
 

 

M O N I T O R  
 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 
 

 

 

Poz. 216/2019 

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-34/19 

REKTORA 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców 

na studiach wyższych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 

 

 Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym         

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

wnoszą opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych na zasadach i w wysokości 

obowiązującej obywateli polskich. 

2. Cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty zgodnie                 

z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Opłaty, o których mowa w § 1, są wnoszone na podstawie indywidualnego druku wpłaty przelewem na 

rachunek bankowy Uniwersytetu. 

2. Opłaty za odbywanie studiów są wnoszone za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie 

z planem studiów. 

3. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. W przypadku zalegania                

z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy studentów. 

4. Opłaty za kształcenie nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Opłaty za kształcenie podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał 

urlop albo zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim 

albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych. 

6. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca. 

 

§ 3 

W uzasadnionych przypadkach Rektor lub upoważniony prorektor może przedłużyć termin wniesienia 

opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach. 

 



 

 

§ 4 

Cudzoziemcy pobierający naukę na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów wnoszą opłaty           

w wysokości określonej w dotychczasowych przepisach do końca okresu nauki przewidzianego dla danej 

formy kształcenia. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

z up. Rektora KUL: 

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL 

 

 


