
Uchwała Rady Wykonawczej

Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

zdnia 1 grudnia ża2ar.

Resolution oJ'the Executive Council of'łhe Olsztl,n {,Iniversil.v in Olszryn.ftoxt 0] Decentber 2020

w sprawie oplat za naukę i innych opłat dla studentów rozpoczynających naukę w
semestrze letnim w roku akatlemick im }OżOtżfli2l

regarding the,fbes applicalsle lł łhe ,głuderlł,s _{rtlłt łhe u,inter selnesłr acurletlic year 2a20,'202 l

Dzińając na podstawie § 14 ust. 3 pld 10 Statutu Uczelni u§talam ponizsze zasady odpłatności za usługi
edukacyjne:

Aclillg on the basi,g of § I3.3 poillt I0 oJ'the Słatałe of (Iłłillersity, htitiorufee,s.for 5tudies ure oł.tleret{ ąs
.follows:

§1

Studia pierwszego §topnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim
STACJONARNE - obywatele UE, posiadacze Karty Polaka
Tuition Jłe Jilr,{iłlłłine aft{ł pilrt-tirrle stutlies B,Ą 

^ŁĄ) 
in Palish ELI ciłizęns anłł holcłers of'the

Pdish {,|ard

kierunck studiów
Field af stwly

ilość rat lntłnter uf
in,stallrne nt.s),

rok studiów (year of'
study)

oplata
ro§zna

7'ttitionJbe
(per yeał)

opłata
§€me§tralna

Tuition fee
(pe,

semester}

l0 rat
w r0ku

Tuition.fee
in ]0

installments

Licencjat
{Bacltełor)

Kosmetologia

{rokiIyear 4 8S0 
"t

2 55a zł 53ł ń
iI rok l Ilyear 5 l00ź ż7aa ń 56a ń

III rok i III year 5 500 zł 29a0 ń 6aa ń

Wychowałrie
fizyczne

lrokiIyear 44aOń 2350 ń 490 ń
II rok / lI year 47aa ń 2 5aa zŁ 5żł ń

III rok l III year 5 100 zł 27aa ń 560 ń

Studiu jednoliłe
mag*terskłe

Fizjoterapia

Irokl Iyear 600ań 3150ń 650 ń
II rok lllyear 64aań 335ań 69a ń

III rok l III year 64aań 335ań 69a ń
IV rok l IV year 6 600 zł 3450ń 7rcń
Vrok lY year 660łń 3450ń 7rcń

{^§



§tudia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim
§TACJONARN§ - studęnci spoza UE
Tuition.{ee for full-time and part-time studies (including mobile studies) (BAĄ4A) in Polish * students

Jł*m ouxide the ŁIE

kierunek studiów
FieId af study

ilość rat (ruułzer cf iłł,sttlllments)|
rok studiów (},eelr of shłdy)

opłata roczna

Tuitionfee (per
yg§4
EURa

oplata
semestralna

Tuitionfee (per
semester)
§{lRt)

Licencjat
(Bachełar}

Wychowanie
ftzyczne
Plq,sical
edzłcatiłłłł

Zniżka za opłatę roczną za I rok
sfudiów wpłaconą da I5.a2.202I*l
Discountfor the annual mifionfee

for tke first year paid by 1 5.02. 202I *
1100 €

I, II, II1 roL* I,11, l11year 1200 € 650 €

Fizjoter*pia
jednolite

rnagisterskie
Plrysiothercłpy

{j yłar}

Zniżka za opłatę roczfią za I rak
sfurliów wplaconą łJa t5.0ż.20ż1*l
Discountfor the annual tuitionfee

for theJirstyear paid by l5.02.2021*

1250 €

I, lI, III rokl l_ II, I1I year t350 € 700 €

Kosmetologia
{'ostnettllog3,

Zniżka za opłatę roczną za I rok
sfudiów wpłaconą da 15.a2.2ażl*l
Discoułtt for the annual tuition fee

for thetirst year paiłI by 15.02.2021*

1250 €

i, lI, III rok/ I, iI, I1I year 1350€ 700 €

Na łvszystkich kierunkach opłata administracyjna wynosi 150 EUR
For all thefields af study the administrationfee is B0 EUR

