
 

 

Działając na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
1. Politechnika Śląska pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: 

1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów 
doktoranckich (doktorantów) do końca okresu ich prowadzenia, 

2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich (do 
końca okresu ich prowadzenia) z powodu niezadowalających wyników w nauce, tj. w przypadku ponownego 
udziału w zajęciach z przedmiotu, którego student/doktorant mimo obowiązku nie zaliczył, uzyskując tym 
samym niezadowalający wynik w nauce, 

3) kształceniem cudzoziemców na studiach w języku obcym, 

4) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, 

5) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów. 

2. Politechnika Śląska pobiera opłaty również za: 

1) kształcenie na studiach podyplomowych oraz kształcenie w innych formach, 

2) przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się. 

§ 2 
Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne określone w niniejszym zarządzeniu dotyczą obywateli polskich oraz 
cudzoziemców. 

§ 3 
1. Wysokość opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Śląską określa rektor w drodze 

zarządzenia, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego. 

2. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 1 ust. 1, nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych 
w zakresie niezbędnym do ich uruchomienia i prowadzenia, z uwzględnieniem kosztów przygotowania 
i wdrażania strategii rozwoju Uczelni. 

3. Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia na dany rok akademicki wysokość ustalonych dla 
nich opłat nie może ulec zwiększeniu ani nie mogą zostać wprowadzone nowe opłaty. Nie dotyczy to 
zwiększenia wysokości opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów, o których mowa w § 1 
ust. 1 pkt 5. 

4. Politechnika Śląska udostępnia informację o wysokości opłat, o których mowa w § 1, w Biuletynie Informacji 
Publicznej.  

  



 

§ 4 
1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne są wnoszone w następujący sposób: 

1) studenci/doktoranci wpłacają należności na przyznany im indywidualny rachunek bankowy, wskazany 
w systemie teleinformatycznym stosowanym w Uczelni do obsługi przebiegu studiów, 

2) pozostałe osoby wpłacają należności na rachunki bankowe wskazane w umowie o świadczenie usług 
edukacyjnych.  

2. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat przez studentów w roku akademickim: 

1) za semestr pierwszy zimowy – do dnia 15 października, 

2) za kolejny semestr zimowy – do dnia 30 września, 

3) za semestr pierwszy letni – do dnia 15 marca, 

4) za kolejny semestr letni – do dnia 28 lutego. 

3. Doktoranci wnoszą opłaty w całości, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego semestru. 

4. Uczestnicy studiów podyplomowych wnoszą opłaty semestralnie: 

1) za semestr pierwszy – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, 

2) za kolejny semestr – na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze. 

5. Uczestnicy innych form kształcenia wnoszą opłaty w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

§ 5 
1. W przypadku przyjęcia na studia niestacjonarne w ramach przeniesienia z innej uczelni bądź zmiany formy ze 

studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne w trakcie trwania semestru student jest obowiązany do 
uiszczenia opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostającego do końca semestru, licząc od dnia 
wydania decyzji o przyjęciu lub o zmianie formy studiów. 

2. Na studiach niestacjonarnych student, któremu udzielono urlopu zdrowotnego, losowego lub na uzupełnienie 
zaległości, wnosi opłatę w przypadku, gdy pełnomocnik rektora wyrazi zgodę na zaliczenie awansem 
wybranych przedmiotów. W przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych obowiązek uiszczenia 
opłaty dotyczy tylko studentów studiów niestacjonarnych. 

3. W przypadku uznania części zajęć studentowi studiów niestacjonarnych ponownie przyjętemu na studia lub 
wznawiającemu studia opłata jest naliczana wyłącznie za zajęcia, które student będzie realizował w danym 
semestrze zgodnie z obowiązującym programem studiów. Naliczona opłata nie może przekraczać opłaty 
semestralnej. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, opłatę ustala się na podstawie wartości jednego punktu ECTS 
określonej dla danego kierunku studiów zgodnie z zarządzeniem rektora. 

