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ZARZĄDZENIE 

REKTORA-KOMENDANTA   

LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ 

Nr 77 z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne  

od roku akademickiego 2020/2021.   

 

 

Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zwanej 

dalej "Ustawą", § 21 ust.4 pkt 12 Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej, 

zatwierdzonego Decyzją nr 352/DNiSW Ministra Obrony Narodowej z dnia 

19 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Lotniczej Akademii Wojskowej  

oraz uchwały Nr 51/LXXXVII/2012 Senatu WSOSP z dnia 15 października  2012 

roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu 

i warunków zwalniania z tych opłat. 

z a r z ą d z a   się, co następuje:  

§ 1  

1. Wysokość opłat na studiach niestacjonarnych dla studentów, którzy rozpoczęli 

kształcenie w roku akademickim 2020/2021 określa załącznik nr 1 

do niniejszego zarządzenia.  

2. Wysokość opłat za powtarzanie semestru lub roku na studiach niestacjonarnych 

jest równa wysokości czesnego za dany rok studiów, jeśli opłata za powtarzanie 

przedmiotów wyliczona na podstawie § 4 jest wyższa. 

3. Wysokość opłat za powtarzanie semestru lub roku na studiach stacjonarnych 

określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, jeśli opłata za powtarzanie 

przedmiotów wyliczona na podstawie § 4 jest wyższa. 

 

§ 2 

1. Opłata dla osób niebędących obywatelami polskimi innymi niż określonych w art. 

324 ust 2 ustawy opłata na studiach wynosi: 

1) na studiach stacjonarnych: 

- na Wydziale Lotnictwa – 1000 EURO za semestr, 

- na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego – 800 EURO za semestr;  

- w Instytucie Nawigacji – 800 EURO za semestr, 
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- w Katedrze Logistyki – 800 EURO za semestr,  

 

2) na studiach niestacjonarnych: 

- na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego – 600 EURO za semestr;  

- w Katedrze Logistyki     – 600 EURO za semestr,  

 

2. Po dokonaniu wpisu na studia, cudzoziemiec zobowiązany jest wnieść opłatę 

za studia w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu. 

3. Opłata wnoszona jest na konto LAW w złotych polskich po przeliczeniu  

z EURO według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu wpłaty. 

 

 

§ 3 

Ustala się następujące opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych   

rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 wnoszone w złotych polskich 

na podstawie zawartych umów. 

Lp. wyszczególnienie 

2020/2021 

I semestr II semestr 
Odpłatność 
za całość 

I Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego    

  Podyplomowe 2500 2500 5000 

 

§ 4 

1. Ustala się następujące opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu 

niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów 

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: 

1) Wydział Lotnictwa: 

- 9,00 zł za 1 godzinę na studiach pierwszego i drugiego stopnia; 

2) Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego: 

- 9,00 zł za 1 godzinę na studiach pierwszego i drugiego stopnia; 

3) Instytut Nawigacji: 

- 9,00 zł za 1 godzinę na studiach pierwszego i drugiego stopnia, 

4) Katedra Logistyki: 

- 9,00 zł za 1 godzinę na studiach pierwszego i drugiego stopnia, 
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2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 obowiązuje studentów, którzy 

rozpoczynają studia w roku akademickim 2020/2021 oraz studentów, którzy 

rozpoczęli studia w latach wcześniejszych. 

 

§ 5 

1. Wysokość opłaty za egzamin resortowy z języka obcego wg STANAG 6001 

od eksternistów wynosi: 

1) 120,00 zł za poziom I (łączny czas trwania egzaminu 135 min. w rozbiciu na 

sprawności: C – 60 min., P – 60 min., S – 20 min., M – 15 min.),  tj. 4 x 30 zł 

za każdą zdawaną sprawność;  

2) 200,00 zł za poziom II (łączny czas trwania egzaminu 195 min. w rozbiciu na 

sprawności: C – 75 min., P – 75 min., S – 30 min., M – 15 min.),  tj. 4 x 50 zł 

za każdą zdawaną sprawność. 

2.  Wysokość opłaty za egzamin z języka angielskiego wg standardów ICAO 

wynosi: 

1) 410,00 zł – opłata egzaminacyjna; 

2)   10,00 zł – za wydanie świadectwa kwalifikacyjnego. 

3.  Wysokość opłaty za egzamin Person Test of English wynosi: 

1) poziom A1  - wg europejskiego systemu A1  - 250,00 zł 

2) poziom 1     - wg europejskiego systemu A2  - 300,00 zł 

3)  poziom 2     - wg europejskiego systemu B1  - 350,00 zł 

4) poziom 3     - wg europejskiego systemu B2  - 460,00 zł 

5) poziom 4     - wg europejskiego systemu C1  - 490,00 zł 

6) poziom 5     - wg europejskiego systemu C2  - 530,00 zł 

4. Wysokość opłaty za egzamin w Ośrodku Szkolenia Mechaników Obsługi 

Technicznej z obsługi technicznej w kategorii B2 wynosi: 

1) 250,00 zł –  opłata egzaminacyjna; 

2)   10,00 zł – za wydanie świadectwa kwalifikacyjnego. 

