
Załącznik do Uchwały nr 52A/2017 
Senatu WUM z dnia 29.05.2017r.

Zasady pobierania opłat
tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat 

za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

I. Zasady ogólne.

§1

1. Warszawski Uniwersytet Medyczny (dalej „Uczelnia”) uprawniony jest na 
podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842, j.t. z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) do 
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z:

1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników 
niestacjonarnych studiów doktoranckich (dalej zwanych również 
„doktorantami”);

2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz 
stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających 
wyników w nauce;

3) prowadzeniem studiów w języku obcym;
4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć 

uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów 
drugiego stopnia na określonym kierunku;

5) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz 
szkoleń;

6) przeprowadzeniem potwierdzania efektów uczenia się.
2. Wysokość opłat corocznie ustala Rektor Uczelni zarządzeniem, dalej zwanym 

„Zarządzeniem Rektora”.
3. Opłaty z usługi edukacyjne należy wnosić w terminach oznaczonych w 

niniejszych zasadach pobierania opłat, trybie i warunkach zwalniania z całości 
lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski 
Uniwersytet Medyczny, dalej zwanych „Zasadami płatności”.

4. Opłaty pobierane przez Uczelnię z tytułu świadczonych usług edukacyjnych 
uiszcza się na rachunek bankowy podany w umowie zawartej z osobą 
korzystającą z usługi edukacyjnej świadczonej przez Uczelnię. W przypadku 
braku obowiązku zawarcia umowy, opłaty należy uiszczać na rachunek 
bankowy wskazany przez jednostkę organizacyjną Uczelni prowadzącą 
obsługę administracyjną świadczonych usług edukacyjnych.

5. W przypadku gdy Zasady płatności nie określają terminów płatności za daną 
usługę edukacyjną obowiązują terminy określone umową zawartą z Uczelnią, 
a gdy zawarcie umowy nie jest wymagane, terminy wskazane przez jednostkę 
organizacyjną Uczelni prowadzącą obsługę administracyjną świadczonych 
usług edukacyjnych.

6. Za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię studenci i doktoranci 
obowiązani są regulować wobec Uczelni płatności jednorazowo w całości lub 
w ratach. W przypadku rozłożenia opłaty na raty wysokość każdej raty 
powiększa się o stawkę odsetek ustawowych obliczonych od kwot rozłożonych 
na raty tj. kwot płatnych w terminach późniejszych niż przewidziane dla opłat 
wnoszonych jednorazowo w całości.
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7. Studentów obowiązują następujące terminy płatności:
1) w przypadku opłat semestralnych wnoszonych jednorazowo w całości:

a) studenci I-szego roku zobowiązani są regulować semestralne 
opłaty w całości w terminach:
- za semestr zimowy I-szego roku studiów do dnia 15 

października danego roku akademickiego;
- za semestr letni I-szego roku studiów do dnia 15 lutego 

danego roku akademickiego;

b) studenci kolejnych lat studiów (tj. od II-go roku) zobowiązani są 
regulować semestralne opłaty jednorazowo w całości w 
terminach:
- za każdy semestr zimowy do dnia 25 września danego 
roku akademickiego:
- za każdy semestr letni do dnia 31 stycznia danego roku 
akademickiego.

2) w przypadku opłat semestralnych wnoszonych w ratach obowiązują 
następujące terminy płatności:
a) opłaty w semestrze zimowym:

- I rata studenci I-ego roku - do 15 października danego 
roku akademickiego;

- I rata studenci kolejnych lat (tj. od II roku) - do 15 
października danego roku akademickiego;

- II rata do 31 grudnia danego roku akademickiego.
b) opłaty w semestrze letnim:

- I rata do 15 lutego danego roku akademickiego;
- II rata do 31 maja danego roku akademickiego.

