
  

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 

(Університету ВСБ) У ПОЗНАНІ,  
ЯКІ ПРИСТУПАЮТЬ ДО НАВЧАННЯ В 2022/23 РОЦІ 

§ 1 
ЗАГАЛЬНІ ПОСТАНОВИ 

 

1. Дані правила визначають порядок внесення плати 
Студентами, які приступають до навчання в 2022/23 
навчальному році.                 

2. Регульовані платежі вносяться у формі грошового переказу 
на банківський рахунок Навчального закладу. Датою 
внесення платежу вважається дата надходження грошових 
коштів на банківський рахунок Навчального закладу. 

3. Всі пов’язані з проведенням грошового переказу витрати 
несе платник (оплата OUR). 

 

§ 2 
ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ 

 

1. Термін „плата”, вжитий у даних Правилах, визначає 
платежі за надання освітніх послуг, а саме — за проведення 
навчального процесу. 

2. Навчальний заклад гарантує незмінність розміру плати за 
навчання упродовж усього періоду навчального процесу. 

 

                                                   § 2.1 
 

У разі проходження навчальної програми польською мовою 
 

1. В навчальному закладі наявні два порядки внесення 
оплати за навчання:  

a) незмінна гарантована плата за навчання 
b) градуйована гарантована оплата – не стосується 

іноземців. 
2. Студент вносить оплату в обраному порядку, який був 

указаний у Договорі про надання освітніх послуг студентам 
Університету Банківської Справи у Познані (далі у тексті — 
Договорі). Задекларований порядок внесення плати є 
обов’язковим для дотримання до кінця навчання, з 
урахуванням п. 3. 

3. Зміна обраного порядку внесення оплати здійснюється на 
основі письмової декларації (заяви) про його зміну і 
можлива лише до: 

a) 30 вересня для Студентів I курсу літнього набору, 
b) 31 березня для Студентів I курсу зимового набору. 
4. Студент вносить оплату за навчання в обраній кількості 

платежів, яка зазначається в Договорі. Кількість платежів 
за замовчуванням упродовж навчального року дорівнює 
10 і є основою для підрахунку ціни освітньої послуги.  

Плата за навчання також може здійснюватись: 
a) одним платежем (річна оплата), окрім останнього року 7-

семестрового навчання в галузі інженерії та  3-
семестрового навчання на магістратурі, 

b) 2-ма платежами (семестровими), 
c) 12-ма платежами (місячними), окрім останнього року 

навчання на даному ступені. 
5. Для зміни кількості платежів у даному семестрі необхідно 

подати письмову декларацію, і зміна можлива лише до: 
a) 31 жовтня для внесення плати за зимовий семестр,  
b) 31 березня для внесення плати за літній семестр. 
6. В окремих випадках, за наявності письмової заяви 

Студента, в якій вказані причини, уповноважена особа 
може змінити кількість і терміни платежів на підставі 
декларації, поданої Студентом, відмінних від вказаних у 
п.5.  

7. У разі зміни форми, напряму чи роду навчання розмір 
плати підлягає зміні на встановлений формою, родом чи 
напрямом навчання.  

8. Зазначене у п. 3 не стосується іноземців. 
 

 
 

§ 2.2 
 

У разі проходження навчальної програми англійською 
мовою 

 

1. Студент вносить плату в порядку: незмінної гарантованої 
оплати.  

2. Студент вносить плату в обраній кількості платежів, як 
зазначено в Договорі. Плата за навчання може вноситися: 

a) одним платежем (річна оплата), окрім останнього року 7-
семестрового навчання в галузі інженерії та 3-
семестрового навчання на магістратурі, 

b) 2-ма платежами (семестровими), 
3. Для зміни кількості платежів у даному семестрі необхідно 

подати письмову декларацію (заяву), і зміна можлива 
лише до: 

a) 31 жовтня для внесення оплати за зимовий семестр, 
виключно для Студентів літнього набору,  

b) 31 березня для внесення оплати за літній семестр, 
виключно для Студентів зимового набору. 

