
 

ZARZĄDZENIE 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
nr R-0201- 22 /2020 

z dnia 9 kwietnia 2020 roku 

 

w sprawie   

wprowadzenia szczególnych zasad związanych z wnioskowaniem o zwolnienie  

z opłat semestralnych za usługi edukacyjne  

 

 

Na podstawie § 16 ust. 1 i ust. 7 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i art. 

23 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.), ustawą 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 347 z późn. zm.) i ogłoszonym stanem 

epidemii, zarządza się, co następuje:   

 

§1 
Wprowadza się szczególne względem zasad obowiązujących w „Zasadach pobierania  

i zwalniania z opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach 

magisterskich” stanowiących Załącznik do Zarządzenia Rektora nr R-0201-56/2019 z dnia  

1 października 2019 r. oraz w Zarządzeniu Rektora nr R-0201-15/2019 z dnia 15 maja 2019 

r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach w 

języku polskim oraz zasad zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Krakowie  zasady związane z trybem wnioskowania o zwolnienie z opłat semestralnych za 

usługi edukacyjne: 
 

1. Student, w tym student pierwszego roku, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 

z przyczyn związanych z wprowadzeniem ograniczeń na skutek rozprzestrzeniania 

się COVID-19 może zostać zwolniony z części opłaty semestralnej do maksymalnej 

wysokości 50% wartości tej opłaty. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

zwolnienie może nastąpić w szerszym zakresie, na mocy indywidualnej decyzji 

Rektora.  

2. Student zobowiązany jest do uzasadnienia przyczyn trudnej sytuacji materialnej i ich 

związku z ograniczeniami, o których mowa w ust. 1. 
3. Skan własnoręcznie podpisanego wniosku wraz z kompletem skanów lub zdjęć 

aktualnych dokumentów składane są za pośrednictwem jednostki właściwej do spraw 

rozliczeń studentów i doktorantów, za pomocą poczty elektronicznej z 

indywidualnego uczelnianego adresu e-mail studenta, na następujący adres e-mali: 

drsd@uek.krakow.pl . 
4. Dokumenty wraz z podpisanym własnoręcznie wnioskiem student zobowiązuje się 

dostarczyć do Uczelni w najwcześniejszym możliwym terminie po ustaniu ograniczeń, 

o których mowa w ust. 1. 
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5. W razie uzasadnionych wątpliwości zawarte we wniosku twierdzenia mogą być 

zweryfikowane przez Uczelnię poprzez żądanie przedstawienia skanów lub zdjęć 

dokumentów. 
6. Nieprzedstawienie przez studenta dokumentów lub przedstawienie dokumentów 

niekompletnych lub nie potwierdzających prawa do otrzymanego zwolnienia, daje 

Uczelni prawo do cofnięcia udzielonej zgody ze skutkiem na dzień jej udzielenia.   

7. Wnioski przesłane w inny sposób, niż wskazany w ust. 3 Uczelnia pozostawi bez 

rozpoznania. 
 

§2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zarządzenie obowiązuje do czasu przywrócenia w Uczelni dotychczasowego trybu 

funkcjonowania, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. 

 

 

 

         REKTOR 

     

       Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół 


