
Zarządzenie nr 28 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 4 marca 2021 r. 

w sprawie terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne 

 w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii 

(Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. W celu ograniczenia obciążeń finansowych studentów, w sytuacji wprowadzenia na terenie 

kraju stanu epidemii i zamknięcia wielu miejsc pracy studentów, przesuwa się terminy 

wnoszenia przez studentów opłat w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 za usługi 

edukacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 7 zarządzenia nr 20 Rektora ZUT z dnia 17 maja 

2019 r. w sprawie Zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania 

z opłat, oraz za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innej formie w ZUT. 

2. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1, powinny być wniesione przez studentów 

lub osoby przyjęte na studia I i II stopnia: 

1) w trzech jednakowych ratach: do 30 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2021 r.; 

2) jednorazowo do 30 kwietnia – jeżeli całkowita wysokość opłaty jest niższa od 200 zł. 

Studenci bez względu na wysokość opłaty mogą ją wnieść jednorazowo (całość opłaty 

semestralnej) w terminie do 30 kwietnia 2021 r. 

3. W szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadkach ostateczną decyzję o terminie 

wniesienia opłaty podejmuje dziekan na wniosek studenta. 

4. Zmiany terminów wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 2, nie skutkują przeprowadzeniem 

działań windykacyjnych i są w sposób automatyczny aktualizowane w systemach 

informatycznych Uczelni. 

5. Opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych lub innych formach kształcenia pobierane są 

w terminach ustalonych przez kierownika studiów podyplomowych lub kierownika innej formy 

kształcenia. 



§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT  
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