
UCHWAŁA  
Rady Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 16 kwietnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Opłat za Studia na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego 
 

 
Na podstawie Uchwały Nr 507 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (tekst jednolity: Monitor 
UW z 2015 r. poz. 218) w zw. z art. 99 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo 
o szkolnictwie wyższym, uchwala się, co następuje: 

 
§ 1  

Uchwala się Regulamin Opłat za Studia na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do 
uchwały.  
 

§ 2  
Uprawnienia nabyte na podstawie decyzji i rozstrzygnięć organów Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego podjętych przed dniem wejścia w życie 
uchwały zachowują moc obowiązującą.  
 

§ 3  
Traci moc Regulamin Opłat za Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 1 października 2008 r. (ze zmianami wprowadzonymi 
uchwałami Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 
12 stycznia 2009 r. i z dn. 16 stycznia 2012 r.).  

 
§ 4 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 

1. Regulamin Opłat za Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 



 

 
Załącznik do uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Opłat 
za Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

 

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA 
NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
 

 
§ 1 

 
1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pobiera opłaty 

za świadczenie usług edukacyjnych związanych z: 
1) kształceniem na: 

a) studiach niestacjonarnych na kierunku prawo, 
b) studiach niestacjonarnych na kierunku administracja; 
c) studiach niestacjonarnych na kierunku prawo finansowe i skarbowość; 

2) powtarzaniem zajęć na studiach stacjonarnych na kierunku prawo; 
3) prowadzeniem studiów podyplomowych; 
4) prowadzeniem studiów w języku obcym; 
5) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów; 
6) prowadzeniem kursów dokształcających.  

2. Zasady pobierania opłat określonych w ust. 1 pkt. 3-6 określają odrębne 
regulaminy. 

                                      
§ 2 

 
1. Na studiach niestacjonarnych pobierane są następujące opłaty: 

1) opłata za kształcenie studenta (dalej: „czesne”); 
2) opłata za powtarzanie etapu studiów; 
3) opłata za nieterminową wpłatę należności określonych w pkt. 1-2; 
4) opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale 

ich nie zaliczył; 
5) inne opłaty. 

2. Na studiach stacjonarnych pobierane są następujące opłaty: 
1) opłata za powtarzanie etapu studiów; 
2) opłata za nieterminową wpłatę należności określonej w pkt. 1; 
3) opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale 

ich nie zaliczył; 

4) inne opłaty. 
3. Wysokość opłat w danym roku akademickim ustala Rektor Uniwersytetu 

Warszawskiego. 
 

§ 3 
 



 

1. Czesne pobierane jest za rok akademicki. 
2. Warunki rozliczenia czesnego w przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie roku 

akademickiego określa umowa zawarta w trybie art. 160 ust. 3 ustawy z 27 lipca 
2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

3. Czesne powinno być uiszczone w terminie określonym przez Dziekana 
Wydziału 
w kalendarzu opłat, niezależnie od wyników sesji egzaminacyjnych. 
Za nieterminowe uiszczenie czesnego pobierane są odsetki ustawowe. 

4. Nieuiszczenie czesnego w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie z listy 
studentów. 

5. Ponowny wpis na listę studentów następuje po całkowitym uregulowaniu 
wszystkich zaległych należności wraz z odsetkami, w tym należności 
wymagalnych po dacie skreślenia z listy studentów. 

 
§ 4 

 
1. Za powtarzanie etapu studiów pobiera się opłatę w wysokości czesnego 

w danym roku akademickim. Za powtarzanie etapu studiów przez jeden semestr 
pobiera się opłatę w kwocie 2/3 wysokości czesnego w danym roku 
akademickim. 

2. Opłata za powtarzanie nie więcej niż dwóch przedmiotów pobierana jest według 
liczby punktów ECTS przypisanych do tych przedmiotów, pod warunkiem, 
że student nie uczęszcza na żadne inne zajęcia lub nie przystępuje do żadnych 
innych egzaminów, w danym cyklu dydaktycznym. Wysokość opłaty za 1 punkt 
ECTS na danym kierunku i toku studiów ustala Rektor Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

3. Za nieterminowe uiszczenie opłaty za powtarzanie etapu studiów pobierane 
są odsetki ustawowe. 

4. Nieuiszczenie opłaty za powtarzanie etapu studiów powoduje skreślenie z listy 
studentów. 

 
§ 5 

 
1. Nie pobiera się opłat od studenta przebywającego na urlopie, chyba że w czasie 

trwania urlopu student korzysta z oferty dydaktycznej Wydziału. Przepisy 
dotyczące powtarzania roku akademickiego lub powtarzania semestru stosuje 
się odpowiednio. 