8. Doktorantów obowiązują następujące terminy płatności:
1) w przypadku rocznych opłat wnoszonych jednorazowo w całości:

a) doktoranci I-ego roku - do 30 października danego roku 
akademickiego;

b) doktoranci kolejnych lat (tj. od II roku) - do 25 września danego 
roku akademickiego;

2) w przypadku rocznych opłat wnoszonych w ratach:
a) opłaty w semestrze zimowym:

- I rata doktoranci I-ego roku - do 30 października danego 
roku akademickiego;
- I rata doktoranci kolejnych lat (tj. od II roku) - do 15 

października danego roku akademickiego;
- II rata do 31 grudnia danego roku akademickiego.

b) opłaty w semestrze letnim:
- I rata do 15 lutego danego roku akademickiego;
- II rata do 31 maja danego roku akademickiego.

9. Za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego 
Uczelni kwotą opłaty.

10. Jeżeli opłaty za studia lub usługi edukacyjne regulowane są po wskazanych 
wyżej terminach Uczelnia uprawniona jest do naliczenia odsetek ustawowych.
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11. W przypadku gdy kwota wierzytelności Uczelni wobec danego studenta, 
doktoranta lub słuchacza z tytułu zaległych opłat za usługi edukacyjne lub 
naliczenia odsetek ustawowych nie przekracza kosztów opłaty pocztowej (tj. 
kosztów przesyłki poleconej wg stawki obowiązującej Uczelnię), Uczelnia 
odstępuje od wezwania do zapłaty drogą pocztową.

12. Uiszczenie należnych opłat za studia lub usługi edukacyjne jest warunkiem 
dopuszczenia do korzystania z tych usług.

13. W przypadku uwzględnienia przez Uczelnię wniosku o zwolnienie z całości lub 
części opłaty, opłaty należy uiścić w terminach wskazanych w decyzjach 
organów Uczelni wydanych w przedmiotowych sprawach o zwolnienie z opłat.

14. Zasady przedstawione w niniejszym §1 stosuje się do odpłatności za usługi 
edukacyjne wyszczególnione poniżej w pkt II-VII.

II. Studia stacjonarne.

§ 2. Odpłatne usługi edukacyjne

1. Student studiów stacjonarnych, zobowiązany jest wnosić na podstawie umowy 
zawartej z Uczelnią opłaty za następujące usługi edukacyjne świadczone 
przez Uczelnię:

1) powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników w nauce;

2) korzystanie z prowadzonych przez Uczelnię zajęć nieobjętych planem 
studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do 
podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku.

2. W przypadku gdy opłaty za usługi edukacyjne do których wniesienia 
zobowiązany jest student na podstawie zawartej z Uczelnią umowy nie 
zostaną uiszczone w terminach określonych w Zasadach płatności, Dziekan 
może skreślić studenta z listy studentów na podstawie art. 190 ust. 2 pkt 3 
Ustawy, po uprzednim ostatecznym wezwaniu do zapłaty. Od decyzji 
Dziekana przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 3. Rozłożenie płatności na raty

1. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach opłaty, o których mowa w 
§2 ust. 1 pkt 1-2 mogą być rozłożone na 2 raty. W przypadku rozłożenia opłaty na 
raty wysokość każdej raty powiększa się o stawkę odsetek ustawowych 
obliczonych od kwot rozłożonych na raty tj. kwot płatnych w terminach 
późniejszych niż przewidziane dla opłat wnoszonych jednorazowo w całości. 
Decyzję w sprawie rozłożenia płatności na raty, zwaną dalej „decyzją”, podejmuje 
właściwy Dziekan.

2. W przypadku pozytywnej decyzji Dziekana o rozłożeniu płatności na raty 
obowiązują terminy płatności wskazane w § 1 ust. 7 pkt 2 Zasad płatności

3. Wniosek w sprawie rozłożenia opłaty na raty student zobowiązany jest złożyć w 
Dziekanacie i skierować do właściwego Dziekana. Wnioski w sprawie rozłożenia 
płatności na raty opłat dotyczących semestru zimowego studentów I-szego roku 
studiów należy składać do dnia 1 października danego roku akademickiego. W 
pozostałych przypadkach wnioski o rozłożenie płatności na raty należy składać w 
Dziekanacie nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia semestru, którego
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dotyczy wniosek. Wnioski złożone po ww. terminach będą pozostawione bez 
rozpoznania. Wniosek złożony w terminie skutkuje wstrzymaniem obowiązku 
zapłaty do dnia wskazanego w decyzji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do 
Zasad płatności.