4. В окремих випадках, за наявності письмової заяви 
Студента, в якій вказані причини, уповноважена особа 
може змінити кількість і терміни платежів на підставі 
декларації, поданої Студентом, відмінних від вказаних у 
п.3.  

5. У разі зміни форми, напряму чи роду навчання розмір 
плати підлягає зміні на встановлений формою, родом чи 
напрямом навчання. 

§ 3 
ПЕРЕВЕДЕННЯ НА НАСТУПНИЙ СЕМЕСТР 

 

1. Прийнятий на перший семестр навчання Студент може 
клопотати про переведення на наступний семестр згідно з 
чинними правилами та Положенням про навчання 
Університету ВСБ у Познані. 

2. В разі переведення Студент вносить платіж у порядку 
градуйованої оплати за навчання на тому курсі, на який 
його переведено, згідно з таблицею стандартної плати за 
навчання, яка міститься в укладеному зі Студентом 
Договорі, якщо тільки на даному курсі не вноситься лише 
одна незмінна оплата. 

 

§ 4 
 

ПОНОВЛЕННЯ НА НАВЧАННІ, ПОВТОРНЕ ПРОХОДЖЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ, ПОВТОРНЕ ПРОХОДЖЕННЯ СЕМЕСТРУ, 

АКАДЕМІЧНА ВІДПУСТКА, ІНША СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, 
АКАДЕМІЧНА РІЗНИЦЯ, ОПЦІОНАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Студент може подати заяву про поновлення на навчанні 
лише після внесення всіх належних платежів Навчальному 
закладу.  

2. Поновлюючи навчання після відрахування, Студент 
вносить платіж у порядку градуйованої оплати, якщо в 
даному році незмінна одноразова оплата не є єдиним 
варіантом. 

3. Студент, який продовжує навчання не зі своїм потоком 
(напр., після академічної відпустки), у складі якого 
приступив до навчання, вносить плату за той рік, на якому 
продовжує навчання, згідно з таблицею стандартної плати 
за навчання, яка міститься в укладеному зі Студентом 
Договорі. 

4. В разі отримання згоди на академічну відпустку Студент 
зобов’язаний внести плату пропорційно до пройденого 
періоду навчання. Якщо Студент заздалегідь вніс платіж за 
семестр чи рік навчання, Навчальний заклад поверне йому 
надлишок плати за непройдений період навчання. 

5. При зміні напряму навчання Студент вносить платіж за 
навчання на новому напрямі з того року, в якому розпочав 
навчання.   
В разі, якщо в тому році, коли Студент розпочав навчання, 
даний напрям був відсутній, необхідно вносити плату за 



навчання на тому курсі, на якому Студент наразі 
навчається.      

6. Студент, який розпочинає навчання за іншою 
спеціальністю, складає академічну різницю, вивчає 
опціональні дисципліни чи проходить дисципліну 
повторно, вносить стандартну плату за навчання разом із 
додатковою платою, вказаною в таблиці додаткових 
платежів, що міститься в укладеному зі Студентом 
Договорі. 

 
§ 5 

ІНШІ ПЛАТЕЖІ 
 

1. Плата за вислане рекомендованим листом письмове 
нагадування „з підтвердженням про отримання”, що 
вказана в таблиці додаткових платежів, яка міститься в 
укладеному зі Студентом Договорі, може стягуватись і 
після розірвання Договору на вказаних у цьому Договорі 
умовах. 

2. Студент, який проходить навчання закордоном, вносить 
індивідуально визначену плату за навчання за 
посередництвом уповноваженої особи. 

3. Проходячи згідно з діючою навчальною програмою 
практику, навчання у тренувальному таборі чи інші форми 
підготовки до праці, які відбуваються за межами 
Навчального закладу та організовані Навчальним 
закладом, Студент вносить оплату, зазначену в таблиці 
додаткових платежів, яка міститься в укладеному зі 
Студентом Договорі; ця оплата називається Платою за 
проходження практики.  

