
  
 

 
Zarządzenie nr 20 

Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 
z dnia 26.10.2020 r. 

 
w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat cudzoziemców korzystających z usług 

edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 1 w zw. z art. 79, art. 323 i art. 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.; dalej: Ustawa) oraz 

§ 25 ust. 2 pkt 2 Statutu UŁ, przyjętego uchwałą nr 440 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 

27 maja 2019 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Niniejsze zarządzenie określa: 

1) zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne od cudzoziemców, niewymienionych 

w art. 324 ust. 2 Ustawy; 

2) zasady zwolnień z opłat, o których mowa w pkt 1.  

2. Uniwersytet Łódzki pobiera opłaty od cudzoziemców za korzystanie z następujących usług 

edukacyjnych: 

1) za przeprowadzenie rekrutacji w wysokości 20 euro za jeden kierunek; 

2)  za kształcenie na studiach niestacjonarnych; 

3) za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim; 

4)  za studia prowadzone w języku obcym; 

5) za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 

niezadowalających wyników w nauce; 

6)  za zajęcia nieobjęte planem studiów albo indywidualnym planem studiów, w tym za 

zajęcia uzupełniające efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego 

stopnia na określonym kierunku; 

7) za studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia. 

§ 2 

1. Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone na rzecz cudzoziemców przez 

Uniwersytet Łódzki określa Rektor UŁ odrębnym zarządzeniem. 
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2. Cudzoziemcy — obywatele Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki 

Białorusi, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Mołdawii, 

Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy oraz Republiki 

Uzbekistanu, podejmujący naukę w Uniwersytecie Łódzkim na zasadach odpłatności 

w roku akademickim 2019/2020, wnoszą opłaty, o których mowa w zarządzeniu Rektora 

UŁ, obniżone o 50% do końca okresu nauki przewidzianego w programie podejmowanych 

studiów, studiów podyplomowych. Po upływie tego okresu cudzoziemcy, o których 

mowa wyżej, kontynuujący w Uniwersytecie Łódzkim naukę podjętą w roku akademickim 

2019/2020, zobowiązani są wnosić związane z nią opłaty w pełnej wysokości. 

3. Cudzoziemcy – obywatele Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki 

Białorusi, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Mołdawii, 

Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy oraz Republiki 

Uzbekistanu, podejmujący naukę w Uniwersytecie Łódzkim na zasadach odpłatności 

w roku akademickim 2020/2021, wnoszą opłaty, o których mowa w zarządzeniu Rektora 

UŁ, obniżone o 50% do końca okresu nauki przewidzianego w programie podejmowanych 

studiów, studiów podyplomowych. Po upływie tego okresu cudzoziemcy, o których 

mowa wyżej, kontynuujący w Uniwersytecie Łódzkim naukę podjętą w roku akademickim 

2020/2021, zobowiązani są wnosić związane z nią opłaty w pełnej wysokości. 

4. Studenci cudzoziemcy, ponoszący opłaty za studia, wyjeżdżający na studia za granicę  

w ramach programów wymiany studenckiej, wnoszą w UŁ opłatę za studia w wysokości 

50% stawki ustalonej dla danego semestru studiów. 

5. Cudzoziemcy, którzy zostali przyjęci na studia przed rokiem akademickim 2019/2020, 

kontynuują studia na zasadach dotychczasowych (tj. obowiązujących przed dniem 

wejścia w życie Ustawy). 

6. Cudzoziemiec ponoszący opłaty za kształcenie w Uniwersytecie Łódzkim, wnosi 

w pierwszym roku nauki opłaty, o których mowa w zarządzeniu Rektora UŁ, podwyższone 

o równowartość 100 euro. Kwota ta wnoszona jest wraz z opłatą za pierwszy semestr 

nauki. 

7. Warunki odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz cudzoziemca przez 

Uniwersytet Łódzki określa umowa zawarta między Uczelnią a cudzoziemcem. Umowa 

zawierana jest w formie pisemnej według wzoru ustalonego odrębnym zarządzeniem 

Rektora UŁ. 

§ 3 

1. Opłaty za odbywanie studiów wnoszone są za semestr lub rok, nie później niż do dnia 

rozpoczęcia roku akademickiego zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ  

w sprawie podziału roku akademickiego, a opłaty za studia podyplomowe, kształcenie 

specjalistyczne i inne formy kształcenia – nie później niż do dnia ich rozpoczęcia. Jeżeli 
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okres nauki podejmowanej przez cudzoziemca trwa krócej niż rok akademicki, opłata 

naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki. 

2. Opłaty uiszczane są przez zobowiązanego na rachunek bankowy Uczelni, wskazany przez 

Uczelnię. Za datę uiszczenia przez studenta opłaty uważa się datę jej wpływu na konto. 

3. W uzasadnionych przypadkach dziekan z upoważnienia Rektora UŁ może zmienić bądź 

przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach. 

4. Dziekan z upoważnienia Rektora UŁ na uzasadniony wniosek zainteresowanego może 

obniżyć opłatę za usługi edukacyjne lub zwolnić z niej całkowicie w następujących 

przypadkach: 

1) trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca, 

2) podjęcia przez cudzoziemca nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia winnej 

formie i ponoszenia opłat za kształcenie, 

3) osiągania wybitnych wyników w nauce, 

4) innych dodatkowych osiągnięć, 

5) innych szczególnych przypadkach. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, student zobowiązany jest do złożenia 

wniosku przed rozpoczęciem zajęć zgodnie z programem studiów. 

6. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji podlega zwrotowi w przypadkach, o których mowa 

w odrębnym zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie opłaty za postępowanie rekrutacyjne dla 

kandydatów na studia wyższe w UŁ w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021. 

7. Osobie, która uiściła opłatę za kształcenie, a studiów nie podjęła, przysługuje zwrot 

wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty prowizji banku związane z przekazem 

zagranicznym. W przypadku kandydata na studia, zwrotu dokonuje się na podstawie jego 

oświadczenia, że nie będzie korzystał z usług edukacyjnych. W przypadku rezygnacji ze 

studiów w trakcie roku akademickiego lub skreślenia, student otrzymuje zwrot uiszczonej 

opłaty za kształcenie, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu, który upłynął od 

początku roku akademickiego do dnia rezygnacji. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi 

oblicza się następująco: opłatę semestralną albo roczną dzieli się przez liczbę pełnych 

tygodni nauki w semestrze albo roku i mnoży się przez liczbę tygodni nauki pozostałych 

studentowi do zakończenia semestru albo roku. W wyjątkowych przypadkach dziekan 

z upoważnienia Rektora UŁ może wyrazić zgodę na zwrot większej części albo całości 

opłaty za kształcenie uiszczonej przez osobę rezygnującą ze studiów w trakcie roku 

akademickiego. 

§ 4 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem w odniesieniu do cudzoziemców 

korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim odpowiednio stosuje  

się postanowienia zarządzenia Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za usługi 

edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim.  

2. Uczelnia może określić odrębnie zasady pobierania opłat oraz ich wysokość w przypadku 
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zawarcia umów międzynarodowych lub umów z podmiotami zagranicznymi, krajowych  

i międzynarodowych programów stypendialnych na zasadach określonych w tych 

umowach lub programach. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Łódzkiego 

 

 

 

   Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska 


