
Uchwała nr 46/2016 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 50/2014 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za 

świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na 

studiach wyższych z późniejszymi zmianami oraz ogłoszenia tekstu jednolitego. 

 

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 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni 

publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1533) Senat Politechniki Rzeszowskiej uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr 50/2014 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia  

16 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 

oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych z późniejszymi 

zmianami, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. w § 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Od nieterminowo wnoszonych opłat za świadczone usługi edukacyjne Uczelnia 

nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie.”; 

2. w § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku rezygnacji studenta ze studiów po rozpoczęciu kształcenia lub skreślenia 

studenta z listy studentów i niewniesienia wymaganych opłat, Uczelnia wszczyna 

postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności przez dział prawny Uczelni.”;  

3. w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. O zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może się ubiegać student, którego dochód netto 

na jednego członka w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 

2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. Nr 163  

z późn. zm.) lub student, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.”. 

 



§ 2 

Ustala się tekst jednolity uchwały nr 50/2014 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, który stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1, które 

wchodzą w życie z dniem 1 października 2016 r. i mają zastosowanie do studentów, 

którzy zostaną przyjęci na studia, wznowią studia lub podejmą studia w trybie 

przeniesienia w Politechnice Rzeszowskiej począwszy od roku akademickiego 

2016/2017. 

2. Przepisy ust. 1, stosuje się do słuchaczy studiów podyplomowych, kursów 

dokształcających i szkoleń. 
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