2. Za powtarzanie seminarium dyplomowego pobiera się opłatę, której wysokość 
określa Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. 

3. Za powtarzanie przedmiotu w ramach wpisu warunkowego pobiera się opłatę, 
której wysokość jest uzależniona od liczby punktów ECTS przypisanej 
do przedmiotu. Wysokość opłaty za 1 punkt ECTS na danym kierunku i toku 
studiów ustala Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. 

4. Za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej  i jej duplikatu, a także 
dyplomu ukończenia studiów pobierane są opłaty w wysokości ustalonej przez 
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. 

 
§ 6 

 
      1. Student nie może zostać zwolniony z opłat innych niż czesne. Warunki i zasady                                       



 

           zwolnienia z czesnego określone są w niniejszym paragrafie, ust. 2 – 12.           
2. Dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku prawo corocznie 

organizowany jest konkurs o obniżenie czesnego w związku z uzyskaniem 
bardzo dobrych wyników w nauce. Aby student został zakwalifikowany do 
konkursu o obniżenie czesnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
musi spełnić następujące wymagania: 
1) ukończenie przynajmniej I roku studiów; 
2) zaliczenie i udokumentowanie przez studenta poprzedniego etapu studiów 

(w tym co najmniej trzech przedmiotów z grupy A i/lub B albo z grupy P i-lub 
K) do 15 lipca, bez uzyskania oceny niedostatecznej; 

3) uzyskanie średniej ocen z egzaminów: 
a) nie niższej niż 4,50 – w przypadku ubiegania się o obniżenie czesnego 

po I roku studiów, 
b) nie niższej niż 4,75 – w przypadku ubiegania się o obniżenie czesnego 

po II, III lub IV roku studiów. 
3. Decyzja o obniżeniu czesnego, o którym mowa w ust. 2, zostaje wydana 

w oparciu o wyniki konkursu przeprowadzonego na podstawie następujących 
zasad: 
1) łączna kwota obniżeń czesnego nie może przekroczyć 52.500 PLN na każdy 

rok studiów; 
2) wysokość obniżenia czesnego jest równa ilorazowi kwoty, o której mowa 

w pkt. 1, przez liczbę osób spełniających kryteria określone w ust. 2, przy 
czym wysokość tę zaokrągla się do pełnych złotych w górę; 

3) obniżenie czesnego dotyczy tylko tego roku studiów, na którym zostało 
przyznane; 

4) decyzję o obniżeniu czesnego podejmuje Dziekan Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego lub Prodziekan ds. studenckich 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca; 

5) decyzja o obniżeniu czesnego w związku z uzyskaniem bardzo dobrych 
wyników w nauce, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 4 niniejszego Regulaminu, 
zostanie doręczona droga pocztową. 

4. Dla studentów studiów I stopnia na kierunku administracja corocznie 
organizowany jest konkurs o obniżenie czesnego w związku z uzyskaniem 
bardzo dobrych wyników w nauce. Aby student został zakwalifikowany do 
konkursu o obniżenie czesnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
musi spełnić następujące wymagania: 
1) ukończenie przynajmniej I roku studiów; 
2) zaliczenie i udokumentowanie przez studenta poprzedniego etapu studiów 

(wyłącznie z egzaminów) do 15 lipca, bez uzyskania oceny niedostatecznej; 
3) uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 4,00. 

5. Decyzja o obniżeniu czesnego, o którym mowa w ust. 4, zostanie wydana 
w oparciu o wyniki konkursu przeprowadzonego na podstawie następujących 
zasad: 
1) osoby, które uzyskały najwyższe średnie ocen po I i II roku studiów są 

całkowicie zwolnione z czesnego; 
2) osoby, które uzyskały drugie najwyższe średnie ocen po I i II roku studiów 

mają obniżone czesne o 50%; 



 

3) w przypadku, gdy kryteria określone w pkt 1 lub 2 spełnia więcej niż jedna 
osoba z danego roku studiów, Dziekan może określić dodatkowe kryterium 
obniżenia czesnego; 

4) obniżenie czesnego dotyczy tylko tego roku studiów, na którym zostało 
przyznane; 

5) decyzję o obniżeniu czesnego podejmuje Dziekan Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego lub Prodziekan ds. studenckich 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca; 

6) decyzja o obniżeniu czesnego w związku z uzyskaniem bardzo dobrych 
wyników w nauce, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt 5 niniejszego Regulaminu, 
zostanie doręczona droga pocztową. 

