POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Zarządzenie nr 29
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 27 września 2004 r.
w sprawie trybu udzielania zwolnień z opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne na studiach
dziennych, opłat za studia zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne oraz opłat za studia
podyplomowe i inne formy kształcenia
Na podstawie § 52 ust. 1 lit. q Statutu PW, w związku z § 11 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 17 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U.
nr 84, poz. 380 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§1
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku trudnej sytuacji materialnej:
a. student może ubiegać się o zwolnienie - w całości lub części - z obowiązku uiszczenia
opłaty za powtarzane zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych albo opłaty za studia
zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne,
b. uczestnik studiów podyplomowych i innych form kształcenia może ubiegać się o
zwolnienie - w całości lub części - z obowiązku uiszczenia opłaty za studia
podyplomowe lub inne formy kształcenia.
§2
1. Dziekan, w ciągu siedmiu dni od zakończenia rejestracji studentów studiów dziennych na
kolejny semestr, ogłasza wykaz studentów wydziału zobowiązanych do uiszczenia opłaty
za powtarzane zajęcia dydaktyczne.
2. Student ubiegający się o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty za powtarzane zajęcia
dydaktyczne składa w dziekanacie uzasadniony wniosek, w terminie czternastu dni od
ogłoszenia przez dziekana wykazu, o którym mowa w ust. 1.
3. Student studiów zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych oraz uczestnik studiów
podyplomowych i innych form kształcenia, ubiegający się o zwolnienie z obowiązku
uiszczenia opłaty, składa w dziekanacie uzasadniony wniosek nie później niż na miesiąc
przed terminem uiszczenia opłaty.
4. Dziekan sporządza listy ubiegających się o zwolnienie studentów oraz uczestników
studiów podyplomowych i innych form kształcenia i przekazuje je wraz ze swoją opinią
oraz opinią właściwego wydziałowego organu Samorządu Studentów, w terminie siedmiu
dni od upływu właściwego terminu określonego w ust. 3 lub w ust. 4, do Prorektora ds.
Studiów (Załącznik nr 1).
5. Prorektor ds. Studiów, po zasięgnięciu opinii Prorektora ds. Studenckich oraz opinii
właściwego uczelnianego organu Samorządu Studentów PW, podejmuje decyzję w
sprawie zwolnienia studentów z obowiązku uiszczenia opłat za powtarzane zajęcia
dydaktyczne.
§3
1. Postanowienia § 2 dotyczące:
a. wydziału - stosuje się odpowiednio do kolegium i Szkoły Biznesu,
b. dziekana - stosuje się odpowiednio do dyrektora kolegium i dyrektora Szkoły Biznesu,

c. właściwego wydziałowego organu Samorządu Studentów - stosuje się odpowiednio do
właściwego organu Samorządu Studentów w kolegium oraz przedstawicieli studentów
w Radzie Szkoły Biznesu.
2. W Szkole Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku, określone w § 2 kompetencje
Prorektora ds. Studiów, wykonuje Prorektor ds. Szkoły. W tym przypadku opinia
Prorektora ds. Studenckich nie jest wymagana.
§4
Traci moc zarządzenie nr 10 Rektora PW z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu
udzielania zwolnień z opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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