
Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 

Rektora PW 

 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Decyzja nr 72 /2017 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 22 maja 2017 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku 

akademickim 2017/2018 

 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) ustala się, co następuje: 

 

§1 

1. W roku akademickim 2017/2018 ustala się: 

1) wysokość  opłat za studia niestacjonarne zgodnie z załącznikiem nr 1, 

2) wysokość opłat za studia stacjonarne w języku angielskim zgodnie z załącznikiem nr 2, 

3) wysokość opłat za zajęcia powtarzane na studiach stacjonarnych zgodnie  

z załącznikiem nr 3, 

4) wysokość opłat za inne formy kształcenia zgodnie z załącznikiem nr 4. 

2. Opłaty określone w załącznikach nr 1,2,3  nie mają zastosowania do cudzoziemców 

odbywających studia lub uczestniczących w innych formach kształcenia w Politechnice 

Warszawskiej na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz 

w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. 

w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2016 r. poz.1501 

z późn. zm.). 

§2 

W przypadku, gdy uchwała rekrutacyjna na rok akademicki 2017/2018 określi realizację zajęć 

z przedmiotów uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 

stopnia na określonym kierunku przed podjęciem tych studiów, opłaty za te zajęcia ustalone 

zostaną odrębną decyzją. 

§3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 

 

 

 

 

 



                                                                 załącznik nr 1 do decyzji nr 72/2017 Rektora PW z dnia 22 maja 2017 r. 

 

Wysokość opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 

 

1. W roku akademickim 2017/2018 pobiera się następujące opłaty na studiach 

niestacjonarnych: 
 

A. Studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) 

1.  

     

     

     

    

Wydział Administracji i Nauk Społecznych kierunek Administracja 

1) studia I stopnia 2 200 zł za semestr 

2) studia II stopnia 2 300 zł za semestr 

2.  

     

     

     

    

Wydział Architektury  

1) kierunek Architektura, studia I i II stopnia 4 990 zł za semestr 

2) kierunek Architektura i Urbanistyka, studia I i II stopnia 4 990 zł za semestr 

3.  

     

     

     

    

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 

1) kierunek Budownictwo, studia I stopnia  2 700 zł za semestr 

2) kierunek Budownictwo, studia II stopnia 2 700 zł za semestr 

3) kierunek Inżynieria Środowiska, studia I stopnia  2 700 zł za semestr 

4) kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, studia I stopnia  3 100 zł za semestr 

5) kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, studia II stopnia 2 700 zł za semestr 

6) kierunek Technologia Chemiczna, studia I stopnia  3 100 zł za semestr 

7) kierunek Technologia Chemiczna, studia II stopnia 2 700 zł za semestr 

4. 
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych kierunek Elektronika i Telekomunikacja 

studia I stopnia 3 400 zł za semestr 

5. 
Wydział Elektryczny kierunek Elektrotechnika 

studia I i II stopnia 3 100 zł za semestr 

6. 

Wydział Geodezji i Kartografii 

1) kierunek Geodezja i Kartografia, studia I i II stopnia 2 600 zł za semestr 

2) kierunek Gospodarka Przestrzenna, studia I i II stopnia 2 600 zł za semestr 

7. 

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska kierunek Inżynieria Środowiska  

1) studia I stopnia 2 600 zł za semestr 

2) studia II stopnia 3 100 zł za semestr 

8. 

Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Budownictwo 

1) studia I stopnia 3 100 zł za semestr 

2) studia II stopnia 3 600 zł za semestr 

9. 

Wydział Inżynierii Produkcji 

1) kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, studia I stopnia 3 100 zł za semestr 

2) kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, studia II stopnia 2 700 zł za semestr 

3) kierunek Papiernictwo i Poligrafia, studia I i II stopnia  3 000 zł za semestr 

4) kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia I stopnia 3 000 zł za semestr 

5) kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia II stopnia 2 800 zł za semestr 

10. 

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa kierunek Mechanika i Budowa Maszyn  

1) studia I stopnia 2 600 zł za semestr 

2) studia II stopnia 2 700 zł za semestr 

11. 
Wydział Mechatroniki kierunki: Automatyka i Robotyka; Mechatronika 

1) studia I stopnia 3 200 zł za semestr 

12. 
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn; Mechatronika 

studia I i II stopnia 2 700 zł za semestr 

13. 
Wydział Transportu kierunek Transport  

studia I i II stopnia 2 700 zł za semestr 

14. 
Wydział Zarządzania 

1) kierunek Zarządzanie, studia I i II stopnia  2 400 zł za semestr 



2) kierunek Zarządzanie, studia II stopnia tryb indywidualny 4 500 zł za semestr 

3) kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia I i II stopnia 2 600 zł za semestr 

4) kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia II stopnia tryb indywidualny 4 500 zł za semestr 

15. 
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych kierunek Ekonomia  

studia I i II stopnia 2 100 zł za semestr 

B. Studia niestacjonarne (zaoczne) na odległość (przez Internet – Ośrodek Kształcenia na Odległość)  

16. 