6. Dla studentów studiów II stopnia na kierunku administracja oraz na kierunku 
prawo finansowe i skarbowość corocznie organizowany jest konkurs o 
obniżenie czesnego w związku z uzyskaniem bardzo dobrych wyników w 
nauce. Aby student został zakwalifikowany do konkursu o obniżenie czesnego, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, musi spełnić następujące 
wymagania: 
1) ukończenie i udokumentowanie I roku studiów do 15 lipca, bez uzyskania 

oceny niedostatecznej; 
2) uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 4,00. 

7. Decyzja o obniżeniu czesnego, o którym mowa w ust. 6, zostanie wydana 
w oparciu o wyniki konkursu przeprowadzonego na podstawie następujących 
zasad: 
1) dwie osoby, które uzyskały  najwyższe średnie po I roku studiów są 

całkowicie zwolnione z czesnego; 
2) dwie osoby, które uzyskały następne w kolejności  najwyższe średnie ocen 

po I roku studiów mają obniżone czesne o 50%; 
3) w przypadku, gdy kryteria określone w pkt. 1 lub 2 spełniają więcej niż dwie 

osoby, Dziekan może określić dodatkowe kryterium obniżenia czesnego; 
4) obniżenie czesnego dotyczy tylko tego roku studiów, na który zostało 

przyznane; 
5) decyzję o obniżeniu czesnego podejmuje Dziekan Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego lub Prodziekan ds. studenckich 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca; 

6) decyzja o obniżeniu czesnego w związku z uzyskaniem bardzo dobrych 
wyników w nauce, o której mowa w § 6 ust. 7 pkt 5 niniejszego Regulaminu, 
zostanie doręczona droga pocztową. 

8. Student może ubiegać się o obniżenie czesnego w związku z wyjazdem na inną 
uczelnię w ramach programu LLP Erasmus, programu MOST lub umowy z 
uczelnią zagraniczną: 
1) w wysokości 50% czesnego – w przypadku wyjazdu trwającego 1 semestr; 
2) w wysokości 75% czesnego – w przypadku wyjazdu trwającego 2 semestry. 

9. Student może ubiegać się o obniżenie czesnego w przypadku wystąpienia 
zdarzenia losowego lub istotnego i udokumentowanego pogorszenia swojej 
sytuacji materialnej w trakcie trwania studiów. Student ubiegający się o 
obniżenie czesnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, musi spełnić 
następujące wymagania: 
1) ukończenie przynajmniej I roku studiów; 



 

2) złożenie podania na specjalnym formularzu, wraz z dokumentacją 
potwierdzającą znaczne pogorszenie sytuacji materialnej, w następujących 
terminach: 
a) do 31 sierpnia – na kolejny rok akademicki, 
b) do 15 grudnia – w danym roku akademickim. 

10. Decyzja o obniżeniu czesnego, o którym mowa w ust. 9, zostanie wydana 
w oparciu o następujące zasady: 
1) podanie opiniowane jest pisemnie przez właściwy organ Samorządu 

Studentów w terminie 14 dni od dnia, w którym zwrócono się do tego organu 
o zaopiniowanie wniosku studenta. W przypadku nieprzedstawienia opinii w 
tym terminie Dziekan lub Prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozstrzyga sprawę 
samodzielnie.  

2) decyzję w przedmiocie obniżenia czesnego podejmuje Dziekan lub 
Prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego; 

3) obniżenie czesnego dotyczy tylko tego roku studiów, na którym zostało 
przyznane. 

     11. Obniżenia czesnego liczone są od jednorazowej opłaty za studia, niezależnie 
od wybranego przez studenta wariantu płatności studiów. 
      12. Student będący pracownikiem lub dzieckiem pracownika Uniwersytetu 
Warszawskiego może ubiegać się o obniżenie czesnego na podstawie odrębnych         
przepisów. 
 

§ 7 
 

1. Czesne i opłata za powtarzanie etapu studiów mogą być wniesione 
jednorazowo lub w ratach, w zależności od deklaracji studenta, w terminach 
określonych 
w kalendarzu opłat. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może wystąpić do 
Dziekana 
o rozłożenie płatności w inny, niż określony w kalendarzu opłat, sposób. 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem bezpośrednie zastosowanie 
maja przepisy Uchwały Nr 507 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (tekst jednolity: Monitor 
UW z 2015 r. poz. 218).    

 
 


