
UCHWAŁA NR CXII/1703/14
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej przez cudzoziemców za naukę w publicznych szkołach lub 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r., poz. 379), art. 12 pkt 7 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r., poz. 379), 
w związku z art. 94a ust. 3 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 4 i § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. 
w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów 
kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć 
wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 57 poz. 361), Rada Miasta 
Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłaty dla poszczególnych typów szkół i zawodów, wnoszonej przez pełnoletnich 
cudzoziemców za każdy rok nauki w publicznych szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miejską Kraków:

1) na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
2) w szkole policealnej,
3) w liceum dla dorosłych,
4) w szkole muzycznej,

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Ustalone w załączniku wysokości opłat za naukę obowiązywać będą z dniem 1 września 2014 r.

§ 2. 1. Opłaty, o których mowa w § 1, wnoszone są na rachunek bankowy szkoły za cały rok nauki, w terminie 
do dnia rozpoczęcia nauki z dopiskiem: opłata za naukę cudzoziemca.

2. Za okres nauki trwającej krócej niż rok szkolny opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do 
faktycznego czasu trwania nauki.

3. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec zrezygnował z nauki 
z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim, albo z innych, udokumentowanych, ważnych 
przyczyn losowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XLV/429/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty wnoszonej przez cudzoziemców za naukę w publicznych szkołach lub placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz Uchwała nr LXVIII/637/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 
29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/429/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej przez cudzoziemców za naukę w publicznych szkołach lub 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

 Przewodniczący Rady Miasta 
Krakowa

Bogusław Kośmider

Id: DCB5702C-5761-4B6B-96F4-C70184E356FF. Podpisany Strona 1



Załącznik  do Uchwały Nr CXII/1703/14

Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r.

1. Kursy kwalifikacyjne w szkołach i placówkach ogólnodostępnych

 Lp.  Zawód  Roczny
koszt nauki
w zawodzie

[PLN]
 1.  Technik organizacji reklamy  2.778
 2.  Technik żywienia i usług gastronomicznych  1.943
 3.  Technik usług fryzjerskich  2.229
 4.  Technik technologii odzieży  4.205
 5.  Technik procesów introligatorskich  4.050
 6.  Technik cyfrowych procesów graficznych  5.490
 7.  Monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych 

budownictwie
 2.700

 8.  Operator obrabiarek skrawających  3.300
 9.  Stolarz  4.000
 10.  Elektromechanik pojazdów samochodowych  1.952
 11.  Mechanik pojazdów samochodowych  1.833
 12.  Cukiernik  3.456
 13.  Introligator  5.302
 14.  Drukarz  5.566
 15.  Fotograf  5.042
 16.  Kaletnik  3.240
 17.  Pracownik pomocy hotelowej  3.482
 18.  Florysta  1.703

2. Kursy kwalifikacyjne w szkołach specjalnych

 Lp.  Zawód  Roczny
koszt nauki
w zawodzie

[PLN]
 1.  Technik usług kosmetycznych  4.800
 2.  Technik informatyk  4.320
 3.  Technik administracji  4.320
 4.  Technik renowacji elementów architektury  2.900
 5  Technik dietetyk  4.320
 6.  Florysta  3.252
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3. Szkoły policealne ogólnodostępne

 Lp.  Zawód  Roczny
koszt nauki
w zawodzie

[PLN]
 1.  Technik bezpieczeństwa i higieny pracy  3.423
 2.  Technik administracji  3.422
 3.  Technik informatyk  3.835
 4.  Technik geodeta  2.575
 5.  Technik pojazdów samochodowych  2.542
 6.  Technik wiertnik  2.416

4. Szkoły policealne specjalne

 Lp.  Zawód  Roczny
koszt nauki
w zawodzie

[PLN]
 1.  Technik administracji  14.732
 2.  Technik tyfloinformatyk  14.732
 3.  Technik realizacji dźwięku  14.732
 4.  Technik architektury krajobrazu  14.732
 5.  Florysta  14.732

5. Licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły muzyczne ogólnodostępne

 Lp.  Zawód  Roczny
koszt nauki
w zawodzie

[PLN]
 1.  Liceum ogólnokształcące dla dorosłych  1.188
 2.  Szkoła muzyczna  10.845
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