Zarządzenie prodziekana ds. studentów i kształcenia niestacjonarnego
z dnia 12.01.2012r. w sprawie rozkładania płatności na raty przez studentów studiów
niestacjonarnych oraz podyplomowych

Działając na podstawie §10 pkt.2 Uchwały Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 30
maja 2007 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne od semestru
letniego roku akademickiego 2011/12 ustanawia się następujące zasady rozkładania czesnego na
raty:
1. Całkowity dochód uzyskiwany przez studenta nie może być wyższy niż kwota 2300zł brutto
miesięcznie.
2. Wniosek o płatność ratalną powinien zawierać udokumentowane uzasadnienie i być złożony
nie później niż na 14 dni przed terminem wniesienia opłaty.
3. Zarządza się następujące zasady rozkładania czesnego na raty:
Kwota dochodu brutto

Ilość rat

Wysokość raty

do 1900 PLN

4

475 PLN

1901-2300 PLN

2

950 PLN

4. Ustala się następujące terminy wpłat kolejnych rat:
4.1. W semestrze zimowym:
I rata – do 01.10,
II rata – do 01.11,
III rata – do 01.12,
IV rata – do 01.01.
4.2. W semestrze letnim:
I rata – do 01.03,
II rata – do 01.04,
III rata – do 01.05,
IV rata – do 01.06.
4.3. W przypadku rozłożenia opłaty na dwie raty terminy wpłat to odpowiednio 01.10 i 01.12
oraz 01.03 i 01.05.
5. W przypadku braku dokumentacji dotyczącej wysokości uzyskiwanego dochodu student
zobowiązany jest dostarczyć dokument z właściwego urzędu pracy potwierdzający status
osoby bezrobotnej. Dokument ten nie powinien być wystawiony później niż 2 miesiące od
daty złożenia wniosku w sprawie rozłożenia czesnego na raty.
6. Nieprzestrzeganie wymienionych w niniejszym zarządzeniu terminów stanowi podstawę do
skreślenia z listy studentów.
7. Od decyzji dziekana studentowi w ciągu 14 dni od daty podpisania służy odwołanie do
prorektora ds. kształcenia.
8. Wniosek o płatność ratalną stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od semestru letniego roku
akademickiego 2011/12.
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