7Ą§
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kierunek *tudiórr
Field of study

oplata roczna
Tuitionfee
(per year)

cplata semestralna
Tuition fee (per semester)

Masters F izj oterapia j ednolite
młgisterskie
Physiotherapy (5 year) 4000€ 2 100€

§tudia jednolite magisterskie w języku angielskim STACJONARNE - obywatele UE i
studęnci spoza U§
Tuitirłnfee,farfulł-time andparrfime studies (BAń/IA) inEnglish- citizensfrłm outside the EU**

Na wszystkich kierunkach opłata administracyjna wynosi 150 EUR
Frłr ull the.fields Ę-sttłdy,the udłłlinistrałbn.fee is I50 E(IR

Językowy kurs przygotowawczy
Lan glła ge pr ep ar at ()Ą, c 01ł,s e

Opłata administracyjna na językorvy kurs przygotowawczy 80 EUR
The adłninistratianfłe is 8a EUR

§2

W szczególnych przypadkach i na uzasadniony wniosek Rektor moze ustalic indywidualną zniżkę w opłatach
In special case.s ctncl at a juslified request, the Recior ma).,set ąn indil,idual discount iłłfee.s.

§3

l. Forrny i terminy płatności rat czesnego:

The frłrms ctnd tleadlines tlf payment:

l oPlata jednorazowa {roczn*} w §emestrze letnim/ ołrc-lime.fee (per yeał) iłl spring iutake
nie pózniej niz da 15 lutegol/łrł/ ó_1, t 5'h ,,f Fehructry

. apłata semestralna (w semestrze letnim} ,' the seme,słer.fee (in ,spring iłłtake)
- piernsza ftta za seme§tr (letni} nie późnie_i niz do dnia 15 lLrtego
łhe firsł insłalIment Jcł, the -,;slring ser??€ster shouId be paitt hy } Sth cłf lłebrutlry
- druga reta za semestr (zimowy) nie pozniej niz do dłria 15 września
the secłlłtd instalkłłenł.fbr łłłe .{al! semester shoultl he paid by I5th of Septernber

. op}ata nriesięczna {l$rat) 'mrnthły"fee {l0 installments)

Language fięzvk) EURo
{'łłlish (polski) Zniżka za opłatę rsczną za I r*k

studiów wpłaconą do IS.Bż.żOIL*/
Discountfor the annuul tuitionfee

for the Jirst year paid by
1 5.02.202 1*

l 750€

1 900€

,?+I \
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- w I roku studiow pier-wsza rata za sęmestr letni nie pózniej niZ do dnia 15 lutego. Każda następna rata
płatna nie późliq niz do dnia 15 kazdego miesiąca.
łbeJir.tt in,stallmentJbł lhe *,iłzler seme,yłer should be paid Ę,, l5e o/ I,'ebruary, Every nerł installmenl
shtnrltt be. pctid by the lSth da1, rlf ełłch month.
- od Il roku studiór,ł pierw-sza t&ta za semestr zimawy rrie poźniej niz do dnia 1 5 stycznia. Kaźda ilastępna

- raia płal&a nie p<lzniej łriż do dnia 15 kżdego nriesiąca,
the.firsł insłalłmentfor the wiłtłer semester should hł pttid hy I5i' of ,Ianuary. El,ery łlext ittsląllmenl shcłtłid
be paict by the lSth clay of each mrnth.

2, Brak w terminie wpłaty rocznej lub semestralnej skutkuje rozliczaniem opłat w systemie 10 rat miesięcznych.
No anlrual.fbe pclłnentv,ithin łhe period oł, ,remester ł,esułts iu settlemełń pąmełtts in the system of l0 monł}łl1,
iłstąllłnenł.s.

