1, Rektor może przyznać pracownikowi zatrudnionemu na czas 

określony na wniosek pracownika po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego  

i kwestora.  

 

§9. 

Od nieterminowo wnoszonych opłat Uczelnia może naliczać odsetki ustawowe. 

 

§10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie odpowiednio przepisy 

Regulaminu Studiów Podyplomowych. 
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§11. 

Traci moc Uchwała Nr 92/17 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

(dawniej: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej) we Włocławku z dnia 26 września 2017 

roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi 

edukacyjne na studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego w 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (dawniej: Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej we Włocławku.  

§12. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 października 2021 r.  
 

Przewodniczący Senatu 

Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku 

 

   dr Robert Musiałkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


