
Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

Decyzja 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nriMRKR/2019 z dnia -31utego 2019 r. 

w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów 
rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 

Na podstawie art. 79 ust. 3 oraz art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 
z późn. zm.) postanawia się, co następuje: 

§1 

1. Decyzja określa, z zastrzeżeniem ust. 4, opłaty pobierane od studentów 
rozpoczynających w roku akademickim 2019/2020 studia w WAT, ich wy-
sokość  oraz warunki i tryb zwalniania z ich pobierania. 

2. Opłaty, o których mowa w decyzji bez bliższego określenia, dotyczą  zarów-
no obywateli polskich jak i cudzoziemców odbywających studia w WAT na 
zasadach odpłatności. 

3. Opłaty, o których mowa w decyzji, obowiązują  do czasu ukończenia stu-
diów przez osoby przyjęte na studia w roku akademickim 2019/2020, z wy-
łączeniem wysokości opłaty za prowadzenie zajęć  nieobjętych programem 
studiów. 

4. Decyzja nie dotyczy opłat związanych z: 
1) usługami edukacyjnymi świadczonymi przez WAT na podstawie umów 

zawieranych z podmiotami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi; 
2) kształceniem na studiach w języku obcym; 
3) przeprowadzaniem potwierdzenia efektów uczenia się; 
4) korzystaniem z domów studenckich i stołówek studenckich; 
5) kształceniem na studiach podyplomowych, kształceniem specjalistycz-

nym lub kształceniem w innych formach. 
Opłaty, o których mowa w pkt. 1, regulują  zasady określone w tychże umowach. 
Opłaty, o których mowa w pkt 2-4, uregulowane są  w odrębnych przepisach. 
Opłaty związane z usługami edukacyjnymi, o których mowa w pkt 5, okre-
ślane są  każdorazowo na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej uru-
chamiającej określoną  usługę, w terminie co najmniej miesiąc przed jej 
rozpoczęciem. 

Zarejestrowano 2019-02-27 12:25:59 przez Baranowski Waldemar wat\baranowswald 

800000122647

WEW/PRK/00034/2019

2019-02-27



5. Wysokości opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w decyzji, nie prze-
kraczają  kosztów ponoszonych przez WAT w zakresie niezbędnym do ich 
świadczenia. 

§2 

WAT pobiera opłaty za: 
1) przeprowadzenie rekrutacji: 

a) na studia cywilne - 85 zł, 
b) na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego - 100 zł; 
kandydat, bez względu na liczbę  kierunków określonych w procesie re-
jestracji, wnosi jedną  opłatę  rekrutacyjną; opłatę  w wysokości określo-
nej w lit. a wnosi również  kandydat, były student WAT, ubiegający się  o 
wznowienie lub dokończenie studiów, a także student innej uczelni 
ubiegający się  o przeniesienie na studia do WAT; 

2) wydanie: 
a) elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł, 
b) duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej - 33 zł; 

3) kształcenie na studiach niestacjonarnych - wysokości opłaty za semestr 
studiów określa załącznik; 

4) powtarzanie niżej określonych zajęć  na studiach z powodu niezadawa-
lających wyników w nauce: 
a) powtarzanie przedmiotu - 10 zł  za godzinę  zajęć  powtarzanego 

przedmiotu określonego w programie studiów, 
b) powtarzanie semestru na studiach: 

— stacjonarnych - 1500 zł, 
— niestacjonarnych - zgodnie z wysokością  ustaloną  w załączniku, 

c) powtarzanie roku studiów - stosownie, w wysokości dwa razy wyż-
szej od określonej w lit. b, 

d) powtarzanie zajęć  związanych z dokończeniem studiów dla osób 
uprzednio skreślonych z listy studentów z powodu niezłożenia pracy 
dyplomowej w określonym terminie lub niezdania egzaminu dyplo-
mowego lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego - 800 zł; 

5) prowadzenie zajęć  nieobjętych programem studiów - 10 zł  za godzinę  zajęć; 
6) kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim 

- wysokości opłaty za semestr studiów określa załącznik; 
7) wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suple-

mentu do dyplomu, innych niż  określonych w art. 77 ust. 2 ustawy 
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 
a) dyplomu ukończenia studiów - 20 zł, 
b) suplementu do dyplomu - 20 zł; 

8) wydanie duplikatu: 
a) dyplomu ukończenia studiów - 20 zł, 
b) suplementu do dyplomu - 20 zł; 

9) uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z 
zagranicą, o których mowa w art. 78 ustawy - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce - 26 zł. 



§3 

1. Należne opłaty, o których mowa w decyzji, wnosi się  jednorazowo, z za-
strzeżeniem ust. 2, przed spełnieniem określonego świadczenia lub rozpo-
częciem zajęć; w przypadku zajęć  trwających dłużej niż  jeden semestr -
przed rozpoczęciem każdego semestru, z wyjątkiem opłaty za semestr 
pierwszy, za który wnosi się  opłatę  nie później niż  w terminie trzydziestu dni 
od rozpoczęcia zajęć. 