3 Za ńedotrzymanie termirrórł, uiszczęnia opłat podanl,ch i.vyzej w §3 student na cbowiązek zapłaty odseteĘ
zgodnie z przepisami Kodęksu Cyrłilnego
In łhe el;eń o{ łhe.failure to łneet deatlline.s .fot, the paymenł oJ' tuition .fees, łhe studenł is requirecl lo pay of
the v,ith interest, pursaunt trł the prol,isicłls of łhe Ciyil Ccxle.

4. Student powtarzający semęstr/rok studiów wnosi opłatv czesnego we ivłaścirł.ej uchwalę odpowiedniej w
danym roku akademickim
a) Student (studiow w języku polskinr) powlarzający przedmioty (wpis warunkowy) wnosi olatę w

wysokoŚci 400.00 zł zakażdy powtarzany przedmiot, Student powtarzający ostatni sęmestr w zakesie
wy{ącznie seminaritlm dyplomowego ą,nosi oplatę semestralną czesnego obnizoną o połowę.

b) Student {studiórł rv język* angielskim) powtarzającv przedmioty {wpis rł,arunkowy) wnosi opłatę w
w'ysokoŚci 200 EUR zakażdy powtarzany przednriot Student powtarzający ostatni semestf w zakręsie
wryłącznie seminarium dyplomowego wnosi opłatę semestralną czesnego obnizoną o połowę.

The studeltt repeating a ,o,rę5lę7/year oJthe shłdies is ohligetl to pay the tuiticnJee determined in propet.
mąłwgełiletl! ctppropriale in a given acadełnic year.

a) The .sludęłtl {słuĘitg iłr l}oliń lałłgtruge) repetllitlg coltr,\,e,J (contlitiołttłl enrolment) is obliged tu pay
100 PL}ł.for eaclł łłłtłrse lłłiłłg łepłałe§- ń słłtłełłł relłeatiłtg łhe la.l, sept::,11rrr cłł$ ił term.s of a senłiłtcł.
is ohliged to puv hall' of the ,semester ł,uiłion fee.

b) 7he ,sttłtlent (.stucll,iłtg in English langłage) repeating courses konditional ełrolmenł) i,s obligełl to pay
200 EUR.for each crlttł'.se being relleated.. A słuc{ent repeating lhe lclsł .gełne,słer onły iłł łerm,s of a seminar
is ohliged lo pay, ha{f'of tłłe semester fiiłioru.fee.

Studeilt, który wznawia studia na ostattrinr semestrze i w trakcie dotychczasowych studiow zaliczył wszystkie
Przedmioty objęte planem studiów z wyjątkiem seminarium dyplomowego wnosi pełne wpisowe oraz opłatę
semestralną czesnego obnizoną o połowę,
The słudenł who applies.for ł,eadłni.s.sion to łhe last semesler and hąs obtctinetl ą cretlit.for all cowses except
fał' łhe diplonła sęłaiłcłł shołild pa.y,lhe regisłrałitłłl.fłe ttnłl ha{f of łhe ar]rorłłfl of łhe słmestel. ltłiłiou.fee .

Wszyscy kandydaci (takze obcokajowcy), ktorzy na podstawie Regulaminu studiow Olsłyńskiej Szkoły
Wyzszej przenoszą się z innych uczelni przed złożeniem podania do Dziekana muszą dokonac opłaty
administracyjnej w wysokości 350 zł / 85 Euro
Atl cłilidatęs (ąs well ąs _foreigners.1 y,ho ołl the brłsis o! the Snłdies Regulułirn of the Olsztyłt {JltiversiĘ rłt
tlrc condłłiłLłls ałń modę o{ ltauslerriłtg frołn r.łt}ter łłivcrsities hefore submittiug their applicatiołts to the
B*glł słząl| tłake *ł łłdmiłłistrctlirĘ p.ł},łąIeilt ilt tlłe ąmrnłłlr 0f 350 PLN 8J 

