Zarządzenie nr 70
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
z dnia 28.02.2022 r.
w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z opłatami za usługi edukacyjne dla studentów
cudzoziemców posiadających obywatelstwo ukraińskie w związku z działaniami
podejmowanymi przez Federację Rosyjską wobec Ukrainy
Na podstawie: art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz § 25 ust. 1 Statutu UŁ przyjętego uchwałą nr 440 Senatu
UŁ z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
1. Studenci cudzoziemcy posiadający obywatelstwo ukraińskie zobowiązani do wnoszenia opłat
za studia, określonych odrębnymi przepisami obowiązującymi w UŁ w wysokości zgodnej
z zawartą umową, są zwolnieni z tych opłat w wysokości stanowiącej należność 3 rat
przypadających w terminach: 28 lutego, 15 marca i 15 kwietnia w roku akademickim
2021/2022.
2. Wysokość kwoty zwolnienia dla studentów, o których mowa w ust. 1, którzy zobowiązani są
do wnoszenia opłat za semestr/rok z góry, oblicza się zgodnie z następującą zasadą: opłatę
roczną dzieli się równo na dwa semestry i następnie opłatę za semestr letni dzieli się na
4 równe raty – wysokość zwolnienia stanowi suma 3 rat za semestr letni. Pozostałą część
opłaty po odliczeniu zwolnienia należy wnieść w terminie do 15 maja 2022 r.
3. Studentom, o których mowa w ust. 1, którzy wnieśli już opłaty z góry za cały rok/semestr
studiów przysługuje zwrot opłaty za rok akademicki 2021/2022 w wysokości określonej
w ust. 2, na podstawie złożonego oświadczenia. Student może również złożyć oświadczenie
o zaliczeniu nadpłaconej kwoty na poczet dalszego toku studiów – zasadę tę stosuje się
również w przypadku niezłożenia przez studenta żadnego oświadczenia.
§2
Studenci cudzoziemcy posiadający obywatelstwo ukraińskie, którzy w związku z dekretem
Prezydenta Ukrainy o powszechnej mobilizacji wojskowej przerwali kształcenie w UŁ, mają
prawo do wznowienia kształcenia i składania egzaminów i zaliczeń po powrocie na Uczelnię
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w roku akademickim 2021/2022, a jeśli z uwagi na konieczność właściwej realizacji programu
studiów nie jest to możliwe – do warunkowego zaliczenia semestru/roku lub powtarzania
semestru/roku bez konieczności wnoszenia opłat za zajęcia objęte warunkowym zaliczeniem lub
powtarzanie zajęć, do zaliczenia których byli zobowiązani w okresie swojej mobilizacji.
§3
1. Studenci cudzoziemcy posiadający obywatelstwo ukraińskie przyjęci na studia w UŁ od
1 marca 2022 r. w trybie przeniesienia z uczelni ukraińskich, są zwolnieni z opłat za studia za
semestr letni roku akademickiego 2021/2022.
2. Studenci, o których mowa w ust. 1, nie wnoszą opłaty za kurs języka polskiego zorganizowany
dla nich przez UŁ.
§4
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy:
1) zarządzenia nr 19 Rektora UŁ z dnia 26.10.2020 r. w sprawie: zasad pobierania
i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim oraz
2) zarządzenia nr 20 Rektora UŁ z dnia 26.10.2020 r. w sprawie: zasad pobierania
i zwalniania z opłat cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie
Łódzkim (ze zm.).
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego
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