2. Dopuszcza się  możliwość  wnoszenia opłat, o których mowa w § 2 pkt 3-6, 
w ratach. Liczba rat nie może być  większa od liczby miesięcy, w których 
jest realizowana określona usługa edukacyjna. Wnoszenie opłaty w ratach 
powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%. Decyzję  zawierającą  zgodę  na 
wnoszenie opłaty w ratach wraz z określeniem ich wysokości i terminów 
wpłat podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej określony 
kierunek studiów. 

3. Przekroczenie terminu płatności lub ich dokonanie w niepełnej wysokości 
skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie. 

4. Niewniesienie opłat może skutkować, po uprzednim wezwaniu do wniesie-
nia zaległych opłat, skreśleniem z listy studentów. 

§4 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej określony kierunek stu-
diów, może na pisemny wniosek studenta podjąć  decyzję  o zwolnieniu go 
z obowiązku uiszczania określonej opłaty, w całości lub w części. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do rektora, 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja rektora jest ostateczna. 

3. O zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, mogą  się  ubiegać  studenci, którzy 
spełniają  warunki otrzymania stypendium socjalnego, stypendium dla osoby 
niepełnosprawnej lub zapomogi, określonych w odrębnych przepisach. 

§5 

1. Nie pobiera się  opłat, o których mowa w § 2 pkt 3-6, z zastrzeżeniem ust. 2, 
od studentów przebywających na długoterminowym urlopie od zajęć. 

2. W przypadku, gdy w czasie urlopu od zajęć  student uczestniczy w zaję-
ciach, wnosi opłatę  w wysokości ustalonej przez kierownika jednostki orga-
nizacyjnej prowadzącej określony kierunek studiów. 

§6 

1. W przypadku skreślenia studenta ze studiów następuje zwrot części wnie-
sionych opłat, o których mowa w § 2 pkt. 3, 4 i 6, proporcjonalnie od dnia, 
w którym decyzja o skreśleniu stała się  ostateczna. 



2. W przypadku niewniesienia należnych opłat przez studenta skreślonego ze 
studiów, WAT dochodzi zaległych opłat proporcjonalnie do dnia, w którym 
decyzja o skreśleniu stała się  ostateczna. 

§7 

1. Należne opłaty wnosi się: 
1) na indywidualny rachunek bankowy przydzielony kandydatowi/studentowi; 
2) w kasie WAT. 

2. Za datę  wniesienia opłat uznaje się  dzień  wpływu środków na rachunek 
WAT lub datę  wynikającą  z dostarczonego potwierdzenia dokonania opłaty. 

§$ 

Niniejszą  decyzją  zamieszcza się  na stronie internetowej WAT. 

§ 9  

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK 

Sporządził  Karol Heleniak - DOK 



n  Załącznik 
do decyzji nr•f:f/RKR/2019 

z dnia2. lutego 2019 r. 

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH 

kierunek studiów 

niestacjonarne stu- 
dia pierwszego 

stopnia 
(opłata za semestr) 

w złotych 

niestacjonarne stu- 
dia drugiego stopnia 
(opłata za semestr 

w złotych) 

stacjonarne i niesta- 
cjonarne studia 

pierwszego i drugie- 
go stopnia 

(opłata 
dla cudzoziemców 
za semestr w eurol) 

bezpieczeństwo narodowe 3 700 3 800 

1 500 

biocybernetyka 
i inżynieria biomedyczna 

brak naboru brak naboru 

biogospodarka brak naboru brak naboru 

budownictwo 2 700 2 800 

chemia brak naboru brak naboru 

elektronika i telekomunikacja 2 700 2 800 

energetyka 2 700 brak naboru 

geodezja i kartografia 2 700 2 800 

informatyka 4 700 brak naboru 

informatyka w medycynie brak naboru brak naboru 

inżynieria bezpieczeństwa brak naboru brak naboru 

inżynieria kosmiczna i satelitarna brak naboru brak naboru 

inżynieria materiałowa brak naboru brak naboru 

kryptologia i cyberbezpieczeństwo brak naboru brak naboru 

' opłatę  należy wnosić  w przeliczeniu na złote polskie według kursu Średniego euro w NBP 
z dnia wpłaty 



kierunek studiów 

niestacjonarne stu- 
dia  pierwszego 

stopnia 
(opłata za semestr) 

w złotych 

niestacjonarne stu- 
 

dia drugiego stopnia 
(opłata za semestr 

w złotych) 

stacjonarne i niesta- 
cjonarne studia 

pierwszego i drugie- 
go stopnia 

(opłata 
dla cudzoziemców 

za semestr w eurol) 

logistyka 2 500 2 400 

logistyka 
(profil praktyczny) 2 400 2 600 

lotnictwo i kosmonautyka 3 000 3 200 

mechanika i budowa maszyn 2 600 2 800 

mechatronika 3 000 3 200 

obronność  państwa 
(profil praktyczny) 2 500 2 500 

optoelektronika brak naboru brak naboru 

zarządzanie 3 900 3 700 
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