§ 6 
W przypadku realizacji zajęć poza cyklem kształcenia, na który student został przyjęty, opłata jest wnoszona 
w wysokości właściwej dla cyklu kształcenia, w ramach którego zajęcia te są realizowane. 

§ 7 
1. Studenci i doktoranci mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat określonych w § 1 ust. 1 w całości lub części, 

a także o przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty, jeżeli: 

1) osiągnęli wybitne wyniki w nauce, 

2) znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, 

3) uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych. 

2. Udokumentowany wniosek o zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, student lub doktorant powinien złożyć do 
pełnomocnika rektora, nie później niż na 14 dni przed wymaganym terminem zapłaty. 

3. Decyzję o zwolnieniu studenta lub doktoranta w całości lub części z opłat, o których mowa w § 1 ust. 1, 
podejmuje rektor. 

4. Pełnomocnik rektora może w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli student lub doktorant wnosił 
poprzednie opłaty w terminie, rozłożyć opłatę na raty, przy czym liczba rat nie może być większa niż 5. 
Rozłożenie płatności na raty może być udzielone studentowi lub doktorantowi nie więcej niż dwa razy w czasie 
trwania studiów. 

5. Pełnomocnik rektora może przedłużyć termin wniesienia opłaty, jednak nie dłużej niż do 14 dni. 



 

6. Udział w programie mentorskim Politechniki Śląskiej zwalnia studenta z obowiązku wnoszenia opłaty, o której 
mowa w § 1 ust. 1 pkt 5. 

§ 8 
1. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, na zasadach określonych 

w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może 
nastąpić również na podstawie: 

1) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego, 

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

2. Opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, nie pobiera się od: 

1) Cudzoziemca, który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) bądź stroną 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 
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, z późn. zm.), 

4) cudzoziemca, który ma status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony 
czasowej bądź ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) cudzoziemca, który ma certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na 
poziomie biegłości językowej C1, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. 
o języku polskim (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480). 

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 z 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 mającego wizę 
krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

3. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (j.t. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 293). 

§ 9 
1. Za datę dokonania opłaty uważa się datę wpływu należności na właściwy rachunek bankowy. 

2. Od nieterminowo wnoszonych opłat Uczelnia nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie. 

3. Student na wezwanie jest obowiązany do okazania dowodu wniesionej opłaty. 

4. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałe na skutek okoliczności 
leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku 
bankowego. 

5. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie pełnomocnik rektora wzywa studenta/doktoranta/uczestnika do 
jej uiszczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem skreślenia z listy 
studentów/doktorantów/uczestników. 

6. Gdy student/doktorant/uczestnik złoży na piśmie rezygnację ze studiów, studiów doktoranckich, studiów 
podyplomowych lub innej formy kształcenia wniesiona opłata podlega zwrotowi w wysokości pomniejszonej 
o koszt odbytych do dnia złożenia rezygnacji zajęć oraz inne koszty poniesione przez Uczelnię. Wysokość 
zwracanej kwoty ustala pełnomocnik rektora.  



 

§ 10 
1. Znajomość warunków odpłatności za studia zawartych w niniejszym zarządzeniu student potwierdza poprzez 

podpisanie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia. 

2. Warunki odpłatności za studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia określa umowa zawarta w formie 
pisemnej między Uczelnią a uczestnikiem, której wzór określają odrębne przepisy. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach decyzję podejmuje rektor. 

§ 12 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2019/2020. 

  



 

OŚWIADCZENIE 
o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za usługi edukacyjne 

na Politechnice Śląskiej 

Ja, niżej podpisana(-y)  ...............................................................................................................................................  

zamieszkała(-y) w  ......................................................................................................................................................  

urodzona(-y) w ............................................................, PESEL ................................................., legitymująca(-y) się 

dokumentem tożsamości ...................................................., seria i numer …..........................................., niniejszym 

oświadczam, że: 

1) zapoznałam(-em) się z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.) w zakresie opłat wnoszonych 
przez studentów i absolwentów, 

2) zapoznałam(-em) się z obowiązującym Statutem Politechniki Śląskiej, Regulaminem studiów, programem 
studiów oraz planem studiów, 

3) zapoznałam(-em) się z obowiązującym zarządzeniem rektora w sprawie zasad pobierania opłat za 
świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Śląskiej oraz obowiązującym zarządzeniem rektora 
w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne, których treść znajduje się na stronie www.polsl.pl. 