'aiR
}Vszyscy kandydaci {takze obcokrajowcy). lrlórzy na podstawie Regulaminu studiów Olsźyńskiej Szloły
Wyzszej, ubiegają się o przeniesienie zajęc i lł.pisanie tla senestr wyzszy rriż pierrł-szy, przed złozęniem
Podania do Dziekana muszą dokcnać opłaty administracyjnej w wysokości 350 zł / 85 Euro.
All cgłńdąłes (łłs lłell as foreigłlers) who ołl ilłę bcłsis tlf the Słudies Regalałiołt af the Olsztln (Inil,ersiłll,
a'hł,l cłpplies .far trłł.łferriłłg dl coftrses au<l ełł,ł,llliłlg in a higher ,g€ł??ester thcłn the .firsł ,seme,ster, before

6.

7.

ń^
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submiltiłlg łheir ttppłicaliołls ttl lhe Deałl ,shąll make ąn cldłtiłti,strative paj:nłenł iłł the amount of 350 PLN .l

85 EUR
8. Jęzoli na lJazęlni studiują osoby spokrewnione: rodzeństwo, małzeństwo, rodzice, dzieci, to kudej z tych

ońb na czas równoległych studiów kwotę opłaty rocznej obniża się o 59/o. Obnizenie czesnego następuje od
miesiąca ńłżenia wni*sku przez studenta.

}f ar ffłe {*łitersił_l,stłłĄviłę tłtose relared fu: J,ibliii7s, marrictge, p{łreilts, cfłildren, ił is each persołfor the

durąłiclłt of parallel słtńies łhe {rmount of the anmłal .fee is reduced by 5%. Loweriłlg tlłition lakes place frrlm
the month of submission af the applicettion by the smdełłt.

9. Opłaiy dodatkowe {the edditicnal.fees):

1
Za wydanie legitymacj i studenckiej

Issuing a shtdełi identily card ż2,0a ń

ż,
Za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej

Isatiłtg ct du1łlicate qf c srudenł identiĄ,cclrd
33,aaź

J-
Za rv_vdanie duplikaru dyplomu ukończenia studiów
Ls,ruiłtg a duplicate of u g7aduation diploma

20,0CI zł

4.
Zawydanie duplikatu suplementu do dyplomu studiów
Lssuiug a duplicate of a tran,script of record,s łtl gradualiołt diplorua

2a,00 ń

5.
Zawydanie odpisu dyplomu wtfumaczeniu na język obcy
lsrłling a cłp_v af a gracluałian dipluna iłł ł_foreigłt lcngjtclge

żO,ao ń

6.
Za rłydanie odpizu suplemenfu do dyplonru rv-_ thtmaczeniu na język obcy
Issłin51 a copy of u lranscripl of records to łliploma in a.foreig;łt lcmguage

ża,00

7

Za uwierzytelnięnię dokumentów nviązanych z przebiegiem lub

ukończeniem studiow, przenaczonych do obrotu prawnego za granicą
Frł,ąulhełłticatirn af doctlłtetfts reląted tQ il2e coul",\e cł,cclm1łlełicn of
słurlics, iłłtełńł:d_frłr legal łrutstlctirn-s ł,itlł_{rłł^łigtł cowtries

ż6,aa zŁ

8.
Za wydanie zaświadczenia
Ls,tt tiłtg a ce rlificate

5,00 zN

9,
Za wydanie zaświadczenia w języku angielskim
Issuitlg tt ceł,li.ficute fu Lnglish 20,00 zł

ts.
Opłata za róźni§e pr§gramowe
Fee for program difference s

300,00 zł

11
Opłata zaróżnicę programowe na studiach w języku angielskim
Fee.for prop7anl di.fferences,for stadies in English lcutgtłage

200 EUR

l3,

Wyznaczetrie indywidualnego terminu egzatrrinu dyplomowego
organizowanęgo na u.niosek studenta

Derernlinaliołt rl_f the date of the individuąl _fiłnl excłn organized ał the

request of łhe snłdent

100,00 zł

13,
Wydanie indywiduatnej opinii o studencie
Isxłing persona| opinion about the §hrdełń

ża0,0a ń

14.

