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Uchwała Nr 2 – 2015/2016 
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

z dnia 28 września 2015 r. 
 

w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków 
zwalniania z tych opłat w całości lub części. 

 
 
Na podstawie art. 99 ust. 3 Ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą oraz § 60 pkt 17) Statutu Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie postanawia co następuje: 

 

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 

§1  

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pobiera od studentów studiów pierwszego  

i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich opłaty za usługi edukacyjne związane z: 

1. kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych; 

2. powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu 

niezadowalających wyników w nauce: 

1) powtarzanie przedmiotu,  

2) powtarzanie semestru lub roku studiów, związane z koniecznością powtarzania określonych 

przedmiotów; 

3. prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty 

kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku; 

4. prowadzeniem kursów dokształcających oraz szkoleń; 

5. potwierdzaniem efektów uczenia się. 

§2 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może pobierać od studentów studiów 

pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich opłaty za prowadzenie 

studiów w języku obcym. 

2. Warunki odpłatności za studia prowadzone w języku obcym określa umowa zawarta w formie 

pisemnej pomiędzy uczelnią a studentem. 

§3 

1. Wysokość opłat, o których mowa w § 1 ustala Rektor w drodze zarządzenia. 

2. Wysokość opłat za usługi edukacyjne określone w §1 pkt 1-2 nie może przekraczać kosztów 

ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia określonej usługi 

edukacyjnej. 
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3. Wysokość opłaty za usługi edukacyjne określone w § 1 pkt 5 nie może przekroczyć kosztów 

ponoszonych w zakresie świadczenia tej usługi o więcej niż 20%. 

4. Szczegółowe warunki odpłatności za usługi edukacyjne o których mowa w § 1 ust. 1-4 określa 

umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności pomiędzy Uczelnią a studentem. 

Opłaty określone w umowie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pobiera nie 

wcześniej niż po jej zawarciu. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 4 jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu 

na studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć. 

6. Warunki odpłatności za usługi edukacyjne o których mowa w § 1 ust. 5, terminy tych opłat oraz 

ich zwrot określa umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności pomiędzy 

Uczelnią a kandydatem. 

 
§4 

1. Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone są w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia roku 

akademickiego lub semestru, w którym zajęcia będą realizowane z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 

Daty rozpoczęcia semestrów w każdym roku akademickim określa zarządzenie Rektora  

w sprawie organizacji roku akademickiego.  

2. Osoby podejmujące studia składają w dziekanacie, do końca pierwszego pełnego tygodnia zajęć 

począwszy od daty rozpoczęcia roku akademickiego, pisemne oświadczenie o wyborze sposobu 

płatności za usługi edukacyjne określone w § 1 pkt 1, w którym deklarują wnoszenie opłaty 

rocznej lub opłaty w ratach - odrębnie za każdy semestr studiów.  W składanym oświadczeniu 

określone są terminy płatności z uwzględnieniem ust.1 Oświadczenie studenta obowiązuje  

do końca trwania umowy lub do chwili wniesienia, we wskazanym wyżej terminie, nowego 

oświadczenia.  

3. W przypadku złożenia oświadczenia o wnoszeniu jednorazowo opłat rocznych za usługi 

edukacyjne określone w § 1 pkt 1, studentowi przysługuje 5% zniżka od kwoty określonej  

w zarządzeniu Rektora określonym w § 3 ust. 1. 

4. Opłaty, o których mowa w § 1 pkt 2 - 4 wnoszone są jednorazowo w pełnej wysokości 

wynikającej z zarządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

5. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny i umotywowany wniosek studenta, Dziekan może: 

1) dokonać przesunięcia terminu wniesienia każdej opłaty lub raty, 

2) rozłożyć opłatę za usługi edukacyjne określone w § 1 pkt 1 na maksymalnie 3 raty  

w danym semestrze, sumujące się do wysokości opłaty za semestr studiów, ustalając  

ich wysokość oraz terminy płatności, niezależnie od sposobu płatności zadeklarowanego 

przez studenta w oświadczeniu o którym mowa w ust. 2. 
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§5 

1. Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone za studenta przez zakłady pracy lub inne instytucje, 

powinny być dokonywane na indywidualny numer rachunku bankowego SGGW, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 w terminach określonych w § 4. 

