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REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE  

W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE ORAZ ZA WYDAWANIE DOKUMENTÓW 

ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA, DRUGIEGO 

STOPNIA, JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH, W SZKOLE DOKTORSKIEJ, 

NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH, DLA CUDZOZIEMCÓW, A TAKŻE DLA 

STUDENTÓW WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ I FREE MOVER STUDENT 

 

stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 57/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum  

w Krakowie z dnia 31 maja 2019 r. 

 

 

DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Do spraw określonych niniejszym regulaminem stosuje się w szczególności: postanowienia 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U 2018, poz. 

1668 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przepisy prawa kościelnego, w tym 

Konstytucji Apostolskiej Veritatis Gaudium o uniwersytetach i wydziałach kościelnych 

wydanej przez papieża Franciszka w dniu 27 grudnia 2017 r., a także przepisy Statutu AIK oraz 

Regulaminy poszczególnych form kształcenia. 

 

§1. Definicje i skróty   

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), określa zasady i tryb pobierania opłat 

za świadczone usługi edukacyjne przez Akademię Ignatianum w Krakowie. 

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. 2018, poz. 1668 z późniejszymi zmianami), 

2) Uczelnia – Akademia Ignatianum w Krakowie (zwana dalej: AIK), 

3) Regulamin studiów – Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich, Regulamin Szkoły Doktorskiej, Regulamin 

studiów podyplomowych w AIK, 

4) Dziekan – organ uczelni odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania wydziału, 

5) Rektor – organ uczelni, który kieruje działalnością AIK, reprezentuje ją na zewnątrz, 

jest przełożonym pracowników, doktorantów, studentów, uczestników studiów 

podyplomowych AIK, 

6) Student – osoba, która po przyjęciu na studia pierwszego lub drugiego stopnia albo na 

jednolite studia magisterskie prowadzone przez AIK, dokonała wpisu na listę 

studentów oraz złożyła w formie pisemnej ślubowanie, którego treść określa Statut, 

7) Studia wyższe – prowadzone przez AIK studia pierwszego stopnia, studia drugiego 

stopnia lub jednolite studia magisterskie, 

8) Szkoła Doktorska – zorganizowana forma kształcenia doktorantów, prowadzona w 

trybie studiów stacjonarnych, która ma na celu przygotowanie jej uczestników do 

uzyskania stopnia naukowego doktora, 

9) Doktorant – osoba kształcąca się w Szkole Doktorskiej, 

10) Studia podyplomowe – forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci 

posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem 

kwalifikacji podyplomowych, 

11) Uczestnik studiów podyplomowych – osoba kształcąca się na prowadzonych przez 

AIK studiach podyplomowych, 

12) ECTS – punkty zdefiniowane w Europejskim Systemie Akumulacji i Transferu 

Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System) jako miara średniego 

nakładu studenta, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się, 

13) Cudzoziemiec – osoba niebędąca obywatelem Polski, 
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14) Student wymiany międzynarodowej - student (cudzoziemiec lub posiadający 

obywatelstwo polskie) pochodzący z zagranicznej uczelni, studiujący w AIK przez 

semestr lub rok, na podstawie podpisanej umowy w ramach programu Erasmus+ lub 

międzyinstytucjonalnej umowy bilateralnej, 

15) Free mover student – student (cudzoziemiec lub posiadający obywatelstwo polskie) 

pochodzący z uczelni zagranicznej, która nie ma podpisanej z AIK żadnej umowy na 

wymianę międzynarodową, studiujący w AIK przez semestr lub rok na podstawie 

decyzji administracyjnej Rektora. 

3. Regulamin ma zastosowanie do obywateli polskich oraz do cudzoziemców. 

 

§2 Zasady dotyczące opłat za świadczone usługi edukacyjne 

oraz za wydanie dokumentów  

 

1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne pobierane są oddzielnie za każdy semestr. 

2. Opłata semestralna za pierwszy semestr dokonywana przez studentów oraz uczestników 

studiów podyplomowych rozpoczynających cykl kształcenia wnoszona jest do dnia 30 

września. 

3. Począwszy od drugiego semestru cyklu kształcenia opłaty wnoszone są w ratach: 

1) Semestr zimowy: 

I rata – do dnia 31 października, 

II rata – do dnia 30 listopada, 

III rata – do dnia 10 stycznia. 

2) Semestr letni: 

I rata – do dnia 31 marca, 

II rata – do dnia 30 kwietnia, 

III rata – do dnia 15 maja. 