4. Student jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty istotne dla rozpoznania 
wniosku. Dziekan może żądać od wnioskodawcy dokumentów uzupełniających.

§ 4. Zwolnienie z opłat w całości lub w części

1. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Dziekan właściwego 
wydziału może zwolnić z obowiązku uiszczenia całości lub części opłaty za usługi 
edukacyjne, o których mowa §2 ust. 1 pkt 2 studenta osiągającego wybitne wyniki 
w nauce lub studenta, który uczestniczył w międzynarodowych programach 
stypendialnych, a także tego, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej w 
wyniku zdarzenia losowego.

2. Studentem osiągającym wybitne wyniki w nauce jest student, którego średnia 
ocen wynosi co najmniej 4,5.

3. Wniosek o zwolnienie z części lub całości opłaty ze wskazaniem okresu, którego 
ono dotyczy, zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie”, student składa we właściwym 
Dziekanacie w terminie nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem semestru. 
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane, chyba że student 
wykaże, że okoliczności uzasadniające wniosek zaistniały po wyznaczonym wyżej 
terminie.

4. Do wniosku o zwolnienie należy dołączyć dokumenty potwierdzające przyczyny 
ubiegania się o zwolnienie z opłat, w szczególności poświadczające fakt 
znalezienia się w trudnej sytuacji materialnej tj. m.in. wymienione w Regulaminie 
przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wymaganych przy ubieganiu się o 
stypendium socjalne.

5. Dziekanat sprawdza kompletność dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4. Do 
wniosku o zwolnienie Dziekanat dołącza średnią ocen studenta z poszczególnych 
lat studiów. W razie stwierdzonych braków żąda ich uzupełnienia.

6. Decyzja obniżająca wysokość opłaty określa wysokość opłaty po jej obniżeniu 
oraz termin jej zapłaty. Wzór wniosku o zwolnienie z całości lub części opłaty 
stanowi załącznik nr 2 do Zasad płatności.

7. Od decyzji Dziekana wydanej w sprawie o zwolnienie z całości lub części opłaty 
za usługi edukacyjnej przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Studenckich i 
Kształcenia w terminie 14 dnia od daty otrzymania decyzji.

§ 5. Zwrot opłat w całości lub w części

1. Opłaty za nieświadczone usługi edukacyjne w danym semestrze, podlegają na 
wniosek studenta zwrotowi w pełnej wysokości, jeżeli student nie korzystał z 
żadnych odpłatnych zajęć w tym semestrze, w przypadkach:
1) uzyskania urlopu dziekańskiego;
2) uzyskania urlopu zdrowotnego;
3) rezygnacji ze studiów złożonej przed rozpoczęciem semestru;
4) skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów.

2. Opłaty za nieświadczone usługi edukacyjne w danym semestrze podlegają na 
wniosek studenta zwrotowi w części, jeżeli okoliczności wskazane poniżej
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spowodowały, że student nie korzystał z części odpłatnych zajęć w tym 
semestrze:
1) uzyskanie urlopu dziekańskiego;
2) uzyskanie urlopu zdrowotnego;
3) rezygnacja ze studiów;
4) skreślenie z listy studentów.

3. Opłata za nieświadczone usługi edukacyjne, określona w ust. 2, obliczana jest 
proporcjonalnie do liczby miesięcy pozostających do końca semestru, liczonych 
od następnego miesiąca kalendarzowego, w którym udzielono urlopu 
dziekańskiego lub zdrowotnego, lub wpłynęło oświadczenie o rezygnacji ze 
studiów, lub podjęto decyzję o skreśleniu. Do obliczania stawek miesięcznych 
opłaty przyjmuje się za okres trwania semestru (wraz z odpowiednio 
zimową/letnią sesją egzaminacyjną) 4,5 miesiąca.

