
 
 

 
 
  

 
ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 

z dnia 05.04.2018 r. 
PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA 

W WARSZAWIE 
 
 
 
 
 

w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach  
prowadzonych w języku polskim, w roku akademickim 2018/2019 

 
 

Działając  na  podstawie  art.  99  ust.  4  w  związku  z  art.  99  a  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  roku  –  Prawo  o 
szkolnictwie wyższym  (t.j.  Dz.  U. z  2017  roku,  poz. 2183)  w  związku  z  §  19  Statutu Wyższej  Szkoły  Ekologii 
i Zarządzania w Warszawie zarządzam, co następuje:   
 

§ 1 
 
Ustala się wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku 

polskim, dla obywateli Polski i cudzoziemców  studiujących na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich, w roku akademickim 2018/2019.   

Wysokość opłat stanowią załączniki: dla Wydziału Architektury załącznik nr 1, dla Wydziału Inżynierii 

i Zarządzania załącznik nr 2. 

 
§ 2 

 
 

Traci moc Zarządzenie Prezydenta nr 1/2017 z dnia 05.04.2017 r. 
 
 

§ 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.04.2018 r.  
 
 

 
Prezydent WSEiZ 

 
 

Prof. dr hab. inż. Jan Misiak 
 
  



 
 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Prezydenta WSEiZ nr 1/2018 z dnia 05.04.2018 

(dotyczy Wydziału Architektury) 

§ 1 CZESNE 
1. Opłatę czesnego na poszczególnych kierunkach studiów można wnosić: 

a/ za rok akademicki (suma 12 rat miesięcznych), wpłaconych jednorazowo w terminie do 10 września 2018 r.; 
b/ w dwóch ratach semestralnych (po 6 rat miesięcznych), płatnych w terminach: do 10 września 2018 r. 

oraz do 10 marca 2019 r.; 
c/ w 12 ratach miesięcznych płatnych do 10 dnia każdego miesiąca (od września 2018r. do sierpnia 2019 r.). 

2. W przypadku podpisywania umowy o warunkach odpłatności za studia, po rozpoczęciu roku akademickiego osoba 
przyjęta na studia zobowiązana jest wpłacić, najpóźniej w dniu podpisania umowy opłatę w wysokości stanowiącej 
liczbę rat, których terminy zapłacenia już upłynęły.  

3. W semestrze, w którym student zamierza zmienić kierunek lub formę studiów wnosi opłaty:  

- do końca miesiąca, w którym student otrzymał decyzję o zmianie (obowiązują go opłaty przewidziane dla kierunku 

lub formy studiów, z którego zrezygnował); 

- w kolejnych miesiącach student wnosi opłaty właściwe dla nowego kierunku lub formy studiów.  
4. Studenci ostatniego semestru studiów zobowiązani są uregulować całość należnego czesnego za semestr oraz innych 

należnych opłat przed złożeniem egzaminu dyplomowego. 
5. Bonifikata w przypadku płacenia czesnego z góry za rok lub semestr studiów wynosi odpowiednio: 

a/ za jeden semestr - 3 % zniżki przy wpłacie dokonanej jednorazowo w terminie do 10 września 2018 r. i do 10 marca 
2019 r.;  

b/ za jeden rok - 5% zniżki przy wpłacie dokonanej jednorazowo w terminie do 10 września 2018 r. 
6. Bonifikaty nie stosuje się w przypadku wnoszenia obniżonego czesnego ze względu na uczestnictwo  w projektach 

realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej. 
7. Dniem zapłaty czesnego jest dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie. 
8. Wysokość miesięcznej raty opłaty czesnego na poszczególnych kierunkach i formie studiów wynosi: 

Nazwa Kierunku Forma studiów 
Rata miesięczna 

(zł) 

Architektura 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 
(w dni powszednie oraz w systemie sobotnio-niedzielnym) 

660,00 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 
(w dni powszednie oraz w systemie sobotnio-niedzielnym, dla 
studentów, którzy podpisali umowę od roku akadem. 2018/2019) 

690,00 

studia stacjonarne drugiego stopnia (w dni powszednie oraz 
w systemie sobotnio-niedzielnym) 

690,00 

Architektura Krajobrazu, 

Budownictwo 

studia stacjonarne 540,00 

studia niestacjonarne 490,00 

 

 

Architektura Wnętrz 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 790,00

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 680,00

studia stacjonarne drugiego stopnia
(w dni powszednie oraz w systemie  

sobotnio-niedzielnym) 

 