3) Dopuszcza się możliwość uiszczenia opłaty za semestr lub rok. 

4. Opłaty za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów są opłatami 

jednorazowymi i należy ich dokonać przed wydaniem dokumentu. W przypadku, gdy 

dokument jest doręczany pocztą, istnieje obowiązek uiszczenia opłaty przed jego 

wysłaniem. 

5. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach nieobjętych programem studiów wnoszone  

są jednorazowo w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia sprawy przez Dziekana. 

6. Opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce 

uiszcza się w terminie 14 dni od daty zapoznania się z rozstrzygnięciem w tym 

przedmiocie. 

7. W wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor na pisemny wniosek 

studenta może wyrazić zgodę na rozłożenie na raty opłaty za powtarzanie określonych 

zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce. Terminy zapłaty rat w takim 

przypadku będzie określać pismo Rektora o wyrażeniu zgody na rozłożenie opłaty na raty. 

8. W przypadku, gdy powtarzanie zajęć odbywać się będzie w kolejnych semestrach, student 

zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu 

niezadowalających wyników w nauce w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru,  

w którym zajęcia są powtarzane. 

9. Opłaty związane z realizacją różnic programowych uiszcza się w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji w tym przedmiocie. 

10. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych  

z odbywaniem studiów uiszcza się na indywidualny numer rachunku bankowego 

wskazany przez AIK przy procesie rekrutacji. 

11. Za datę dokonania opłaty przyjmuje się datę zaksięgowania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym wskazanym przez AIK. 

12. Na żądanie osoby upoważnionej w AIK wpłacający zobowiązany jest do przedstawienia 

każdorazowo dowodu wpłat. 
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13. Za skutki nieczytelnego lub niedokładnego wypełnienia blankietu wpłaty 

odpowiedzialność ponosi wpłacający. 

14. Obowiązek wyjaśnienia nieprawidłowości związanych z dokonaniem wpłaty obciąża 

studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych. 

15. Istnieje możliwość przeksięgowania wpłaty wynikłej z błędu wpłacającego - nadpłata,  

bądź z winy AIK. AIK może zażądać od wpłacającego odpowiedniego oświadczenia 

dotyczącego okoliczności uzasadniającej przeksięgowanie określonej wpłaty lub zwrot 

nadpłaty. 

16. W przypadku nieuregulowania należnych opłat w ciągu 30 dni od terminu, w którym 

należy je wnieść, Rektor może skreślić studenta z listy studentów.  

17. W przypadku, gdy ostatni dzień terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od 

pracy lub na sobotę, opłatę uznaje się za wniesioną w terminie, jeśli środki wpłyną na 

rachunek bankowy wskazany przez AIK w pierwszym dniu roboczym przypadającym po 

tym dniu. 

18. Osoba skreślona z listy studentów lub z listy uczestników studiów podyplomowych 

zobowiązana jest do niezwłocznego rozliczenia zaległości względem AIK.  

19. Rozliczenie finansowe studenta następuje przed egzaminem dyplomowym. 

20. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do uregulowania wszelkich 

należności względem AIK przed wydaniem świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych. 

21. W przypadku nieuregulowania obowiązkowych opłat w ustalonym terminie, AIK będzie 

dochodzić zapłaty należności na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 

prawa.  

22. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem 

studiów ustala Rektor w drodze zarządzenia. Zarządzenie zostaje wydane przed 

rozpoczęciem rekrutacji na kolejny rok dla studentów/doktorantów/uczestników studiów 

podyplomowych zrekrutowanych na dany rok akademicki oraz dla osób, które uzyskały 

zgodę na wznowienie studiów. 

23. Od opłat za świadczone usługi edukacyjne, które nie zostały wniesione w terminach 

określonych w ust. 3 AIK może naliczać odsetki ustawowe. 

24. Wzory podań i dokumentów dotyczących opłat za zajęcia dydaktyczne znajdują się na 

stronie internetowej AIK. 

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Rektor. 

