
 
UCHWAŁA NR VI/106/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 30 marca 2015 r. 
 

 
w sprawie wysokości odpłatności za naukę w szkołach prowadzonych przez 

Województwo Podkarpackie oraz sposobu wnoszenia opłat 
 
 
 

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.1), art. 94a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2), 

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 
 
Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione w art. 94a ust. 2 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
mogą korzystać z nauki w szkołach policealnych, szkołach policealnych dla dorosłych 
wchodzących w skład medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego 
i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie oraz z kształcenia 
ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych na warunkach odpłatności. 
 

§ 2 
1. Cudzoziemcy podejmujący naukę wnoszą opłatę za każdy rok nauki: 

1) w szkołach policealnych w wysokości  10 300 zł. 
2) w szkołach policealnych dla dorosłych: 

a) w systemie stacjonarnym  10 000 zł 
b) w systemie zaocznym  9 500 zł. 

                                                      
1 Dz.U. z 2013 r. poz. 596, poz. 465, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, poz. 379 
2 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 
94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 
144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 
917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 
157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 
148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, 
poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 
538, 598, 642, 811, 1146, 1877. 



 
2. Cudzoziemcy korzystający z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych wnoszą opłatę za rok kształcenia w wysokości  8 000 zł. 
 

§ 3 
 
W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca, na wniosek cudzoziemca, 
można częściowo zwolnić go z opłaty, o której mowa w § 2. Zwolnienia dokonuje Zarząd 
w drodze uchwały. 

§ 4 
 
1. Opłaty za naukę, o których mowa w § 2 ust. 1, wnoszone są za cały rok szkolny lub 

okres nauki trwającej krócej niż rok szkolny, w terminie do dnia rozpoczęcia nauki. 
2. Opłaty za korzystanie z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, o których mowa w § 2 ust. 2 wnoszone są za cały okres trwania 
kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w terminie do dnia rozpoczęcia kursu. 

3. W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć termin wniesienia opłaty lub 
wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach. 

4. Zarząd Województwa Podkarpackiego może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub 
wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach. 

5. Opłaty wnoszone są na rachunek szkoły, w której cudzoziemiec się uczy bądź 
korzysta z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

 
§ 5 

 
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku skreślenia z listy uczniów (słuchaczy) lub 
rezygnacji z nauki (kursu kwalifikacyjnego). 
 

§ 6 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 7 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
 