790,00 

 

Wzornictwo 
studia stacjonarne 690,00

studia niestacjonarne 620,00



 
 

 

9. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, po uzyskaniu wszystkich egzaminów i zaliczeń 
w regulaminowym terminie, pobierana będzie opłata czesnego w wysokości jednej raty miesięcznej za każdy kolejny 
rozpoczęty miesiąc przedłużenia tego terminu, w wysokości obowiązującej w danym semestrze (po semestrze letnim 
od miesiąca listopada włącznie, natomiast po semestrze zimowym od miesiąca maja włącznie). Czesne będzie 
naliczane za każdy miesiąc do dnia złożenia pracy dyplomowej, w wysokości obowiązującej w danym roku 
akademickim lub obowiązującej na ostatnim roku studiów (określonej zarządzeniem obowiązującym w ostatnim roku 
prowadzenia studiów), jeżeli dany kierunek nie jest prowadzony. 

10. Wysokość czesnego za semestr lub rok realizowany w ramach drugiego kierunku studiów lub drugiej specjalności, 
a także według indywidualnej organizacji studiów „IOS”, jest ustalana indywidualnie decyzją Prezydenta WSEiZ.  

11. W przypadku opóźnienia w płatnościach, student płaci odsetki w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie 
przewidzianych w ustawie - Kodeks Cywilny. Odsetki w tej wysokości będą również naliczane od zaległości w postaci 
odsetek naliczonych do dnia wniesienia pozwu zgodnie z art. 482 § 2 ustawy Kodeks Cywilny. 

12. Student może zostać skreślony z listy studentów z powodu zwłoki w płatnościach lub naruszenia warunków Umowy 
o warunkach odpłatności za studia.  
 

§ 2 OPŁATA REKRUTACYJNA 

1.  Opłata rekrutacyjna dla wszystkich kierunków studiów, poziomów i form kształcenia wynosi: 160,00 zł

§ 3 WPISOWE

1.  Wpisowe w pełnej wysokości dla studiów pierwszego i drugiego stopnia (dla kandydatów spoza WSEiZ) na 
kierunkach: Architektura, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Budownictwo, Wzornictwo, wynosi: 490,00 zł 

a/ Wpisowe w przypadku podjęcia nauki na wyższym semestrze niż I (np. przeniesienia z innych uczelni) 
na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia) wynosi: 490,00 zł 

2.  Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie 
nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ 
opłata wynosi: 

400,00 zł 

§ 4 ZWOLNIENIA Z OPŁAT CZESNEGO I ZNIŻKI

1.  

 

Zwolnienie z opłaty czesnego: 
Laureaci olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym lub okręgowym, zwolnieni są z opłaty czesnego za sześć 
miesięcy. Zwolnienie dotyczy kandydatów zapisujących się na I sem. studiów pierwszego stopnia w roku akademickim  
2018/2019. 

2.  

 

Zniżka rodzinna: 
Dla kandydatów na studia blisko spokrewnionych ze studentami lub absolwentami WSEiZ (z wyłączeniem słuchaczy 
studiów podyplomowych) - współmałżonek, dzieci, rodzeństwo, którzy złożą dokumenty do końca lipca 2018 roku, 
przysługuje bonifikata w wysokości 50% opłaty wpisowego. 

3.  Zniżki oraz vouchery i kupony rabatowe w ramach różnych promocji (w tym dotyczących wpisowego lub w opłatach 
czesnego za semestr lub rok z góry), nie sumują się. Studenci mogą wybrać dla siebie najkorzystniejszą ofertę.  

4.  Studentowi, który wyjeżdża na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+, przysługuje zniżka w opłatach czesnego 
w WSEiZ. Zniżka określona jest w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów i praktyk 
w ramach programu Erasmus+ 

§ 5 INNE OPŁATY

1.  Opłata za urlop dziekański 
Opłatę wnosi się najpóźniej w dniu otrzymania zgody i dotyczy studentów, którzy podpisali umowę od roku 
akademickiego 2016/2017 

400,00 zł

2.  Opłata za realizację jednego rygoru w ramach przedmiotu, wynikającego z różnic programowych  150,00 zł

3.  Opłata za powtórną realizację rygoru w ramach przedmiotu, wynikająca z niezdania egzaminu, braku 
zaliczenia wykładów lub ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych (z wyłączeniem 
przedmiotów w § 5 ust. 6) 

150,00 zł 

4.  Opłata za powtórną realizację przedmiotu: Wychowanie Fizyczne 250,00 zł



 
 

5.  Opłata za powtórną realizację szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę od roku akadem. 
2015/2016 

150,00 zł

6.  

