
Zarządzenie Nr 36/20 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat  

za usługi edukacyjne pobieranych od studentów  

w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii 

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze 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), 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), oraz rekomendacją 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2020 r. zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Biorąc pod uwagę pogorszenie się sytuacji ekonomicznej studentów i ich rodzin  

wynikającej z wprowadzenia na terenie kraju stanu epidemii i tymczasowego zawieszenia 

działalności wielu przedsiębiorstw zatrudniających studentów Politechniki Świętokrzyskiej 

wprowadza się zmiany w zasadach pobierania opłat obowiązujące w semestrze letnim roku 

akademickiego 2019/2020, określonych Zarządzeniem Rektora Nr 33/19 z dnia 27 maja 2019 

r. w sprawie zasad pobierania opłat związanych ze studiami oraz trybu i warunków zwalniania 

z tych opłat (tj. 60/19), zw. dalej Zarządzeniem. 

 

§ 2. Terminy wnoszenia opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych określone w 

§ 6 ust. 1 pkt 3 lit. b Zarządzenia upływające 20 marca 2020 r. (I rata) oraz 15 kwietnia 2020 r. 

(II rata), zostają przedłużone odpowiednio do dnia 15 kwietnia 2020 roku i 1 czerwca 2020 r. 

 

§ 3. Termin wnoszenia opłat za powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających 

wyników w nauce określony w § 14 ust. 2 pkt 2 Zarządzenia upływający 31 marca 2020 r. 

zostaje przedłużony do dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

R e k t o r 

 

 

Prof. Wiesław Trąmpczyński 