Opłata ze rDz?attze&ie podaria o ucĘlenie decyzji o skreśleniu z listy
sfudentórv

The.fee.fbr proce,s.sing applicctlions.for ąrurulment of the deci.sk.lłt to deli.sl.

słudenls

50,00 zł

15.
Opłata reaktywacyjna po skreśleniu z listy studentów
Reactivation tee afłer delełion frłm student list 35a,Oa ń

16,

Odbiór dotrimęntórv aplikacyjnych po okresie 2 lar od ukończeaia studiów
lub skreślenia z listy studentów
Receipt o;f the applicałion clocumełtts after a 1łeriod af 2 years fi,olłt
5;ł,aduałitłlt or delełion.{tom. lhe list of studenls

l3o,łł ń

17. Ryczałtowe koszty lvezw&nia do zaplaty 10,00 zł

'-?t i
ęń./\



The costs callfoł payment

t8.
Dodatkow,a *płata za studiowanie na kolejnej specjalności

Adtliłiłł*f fe ł f*r satĄ,ing cłl .crłłlłlłęł spełł:f$

l/3 czesnego rv

semestrze

realizorvania
specjainości

l l3 ttliti*łt ptr
śeftester

specializations
implementatkln

19.
Dodatkowa opłata za drugi kierunek kształcenia

Additional.fee.for the secotld course of educatiotl

l/2 czesrrego wg

starvck dla drugiego
kienrnku

I,'2 oJ'nńion lbes
according fu rhe

rał.es for thc other
direction

30-
Wysl4anie dokumentorv aplikacyinych za granicę kurięrem

Isstlittg upplicdriorł doalments ąttd send hy łrnlrier abroad
30,00 EUR

żI.
ąłatu za rł,ydanie zaświadczenia w języku polskim wraz z wysłaniem

dokumentu Pocztą Polską

Lssuittg a cerłificate in Poli.sh culcl send hy past

ż5,aa ń

Opł"t, * *_vaanie zaświadczenia w- języku angielskim wrazz wysłaniem

dokumęntu Pocaą Polską

lssuing a certificate fu Englisll cxtd send by past
50,§0 zł

ll, opłaty za studia rralezy rł,nosic na indyrł,idualne konto otrzymane wrazz decyzją o przyjęciu na studia. Do

czasu otrzymania konta indl.widualrrego wpłaty dokonyrvac na korrto podane ponizej, 1fr tytule Przelewu nalezY

wpisac sltoje irrrię i rrazwisko. nurrrer alburrru oraz numer PESEL
Att łhe ./be.s .shoułt] be paitl lo the in<]il,itfuu{ halk at:Cołlłlt cts.signecf receis;erl łogether tt'itll the decisiołt łłłt

tulłui.ssiołt łtł sttdies. If the fituclent doe.s łtot hm,e hi.s inLlil,iduąl bąnk accounł, s,:he sholtld make the PaYnlełi ło

łhe .folloł,,iłlg bąnk ctcctlułtt. The trąnsfer litle shąll he lhe sluc]ent',s .fir,sl name ąłtd la.st nqme, his regisłer młmber

ąnłl PESEL {Poli.gh Ręsidełi ldenłificalion Number).

Accgunt Ort-ner's Adress:
Olsztyńska Szkoła Wyzsza
Ul, Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn/Poland

Accourrt Owner's Bank Adress:
Bank Gospodarś wa Krąjo\\ ęgo

Swift Code- GOSKPLPW
A1. Jerozolimskie 7" 00-955 Warszawa

OpłaĘ w EfrRO / Far payment in EURO:
46 l l3ł 1 189 0*ż5 0t6} 5ó20 0004

opłaty za studia w języku polskim w PLN / For payment in Polish study in PLN:
7] l 130 l l89 0025 0161 5ó20 0003
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