4. W przypadku gdy w czasie semestru nastąpiło skreślenie z listy studentów, w tym 
w związku ze złożoną rezygnacją ze studiów osoby, która nie wniosła należnych 
opłat za usługi edukacyjne, należność Uczelni oblicza się w proporcji do liczby 
miesięcy świadczonych usług edukacyjnych licząc do końca miesiąca, w którym 
zdarzenie miało miejsce wg zasady określonej w ust. 3. W takim przypadku za 
datę przerwania świadczenia usług uznaje się w przypadku rezygnacji datę 
wpływu oświadczenia o rezygnacji do Dziekanatu. W pozostałych przypadkach 
datę zaprzestania świadczenia usług edukacyjnych stanowi data skreślenia z listy 
studentów.

III. Studia niestacjonarne.

§ 6. Odpłatne usługi edukacyjne

1. Studia niestacjonarne są odpłatne.
2. Studenci studiów niestacjonarnych mają obowiązek wnoszenia przez cały okres 

trwania studiów następujących opłat:
1) opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne związane z 

kształceniem studenta na studiach niestacjonarnych, za każdy semestr 
kształcenia na tych studiach;

2) opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających 
wyników w nauce. Opłata za powtarzanie zajęć na studiach 
niestacjonarnych jest proporcjonalna do liczby godzin objętych 
programem kształcenia w przedmiocie, który wymaga powtórzenia w 
stosunku do ogólnej liczby godzin dydaktycznych wynikających z 
programu kształcenia dla jednego studenta i rocznej opłaty za studia;

3) opłat za prowadzenie przez Uczelnię zajęć nieobjętych planem studiów;
4) opłat za prowadzenie przez Uczelnię zajęć uzupełniających efekty 

kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na 
określonym kierunku.

3. W przypadku gdy opłaty za usługi edukacyjne do których wniesienia zobowiązany 
jest student na podstawie zawartej z Uczelnią umowy nie zostaną uiszczone w 
terminach określonych w umowie lub w Zasadach płatności, Dziekan może 
skreślić studenta z listy studentów na podstawie art. 190 ust. 2 pkt 3 Ustawy, po 
uprzednim ostatecznym wezwaniu do zapłaty. Od decyzji Dziekana przysługuje 
odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
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§ 7. Rozłożenie płatności na raty

1. W uzasadnionych przypadkach opłata za semestr może być rozłożona na 2 raty. 
W przypadku rozłożenia opłaty na raty wysokość każdej raty powiększa się o 
stawkę odsetek ustawowych obliczonych od kwot rozłożonych na raty tj. kwot 
płatnych w terminach późniejszych niż przewidziane dla opłat wnoszonych 
jednorazowo w całości. Decyzję w sprawie rozłożenia płatności na raty, zwaną 
dalej „decyzją”, podejmuje właściwy Dziekan. W przypadku pozytywnej decyzji 
Dziekana o rozłożeniu płatności na raty obowiązują terminy płatności określone w 
§1 ust. 7 pkt. 2.

2. Wniosek w sprawie rozłożenia opłaty na raty student zobowiązany jest złożyć w 
Dziekanacie i skierować do właściwego Dziekana. Wnioski w sprawie rozłożenia 
płatności na raty opłat dotyczących semestru zimowego studentów I-szego roku 
studiów należy składać do dnia 1 października danego roku akademickiego. W 
pozostałych przypadkach wnioski o rozłożenie płatności na raty należy składać w 
Dziekanacie nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia semestru, którego 
dotyczy wniosek. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez 
rozpoznania. Wniosek złożony w terminie skutkuje wstrzymaniem obowiązku 
zapłaty do dnia wskazanego w decyzji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do 
Zasad płatności.

§ 8. Zwolnienie z opłat w całości lub w części

1. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Dziekan właściwego 
wydziału może zwolnić z obowiązku uiszczenia całości lub części opłaty studenta 
osiągającego wybitne wyniki w nauce lub studenta, który uczestniczył w 
międzynarodowych programach stypendialnych, a także tego, który znalazł się w 
trudnej sytuacji materialnej w wyniku zdarzenia losowego.

