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ZARZĄDZENIE  NR  45/2022 

 
Rektora Politechniki Opolskiej      

z dnia 31 maja 2022 r. 

w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczone przez 
Politechnikę Opolską na studiach rozpoczynających się w roku 

akademickim 2022/2023  
 

   Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 79 i art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 574, z późn. zm.), zarządza się co następuje:   

 
   § 1. Zarządzenie określa wysokość opłat pobieranych przez Politechnikę 

Opolską na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023 
za usługi edukacyjne związane z: 

1) kształceniem na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia, na poszczególnych kierunkach studiów; 

2) kształceniem na studiach stacjonarnych w języku angielskim; 
3) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku 

polskim; 
4) powtarzaniem określonych zajęć dydaktycznych z powodu 

niezadowalających wyników w nauce oraz zajęć nieobjętych 
programem studiów. 

 
   § 2. Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia, na poszczególnych kierunkach studiów 

rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023 pobieranych od 
obywateli polskich określa poniższa tabela. 

 

Lp. Kierunek studiów 

Opłata semestralna (zł) 

studia 

pierwszego 
stopnia 

studia 

drugiego 
stopnia 

1.  Administracja 1600 - 

2.  Automatyka i robotyka 2000 2000 

3.  Budownictwo 1600 1700 

4.  Ekonomia 1600 1700 

5.  Elektrotechnika 2000 2000 

6.  Energetyka i inżynieria 

środowiska 

1800 - 

7.  Informatyka 2100 2100 

8.  Inżynieria środowiska - 2000 

9.  Logistyka 1950 2300 

10.  Mechanika i budowa maszyn 1800 2000 

11.  Mechatronika 1800 - 

12.  Technologia żywności i żywienie 

człowieka 

2100 - 
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13.  Wychowanie fizyczne - 2000 

14.  Zarządzanie 1600 1700 

15.  Zarządzanie i inżynieria produkcji 1950 2400 

     

   § 3. 1. Wysokość opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych w języku angielskim wynosi             

3000 EURO za rok. Opłata semestralna stanowi połowę opłaty rocznej. 

 
   2. Wysokość opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w 

języku angielskim rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023 
wnoszonych przez obywateli polskich i obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej wynosi 2554 zł za semestr i pobierana 
jest na następujących kierunkach studiów: 

 
1) pierwszego stopnia: Budownictwo, Informatyka, Inżynieria 

środowiska, Mechanika i budowa maszyn; 
2) drugiego stopnia: Budownictwo, Inżynieria środowiska, Mechanika i 

budowa maszyn, Zarządzanie. 
 

   § 4. 1. Wysokość opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach 
stacjonarnych w języku polskim wynosi 4600 zł za rok. Opłata 

semestralna stanowi połowę opłaty rocznej. 

 
   2. Opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach 

niestacjonarnych w języku polskim pobierane są w wysokościach 
obowiązujących obywateli polskich, zgodnie z tabelą zawartą w § 2. 

 
   § 5. 1. Wysokość opłaty za jedną godzinę obowiązkowych zajęć 

dydaktycznych wymagających powtarzania z powodu 
niezadowalających wyników w nauce (nie dotyczy wykładu) oraz 

zajęć nieobjętych programem studiów, wynosi 10,00 zł na wszystkich 
poziomach kształcenia i formach studiów dla obywateli polskich i 

cudzoziemców.  
 

   2. Opłata za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu 
niezadowalających wyników w nauce, również te które były realizowane w 

trybie awansu i te które były realizowane przed skreśleniem z listy 

studentów, oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów, w tym zajęcia 
uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 

stopnia na określonym kierunku, jest wnoszona w postaci opłaty 
semestralnej, której wysokość jest obliczana wg wzoru: 

 
Wo = 10 zł ∙ Lh 

 
     gdzie: Lh – sumaryczna liczba godzin obowiązkowych zajęć 

dydaktycznych wymagających powtarzania/zajęć nieobjętych programem 
studiów. 

 
   § 6. 1. Wysokość opłat za kształcenie na studiach podyplomowych 

i innych formach ustala rektor na podstawie preliminarza. 
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   2. Terminy i sposób wnoszenia opłat na studiach podyplomowych 
określane są w zasadach pobierania opłat oraz warunkach i trybie 

zwalniania z opłat za usługi edukacyjne.  
 

   3. Terminy i sposób wnoszenia opłat za prowadzenie kształcenia w 
innych formach określa jednostka organizująca kurs lub szkolenie. 

 
   § 7. 1. Zasady pobierania opłat oraz warunki i tryb zwalniania z opłat za 

usługi edukacyjne określa rektor.  
 

   2. Student podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami 

pobierania opłat oraz warunkami i trybem zwalniania z opłat oraz 
zarządzeniem o wysokości opłat i zobowiązuje się ich przestrzegać. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia. Oświadczenie może zostać 
złożone w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji USOSweb. 

 
   § 8. Opłaty, o których mowa w niniejszym zarządzeniu wnoszone są na 

rachunek bankowy wskazany przez Politechnikę Opolską. 
 

   § 9. W przypadku przejścia studenta na inny cykl kształcenia na skutek: 
powrotu z urlopu, powtarzania semestru, wznowienia studiów – student 

ten wnosi opłaty obowiązujące wszystkich studentów tego rocznika 
(semestru), do którego dołącza. 

 
   § 10. Opłaty za wydawanie i uwierzytelnianie dokumentów oraz 

przeprowadzanie rekrutacji pobierane są  zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w 
sprawie studiów.  

 
   § 11. Wysokość opłaty za korzystanie z domów studenckich określa 

odrębne zarządzenie rektora. 
 

   § 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 

                Rektor 

 

 

        dr hab. inż. Marcin Lorenc 
 


