
 

 
Zarządzenie Nr 61/2021/2022 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłat wnoszonych przez cudzoziemców 

podejmujących naukę na studiach stacjonarnych w języku polskim 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 5 oraz art. 324 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz., 574 z późn. zm.) 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

§ 1 

 

1. Cudzoziemcy zobowiązani są do uiszczania opłat za studia stacjonarne w języku polskim, 

których wysokość określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Przez cały okres trwania studiów cudzoziemiec zobowiązany jest do wnoszenia opłaty w 

wysokości i na zasadach obowiązujących w dniu przyjęcia na studia, określonych w 

decyzji Rektora. 

§ 2 

1. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 na zasadach 

określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. 

2. Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na podstawie: 

    1) decyzji administracyjnej Rektora; 

    2) decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów. 

3. Opłat, o których mowa w § 1 ust. 1, nie pobiera się w przypadkach wskazanych w art. 324 

ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a w 

szczególności od:   

1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym           

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków 

ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta                

długoterminowego Unii Europejskiej; 



3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z 

okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. 

zm.); 

4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo 

korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego 

jako obcego, o którym mowa w art.11a ust.2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o 

języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480 oraz z 2020 r. poz. 285), co najmniej na 

poziomie biegłości językowej C1; 

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia 

polskiego pochodzenia; 

7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela 

Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku 

okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium 

rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej 

naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust.1 tej ustawy lub posiadającego 

wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

 

§ 3 

 

W przypadku podjęcia przez studenta kilku kierunków studiów równocześnie opłaty 

pobierane są za każdy kierunek. 

 

§ 4 

1. Studenci zobowiązani są do uiszczania opłat, których wysokość określa załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia, w następujących formach i terminach: 

jednorazowo w terminie do dnia 30 września 

albo 

w czterech równych ratach w następujących terminach: 

a) I rata do dnia 30 września; 



b) II rata do dnia 30 listopada; 

c) III rata do dnia 28 lutego; 

d) IV rata do dnia 30 kwietnia. 

2. Opłaty należy wnieść bezgotówkowo na indywidualny rachunek bankowy właściwy dla 

każdego studenta. Za datę wniesienia opłaty uznaje się dzień wpływu środków 

finansowych na rachunek bankowy Uniwersytetu. 

3. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, o których mowa w ust. 1, student 

zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia. 

4. W przypadku powstania nadpłaty, zostanie ona zaliczona na następny semestr bądź 

zwrócona studentowi, stosownie do dyspozycji studenta wyrażonej na piśmie. 

5. W przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów po ich rozpoczęciu lub skreślenia z listy 

studentów z powodów i w trybie przewidzianym w Regulaminie Studiów, studentowi nie 

przysługuje zwrot wpłaconych rat. Jeżeli student dokonał opłaty za cały rok akademicki, 

przysługuje mu zwrot opłaty za semestr, w którym nie posiadał już statusu studenta. 

6. W razie nieuiszczenia opłat, o których mowa wyżej w ust. 1 i po upływie 60 dni od 

wyznaczonych terminów, Rektor ma prawo skreślić studenta z listy studentów. 

7. Inne opłaty związane z przebiegiem studiów, jak np. opłata za powtarzanie przedmiotu z 

wpisem warunkowym, realizacja przez studenta kształcenia w ramach dodatkowych zajęć, 

cudzoziemiec wnosi na podstawie odrębnych przepisów, na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich. 

8. W przypadku otrzymania w trakcie studiów prawa do zwolnienia z opłat za studia na 

podstawie okoliczności wymienionych w par. 2 pkt. 3 student ma obowiązek dostarczyć do 

Welcome Centre Biura Współpracy Międzynarodowej UKW dokument potwierdzający to 

prawo. Za datę rozpoczęcia obowiązywania uprawnienia do zwolnienia z opłat za studia 

uznaje się datę dostarczenia dokumentu na UKW.  

