
Zarządzenie nr 55 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

zmieniające zarządzenie 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 Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

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

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniu 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 Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie w § 2 wprowadza się zmiany: 

1) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: 

5a. „Od cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, nie pobiera się opłat określonych w ust. 1 pkt 5. 

5b. Jeżeli w trakcie trwania semestru studiów student cudzoziemiec: 

− utraci dokument uprawniający go do niepobierania opłat – opłaty naliczane są 

proporcjonalnie do przeprowadzanych zajęć, licząc od dnia, w którym dokument utracił 

ważność; 

− uzyska dokument uprawniający go do niepobierania opłat – wniesiona opłata jest mu 

zwracana na jego pisemny wniosek, proporcjonalnie do przeprowadzonych zajęć, 

licząc od dnia złożenia wniosku.”; 

2) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. W szczególnych okolicznościach, na wniosek studenta, dziekan może ustalić indywidualnie 

dla wnioskującego liczbę i wysokość rat oraz terminy wnoszenia opłaty, nie dłuższe niż 

do końca semestru, którego dotyczy opłata.” 



§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 

2022/2023. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT  
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