5. Wysokość opłaty za kursy prowadzone w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb 

Ruchu Lotniczego wynosi: 

1)  za szkolenie  wstępne do uzyskania świadectwa kwalifikacji informatora 

lotniskowej służby informacji powietrznej – 7.400,00 zł; 

2) za szkolenie odświeżające dla informatorów lotniskowej służby informacji 

powietrznej – 960,00 zł; 

3) za szkolenie w zakresie OJTI/OSTI – 1.800,00 zł; 
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4) za szkolenie odświeżające dla  OJTI/OSTI w zakresie specjalności AFIS – 

470,00 zł. 

6. Wysokość opłaty za egzaminy prowadzone poza wyznaczonym terminem kursu 

w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego wynosi: 

1)  opłata za egzamin teoretyczny – 150,00 zł; 

2)  opłata za egzamin praktyczny (ocena na symulatorze) – 500,00 zł. 

 

§ 6 

Za datę uiszczenia opłaty uznaję się datę wpłynięcia środków na rachunek bankowy 
Lotniczej Akademii Wojskowej. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od roku 
akademickiego 2020/2021. 

 

 

 

REKTOR-KOMENDANT 
 

na oryginale właściwy podpis 
 

wz. płk pil. dr inż. Wojciech Wróblewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Uzgodniono dnia 14 sierpnia 2020 r.: 
 
Przewodniczący Samorządu Studentów:  
st. szer. pchor. Szymon Kwiatkowski 
 
na oryginale właściwy podpis 
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Załącznik nr 1 

do zarządzenia  nr 77 Rektora-Komendanta LAW z 14.08.2020 r. 

 
 

 

 

 

Wysokość czesnego (w złotych polskich) na studiach niestacjonarnych dla 
studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2020/2021  

 
 

Lp. wyszczególnienie 

od roku 2020/2021 

miesięczna 
(8 rat) 

semestralna 
(2 raty) 

semestr 
zimowy 

semestr 
letni 

I Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego 

 

- 3 letnie studia niestacjonarne I stopnia  

I rok    600 2200 2200 

II rok  600 2200 2200 

III rok  600 2200 2200 

- 2 letnie studia niestacjonarne II stopnia  

I rok    600 2200 2200 

II rok  600 2200 2200 

2 Katedra Logistyki 

- 3,5 letnie studia niestacjonarne I stopnia  

I rok 650 2300 2300 

II rok 650 2300 2300 

III rok 650 2300 2300 

IV rok 650 2300 X 

- 1,5 letnie studia niestacjonarne II stopnia    

I rok 650 2300 2300 

II rok 650 2300 X 
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Załącznik nr 2 
do zarządzenia nr 77 Rektora-Komendanta LAW z 14.08.2020 r. 

  

 

 

 
Wysokość opłat (w złotych polskich) za powtarzanie semestru lub roku na 
studiach stacjonarnych, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 

2019/2020 

 

 

lp. wyszczególnienie 

na rok 2020/2021 

miesięczna 

(8 rat) 

semestralna  

semestr 

zimowy 

semestr 

letni 

I  Wydział Lotnictwa 

 

- 3,5 letnie studia stacjonarne I stopnia  

I rok    1000 3600 3600 

II rok 1000 3600 3600 

III rok 1000 3600 3600 

IV rok 1000 3600 X 

- 1,5 letnie studia stacjonarne II stopnia  

I rok     900 3200 3200 

II rok  900 3200 X 

2 Instytut Nawigacji 

- 3,5 letnie studia stacjonarne I stopnia 

I rok    1000 3600 3600 

II rok    1000 3600 3600 

III rok    1000 3600 3600 

IV rok    1000 3600 X 

- 1,5 letnie studia stacjonarne II stopnia 

I rok  900 3200 3200 

II rok 900 3200 X 

3 Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego 

- 3 letnie studia stacjonarne I stopnia  

I rok    1000 3600 3600 

II rok  1000 3600 3600 

III rok  1000 3600 3600 
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- 2 letnie studia stacjonarne II stopnia  

I rok    900 3200 3200 

II rok  900 3200 3200 

4 Katedra Logistyki  

- 3,5 letnie studia stacjonarne I stopnia  

I rok 1000 3600 3600 

II rok 1000 3600 3600 

III rok 1000 3600 3600 

IV rok 1000 3600 X 

- 1,5 letnie studia stacjonarne II stopnia 

I rok     900 3200 3300 

II rok 900 3200 X 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


