
1 
 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 89/2015 
 

REKTORA 
 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 15  września 2015 r. 
 
w sprawie wysokości opłat za studia lub usługi edukacyjne pobieranych od osób 
niebędących obywatelami polskimi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 26 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr 307/V/IV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców 
studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych  
(Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.)    
 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami” wnoszą opłatę 

wpisową oraz za odbywanie studiów i szkoleń w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Koninie, zwanej dalej „Uczelnią” stanowiącą równowartość: 
1) 50 euro – opłatę wpisową za rekrutacyjne postępowanie kwalifikacyjne; 
2) 750 euro – za każdy semestr nauki na studiach stacjonarnych pierwszego  

lub drugiego stopnia. 
2. Za każdy semestr nauki na studiach niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia, 

studiach podyplomowych i kursach dokształcających cudzoziemcy wnoszą opłatę  
w takiej samej wysokości, jak obywatele polscy odbywający studia i szkolenia  
w Uczelni.   

 
§ 2 

Cudzoziemcy, oprócz opłat wymienionych w § 1, wnoszą opłaty za świadczone przez 
Uczelnię usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu 
niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 
prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty 
kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku oraz 
przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się, jak również jednorazowe opłaty 
związane z odbywaniem studiów: za wydanie dyplomu, świadectwa i innego dokumentu 
związanego z tokiem studiów. Wysokość opłat, o których mowa w zdaniu pierwszym,  
liczona jest według wzoru: iloczyn punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu 
(zgodnie z programem studiów) oraz wysokość opłaty za 1 punkt ECTS w kwocie: 

1) 25 euro na studiach stacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia; 
2) określonej dla obywateli polskich odbywających studia niestacjonarne pierwszego lub 

drugiego stopnia w Uczelni.  
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§ 3 
Obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy  
o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, posiadających środki 
finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, podejmujących  
w Uczelni studia oraz inne formy kształcenia, obowiązują zasady oraz opłaty takie jak 
obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, 
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo zasady określone  
w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym zasady odpłatności.  

 
§ 4 

Cudzoziemców, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę 
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, podejmujących w Uczelni studia oraz inne formy kształcenia, 
obowiązują zasady opłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, 
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. 
 

§ 5 
Posiadaczy ważnej Karty Polaka podejmujących w Uczelni studia oraz inne formy 
kształcenia, obowiązują zasady takie jak obywateli polskich albo zasady określone w art. 43 
ust. 3 i 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym zasady odpłatności. 

 
§ 6 

 Z cudzoziemcami  podejmującymi naukę w Uczelni na zasadach odpłatności podpisywana 
jest umowa. Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne/niestacjonarne lub 
usługi  edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności określa 
uchwała Senatu Uczelni. 
 

§ 7 
1. Opłaty za studia odbywane przez cudzoziemców są wnoszone z góry za semestr, nie 

później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów, a opłaty za 
szkolenia – nie później niż do dnia ich rozpoczęcia.   

2. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. W przypadku 
zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy 
uczestników kształcenia. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek studenta, rektor może 
odroczyć termin wniesienia opłaty do 2 miesięcy albo wyrazić zgodę na wniesienie 
opłaty w nie więcej niż 4 ratach, płatnych w wyznaczonych terminach. 

4. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez 
niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach 
odpłatności, rektor, na wniosek zainteresowanego, może obniżyć opłatę za studia lub 
zwolnić z niej całkowicie.  
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§ 8 
Opłaty za studia, o których mowa w § 1 nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji  
o której mowa w § 18 ust. 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców 
studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 
(Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.), które stanowi, że opłaty za naukę podlegają 
zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop albo zrezygnował 
z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych 
ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych. 
               
 

§ 9 
Traci moc zarządzenie Nr 45/2010 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 24 czerwca 2010 r.  
w sprawie  opłat za usługi edukacyjne osób niebędących obywatelami polskimi na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. 
 

§ 10 
Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia.  

 
§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że wzór umowy, o której mowa  
w § 6 wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Senat Uczelni.  

 
        
 
 
 
 

REKTOR 
          /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY             
/-/ Katarzyna Klapsa   
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