
 

Poz. 275 

ZARZĄDZENIE NR 135 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
z dnia 19 czerwca 2020 r. 

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania  
oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 w związku z art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 36 ust. 2 pkt 11 w związku z § 36 ust. 4 Statutu 
Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190), zarządza się,  
co następuje: 

§ 1 

W zarządzeniu nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  
30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania  
z opłat za usługi edukacyjne (Monitor UW z 2019 r. poz. 306) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzemieniu: 

„3. W przypadku skreślenia z listy studentów z powodu rezygnacji ze studiów 
złożonej w okresie zarządzonego przez Rektora ograniczenia lub zawieszenia 
funkcjonowania Uniwersytetu wniesiona opłata podlega zwrotowi proporcjonalnie,  
tj. po potrąceniu opłaty za okres od dnia rozpoczęcia roku akademickiego do dnia,  
w którym został złożony pisemny wniosek o rezygnację ze studiów.”; 
2) w § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Wniosków, o których mowa ust. 1, nie przyjmuje się w miesiącu grudniu.”; 
3) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Student zobowiązany jest do wykazania spełnienia przesłanki zawartej  
w ust. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, student załącza dokumenty 
potwierdzające spełnienie odpowiedniej przesłanki, o której mowa w ust. 2 oraz 
oświadczenie studenta korzystającego ze zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne  
w celu przygotowania informacji PIT, które stanowi załącznik nr 2 do procedury 
prowadzenia rejestru decyzji o zwolnieniach studentów z opłat za usługi edukacyjne 
na Uniwersytecie Warszawskim (zarządzenie nr 134 Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie procedury prowadzenia rejestru 
decyzji o zwolnieniach studentów z opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie 
Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 274.)”.  



 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyłączeniem § 1 pkt 1, 
który ma zastosowanie do rezygnacji ze studiów złożonych po dniu 10 marca 2020 r. 

Rektor UW: M. Pałys 
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