Studia I stopnia kierunki: Automatyka i Robotyka; Elektronika i Telekomunikacja; Informatyka 

1) 
opłata za punkt ECTS przedmiotu (poza przedmiotami „Język angielski”, „Praca 

dyplomowa inżynierska”) 
75 zł 

2) opłata za punkt ECTS zjazdu 150 zł 

3) opłata za punkt ECTS przedmiotu „Język angielski” 112,50 zł 

4) opłata za punkt ECTS przedmiotu „Praca dyplomowa inżynierska” 110 zł 

Studia II stopnia kierunek Informatyka 

1) pierwszy semestr 3 400 zł za semestr  

2) drugi i trzeci semestr 2 700 zł za semestr 

3) czwarty semestr 3 200 zł za semestr 

4) 
opłata za dodatkowy przedmiot magisterski nieumieszczony w zaplanowanym 

programie studiów 
540 zł 

 

2. Opłaty określone w ust. 1 dotyczą  nominalnego  programu studiów, przewidującego  

z reguły nominalną liczbę punktów w semestrze równą 30 punktów ECTS. Nominalna 

liczba punktów w semestrze może być niższa od 30 punktów ECTS jeżeli skorzystano  

z możliwości określonej w  § 5 ust. 7 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej i 

 program studiów niestacjonarnych przewiduje większą liczbę semestrów niż program 

studiów stacjonarnych. 

3. Jeżeli programowi studiów, który obowiązuje studenta w danym roku akademickim, 

przypisano inną semestralną liczbę punktów ECTS niż liczba, o której mowa w ust. 2, 

opłata za semestr studiów jest określana proporcjonalnie do tej liczby punktów ECTS, 

czyli określona jest wzorem: 

 
gdzie: 

– opłata całkowita za dany semestr studiów danego 

studenta, 

 – opłata nominalna, 

 – nominalna liczba ECTS w semestrze określona 

programem studiów, 

 – liczba ECTS za wszystkie przedmioty 

realizowane przez studenta w semestrze, z 

 semestru na którym jest zarejestrowany, z 

 semestrów wcześniejszych i semestrów 

następnych, a także przedmioty wyrównawcze 

wyznaczone przez Dziekana Wydziału; 

z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w przypadku powtarzania ostatnich 

semestrów studiów niestacjonarnych pobiera się opłatę: 

1) na studiach I stopnia 200 zł (ryczałt), 

2) na studiach II stopnia 360 zł (ryczałt). 



 

                                                                 załącznik nr 2 do decyzji nr 72/2017 Rektora PW z dnia 22 maja 2017 r. 

 

Wysokość opłat za studia stacjonarne w języku angielskim  

w roku akademickim 2017/2018 

 

W roku akademickim 2017/2018 pobiera się następujące opłaty za studia stacjonarne 

prowadzone w języku angielskim: 

Studia stacjonarne w języku angielskim - dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia 

1) studia II stopnia na Wydziale Architektury 4 400 zł za semestr 

2) studia II stopnia na Wydziale Chemicznym bez dopłaty 

3) studia I i II stopnia na Wydziale Elektrycznym bez dopłaty 

4) studia II stopnia na Wydziale Fizyki 
pierwszy  semestr 2 800 zł za semestr 

drugi, trzeci, czwarty semestr bez dopłaty 

5) studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej 2 900 zł za semestr 

6) studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej 3 500 zł za semestr 

7) studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Produkcji bez dopłaty 

8) studia I stopnia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych  2 040 zł za semestr 

9) studia II stopnia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych 2 550 zł za semestr 

10) studia I i II stopnia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty 

11) studia I i II stopnia na Wydziale Mechatroniki bez dopłaty 

12) studia I i II stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł za semestr 

13) studia II stopnia na Wydziale Transportu 2 200 zł za semestr 

14) studia II stopnia na Wydziale Zarządzania 1 000 zł za semestr 

15) 

studia I stopnia: 

2 000 zł za semestr  na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,  

 na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 

16) 

studia II stopnia: 

2 500 zł za semestr  na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,  

 na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 
 

 

 



                                                                 załącznik nr 3 do decyzji nr 72/2017 Rektora PW z dnia 22 maja 2017 r. 

 

Wysokość opłat za zajęcia powtarzane na studiach stacjonarnych 

w roku akademickim 2017/2018 

 

§ 1 

1. Opłata za powtarzanie przedmiotu jest sumą opłat za zajęcia niebędące wykładem 

(iloczyn liczby godzin zajęć przez opłatę za godzinę zajęć powtarzanych) oraz opłaty 

ryczałtowej za wykład (o ile jest przewidziany planem studiów dla danego przedmiotu). 