2. Faktury wystawiane będą wyłącznie na pisemny wniosek studenta, złożony do Kwestury SGGW 

w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym dokonano wpłaty. W wystawionej 

fakturze nabywcą jest student zaś płatnikiem zakład pracy lub inna instytucja dokonująca wpłaty. 

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy podać dane nabywcy - studenta (imię, nazwisko, 

adres, numer PESEL), dane płatnika (nazwę, adres, numer NIP), wysokość oraz datę wpłaty. 

4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 faktury nie będą wystawiane. 

§6 

1. Studentowi, który wniósł opłatę za studia, a następnie - przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych 

- złożył w Dziekanacie pisemną rezygnację ze studiów, przysługuje, na pisemny wniosek 

studenta, zwrot wniesionej opłaty w całości. 

2. Studentowi, który wniósł opłatę i w trakcie studiów złożył pisemną rezygnację ze studiów lub 

został skreślony z listy studentów, na pisemny wniosek studenta przysługuje zwrot opłaty  

za zajęcia, na które nie będzie uczęszczał, w wysokości proporcjonalnej do ilości zajęć 

zrealizowanych. Wysokość zwrotu ustala Dziekan. 

§7 

1. Studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wnoszą opłaty  

na indywidualny numer rachunku bankowego SGGW przydzielony każdemu studentowi, 

odrębnie dla każdego toku studiów, identyfikujący studenta w systemie informatycznym 

obowiązującym w uczelni.  

2. Opłaty mogą być uiszczane w formie polecenia przelewu lub wpłaty gotówki (w banku lub  

w urzędzie pocztowym) na rachunek bankowy SGGW, o którym mowa w ust. 1. 

3. Przekroczenie terminów uiszczenia opłat w stosunku do zadeklarowanych lub wyznaczonych 

terminów płatności stanowi podstawę do naliczenia odsetek ustawowych. 

4. Za datę opłaty uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto. 

5. Opłaty są ewidencjonowane w systemach zarządzania uczelnią.  

6. Kontroli i ostatecznego rozliczenia opłat dokonuje Dziekan. 

7. Student jest zobowiązany do kontroli stanu swoich wpłat. 

8. Obowiązek wyjaśnienia nieprawidłowości związanych z dokonaniem wpłat niezgodnie  

z postanowieniami ust. 1 należy do studenta. 
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9. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dochodzi zapłaty należności z tytułu 

opłat, o których mowa w § 1 i § 2, na zasadach określonych w przepisach prawa.  

§8 

1. O częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat o których mowa w §1 pkt 1, w danym semestrze, 

mogą ubiegać się studenci: 

1) w wysokości 50% - osiągający wybitne wyniki w nauce, 

2) w wysokości - do 100% - maksymalnie dwukrotnie w trakcie trwania studiów - znajdujący 

się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej wynikającej z:  

a. pełnego lub częściowego sieroctwa nie dłużej jednak niż do ukończenia przez studenta 26 

roku życia, 

b. udokumentowanej poważnej lub przewlekłej choroby studenta lub członka najbliższej 

rodziny i związanego z tym pogorszenia sytuacji finansowej,  

c. innych zdarzeń losowych (pożar, powódź, huragan, itp.),  

d. pogorszenia sytuacji materialnej spowodowanego utratą pracy przez studenta, małżonka 

studenta lub jednego z rodziców studenta w ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających 

złożenie wniosku. 

3) będący pracownikami SGGW z minimum 5 letnim stażem pracy w SGGW - w wysokości 

100%, 

4) będący pracownikami SGGW z minimum 3 letnim stażem pracy w SGGW, małżonkami lub 

dziećmi pracowników SGGW z minimum 5 letnim stażem pracy w SGGW lub dziećmi 

emerytowanych pracowników SGGW, którzy przepracowali w SGGW minimum 5 lat  

- w wysokości 50%, 

5) wyjeżdżający na studia zagraniczne w ramach umów podpisanych między Szkołą Główną 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i uczelniami zagranicznymi - w wysokości 

proporcjonalnej do okresu, w którym student odbywa studia poza SGGW, 

6) którzy uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych - w wysokości 50%. 