Zobowiązuję się do: 

1) uczestniczenia w zajęciach, składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych i spełniania innych 
wymagań przewidzianych w programie studiów, 

2) postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz do przestrzegania postanowień Statutu Politechniki 
Śląskiej, Regulaminu studiów oraz innych zarządzeń, decyzji i poleceń wydawanych przez uprawnione 
organy i podmioty Politechniki Śląskiej w trakcie trwania studiów, 

3) pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie moich danych osobowych, w szczególności o zmianie 
nazwiska, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego, 

4) terminowego wnoszenia opłat: 

a) za kształcenie na studiach stacjonarnych, gdy jestem cudzoziemcem, 

b) za kształcenie na studiach niestacjonarnych, 

c) za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, tj. w przypadku 
ponownego udziału w zajęciach z przedmiotu, którego mimo obowiązku nie zaliczę, 

d) za zajęcia nieobjęte planem studiów, w przypadku złożenia przeze mnie wniosku o udział w tych 
zajęciach, 

e) przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności za: wydanie 
elektronicznej legitymacji studenckiej, duplikatów dyplomu ukończenia studiów i suplementu do 
dyplomu oraz uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, 

f) za korzystanie z domu studenckiego w wysokości określonej przez rektora w odrębnych przepisach. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) opłaty za usługi edukacyjne dla cyklu kształcenia studiów rozpoczynających się w roku akademickim 
20……/20…… nie mogą ulec zwiększeniu; nie dotyczy to opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem 
studiów oraz za korzystanie z domu studenckiego, 



 

2) wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce ustala się na 
podstawie wartości jednego punktu ECTS określonej dla danego kierunku studiów i dla cyklu kształcenia, 
w ramach którego zajęcia te są realizowane, 

3) opłaty są wnoszone jednorazowo na przyznany mi indywidualny rachunek bankowy studenta wskazany 
w systemie teleinformatycznym stosowanym w Uczelni do obsługi przebiegu studiów, 

4) za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek bankowy Uczelni, a opóźnienie we 
wniesieniu opłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie, 

5) Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałe na skutek okoliczności 
leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku 
bankowego, 

6) niewniesienie opłat, pomimo pisemnego wezwania do ich uiszczenia, jest podstawą do skreślenia z listy 
studentów w trybie określonym w Regulaminie studiów, 

7) w przypadku rezygnacji ze studiów po ich rozpoczęciu lub skreślenia z listy studentów i niewniesienia 
wymaganych opłat Uczelnia wszczyna postępowanie egzekucyjne, w którym dochodzi należnych opłat 
w wysokości proporcjonalnej do ponoszonych przez Uczelnię kosztów związanych z uruchomieniem 
i prowadzeniem studiów. 

Oświadczam, że są mi znane prawa studenta, w szczególności prawo do: 

1) ubiegania się o zwolnienie w całości lub części z opłat za usługi edukacyjne, a także o przesunięcie terminu 
płatności lub rozłożenie płatności na raty na zasadach określonych w zarządzeniu rektora, 

2) ubiegania się o zwrot wniesionych opłat za usługi edukacyjne w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze 
studiów. 

Potwierdzam zapoznanie się z zasadami pobierania opłat na Politechnice Śląskiej, ich wysokością oraz trybem 
i warunkami zwalniania z tych opłat. Akceptuję obowiązujące na Politechnice Śląskiej przepisy określające warunki 
odpłatności oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

Potwierdzam odbiór egzemplarza oświadczenia. 

………………………, dnia  ........................................   .......................................................  
  (czytelny podpis studenta) 