2. Studentem osiągającym wybitne wyniki w nauce jest student, którego średnia 
ocen wynosi co najmniej 4,5.

3. Wniosek o zwolnienie z części lub całości opłaty ze wskazaniem okresu, którego 
ono dotyczy, zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie”, student składa we właściwym 
Dziekanacie w terminie nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem semestru, a w 
przypadku opłat za semestr zimowy studentów I-szego roku studiów do dnia 1 
października danego roku akademickiego. Wnioski złożone po tym terminie będą 
pozostawione bez rozpoznania, chyba że student wykaże, że okoliczności 
uzasadniające wniosek zaistniały po wyznaczonym wyżej terminie.

4. Do wniosku o zwolnienie należy dołączyć dokumenty potwierdzające przyczyny 
ubiegania się o zwolnienie z opłat, w szczególności poświadczające fakt 
znalezienia się w trudnej sytuacji materialnej, tj. m.in. wymienione w Regulaminie 
przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wymaganych przy ubieganiu się o 
stypendium socjalne.

5. Dziekanat sprawdza kompletność dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4. Do 
wniosku o zwolnienie Dziekanat dołącza średnią ocen studenta z poszczególnych 
lat studiów. W razie stwierdzonych braków żąda ich uzupełnienia.

6. Decyzja obniżająca wysokość opłaty określa wysokość opłaty po jej obniżeniu
oraz termin jej zapłaty. Wzór wniosku o zwolnienie z całości lub części opłaty stanowi
załącznik nr 2 do Zasad płatności.
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7. Od decyzji Dziekana wydanej w sprawie o zwolnienie z całości lub części 
opłaty za usługi edukacyjnej przysługuje odwołanie do Prorektora ds. 
Studenckich i Kształcenia w terminie 14 dnia od daty otrzymania decyzji.

§ 9. Zwrot opłat w całości lub w części

1. Opłaty za nieświadczone usługi edukacyjne w danym semestrze, podlegają na 
wniosek studenta zwrotowi w pełnej wysokości, jeżeli student nie korzystał z 
żadnych odpłatnych zajęć w tym semestrze, w przypadkach:
1) uzyskania urlopu dziekańskiego;
2) uzyskania urlopu zdrowotnego;
3) rezygnacji ze studiów;
4) skreślenia z listy studentów;
5) przeniesienia na studia stacjonarne.

2. Opłaty za nieświadczone usługi edukacyjne w danym semestrze podlegają na 
wniosek studenta zwrotowi w części jeżeli, okoliczności wskazane poniżej 
spowodowały, że student nie korzystał z części zajęć w tym semestrze:
1) uzyskanie urlopu dziekańskiego;
2) uzyskanie urlopu zdrowotnego;
3) rezygnacja ze studiów;
4) skreślenie z listy studentów;
5) przeniesienie na studia stacjonarne.

3. Opłata za studia, określona w ust. 2, obliczana jest proporcjonalnie do liczby 
miesięcy pozostających do końca semestru, liczonych od następnego miesiąca 
kalendarzowego, w którym udzielono urlopu dziekańskiego lub zdrowotnego, 
wpłynęło oświadczenie o rezygnacji ze studiów lub podjęto decyzję o skreśleniu 
lub podjęto decyzję o przeniesieniu na studia stacjonarne. Do obliczania stawek 
miesięcznych opłaty przyjmuje się za okres trwania semestru (wraz z 
odpowiednio zimową/letnią sesją egzaminacyjną) 4,5 miesiąca.

4. W przypadku gdy w czasie semestru nastąpiło skreślenie z listy studentów, w tym 
w związku ze złożoną rezygnacją ze studiów osoby, która nie wniosła opłaty, 
należność Uczelni oblicza się w proporcji do liczby miesięcy świadczonych usług 
edukacyjnych licząc do końca miesiąca, w którym zdarzenie miało miejsce wg 
zasady określonej w ust. 3. W takim przypadku za datę przerwania świadczenia 
usług uznaje się, w przypadku rezygnacji datę wpływu oświadczenia o rezygnacji 
do Dziekanatu. W pozostałych przypadkach datę przerwania świadczenia usług 
edukacyjnych stanowi data skreślenia z listy studentów.

IV. Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.

§ 10.

1. Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach 
stacjonarnych, studiach niestacjonarnych, stacjonarnych studiach doktoranckich 
oraz niestacjonarnych studiach doktoranckich jest odpłatne.

2. Opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na 
studiach stacjonarnych, studiach niestacjonarnych, stacjonarnych studiach 
doktoranckich oraz niestacjonarnych studiach doktoranckich określa Rektor w 
drodze zarządzenia. Opłaty te nie podlegają obniżeniu.
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3. Student lub doktorant ma obowiązek wnosić opłaty za powtarzanie zajęć z 
powodu niezadowalających wyników w nauce przed rozpoczęciem semestru w 
którym dane zajęcia mają być powtarzane na rachunek bankowy wskazany 
umowie zawartej z Uczelnią.

4. W przypadku gdy opłaty za powtarzanie zajęć nie zostaną uiszczone do dnia 
rozpoczęcia semestru w którym zajęcia mają być powtarzane, Dziekan lub 
odpowiednio Kierownik studiów doktoranckich może skreślić studenta lub 
odpowiednio doktoranta z listy studentów lub odpowiednio z listy uczestników 
studiów doktoranckich, po uprzednim ostatecznym wezwaniu do zapłaty. Od tej 
decyzji przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.

V. Studia w języku polskim dla cudzoziemców na zasadach odpłatności.

§ 11.

1. Cudzoziemcy będący na Uczelni studentami studiów i szkoleń w języku polskim 
na zasadach odpłatności wnoszą opłaty w systemie semestralnym, nie później niż 
do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów. Studenci, o których 
mowa w zdaniu poprzednim są obowiązani do ponoszenia następujących opłat:

1) opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne związane z 
kształceniem na wybranych przez studenta studiach/kursach/stażach;

2) opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach z powodu 
niezadowalających wyników w nauce. Opłata za powtarzanie zajęć jest 
proporcjonalna do liczby godzin objętych programem kształcenia w 
przedmiocie, który wymaga powtórzenia w stosunku do ogólnej liczby 
godzin dydaktycznych wynikających z programu kształcenia dla 
jednego studenta i rocznej opłaty za studia opłacanej przez studentów 
będących cudzoziemcami;

3) opłat za prowadzenie przez Uczelnię zajęć nieobjętych planem studiów;
4) opłat za prowadzenie przez Uczelnię zajęć uzupełniających efekty 

kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na 
określonym kierunku.

2. Wysokość opłat ustala Rektor zarządzeniem.
3. Opłaty pobierane przez Uczelnię z tytułu świadczonych usług edukacyjnych 

uiszcza się na rachunek bankowy podany w umowie zawartej z osobą 
korzystającą z usługi edukacyjnej świadczonej przez Uczelnię.

4. Jeżeli okres nauki podejmowanej przez cudzoziemca trwa krócej niż rok 
akademicki, opłata naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania 
nauki.

5. W uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty 
lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach.

6. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się odsetki ustawowe.
7. W przypadku zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące 

następuje skreślenie z listy uczestników kształcenia.
8. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest 

ostateczna. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli 

cudzoziemiec otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych
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potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, 
udokumentowanych przyczyn losowych.

10. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia 
przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na 
warunkach odpłatności, Rektor na wniosek zainteresowanego oraz na podstawie 
opinii Dziekana może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie. Wzór wniosku 
o zwolnienie z całości lub części opłaty stanowi załącznik nr 2 do Zasad płatności.

VI. Kursy dokształcające.

§ 12.

1. Opłaty za odpłatne kursy dokształcające powinny być wnoszone przed ich 
rozpoczęciem w terminach wskazanych przez jednostkę Uczelni organizującą 
kurs.

2. W przypadku kursów odpłatnych terminy wnoszenia opłat, zasady rozliczeń opłaty 
za kurs oraz możliwość rozłożenia opłat na raty określa jednostka Uczelni 
organizująca kurs.

VII. Studia doktoranckie.

§ 13. Odpłatne usługi edukacyjne

1. Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich zobowiązany jest wnosić opłaty 
za następujące usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię:

1) powtarzanie określonych zajęć na stacjonarnych studiach 
doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce;

2) korzystanie z prowadzonych przez Uczelnię zajęć nieobjętych planem 
studiów.