2. W przypadku niezaliczenia przedmiotu opłata za powtarzanie określana jest zgodnie z §2 

z uwzględnieniem liczby godzin zajęć dla tego przedmiotu określonej w programie 

studiów. Opłata za powtarzanie naliczana jest w przypadku ponownej realizacji przez 

studenta tego samego przedmiotu albo realizacji przedmiotu równoważnego albo 

realizacji przedmiotu z tej samej grupy przedmiotów. 

 

§ 2 

W roku akademickim 2017/2018 pobiera się następujące opłaty za zajęcia powtarzane 

na studiach stacjonarnych: 

Studia stacjonarne, stacjonarne w języku angielskim - powtarzanie  zajęć dydaktycznych z przedmiotów 

na tych studiach 

1. 

w języku polskim 

1) 
powtarzanie zajęć typu: ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, zajęcia 

komputerowe, projektowe, itp., z wyłączeniem wykładów  
10 zł za godzinę 

2) powtarzanie wykładów 80 zł (ryczałt) 

3) 

konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w przypadku powtarzania ostatniego semestru studiów 

a) na studiach I stopnia 200 zł (ryczałt) 

b) na studiach II stopnia 360 zł (ryczałt) 

2. 

w języku angielskim  

współczynnik „w”– obliczeniowy współczynnik dodatkowych godzin dydaktycznych określony przez Radę 

Wydziału na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 uchwały Senatu PW w sprawie rocznego wymiaru 

obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku 

akademickim 2017/2018, o wartości z przedziału 1,0÷2,0 

1) 
powtarzanie zajęć typu: ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, zajęcia 

komputerowe, projektowe, itp., z wyłączeniem wykładów  

w•10 zł za godzinę 

w - współczynnik 

2) powtarzanie wykładów 80 zł (ryczałt) 

3) 

konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w przypadku powtarzania ostatniego semestru studiów 

a) na studiach I stopnia 200 zł (ryczałt) 

b) na studiach II stopnia 360 zł (ryczałt) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 załącznik nr 4 do decyzji nr 72/2017 Rektora PW z dnia 22 maja 2017 r. 

 

Wysokość opłat za inne formy kształcenia w roku akademickim 2017/2018 

 

W roku akademickim 2017/2018 pobiera się następujące opłaty za inne formy kształcenia: 

A. Inne formy kształcenia (zajęcia nieobjęte planem studiów), wznowienie na studia stacjonarne   

i niestacjonarne 

1. 

w języku polskim 

1) 

opłata dla osób wznawiających studia, bez praw studenta, za jedną godzinę zajęć 

typu: ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, zajęcia komputerowe, projektowe, itp., 

z wyłączeniem wykładów  

20 zł za godzinę 

2) uczestnictwo w wykładach osób wznawiających studia, bez praw studenta 160 zł (ryczałt) 

3) 

konsultacje dotyczące pracy dyplomowej dla osób wznawiających studia, bez praw studenta 

a) na studiach I stopnia 200 zł (ryczałt) 

b) na studiach II stopnia 360 zł (ryczałt) 

4) opłata za postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu studiów 80 zł 

2. 

w języku angielskim 

 współczynnik „w”– obliczeniowy współczynnik dodatkowych godzin dydaktycznych określony przez Radę 

Wydziału na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 uchwały Senatu PW w sprawie rocznego wymiaru 

obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku 

akademickim 2017/2018, o wartości z przedziału 1,0÷2,0 

1) 

opłata dla osób wznawiających studia, bez praw studenta, za jedną godzinę zajęć 

typu: ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, zajęcia komputerowe, projektowe, itp., 

z wyłączeniem wykładów  

w• 20 zł za godzinę  

w - współczynnik 

2) uczestnictwo w wykładach osób wznawiających studia, bez praw studenta 160 zł (ryczałt) 

3) 

konsultacje dotyczące pracy dyplomowej dla osób wznawiających studia, bez praw studenta 

a) na studiach I stopnia 200 zł (ryczałt) 

b) na studiach II stopnia 360 zł (ryczałt) 

4) opłata za postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu studiów 80 zł 

B. Inne formy kształcenia (zajęcia nieobjęte planem studiów), Studium Języków Obcych 

3. 

 opłata za zajęcia kwalifikacyjne określające znajomość języka obcego: 

1) 

 

 

a) na poziomie A2,B1, B2 i C1 dla studentów PW, dla których zajęcia te nie są 

objęte programem studiów w PW oraz doktorantów PW. 

b) dla potrzeb wyjazdów na studia zagranicą np. w ramach programu Erasmus 

60 zł 

c) dla potrzeb wyjazdów na praktyki zagraniczne 36 zł 

d) dla pracowników PW oraz studentów spoza PW 85 zł 

2) 
opłata za jedną godzinę zajęć z języków obcych dla studentów PW oraz 

doktorantów PW, dla których zajęcia te nie są objęte programem studiów 
12 zł 

3) 
opłata za jedną godzinę zajęć z języków obcych dla studentów spoza PW oraz 

pracowników PW (w miarę wolnych miejsc w grupach) 
15 zł 

4) opłata za wydanie certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu 10 zł 
 

 

 


