
Kształcenie osób nie będących obywatelami polskimi. 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z  dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)- art. 165, 

Rozporządzenie MKiDN z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru 

(Dz.U. 2019 poz. 607) § 4 pkt. 1 

Zarządzeniem nr 6/2020 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 lutego 2020 r.             

w sprawie wysokości opłat korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych 

przez osoby niebędące obywatelami polskimi. 

 

1. Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych szkołach 

artystycznych korzystają: 

1) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 
Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) -strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także 
członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu; 

2) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji; 
3) osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
4) osoby posiadające ważną Kartę Polaka; 
5) osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych; 
6) osoby, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin; 
7) osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany; 
8) osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, 

oraz członkowie ich rodzin; 
9) osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej, oraz członkowie ich rodzin; 
10) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
11) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 
12) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt 

czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 
lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622); 

13) osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej, oraz członkowie             
ich rodzin; 

14) osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę 
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Za członków rodzin osób, o których mowa wyżej 
1) pkt 1 -uważa się osoby, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.            

o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 



terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków                                   
ich rodzin(Dz.U. z 2019 r. poz. 293); 

2) pkt 6, 8, 9 i 13 -uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób niepozostające              
w związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu, a w przypadku małoletnich osób,               
o których mowa w pkt 6 i 9, także ich wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią 
odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi  zwane dalej „cudzoziemcem” niewymienione 
powyżej mogą korzystać z nauki w publicznych szkołach artystycznych prowadzonych             
przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                             
na warunkach odpłatności. 
Opłata za każdy rok nauki w szkole muzycznej I stopnia w wysokości stanowiącej  
– równowartość 3.000  euro.  

3. Za pierwszy rok nauki opłatę,  o której mowa w ust 2, podwyższa się o równowartość                     
200 euro. 

4. Równowartość w złotych opłat, o których mowa w pkt 2 i 3, ustala się według średniego 
kursu waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu 
poprzedzającym dzień wniesienia opłaty 

5. W przypadku przyjęcia do szkoły artystycznej w trakcie trwania roku szkolnego opłatę 
wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostającego do zakończenia zajęć 
dydaktycznych w danym roku szkolnym, z zaokrągleniem do pełnego miesiąca. 

6. Opłaty, o których mowa w pkt. 2 i 3 są wnoszone za cały rok szkolny albo okres nauki 
trwający krócej niż rok szkolny, w terminie do dnia rozpoczęcia nauki. 

7. Opłata jest wnoszona na rachunek bankowy szkoły wskazany przez dyrektora szkoły                     
i stanowi dochód budżetu państwa. 

8. Opłata za rok szkolny lub okres nauki krótszy niż rok szkolny nie podlega zwrotowi jeżeli 
cudzoziemiec został skreślony z listy uczniów albo zrezygnował z nauki, chyba                                   
że rezygnacja nastąpiła z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem 
lekarskim lub z innych przyczyn losowych. 

 
 