4. На напрямі «Туризм і рекреація» участь у зазначених у п. 3 
формах навчання є обов’язковою для зарахування 
результатів навчання.   

  
 

§ 6 
ПЕНЯ ЗА НЕСВОЄЧАСНЕ ВИКОНАННЯ 

ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  
 

1. В разі внесення плати за навчання після завершення 
зазначеного у графіку терміну зі Студента стягуються 
законні відсотки, розмір яких вираховується за 
непогашеною сумою від наступного дня після останнього 
дня внесення платежу до часу сплати заборгованості. 

2. В разі внесення плати за навчання після завершення 
зазначеного у графіку терміну відрахований Студент 
матиме заборгованість у розмірі законних відсотків, які 
вираховуються за непогашеною сумою за кожен день 
спізнення до дня сплати заборгованості. 

 

§ 7 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ В ОПЛАТІ 

 

1. В окремих визначених випадках за наявності заяви 
Студента, в якій вказані причини, існує можливість 
відкладення терміну плати за навчання за згодою 
уповноваженої особи. У разі отримання згоди на 
відкладення терміну плати за навчання Студент не мусить 
виплачувати відсотки за затримку платежу в період від дня 
подання заяви до врегулювання зобов’язань, яке здійснює 
уповноважена особа.  

2. У разі відсутності сплати упродовж визначеного періоду 
уповноважена особа може ухвалити рішення про 
відрахування; Студент має право оскаржити це рішення в 
порядку, зазначеному у Положенні про навчання, та згідно 
з чинним законодавством Республіки Польща.  

3. У разі появи заборгованості в платі за навчання, незалежно 
від наслідків, зазначених у Положенні про навчання, 
навчальний заклад залишає за собою право вживання 
проти Студента передбачених законодавством заходів із 
метою стягнення боргу. 

 

§ 8 
ВІДМОВА ВІД НАВЧАННЯ ТА ВІДРАХУВАННЯ УПРОДОВЖ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

1. У разі, якщо упродовж навчального процесу Студент пише 
заяву про відмову від навчання (з власним підписом), або 
в разі відрахування з інших причин, Студент зобов’язаний 
внести плату за навчання пропорційно до пройденого 
періоду навчання. 

2. Студенту, який вніс плату за семестр чи рік навчання 
наперед, у разі відмови від навчання або відрахування з 
інших причин Навчальний заклад поверне надлишок плати 
за непройдений період навчання, про який йдеться у п. 1. 

3. Студента можуть відрахувати з причин, зазначених у 
Положенні про навчання. 

 

§ 9 
КОМУНІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗІ СТУДЕНТОМ 

 

1. Студент зобов’язаний негайно, тобто не пізніше ніж 
упродовж 1 місяця, за посередництвом електронної пошти 
(адреса: dziekanat@chorzow.wsb.pl) повідомляти 
Деканатові факультету, де він навчається, про кожен 
випадок зміни прізвища (необхідно показати Деканатові 
факультету оригінал Свідоцтва про шлюб або іншого 
документу), адреси проживання, контактної адреси, 
номеру телефону, адреси електронної пошти. 

2. Навчальний заклад зобов’язаний негайно, тобто не пізніше 
ніж упродовж 1 місяця, за посередництвом Extranet 
повідомляти Студентові про кожен випадок зміни назви чи 
контактних даних Навчального закладу. 

3. У разі, якщо не відбулося повідомлення про зміну 
контактних даних, згідно з пп. 1 і 2, вважається, що вся 
інформація, яка надсилається на попередньо надану 
адресу, була успішно доставлена.  

4. Окрім зазначених у конкретних правилах випадків, 
основним засобом зв’язку між Навчальним закладом і 
Студентом (а також навпаки) є Extranet – внутрішній 
інтернет-сервіс, у якому систематично розміщується 
важлива для Студента інформація, зокрема правила та 
постанови, що стосуються Студентів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


