
UCHWAŁA Nr 23/2016

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi
edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2012 r. póz. 572 z późn. zm.1), Senat określa co następuje:

§1
W uchwale Nr 33/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi
edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni wprowadza się następujące zmiany:

1) w§1:

a) w pkt 1 skreśla się wyrażenie „zwanej dalej Akademią lub AMW";

b) w pkt 2 skreśla się wyrażenie „zwanej dalej ustawą";

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) umowie - należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Akademią a osobą
pobierającą naukę, określającą warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne,
o których mowa w § 3 oraz wysokość tych opłat, zawartą w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.";

2) w § 5 w ust. 3 wyrażenie „30 maja" zastępuje się wyrażeniem „30 kwietnia";

3) w § 6 w ust. 1 skreśla się wyrażenie „zawieranej przez Akademię z osobą
pobierającą naukę";

4) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się w formie określonej w § 10 ust. 2";

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku nieterminowych wpłat Akademia nalicza odsetki ustawowe za
opóźnienie.";

c) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Akademia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty,
powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w
szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego.";

5) w §8:

a) ust 9 otrzymuje brzmienie:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. póz. 742 i 1544, z 2013 r. póz. 675, 829,
1005, 1588 i 1650, z2014 r. póz. 7, 768, 821, 1004,1146 i 1198, z2015 r. póz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923
oraz z 2016 r. póz. 64.
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„9. Odpis decyzji jest przekazywany niezwłocznie do kwestury w celu ustalenia
ewentualnych zobowiązań podatkowych. Do decyzji załącza są oświadczenie
o danych adresowych i właściwym urzędzie skarbowym."1

6) w §10:

a) ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za usługi edukacyjne wnosi się
jednorazowo albo według następującego harmonogramu wpłat ratalnych:
1)1. rata do 1 października,
2) 2. rata do 30 listopada,
3) 3. rata do 31 grudnia,
4) 4. rata do 31 stycznia,
5) 5. rata do 28 lutego,
6) 6. rata do 31 marca,
7) 7. rata do 30 kwietnia,
8) 8. rata do 31 maja.";

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w Akademii oraz
pracownikom wojska AMW przysługuje 30% ulga w opłacie za studia
niestacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie.";

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Funkcjonariuszom publicznym2 przysługuje 5% ulga w opłacie za studia
niestacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone w zakresie
dyscypliny nauki o bezpieczeństwie. Wymienionej ulgi nie można łączyć z ulgami
z innych tytułów.";

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Odpis decyzji o zastosowanej uldze jest przekazywany niezwłocznie do
kwestury w celu ustalenia ewentualnych zobowiązań podatkowych. Do decyzji
załącza są oświadczenie o danych adresowych i właściwym urzędzie
skarbowym.";

7) w §11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłata za studia podyplomowe wnoszona jest w terminie określonym umową:
1) jedno razowo,
2) w ratach, których liczba jest równa liczbie semestrów, z zastrzeżeniem
ust. 3.";

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniesienie opłaty za dany semestr jest warunkiem rozpoczęcia lub
kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.";

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik
podstawowej jednostki organizacyjnej może określić inną liczbę rat lub termin ich
wnoszenia niż określone w ust. 1.";

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Objaśnienie wyrażenia ustawowego zawiera art. 115 § 13 kk.
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8)

9)

„7. Żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w Akademii oraz
pracownikom wojska AMW przysługuje 20% ulga w opłacie całościowej albo 10%
ulga w opłacie ratalnej za studia podyplomowe.";

e) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Funkcjonariuszom publicznym przysługuje 5% ulga w opłacie za studia
podyplomowe. Wymienionej ulgi nie można łączyć z ulgami z innych tytułów.";

f) po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Odpis decyzji o zastosowanej uldze jest przekazywany niezwłocznie do
kwestury w celu ustalenia ewentualnych zobowiązań podatkowych. Do decyzji
załącza są oświadczenie o danych adresowych i właściwym urzędzie
skarbowym.";

w § 14 w ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) konsultacje dotyczące:
a) pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów po skreśleniu z listy
studentów
z powodu uzyskania z egzaminu dyplomowego wyniku poniżej 3.00 lub
nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego,
b) wznowienia studiów doktoranckich po skreśleniu z listy doktorantów wskutek
niezaliczenia roku w określonym terminie albo niewszczęcia przewodu
doktorskiego w ustalonym terminie.";

w § 17 skreśla się ust. 2;

10) w § 19 skreśla się wyrażenie „na wniosek kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR
AKADEMII MA!

PRZEWÓD

kmdr prof. dr

NDANT
WOJENNEJ
SENATU

omasz SZUBRYCHT
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