
Zarządzenie nr 30/2017 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 7 sierpnia 2017 roku 

 
 

w sprawie: wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie w Karkonoskiej 

Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2017/2018 oraz zasad  

i warunków zwalniania z części tych opłat i rozkładania ich na raty. 

 

Na podstawie: art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 17 i 19 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.), zarządzam, co 

następuje:  

 

§ 1 

1. Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności zobowiązani są wnosić opłatę za każdy 

rozpoczęty rok kształcenia.  

2. Wysokość opłaty rocznej dla cudzoziemców w roku akademickim 2017/2018 wynosi  800 

Euro, za wyjątkiem opłaty rocznej za kształcenie na kierunku pielęgniarstwo, która wynosi 

1600 Euro. 

3. Osoby pochodzenia polskiego wnoszą opłaty obniżone o 30 %. 

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 studenta, może obniżyć opłatę za studia lub zwolnić z niej 

całkowicie. 

 

§ 2 

1. Student wnosi opłatę o której mowa w § 1 w terminie do 2 października 2017 r.  

2. Opłata powinna być przeliczona na złote polskie według średniego kursu euro NBP na 

01.08.2016r. 

3. W uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub 

wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach. 

 

§ 3 

Studenci cudzoziemcy, którzy otrzymują Kartę Polaka, Kartę Stałego Pobytu, zgodę na 

osiedlenie się na terenie RP, decyzję o otrzymaniu obywatelstwa polskiego w trakcie trwania 

roku akademickiego zobowiązani są do proporcjonalnego pokrycia kosztów kształcenia 

poniesionych przez uczelnię do daty wydania decyzji o przyznaniu studentom w/w. 

dokumentów.  

 

§ 4 

Informację o wysokości opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w niniejszym 

zarządzeniu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Uczelni. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