2. W każdym przypadku spełnienia przez doktoranta studiów stacjonarnych 
warunków uprawniających Uczelnię do pobierania opłat za usługi edukacyjne 
wyszczególnione w ust. 1 Uczelnia pobierze takie opłaty od doktoranta.

3. Doktorant niestacjonarnych studiów doktoranckich zobowiązany jest wnosić 
opłaty za następujące usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię;

1) kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich na zajęciach 
objętych planem niestacjonarnych studiów doktoranckich;

2) powtarzanie określonych zajęć na niestacjonarnych studiach 
doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce;

3) korzystanie z prowadzonych przez Uczelnię zajęć nieobjętych planem 
studiów.

§ 14. Rozłożenie płatności na raty

1. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach opłaty, o których mowa 
w §13 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 3 pkt 1-3 może być rozłożona na 4 raty. W przypadku 
rozłożenia opłaty na raty wysokość każdej raty powiększa się o stawkę odsetek 
ustawowych obliczonych od kwot rozłożonych na raty tj. kwot płatnych w terminach 
późniejszych niż przewidziane dla opłat jednorazowych. Decyzję w sprawie 
rozłożenia płatności na raty, zwaną dalej „decyzją”, podejmuje Dziekan. W przypadku
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pozytywnej decyzji o rozłożeniu płatności na raty obowiązują terminy płatności 
określone w §1 ust. 8 pkt 2 Zasad płatności.
2. Wniosek w sprawie rozłożenia płatności na raty doktorant zobowiązany jest 
skierować do Dziekana za pośrednictwem Dziekanatu Studiów Doktoranckich, w 
terminie do 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego - dla doktorantów na I- 
szym roku oraz do 30 dni przed terminem rozpoczęcia roku akademickiego w 
przypadku pozostałych doktorantów (tj. od II roku). Wniosek złożony w terminie 
skutkuje wstrzymaniem obowiązku zapłaty do dnia wskazanego w decyzji. Wzór 
wniosku stanowi załącznik nr 3 do Zasad płatności.
3. Doktorant jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty istotne dla 
rozpoznania wniosku. Kierownik studiów doktoranckich może żądać od 
wnioskodawcy dokumentów uzupełniających.

§ 15. Zwolnienie z opłat w całości lub w części

1. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Dziekan właściwego 
wydziału może zwolnić z obowiązku uiszczenia całości lub części opłat za usługi 
edukacyjne, o których mowa §13 ust. 1 pkt 2 oraz §13 ust. 3 pkt 1 i 3 doktoranta 
osiągającego wybitne wyniki w nauce lub który uczestniczył w międzynarodowych 
programach stypendialnych a także tego, który znalazł się w trudnej sytuacji 
materialnej w wyniku zdarzenia losowego.

2. Wniosek o zwolnienie z części lub całości opłaty ze wskazaniem okresu, którego 
ono dotyczy, zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie”, doktorant składa do Dziekana 
właściwego wydziału za pośrednictwem Dziekanatu Studiów Doktoranckich w 
terminie do 14 dni po rozpoczęciu roku akademickiego w przypadku doktorantów 
I-ego roku oraz do 30 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego w przypadku 
pozostałych doktorantów (tj. od II roku). Wnioski złożone po tych terminach nie 
będą rozpoznawane, chyba że doktorant wykaże, że okoliczności uzasadniające 
wniosek zaistniały po wyznaczonym wyżej terminie. Dziekanat Studiów 
Doktoranckich występuje do właściwego Kierownika Studium Doktoranckiego o 
zaopiniowanie wniosku o zwolnienie.

3. Do wniosku o zwolnienie należy dołączyć dokumenty potwierdzające przyczyny 
ubiegania się o zwolnienie z opłat, w szczególności poświadczające fakt 
znalezienia się w trudnej sytuacji materialnej tj. m.in. wymienione w Regulaminie 
przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla 
doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wymagane przy 
ubieganiu się o stypendium socjalne.

