
Zarządzenie Kierownika Jednostki Dydaktycznej  
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 

nr 1/2020 z dnia 29 maja 2020 r. 
w sprawie regulaminu opłat za studia 

na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Warszawskiego 
w roku akademickim 2020/21 

 
Na podstawie zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2019 r. w 
sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie 
Warszawskim oraz  art. 23 ust. 2 pkt 10 w związku z art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą” oraz § 36 ust. 2 pkt 
11 w związku z § 36 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190), zwanym 
dalej „Statutem”, Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych  ustala szczegółowe zasady, terminy i sposób wnoszenia opłat na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. 
 

§ 1 
 

1. Opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych jest wnoszona jednorazowo lub w ratach. 
Od wpłat nieterminowych pobierane są odsetki ustawowe. 

2. Opłata za kształcenie na studiach w języku obcym jest wnoszona jednorazowo lub w ratach. Od 
wpłat nieterminowych pobierane są odsetki ustawowe. 

3. Opłata za powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników  
w nauce; za zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył 
wnoszona jest w terminie wskazanym w niniejszym regulaminie. Od wpłat nieterminowych 
pobierane są odsetki ustawowe. 

4. Opłata za powtarzanie lektoratu, egzaminu z języka obcego i zajęć  
z wychowania fizycznego - w wysokości ustalonej przez odpowiednie jednostki organizacyjne – 
studenci WNPiSM wnoszą w trybie określonym przez właściwe jednostki UW, na rachunki bankowe 
wskazane przez te jednostki. 

5. Opłaty za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych – opłata w pełnej wysokości wnoszona jest jednorazowo lub w dwóch ratach, a 
w przypadku opłaty za punkty powtarzanych przedmiotów,  opłata wnoszona jest z rozbiciem na  
semestry, zgodnie z tym, w którym semestrze powtarzany przedmiot jest realizowany. Terminy tych 
opłat wskazuje niniejszy regulamin. Od wpłat nieterminowych pobierane są odsetki ustawowe. 

6. Studenci  korzystający z kredytu lub pożyczki udzielonych na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 1 i 2, ust. 4 
oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 roku 
w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468) mogą uiszczać opłaty za czesne w 
ratach miesięcznych bez dodatkowych opłat, pod warunkiem zlecenia bankowi przekazywania rat 
kredytu lub pożyczki na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w systemie usos. 

7. Opłaty są wnoszone przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w USOS. 
 

     § 2 
 

1.  Wysokość opłat ustala Rektor UW. 
2.  Wykaz opłat ogłaszany jest przez Rektora UW na stronie internetowej UW. 
 

 
     § 3 

 
1. Studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia wnoszą opłaty za kształcenie w następujących 
terminach: 
a) osoby wnoszące opłatę roczną jednorazowo – do 25 września 2020 r. 
 
b) osoby wnoszące opłatę roczną w 2 ratach: 
- I rata – do 25 września 2020 r. 



- II rata – do 05 lutego 2021 r. 
 
2. Osoby przyjęte na I rok studiów niestacjonarnych wnoszą roczną opłatę jednorazowo do dnia 23 
października 2020 r.; w przypadku wyboru planu wpłat w dwóch ratach – wpłacają pierwszą ratę do dnia 
23 października 2020 r., a drugą ratę do 05.02.2021r.  
 
3. Studenci – cudzoziemcy studiujący na studiach w języku polskim na zasadach odpłatności wnoszą 
opłatę za kształcenie (czesne) semestralnie: 

· opłata za I semestr – do 25 września 2020 r. (50%), 
do 23 października 2020 r. – przyjęci na I rok studiów; 
· opłata za II semestr – do 05 lutego 2021 r. (50%). 
 
4. Studenci studiów w języku obcym wnoszą opłatę za kształcenie (czesne) semestralnie: 
· opłata za I semestr – do 25 września 2020 r. (50%), 
do 23 października 2020 r. – przyjęci na I rok studiów; 
· opłata za II semestr – do 05 lutego 2021 r. (50%). 
Opłata może zostać uiszczona jednorazowo w terminie do 25 września 2020 r.; przyjęci na I rok w terminie 
do 23 października 2020r. 

 
§ 4 

 
 

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego  i drugiego stopnia oraz studiów  
w języku obcym wnoszą opłaty za: 

a) powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce; 
b) zajęcia nieobjęte planem studiów w następujących terminach: 

· za zajęcia w semestrze zimowym – do 23 października 2020 r., 
· za zajęcia w semestrze letnim – do 05 lutego 2021 r. 

