
Uchwała nr 90/2012/2013 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia  27 czerwca 2013 roku 
w sprawie Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na 

studiach doktoranckich oraz innych opłat dla doktorantów  
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

 
Na podstawie art. 99 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (jt. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 572, z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwala  

 
 

Regulamin pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem  
na studiach doktoranckich oraz innych opłat dla doktorantów  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Regulamin dotyczy następujących opłat:  
1. opłat czesnego, tj. opłaty podstawowej związanej z kształceniem doktorantów  

w ramach niestacjonarnych studiów doktoranckich,  
2. opłat za sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów: legitymacji 

doktoranckiej i jej duplikatu. 
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 ustala Rektor w drodze zarządzenia, przy 

uwzględnieniu kosztów ponoszonych z tego tytułu przez Uniwersytet. Opłaty 
wyszczególnione w ust. 1 pkt 2 nie mogą być wyższe od opłaty maksymalnej, określanej  
w drodze rozporządzenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

3. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę jak za wydanie oryginału.  
4. Zasady pobierania opłat od cudzoziemców podejmujących i odbywających studia 

doktoranckie w Uniwersytecie określają odrębne przepisy. 
 

Realizacja opłat 
§ 2  

1. Opłaty, o których mowa w Regulaminie, mogą być uiszczane w formie polecenia przelewu 
lub przekazu pocztowego w sposób określony w ust. 3.  

2. Każdemu doktorantowi przydziela się indywidualny numer rachunku bankowego w celu 
identyfikacji jego wpłat w systemie finansowo-księgowym Uniwersytetu.  

3. Opłaty określone w § 1– doktoranci wnoszą na indywidualny numer rachunku bankowego, 
4. Dowody wpłaty należności muszą zawierać następujące dane: numer przydzielonego 

rachunku bankowego, imię i nazwisko doktoranta, tytuł wpłaty.  
5. W przypadku uiszczania opłat za pomocą polecenia przelewu zaleca się korzystanie  

z formularzy opracowanych przez Uniwersytet. Formularze te można pobrać z modułu 
Wirtualny Dziekanat.  

6. Brak danych określonych w ust. 4, zwalnia Uniwersytet z odpowiedzialności za wynikające 
z tego tytułu następstwa związane z błędnym zakwalifikowaniem wpłaty.  

 
§ 3 

1. Doktorant może wnieść opłatę semestralną z tytułu czesnego jednorazowo, w dwóch lub 
czterech równych ratach.  

2. W przypadku opłacania czesnego w ratach doktorant jest zobowiązany do wypełnienia 
deklaracji płatności w formie rat i złożenia jej w Biurze Obsługi Studiów Doktoranckich 
w nieprzekraczalnym terminie do 15 października (w semestrze zimowym) i 15 lutego  
(w semestrze letnim).  



3. Formularz deklaracji płatności w formie rat określa załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

4. Terminy uiszczenia rat czesnego określa się następująco: 
• jednorazowo za cały semestr  

a) za semestr zimowy – do 15  października każdego roku akademickiego,  
b) za semestr letni - do 28 lutego każdego roku akademickiego. 

• w  dwóch ratach (w wysokości 1/2 opłaty należnej za semestr):  
c) za semestr zimowy - do 15  października i do 15 grudnia 
d) za semestr letni - do 28 lutego i do 30 kwietnia  

• w czterech ratach (w wysokości 1/4 opłaty należnej za semestr):  
e) za semestr zimowy - do 15  października, 15 listopada, 15  grudnia i 15  stycznia, 
f) za semestr letni - do 28 lutego, 31 marca, 30 kwietnia,  31 maja. 

5. W przypadku decyzji Rektora uchylającej decyzję Kierownika Studium o skreśleniu z listy 
doktorantów, doktorant zobowiązany jest wnieść opłaty za studia w terminie do 14 dni od 
daty otrzymania decyzji.  

 
Pobieranie opłat i ich zwroty  

§ 4 
1. Wpłaty czesnego oraz innych opłat związanych z kształceniem doktorantów uważa się za 

dokonane z datą wpływu środków na rachunek bankowy Uniwersytetu.  
2. Przekroczenie terminu wpłaty opłat określonych w Regulaminie stanowi podstawę  

do naliczenia i pobrania odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 
3. W przypadku skreślenia doktoranta przed końcem semestru – wpłaty z tytułu czesnego 

wniesione za okres po dacie skreślenia podlegają zwrotowi.  
4. Skreślenie doktoranta z listy doktorantów nie zwalnia go z obowiązku uregulowania 

zaległych opłat czesnego i innych opłat, należnych Uniwersytetowi z tytułu świadczenia na 
rzecz doktoranta usług edukacyjnych do momentu skreślenia.  

5. Wysokość zaległej opłaty czesnego oraz kwotę jego zwrotu ustala się w oparciu  
o następujące zasady:  
a) wysokość zaległej opłaty czesnego lub zwrotu oblicza się poprzez podzielenie wysokości 

czesnego za semestr studiów przez liczbę godzin zajęć w semestrze i przeliczenie kwoty 
do dnia skreślenia doktoranta,  

b) wysokość należności/zwrotu opłat czesnego zaokrągla się do pełnych części dziesiętnych. 
 

Postanowienia końcowe 
§ 5 

1. W uzasadnionych przypadkach Rektor może na pisemny wniosek doktoranta:  
a. zwolnić go z obowiązku wniesienia opłaty w części lub całości, a także umorzyć odsetki 
naliczone za nieterminową wpłatę w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji 
materialnej doktoranta, a także okoliczności losowych powodujących przejściową trudną 
sytuację materialną – do podania doktorant powinien dołączyć zaświadczenia dokumentujące 
zaistnienie zdarzeń losowych i trudną sytuację materialną,  
b. zmienić termin płatności czesnego. 

2. O sposobie załatwienia sprawy Rektor informuje w formie pisemnej doktoranta. Pismo 
przekazywane jest do: Studium Doktoranckiego i Działu Finansowo-Księgowego. Kopia 
pisma wraz z dokumentacją pozostaje w Studium Doktoranckim. 

 
§ 6 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Rektor.  



§ 7 

Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin pobierania opłat za usługi 
edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich oraz innych opłat  
dla doktorantów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach  wprowadzony Uchwałą Senatu 
Nr 2/2011/2012 z dnia 27 października 2011 r. 

§ 8 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat.  
 
 
 
 
 
 
 
        Przewodniczący Senatu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu pobierania opłat za 
usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach 
doktoranckich oraz innych opłat  w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach 

 

 
DEKLARACJA PŁATNO ŚCI CZESNEGO W RATACH 1 

 
 
 

 Katowice, dn............................. 
 

................................................................................ 
Imię i nazwisko  
 
 
........................................................................................... 
rok i semestr studiów, forma studiów, nr albumu                  

                             
.................................................................................                       
adres zameldowania  
 

............................................................ 
adres korespondencyjny 
 
................................................................................ 
telefon kontaktowy 
 
 
 
 
 

W semestrze zimowym/letnim1 roku akademickiego 20..../20.... deklaruję wnoszenie opłaty 
czesnego w dwóch/ czterech2  ratach. 
 
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem pobierania opłat za usługi edukacyjne 
związane z kształceniem na studiach doktoranckich oraz innych opłat w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  
 
 
 
 
 .................................................... 
                                                                                                                 podpis doktoranta 
 
 

                                                 
1  Deklarację należy składać w Biurze Obsługi Studiów Doktoranckich  do dnia 15 października w semestrze    
   zimowym i 15 lutego w semestrze letnim.  
1 Niepotrzebne skreślić 
 