4. Dziekanat Studiów Doktoranckich sprawdza kompletność dokumentów, o którym 
mowa w ust. 2 i 3. Do wniosku o zwolnienie dołącza informację o przebiegu 
studiów.

5. Wniosek o zwolnienie wraz z opinią Kierownika Studium Doktoranckiego 
przekazywany jest do Dziekana właściwego wydziału.. Wzór wniosku o 
zwolnienie z całości lub części opłaty stanowi załącznik nr 2 do Zasad płatności.

6. Decyzja obniżająca wysokość opłaty określa wysokość opłaty po jej obniżeniu 
oraz termin jej zapłaty.

7. Od decyzji Dziekana w sprawie zwolnienia z całości lub części opłaty za usługi 
edukacyjnej przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w 
terminie 14 dnia od daty otrzymania decyzji.
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§ 16. Zwrot opłat w całości lub w części

1. Opłaty za nieświadczone usługi edukacyjne w danym roku akademickim 
podlegają na wniosek doktoranta zwrotowi w pełnej wysokości, jeżeli doktorant 
nie korzystał z żadnych odpłatnych zajęć w tym roku akademickim, w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania studiów spowodowanej chorobą 

udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim - na podstawie wniosku 
złożonego przed rozpoczęciem roku akademickiego

2) rezygnacji ze studiów - na podstawie rezygnacji złożonej przed rozpoczęciem 
roku akademickiego;
3) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich z przyczyn określonych w 
Regulaminie Studiów Doktoranckich - na podstawie decyzji Kierownika studiów 
doktoranckich podjętej przed rozpoczęciem roku akademickiego.

2. Opłaty za nieświadczone usługi edukacyjne podlegają zwrotowi w wysokości 
proporcjonalnej w następujących przypadkach:
1) czasowej niezdolności do odbywania studiów spowodowanej chorobą 

udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim - na podstawie wniosku 
złożonego w trakcie trwania roku akademickiego

2) rezygnacji ze studiów -  na podstawie rezygnacji złożonej w trakcie trwania 
roku akademickiego;

3) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich z przyczyn określonych w 
Regulaminie Studiów Doktoranckich - na podstawie decyzji Kierownika 
studiów doktoranckich podjętej w trakcie trwania semestru.

3. Opłata za nieświadczone usługi edukacyjne, określona w ust. 2, obliczana jest 
proporcjonalnie do liczby miesięcy pozostających do końca semestru, liczonych 
od następnego miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wniosek, rezygnację 
lub podjęto decyzję o skreśleniu. Do obliczania stawek miesięcznych opłaty 
przyjmuje się za okres trwania semestru (wraz z odpowiednio zimową/letnią sesją 
egzaminacyjną) 4,5 miesiąca.

4. W przypadku gdy w czasie semestru nastąpiło skreślenie z listy uczestników 
studiów doktoranckich, w tym w związku ze złożoną rezygnacją ze studiów osoby, 
która nie wniosła należnych opłat za usługi edukacyjne, należność Uczelni oblicza 
się w proporcji do liczby miesięcy świadczonych usług edukacyjnych licząc do 
końca miesiąca, w którym zdarzenie miało miejsce wg zasady określonej w ust. 3. 
Za datę przerwania świadczenia usług uznaje się w przypadku rezygnacji datę 
wpływu wniosku do Kierownika studiów doktoranckich. W pozostałych 
przypadkach datę przerwania świadczenia usług edukacyjnych i kwotę zwrotu 
określa Kierownik studiów doktoranckich.

VIII. Studia podyplomowe.

Niniejsze Zasady płatności nie mają zastosowania do odpłatności za studia 
podyplomowe, uregulowanych w odrębnych aktach wewnętrznych Uczelni 
dostępnych na stronie internetowej www.wum.edu.pl.

IX. Studia w języku angielskim.

Niniejsze Zasady płatności nie mają zastosowania do odpłatności za studia w języku 
angielskim prowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zasady opłatności 
za studia w języku angielskim prowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
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zostały uregulowane odrębną uchwałą Senatu Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego i są dostępne na stronie internetowej www.wum.edu.pl.
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