
STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 
HARMONOGRAM I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 
 
1. Wysokość opłat określa Decyzja nr 95/2021 Rektora PW z dnia  

7 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 
2021/2022 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

2. Wysokość indywidualnej opłaty semestralnej za kształcenie, z wyjątkiem 
pierwszego semestru, zostanie podana do wiadomości na indywidualnym 
koncie studenta do 8 marca 2022 r. Wysokość opłaty za pierwszy semestr 
zostanie podana  do wiadomości w systemie USOSWeb do  
15 lutego 2022 r. (informacja o wysokości wszystkich zobowiązań finansowych 
względem Uczelni jest widoczna w USOSweb w zakładce „Dla studentów” → 
„Rozliczenia” → ”Naliczenia oczekujące”).  

 
3. Indywidualną opłatę semestralną za kształcenie, z wyjątkiem pierwszego 

semestru, należy wnieść na indywidualne konto bankowe do  
22 marca 2022 r. Opłatę za pierwszy semestr należy wnieść na indywidualne 
konto bankowe do 22 lutego 2022 r. 

 
4. Termin składania uzasadnionych wniosków, z wyjątkiem pierwszego semestru, 

dotyczących zwolnienia z całości lub części indywidualnej opłaty semestralnej za 
kształcenie, przesunięcia terminu płatności lub rozłożenia płatności na raty, 
upływa 15 marca 2022 r. W przypadku pierwszego semestru studiów termin 
składania uzasadnionych wniosków upływa 15 lutego 2022 r.  
 

5. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę uznania rachunku Uczelni.  
W przypadku konieczności wyjaśnień student jest zobowiązany do okazania 
dowodu wniesienia opłaty w Dziekanacie (pok. 212). 
 

6. Opóźnienie we wniesieniu opłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za 
opóźnienie i obciążeniem kosztem opłaty za wysłanie przez Uczelnię wezwania 
do zapłaty oraz może skutkować niedopuszczeniem do zajęć dydaktycznych, 
zaliczeń i egzaminów, a także skreśleniem z listy studentów. 
 

7. Politechnika Warszawska dochodzi zapłaty należności z tytułu opłat na zasadach 
określonych w obowiązujących przepisach prawa. 


