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ZAR ZĄ D ZEN IE N r 25 / 201 9  

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 31 maja 2019 r. 

 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne  

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 i art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 

279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Studentów zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się następujące wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z: 

1) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 

niezadowalających wyników w nauce, które określa załącznik nr 1; 

2) kształceniem na studiach niestacjonarnych, które określa załącznik nr 2; 

3) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, które 

określa załącznik nr 3; 

4) kształceniem na studiach w języku obcym, które określa załącznik nr 4; 

5) kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (cudzoziemcy) oraz 

powtarzaniem określonych zajęć na stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu 

niezadowalających wyników w nauce, które określa załącznik nr 5. 

 

§ 2 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, osoby przyjęte na pierwszy rok studiów, 

studenci kontynuujący w roku akademickim 2019/2020 studia niestacjonarne wnoszą 

opłatę w terminie do: 

 31 października 2019 r. – za semestr zimowy, 

 31 marca 2020 r.  – za semestr letni.   

2. Cudzoziemcy wnoszą opłaty za odbywanie studiów nie później niż do dnia rozpoczęcia 

zajęć. 

3. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. 

 

§ 3 

1. Studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich wnoszą opłaty za usługi edukacyjne na 

indywidualne konto bankowe w terminach określonych w niniejszym zarządzeniu lub 

w terminach określonych przez dziekana. 

2. Wpłaty na konto Uczelni powinny jednoznacznie określać dane wpłacającego oraz tytuł 

opłaty.  

3. Za skutki wynikłe z niedokładnego określenia tytułu opłaty i danych wpłacającego winę 

ponosi wpłacający. 

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/08/kdn-pw.pdf
http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/08/kdn-pw.pdf
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4. W przypadku niewniesienia obowiązujących opłat w wysokości i w terminie określonym 

niniejszym zarządzeniem student lub uczestnik studiów doktoranckich może zostać 

skreślony z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich. 

 

§ 4 

1. Za realizację postanowień niniejszego zarządzenia odpowiadają dziekani i kwestor 

Uczelni. 

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam prorektorowi ds. 

kształcenia. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. 
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Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych 

w języku polskim (opłata za semestr w zł) 

Tabela 1. Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych oraz 

powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników 

w nauce 

 

 
 

 

 

 
kierunek studiów 

Studenci przyjęci na studia   

w roku akademickim 2019/2020 

Studenci kontynuujący kształcenie -   

przyjęci na studia w roku akademickim 
2018/2019 i latach poprzednich 

studia I stopnia studia II stopnia studia I stopnia studia II stopnia 

rok studiów  

II, III 

rok studiów  

IV 

rok studiów  

I,II 

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 

Architektura 3236 3236 2914 2775 2914 

Budownictwo 2870 3236 2564 2298 2914 

Energetyka 2870 3236 - - - 

Inżynieria środowiska 2870 3236 2564 2298 2914 

Ochrona środowiska - - - 2298 - 

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 

Inżynieria 
materiałowa 

2808 2808 2564 2220 2564 

Inżynieria 

mechaniczna dla 

przemysłu lotniczego 

- - - - 2564 

Lotnictwo i 

kosmonautyka 
2808 2808 2564 2220 2564 

Mechanika i budowa 

maszyn  
2808 2808 2564 2220 2564 

Mechatronika 2808 2808 2564 2220 2564 

Transport 2808 2808 2564 2220 2564 

Zarządzanie i 
inżynieria produkcji  

2808 2808 2564 2220 2564 

Wydział Chemiczny 

Biogospodarka 3300 - - - - 

Biotechnologia 3663 4026 3381 2890 3728 

Inżynieria chemiczna 

i procesowa 
3608 - 3266 2770 - 

Technologia 
chemiczna 

3608 3905 3266 2770 3612 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 25/2019 

Rektora PRz z dnia 31 maja 2019 r.  
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Wydział Elektrotechniki i Informatyki 

Automatyka i 

robotyka 
3190 3190 3045 2500 - 

Elektronika i 
telekomunikacja 

3190 3190 3045 2500 3045 

Elektrotechnika 3190 3190 3045 2500 3045 

Energetyka - - 3045 2500 3045 

Informatyka 3190 3190 3045 2500 3045 

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej 

Inżynieria i analiza 

danych 
3355 - - - - 

Inżynieria medyczna 3355 - 3150 2700 - 

Matematyka 2860 3025 2625 - 2625 

Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli 

Mechanika i budowa 

maszyn  
2686 3175 2564 - - 

Zarządzanie i 

inżynieria produkcji  
2686 - 2564 - - 

Wydział Zarządzania 

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne 
2442 2442 2098 - 2214 

Finanse i 

rachunkowość 
2442 - 2098 - - 

Logistyka 2442 2442 2098 1915 2214 

Zarządzanie 2442 2442 2098 - 2214 

Zarządzanie w sporcie 2442 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