 
2. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów 
w języku obcym wnoszą opłaty za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów w 
następujących terminach: 
· opłata jednorazowa – do 23 października 2020 r. 
· opłata w dwóch ratach: 
I rata – do 23 października 2020 r. 
II rata – do 05 lutego 2021 r. 
 
4. Opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył, 
wnosi się w terminie czterech tygodni od daty zakończenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej  
(ogłoszonej przez Rektora UW).  
O niezaliczeniu takich zajęć student ma obowiązek poinformować na piśmie sekretariat studiów w 
terminie 7 dni od daty zakończenia semestru, w którym odbywały się zajęcia i związane z nimi zaliczenia 
lub egzaminy. 

§ 5 
 
Studenci podejmujący studia niestacjonarne po wznowieniu lub przeniesieniu z innej uczelni 
(wydziału, kierunku) wnoszą opłatę za kształcenie na studiach niestacjonarnych zgodnie z decyzją o 
wznowieniu lub przeniesieniu. Prawo do wpłaty w kwocie przewidzianej dla opłaty jednorazowej 
przysługuje jedynie tym studentom, którzy złożyli wnioski o przeniesienie lub wznowienie studiów 
przynajmniej na miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/21. W przypadku niespełnienia 
tego warunku student ma obowiązek wniesienia opłaty w wysokości wymaganej dla opłaty w dwóch ratach. 
 
 
 

§ 6 
 



1. Student studiów niestacjonarnych oraz studenci studiów stacjonarnych prowadzonych w języku obcym 
kontynuujący naukę mają obowiązek złożenia oświadczenia o wyborze indywidualnego planu 
płatności za rok akademicki 2020/21 poprzez USOSweb WNPiSM oraz w formie pisemnego 
oświadczenia (składanego w sekretariacie studiów lub w punkcie informacyjnym WNPiSM). 
 
2. Student, który nie złoży do dnia 18 września 2020 r. oświadczenia dotyczącego indywidualnego planu 
płatności za rok akademicki 2020/21 (płatność jednorazowa lub w ratach) uznany będzie za osobę, która 
wnosi opłatę w dwóch ratach i taki plan płatności zostanie mu przypisany administracyjnie. 
 
3. Student przyjęty na studia niestacjonarne w roku akademickim 2020/21 składa oświadczenie o 
wyborze indywidualnego planu płatności w formie pisemnego oświadczenia wraz ze złożeniem we 
właściwej Komisji Rekrutacyjnej dokumentów wymaganych do immatrykulacji. 

 
§ 7 

 
1. Wnioski (na przeznaczonych do tego formularzach, wraz z załącznikami) dotyczące zwolnienia z 
opłat za usługi edukacyjne albo rozłożenia opłat na raty składa się w Punkcie Informacyjnym  WNPiSM 
nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych będących przedmiotem tego wniosku bądź 
w terminie 3 miesięcy od dnia pogorszenia sytuacji materialnej. 
3. Kierownik jednostki dydaktycznej może rozpatrzeć wniosek złożony w późniejszym terminie, jeżeli 
wnioskodawca wykaże ważne powody niedotrzymania terminu. 
4. Złożenie wniosku o zwolnienie z opłaty nie zwalnia studenta z obowiązku wniesienia przedmiotowej 
opłaty w terminie wskazanym w niniejszym regulaminie. 

 
§ 8 

 
Za sposób wezwania do zapłaty przyjęty na WNPiSM uznaje się przesłanie wezwania, przez osobę 
upoważnioną przez Kierownika jednostki dydaktycznej, drogą pocztową lub w przypadkach określonych 
przepisami powszechnie obowiązującymi drogą elektroniczną na konto pocztowe studenta o adresie 
domenowym identyfikowanym z Uniwersytetem, o którym mowa w § 19 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Studiów 
na UW.  
 

§ 9 
 

Studenci, którzy zgodnie z cennikiem wnoszą opłaty za studia (czesne) w walucie euro, zobowiązani 
są do dokonywania wpłat na swoje indywidualne konto walutowe, wskazane w systemie USOS. 
Wpłaty dokonane niezgodnie z naliczeniem należności w USOSie, nie będą rozliczane w systemie. Błędne 
wpłaty będą na wniosek studenta zwracane w PLN, na konto z którego została dokonana wpłata, z 
jednoczesnym zobowiązaniem studenta do wniesienia w ciągu 7 dni wpłaty we właściwej walucie na 
odpowiednie konto. Wszelkie opłaty wynikające z operacji bankowych ponosi student.  
 

§ 10 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do opłat za rok akademicki 2020/21. 
 

 
 
 

Kierownik Jednostki Dydaktycznej 
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW 

Dr Justyna Godlewska-Szyrkowa 

 