 

§ 5 

1. Zasady pobierania opłat od obcokrajowców odbywających studia niestacjonarne, studia 

podyplomowe, szkolenia specjalistyczne, kursy dokształcające lub inne formy kształcenia 

w Uniwersytecie określają odrębne przepisy. 

2. Cudzoziemiec odbywający ww. formy kształcenia wnosi za nie opłaty w wysokości i na 

zasadach obowiązujących obywateli polskich. 

 

 



 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

    Rektor 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 61/2021/2022 

Rektora UKW 

 z dnia 23 czerwca 2022 r.  
 

Wysokość opłat wnoszonych przez cudzoziemców  

za studia stacjonarne w języku polskim 

 

Studia jednolite magisterskie  

Kierunek Opłata za 

semestr  

w PLN 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2200 

Psychologia 3000 

Prawo 2200 

  

Studia I stopnia  

Kierunek  Opłata za 

semestr  

w PLN 

Administracja 2200 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 2200 
Bezpieczeństwo narodowe 2200 
Biologia 2200 
Biotechnologia 3000 

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem 2200 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2200 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 2200 
Edytorstwo 2200 
Ekonomia 2200 
Filologia angielska 3000 
Filologia polska 2200 
Filologia rosyjska 3000 
Filozofia 2200 
Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej 2200 

Fizyka 2200 

Geografia 2200 
Germanistyka 3000 
Historia 2200 

Humanistyka drugiej generacji 2200 

Informatyka 3000 
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną 2200 
Inżynieria bezpieczeństwa 2200 
Inżynieria materiałowa 2200 



Inżynieria techniczno-informatyczna 2200 
Kryminologia 2200 
Kulturoznawstwo 2200 
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska 3000 
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska 3000 
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka 3000 
Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska 3000 
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska 3000 
Logopedia 2200 
Matematyka 2200 
Mechatronika 3000 
Ochrona środowiska 2200 
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią  2200 
Pedagogika resocjalizacyjna   2200 

Pedagogika z modułem animacja społeczna i zarządzanie kulturą 2200 
Pedagogika z modułem asystent osoby starszej 2200 
Pedagogika z modułem doradztwo zawodowe i human resources  

z tutoringiem kariery 

2200 

Pedagogika z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne 2200 
Pedagogika z modułem opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie 

rozwoju 

2200 

Politologia 2200 
Praca socjalna 2200 
Prawo w biznesie 2200 
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny 2200 
Rewitalizacja dróg wodnych 2200 
Socjologia 2200 
Stosunki międzynarodowe 2200 
Turystyka i rekreacja 2200 
Wojskoznawstwo 2200 
Wychowanie fizyczne 2200 
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków 2200 
Zarządzanie kryzysowe w środowisku 2200 

Studia II stopnia 

Kierunek  Opłata za 

semestr  

w PLN 

Administracja 2200 
Biologia 2200 
Biotechnologia 3000 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2200 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 2200 
Ekonomia 2200 

Filologia angielska 3000 
Filologia polska 2200 
Filologia rosyjska 3000 



Filozofia 2200 
Fizyka 2200 

Geografia 2200 
Germanistyka 3000 
Historia 2200 

Informatyka 3000 

Inżynieria materiałowa 2200 
Inżynieria techniczno-informatyczna 2200 
Kulturoznawstwo 2200 
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska 3000 
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska 3000 
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka 3000 
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska 3000 
Matematyka 2200 
Mechatronika 3000 
Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji  2200 

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią 2200 

Pedagogika resocjalizacyjna 2200 

Pedagogika z modułem animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie 

projektami 

2200 

Pedagogika z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne 2200 
Pedagogika z modułem logopedia 2200 

Pedagogika z modułem ogólnopedagogiczna 2200 

Pedagogika z modułem pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 2200 

Pedagogika z modułem resocjalizacja 2200 
Pedagogika z modułem zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo 

zawodowe z coachingiem 

2200 

Politologia 2200 
Stosunki międzynarodowe 2200 
Turystyka i rekreacja 2200 
Wychowanie fizyczne 3000 
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków 2200 
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym 2200 



 

 

 