 

§3. Zwrot opłaty 

 

1. Studentowi, doktorantowi, uczestnikowi studiów podyplomowych, który zrezygnował  

z kształcenia; studentowi, doktorantowi, który został skreślony z listy studentów/ listy 

doktorantów lub korzysta z urlopu w trakcie trwania semestru, przysługuje na jego pisemny 

wniosek skierowany do Rektora, zwrot wniesionej opłaty za świadczone usługi edukacyjne, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Warunkiem zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 1, jest złożenie rezygnacji ze studiów, w 

tym studiów doktoranckich, kształcenia w szkole doktorskiej lub studiów podyplomowych, 

przy czym oświadczenie o rezygnacji należy złożyć do 5 dnia danego miesiąca (pod uwagę 

będzie brana data złożenia oświadczenia/ data stempla pocztowego). W przypadku 

rezygnacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, opłata zostanie zwrócona po 

pomniejszeniu 1/5 kwoty za każdy miesiąc uczestnictwa w kształceniu. 

3. Zaniechanie uczęszczania na zajęcia nie jest równoznaczne z rezygnacją. Brak złożenia 

oświadczenia o rezygnacji, o którym mowa w ust. 2, powoduje istnienie obowiązku 

uregulowania należności wobec AIK.  

4. Skreślenie z listy studentów, czy uczestników studiów podyplomowych oraz doktorantów 

w Szkole Doktorskiej nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłat należnych AIK za usługi 

edukacyjne świadczone przez AIK do dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się 

ostateczna, a w przypadku rezygnacji – do dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji.  
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§4. Ulgi w płatnościach 

 

1. Student/ doktorant/uczestnik studiów podyplomowych może zostać zwolniony w całości lub 

w części z opłat za świadczone usługi edukacyjne w przypadku: 

1) znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej; 

2) poważnej lub długotrwałej choroby osoby kształcącej się lub członka jej rodziny, 

mającej wpływ na płynność finansową; 

3) wystąpienia innych zdarzeń o charakterze losowym. 

2. Student, którego osiągnięcia naukowe są wybitne, może zostać zwolniony w części z opłat  

za świadczone usługi edukacyjne. Student może ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłat 

za świadczone usługi edukacyjne, jeżeli średnia ocen za poprzedni rok studiów, obliczona 

zgodnie z Regulaminem studiów, wynosi co najmniej 4,75. 

3. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość udzielenia ulgi w postaci odroczenia 

terminu wniesienia opłaty za świadczone usługi edukacyjne maksymalnie o semestr. 

Warunkiem jest brak zaległości finansowych w uiszczeniu poprzednio wymaganych opłat. 

4. W przypadkach wymienionych w ust. 1-3 należy złożyć pisemny i udokumentowany 

wniosek skierowany do Rektora w terminach:  

1) w odniesieniu do opłaty za semestr zimowy do dnia 30 września, 

2) w odniesieniu do opłaty za semestr letni do dnia 28 lutego. 

5. Ulgi w płatnościach, o których mowa w ust. 1-3, nie dotyczą studentów pierwszego semestru 

pierwszego roku studiów wyższych, uczestników studiów podyplomowych pierwszego 

semestru pierwszego roku oraz cudzoziemców niezwolnionych ustawowo z opłat za usługi 

edukacyjne. 

6. Decyzje w sprawie udzielenia ulgi w płatnościach podejmuje Rektor. Istnieje możliwość 

złożenia wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od 

doręczenia decyzji. 

7. Studenci wyjeżdżający na studia w ramach Programu Erasmus+ lub studenci wymiany 

międzynarodowej studiujący w AIK w ramach Programu Erasmus+ są zwolnieni z opłat za 

świadczone usługi edukacyjne na podstawie informacji przekazanej przez Uczelnianego 

Koordynatora Programu Erasmus+ w okresie, gdy przebywają na stypendium. 

8. Studenci wymiany międzynarodowej studiujący w AIK na podstawie 

międzyinstytucjonalnej umowy bilateralnej mogą być zwolnieni z opłat za świadczone 

usługi edukacyjne na podstawie warunków tej umowy. 

 

DZIAŁ II 

STUDIA I STOPNIA, II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE 

 

§5. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne i wydanie dokumentów  

 

1. AIK pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych związane z: 

1) kształceniem na studiach niestacjonarnych, 

2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  

z powodu niezadowalających wyników w nauce, 

3) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów,  

4) kształceniem na studiach w języku obcym, 

5) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim  

z wyłączeniem cudzoziemców wymienionych w artykule 324 Ustawy. 