2. Studenci, o których mowa w ust. 1 składają zaopiniowany przez Dziekana wniosek do Rektora, 

nie później niż 14 dni przed terminem wniesienia opłaty w danym semestrze. 

3. Do ubiegania się o zwolnienie z opłat o których mowa w § 1 pkt 1 z tytułu wybitnych wyników 

w nauce (ust. 1 pkt 1) uprawnieni są, z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów I i II 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, studenci, którzy znajdują się w grupie 5% 

najlepszych studentów na danym roku i osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 4,8.  

4. Do wniosku w sprawie zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1), powinno być 

dołączone zaświadczenie z dziekanatu o przynależności studenta do grupy opisanej w ust. 3. 
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5. Do wniosku w sprawie zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2) powinien być 

dołączony szczegółowy opis sytuacji studenta potwierdzony odpowiednimi (wiarygodnymi, 

urzędowymi) dokumentami. 

6. Do wniosku w sprawie zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), powinny być 

dołączone dokumenty potwierdzające zatrudnienie studenta, rodzica lub małżonka studenta wraz  

z informacją o stażu pracy w SGGW. 

7. Do wniosku w sprawie zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5) powinny być 

dołączone: kserokopie wniosku wyjazdowego zatwierdzonego przez wydział macierzysty oraz  

umowy dot. wyjazdu studenta w ramach programów wymiany, potwierdzone za zgodność  

z oryginałem przez osobę upoważnioną. 

8. Do wniosku w sprawie zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 6) powinny być 

dołączone dokumenty potwierdzające uczestnictwo studenta w międzynarodowym programie 

stypendialnym. 

9. Decyzję o zwolnieniu z opłat podejmuje Rektor i jest ona ostateczna. 

10. W szczególnych przypadkach Rektor może zwolnić z części opłat o których mowa w § 1 pkt 2,  

z powodu okoliczności opisanych w § 8 ust. 1 pkt. 2) lit. b-c. Zapisy ust. 2 i ust. 5 stosuje  

się odpowiednio. 

 
Niestacjonarne studia doktoranckie 

 
§ 9 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pobiera opłaty za świadczone usługi 

edukacyjne związane z kształceniem na niestacjonarnych studiach doktoranckich, których 

wysokość ustala Rektor z tym, że opłaty te nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych  

w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia tych studiów. 

2.  Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne, określone w ust. 1, a także wysokość tych opłat 

określa umowa pomiędzy Uczelnią a osobą przyjętą na niestacjonarne studia doktoranckie, 

zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa jest zawierana na cały przewidywany okres studiów.  

4. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia doktoranckie  

i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć. 

5. Zasady pobierania opłat od obcokrajowców podejmujących studia doktoranckie w uczelni 

określają odrębne przepisy. 

6. Opłaty za studia doktoranckie powinny być wniesione w terminie wyznaczonym przez 

kierownika studiów doktoranckich, przy czym termin ten nie może być wcześniejszy niż data 

zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2. 

7. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na wskazany rachunek uczelni. 
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8. Doktorant, który wniósł opłatę, a następnie zrezygnował ze studiów doktoranckich, może 

uzyskać zwrot opłaty za zajęcia, na które nie będzie uczęszczał po złożeniu rezygnacji. 

Wysokość zwrotu ustala kierownik studiów doktoranckich proporcjonalnie do ilości 

przeprowadzonych zajęć. 

9.  Doktoranci, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce oraz którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 

materialnej wynikającej w szczególności z: przewlekłej, udokumentowanej choroby doktoranta 

lub członka najbliższej rodziny i związanego z tym pogorszenia sytuacji finansowej, innych 

zdarzeń losowych (pożar, powódź, huragan, itp.) mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie  

z opłat. 

