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Zarządzenie Nr 171/20 
 

z dnia 22 grudnia 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
zmieniające zarządzenie Nr 38/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu 
postępowania w celu wyegzekwowania należności za usługi edukacyjne ( z poźn. zm.)  
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm) oraz § 19 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach zarządzam, co następuje:          
 

§ 1  
W zarządzeniu Nr 38/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania  

w celu wyegzekwowania należności za usługi edukacyjne (z poźn. zm.), wprowadza się 

następującą zmianę: 

 

po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu: 

 

„ § 10a 

1. W przypadku nieterminowego uregulowania należności z tytułu czesnego lub innych 

opłat za usługi edukacyjne i naliczenia z tego tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie, 

Uniwersytet odstępuje od obciążania byłych studentów, byłych uczestników studiów 

podyplomowych, byłych uczestników kursów językowych lub innych pozaszkolnych form 

kształcenia, którzy nie posiadają zadłużenia z tytułu należności głównej, odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie, jeżeli wysokość naliczonych w stosunku do danej osoby 

odsetek nie przekracza kwoty równej trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (kwota ustalona  

w wysokości określonej w art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa). 

2. Analiza naliczonych odsetek ustawowych za opóźnienie z tytułu nieterminowo 

regulowanych opłat za usługi edukacyjne w celu przeprowadzenia korekty naliczeń  

w oparciu o ust. 1 odbywa się nie rzadziej niż raz na semestr.”. 

 

§ 2  

Pozostałe postanowienia zarządzenia, o którym mowa w § 1, nie ulegają zmianie.  

 

§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
 
 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak  
 
 

 