2. AIK pobiera opłaty za potwierdzenie efektów uczenia się.  

3. Opłaty wymienione w ust. 1 obowiązują studenta w wysokości ustalonej na cały cykl 

kształcenia. Student, który uzyskał zgodę na wznowienie studiów, powraca na aktualny tok 

studiów wyższych na warunkach opłat obowiązujących studentów rozpoczynających studia 

wyższe w danym roku akademickim. 
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4. AIK nie pobiera opłaty za wydanie dyplomu, suplementu oraz dwóch egzemplarzy odpisów 

dyplomu i suplementu. Na wniosek studenta jeden z dwóch odpisów dyplomu  

i jeden z dwóch odpisów suplementu może być wydany w tłumaczeniu na język obcy. 

5. AIK pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów związanych z odbywaniem 

studiów, zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

1) elektronicznej legitymacji studenckiej, 

2) duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej, 

3) duplikatu dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

4) duplikatu suplementu, 

5) dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, 

6)   dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 

6. AIK pobiera opłaty za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 Ustawy. 

 

DZIAŁ III 

SZKOŁA DOKTORSKA 

 

§6. Opłaty za wydanie dokumentów  

 

AIK pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów związanych z kształceniem  

w szkole doktorskiej, zgodnie z aktualnym stanem prawnym: 

1) odpisu dyplomu doktorskiego w języku polskim,   

2) odpisu dyplomu doktorskiego w języku obcym, 

3) duplikatu dyplomu doktorskiego. 

 

DZIAŁ IV 

STUDIA PODYPLOMOWE 

 

§7. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne i wydanie dokumentów   

 

1. AIK pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w formie 

opłaty semestralnej.  

2. AIK pobiera opłaty za uwierzytelnienie dokumentu wydanego w związku z przebiegiem lub 

ukończeniem studiów podyplomowych zgodnie z art. 163 Ustawy. 

3. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne obowiązują uczestnika studiów podyplomowych 

przez cały okres odbywania studiów w wysokości ustalonej na rok akademicki, w którym 

uczestnik podejmuje studia podyplomowe.  

 

DZIAŁ V 

CUDZOZIEMCY 

 

§8. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne i wydanie dokumentów od 

cudzoziemców: studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych  

 

1. AIK pobiera opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na 

studiach stacjonarnych w języku polskim.   

2. Cudzoziemca studiującego na studiach niestacjonarnych, podyplomowych obowiązują takie 

same opłaty jak obywatela Polski. 

3. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat za świadczone usługi edukacyjne, zgodnie  

z obowiązującym stanem prawnym, na zasadach określonych w umowie między uczelniami 

albo w umowie międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z opłat może nastąpić również 

na podstawie: 

1) decyzji administracyjnej Rektora,  

2) decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów. 
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4. Opłat związanych z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku 

polskim nie pobiera się od: 

1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków 

ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej; 

3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku  

z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 

2018 r. poz. 107, 138 i 771); 

4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo 

korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego 

jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r.  

o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości 

językowej C1;  

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia 

polskiego pochodzenia; 

7)  cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela 

Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5. Cudzoziemcy wnoszą opłatę w całości za semestr zimowy do dnia 1 października,  

za semestr letni do dnia rozpoczęcia zajęć. 

6. Cudzoziemców obowiązują opłaty za wydanie dokumentów takie jak obywateli polskich. 

 

DZIAŁ VI 

STUDENCI WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ 

 

§9. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne od studentów wymiany 

międzynarodowej oraz free mover student 

 

1. Od studentów wymiany międzynarodowej studiujących w ramach międzyinstytucjonalnej 

umowy bilateralnej (z zastrzeżeniem §4 ust. 8) oraz od osób określanych jako  free  mover  

student  pobierana jest opłata semestralna lub roczna za świadczone usługi edukacyjne. 

Wysokość opłat jest taka sama jak ustalona dla cudzoziemców.  

2. Studenci wymiany międzynarodowej (z zastrzeżeniem §4 ust. 8) oraz studenci free mover, 

wnoszą opłatę w całości, przed rozpoczęciem nauki, w terminie ustalonym w procedurze 

aplikacyjnej dla studentów wymiany międzynarodowej, opublikowanej na stronach AIK.  

3. Dla studentów wymiany międzynarodowej (z zastrzeżeniem §4 ust. 8) oraz free mover 

student mają zastosowanie przepisy § 2 ust. 11-15, 17. W stosunku do studentów wymiany 

międzynarodowej oraz free mover student stosuje się odpowiednio §3 ust. 1-3 niniejszego 

regulaminu.  

 

 