10. Decyzję o częściowym zwolnieniu z opłat lub zwrocie wniesionej opłaty, podejmuje dziekan 

wydziału na podstawie uzasadnionego wniosku doktoranta, zaopiniowanego przez opiekuna 

naukowego/promotora i kierownika studiów doktoranckich.  

11. Zwrot opłat o których mowa w ust. 8 odbywa się na wskazany przez doktoranta rachunek 

bankowy.  

12. Doktorant, który przystąpił do obrony pracy doktorskiej w trakcie trwania studiów doktoranckich 

nie ponosi opłat za semestry przypadające po semestrze, w którym nastąpiła publiczna obrona 

pracy doktorskiej. 

13. Kierownik studiów na uzasadniony wniosek doktoranta, złożony przed wymaganym terminem 

płatności, może wyznaczyć inny termin płatności lub rozłożyć płatność na raty.  

 
Studia podyplomowe 

 
§ 10 

1. Studia podyplomowe są odpłatne i samofinansujące. 

2. Wysokość opłat za studia podyplomowe ustala Rektor na podstawie kosztorysu studiów 

podyplomowych. 

3. Opłaty za studia podyplomowe powinny być wniesione w terminie wyznaczonym przez 

kierownika studiów podyplomowych, przy czym termin ten nie może być wcześniejszy niż data 

zawarcia umowy, o której mowa w ust. 10.  

4. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na wskazany rachunek uczelni. 

5. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych przed ich rozpoczęciem, słuchacz studiów 

podyplomowych ma prawo do zwrotu całości wniesionych opłat za usługi edukacyjne.  

6. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych, w trakcie trwania semestru, słuchacz 

studiów podyplomowych ma prawo do zwrotu części wniesionej opłaty proporcjonalnie  

do przeprowadzonych zajęć i kosztów poniesionych na ich realizację. Kwotę tę ustala kierownik 

studiów podyplomowych. 
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7. Zwrot opłat o których mowa w ust. 5 i 6 odbywa się na wskazany przez słuchacza studiów 

podyplomowych rachunek bankowy.  

8. Dziekan na uzasadniony wniosek słuchacza studiów podyplomowych, zaopiniowany przez 

kierownika studiów podyplomowych, wydaje decyzję w sprawie: 

a. zwolnienia w całości lub z części opłat, o których mowa w ust. 2,    

b. zwrotu środków, o których mowa w ust. 5 i 6.   

9. Kierownik Studiów na uzasadniony wniosek słuchacza studiów podyplomowych złożony przed 

wymaganym terminem płatności, może w stosunku do opłat, o których mowa w ust. 2: 

1) wyznaczyć inny termin płatności, 

2) rozłożyć płatność na raty. 

10. Warunki pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów 

podyplomowych, a także wysokość tych opłat określa umowa pomiędzy Uczelnią a osobą 

przyjętą na studia podyplomowe zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe 

i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć 

12. Umowa jest zawierana na cały przewidywany okres studiów podyplomowych. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki w zakresie studiów I i II stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich, Prorektorowi ds. Nauki w zakresie studiów doktoranckich  

i podyplomowych oraz dziekanom i kierownikom studiów doktoranckich i podyplomowych. 

§ 12 

1. Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat  

w całości lub części określone w niniejszej uchwale obowiązują od dnia 01 października 2015 r.  

2. W zakresie dotyczącym studiów podyplomowych, w przypadku wątpliwości, zapisy niniejszej 

uchwały znajdują zastosowanie z pierwszeństwem przed zapisami Regulaminu Studiów 

Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stanowiącego 

załącznik do Uchwały nr 73 – 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2015 r.  

 
§ 13 

Tracą moc następujące uchwały:  

1. Uchwała nr 83 – 2012/2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 

oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub części; 
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2. Uchwała nr 20 – 2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 83 – 2012/2013 z dnia 24 czerwca 

2013 r.; 

3. Uchwała nr 1– 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 

oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub części. 

 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 


