
 

 
 
 
 
 

 
ZARZĄDZENIE nr 35/2022 

Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
z dnia 30 marca 2022 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat 
pobieranych przez Uniwersytet Opolski w roku akademickim 

2022/2023 
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10, w związku z art. 79 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 
574), § 3 ust. 3 zarządzenia nr 49/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 
maja 2020 r. w sprawie warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne 
i inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Opolski oraz § 13 ust. 4 pkt 7 Statutu 
Uniwersytetu Opolskiego (t.j.: Uchwała nr 126/2020-2024 Senatu Uniwersytetu 
Opolskiego z dnia 30 września 2021 r.) – Rektor Uniwersytetu Opolskiego zarządza: 
 

§ 1 
1. Niniejsze zarządzenie określa: 

1) wysokość opłat pobieranych przez Uniwersytet Opolski od studentów 
i cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, 

2) formy i terminy wnoszenia opłat, o których mowa w pkt 1.  
2. Przez użyte w niniejszym zarządzeniu określenia należy rozumieć: 

1) student – osoba przyjęta na studia w Uniwersytecie Opolskim, w roku 
akademickim 2022/2023 będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, 
o którym mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, 

2) cudzoziemiec – osoba podejmująca i odbywająca studia w Uniwersytecie 
Opolskim, w roku akademickim 2022/2023, o której mowa w art. 323 ust. 1 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 
§ 2 

Niniejsze zarządzenie stosuje się do studentów i cudzoziemców rozpoczynających 

studia w Uniwersytecie Opolskim, w roku akademickim 2022/2023.  

 
§ 3 

1. Ustala się wysokość opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych 

przez Uniwersytet Opolski, w wysokości określonej w załącznikach do niniejszego 
zarządzenia: 
1) wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach 

niestacjonarnych studentów określa załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia; 

2) wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców 
określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 



3) wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach 
stacjonarnych studentów w języku angielskim określa załącznik nr 3  
do niniejszego zarządzenia; 

4) wysokość opłat za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadawalających 
wyników w nauce, wysokość opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych 
programem studiów oraz innych opłat pobieranych przez Uniwersytet Opolski 
określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 4 

1. Ustala się formy oraz terminy wnoszenia opłat, o których mowa w § 3: 
1) dla studentów opłaty na studiach niestacjonarnych wnosi się w ośmiu [8] 

comiesięcznych równych ratach, płatnych z góry od października do stycznia 
i od marca do czerwca w terminie do dziesiątego [10] dnia każdego z tych 
miesięcy, 

2) dla cudzoziemców: 
a) opłaty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wnosi się opłatę 

semestralną, przed rozpoczęciem semestru, nie później niż do dnia 
rozpoczęcia zajęć zgodnie z rozkładem zajęć za wyjątkiem semestru 
pierwszego, za który opłatę wnosi się najpóźniej do czternastu [14] dni od 
dnia zakwalifikowania cudzoziemca w systemie IRK; 

b) opłaty na studiach podyplomowych, stażach naukowych i artystycznych, 
stażach habilitacyjnych, szkoleniach i za uczestniczenie w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych wnosi się nie później, niż do dnia ich 
rozpoczęcia. 

3) dla studentów na studiach stacjonarnych w języku angielskim wnosi się opłatę 
semestralną, przed rozpoczęciem semestru, nie później niż do dnia rozpoczęcia 
zajęć zgodnie z rozkładem zajęć za wyjątkiem semestru pierwszego, za który 
opłatę wnosi się najpóźniej do czternastu [14] dni od dnia zakwalifikowania 
studenta w systemie IRK; 

4) dla studentów i cudzoziemców opłaty za powtarzane zajęcia wymienione  
w załączniku nr 4 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wnosi się na 
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Opolskiego.  

2. Za datę wniesienia opłat, o których mowa w ust. 1 uznaje się dzień ich 
zaksięgowania na rachunku bankowym Uniwersytetu Opolskiego.  

3. Wniesienie opłat, o których mowa w ust. 1, po terminie określonym w niniejszym 
zarządzeniu uprawnia Uniwersytet Opolski do naliczenia odsetek ustawowych za 
opóźnienie.  

4. Uniwersytet Opolski nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego 
zakwalifikowania przez bank wniesionej opłaty, powstałe na skutek okoliczności 
leżących po stronie studenta lub cudzoziemca zobowiązanego do wniesienia 
opłaty, w szczególności w wyniku wskazania niewłaściwego numeru rachunku 
bankowego.  

5. Opłaty, o których mowa w załącznikach nr 2 i nr 3, podlegają zwrotowi w całości 
jedynie w przypadku rezygnacji ze studiów przed dniem podjęcia przez Rektora 

Uniwersytetu Opolskiego decyzji o otwarciu kierunku. Wniosek o zwrot opłaty 
należy złożyć do Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich w zakresie Obsługi 
Studentów Zagranicznych w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2022 r. 

6. Opłaty, o których mowa w załącznikach nr 2 i nr 3, podlegają zwrotowi w 
wysokości pomniejszonej o dziesięć [10] procent [%], w przypadku rezygnacji ze 
studiów w okresie od dnia podjęcia przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego decyzji 
o otwarciu kierunku do dnia rozpoczęcia semestru zimowego, licząc od dnia 
następnego po dniu, w którym student złożył do kierownika jednostki rezygnację 
ze studiów. 



7. Opłaty, o których mowa w załącznikach nr 2 i nr 3, podlegają zwrotowi 
w wysokości pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia rozpoczęcia 
semestru zimowego do końca tego semestru, za który zostały wniesione, 
w przypadku rezygnacji ze studiów w okresie do dnia rozpoczęcia semestru 
zimowego, licząc od dnia następnego po dniu, w którym student złożył do 
kierownika jednostki rezygnację ze studiów. 

8. Zwrotu opłaty dokonuje się na wskazany pisemnie przez studenta lub 
cudzoziemca numer rachunku bankowego. Uniwersytet Opolski nie ponosi 
kosztów przelewów bankowych, w tym przelewów zagranicznych. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

          REKTOR  

   UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 
 

        prof. dr hab. Marek Masnyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