 

a/ 

Opłata za powtórną realizację rygoru w ramach przedmiotu (ćwiczenia projektowe i laboratoryjne) 
z następujących przedmiotów:  
 
dla kierunku studiów Architektura (dla studiów pierwszego stopnia): 
- rysunek i malarstwo 1, 2, 3 
- podstawy projektowania architektonicznego 1, 2 
- projektowanie architektoniczne 1, 2 
- projektowanie urbanistyczne i ruralistyka  
- praca przejściowa 1, 2, 3 
- projektowanie architektoniczne wspomagane komputerem – modernizacja obiektów architektonicznych  
- projektowanie architektoniczne wspomagane komputerem – zabudowa mieszkaniowa  
- projektowanie architektoniczne – miejsce pracy  
- projektowanie architektoniczne – budynki użyteczności publicznej  
- projektowanie urbanistyczne – rewitalizacja zespołu urbanistycznego  
- projektowanie urbanistyczne – zespół mieszkaniowo – usługowy  
- projektowanie urbanistyczne wspomagane komputerem – plan miejscowy  
- projektowanie urbanistyczne wspomagane komputerem – struktura miasta (suikzp)  

390,00 zł 

b/ dla kierunku studiów Architektura (dla studiów drugiego stopnia):
- rysunek i malarstwo  
- planowanie przestrzenne  
- studia i plany zagospodarowania przestrzennego  
- projektowanie architektoniczne – obiekty użyteczności publicznej o złożonej funkcji  
- projektowanie architektoniczne – modernizacja obiektów architektonicznych  
- projektowanie architektoniczne – obiekty wielkogabarytowe o dużych rozpiętościach konstrukcji  
- projektowanie urbanistyczne – zagospodarowanie miejskich terenów nadrzecznych  
- projektowanie urbanistyczne – przekształcanie miejskich terenów produkcyjnych  
- projektowanie urbanistyczne – polityka przestrzenna gminy podmiejskiej projekt (suikzp)  
- projektowanie wnętrz 1,  
- projektowanie krajobrazu 1, 
- projektowanie scenograficzne 1, 2, 3 – architektura wystaw targowych, -architektura imprez 

artystycznych (sztuki), architektura imprez estradowo – telewizyjnych, architektura EXPO 

390,00 zł 

c/ dla kierunku studiów  Architektura Krajobrazu:
- rysunek odręczny i rzeźba 1, 2, 3 
- propedeutyka zawodu i podstawy projektowania  
- teoria i zasady projektowania  
- projektowanie zintegrowane 1, 2 
- urządzanie obiektów architektury krajobrazu 1, 2 
- pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu 2, 3 
- projektowanie i urządzanie obszarów chronionych  
- projektowanie obszarów wypoczynkowych  
- projekt obieralny  
- rekreacja na obszarze chronionym 
- projektowanie obiektów wypoczynkowych  
- tereny otwarte w planowaniu przestrzennym 

390,00 zł

d/ dla kierunku studiów Architektura Wnętrz (studia pierwszego stopnia) 
- podstawy projektowania 1, 2, 3 
- rysunek i malarstwo 1, 2, 3, 4 
- projektowanie architektoniczne 1, 2, 3 
- podstawy projektowania wnętrz  1, 2, 3, 
- podstawy projektowania mebla 1, 2, 3,  
- podstawy projektowania wystaw 1, 2 
- projektowanie mebla 
- projektowanie wnętrz 1, 2, 3 
- propedeutyka projektowania mebla 1, 2,  
- propedeutyka projektowania wnętrz 1, 2, 3 
- projektowanie graficzne 
- kompozycja brył i płaszczyzn 

390,00 zł



 
 

e/ dla kierunku studiów Architektura Wnętrz (studia drugiego stopnia) 
- rysunek i malarstwo lub rzeźba 
- grafika prezentacyjna 
- nowe media w architekturze – ćwiczenia laboratoryjne 
- komunikacja wizualna- ćwiczenia projektowe 
- projektowanie architektury wnętrz 1,2,3 - ćwiczenia projektowe 
- mebel we wnętrzu architektonicznym - ćwiczenia projektowe 
- projektowanie architektury wnętrz – 3- wspomagane komputerem  
- architektura wystaw artystycznych 
- scenografia audycji telewizyjnych i imprez komercyjnych 
- scenografia widowisk scenicznych i artystycznych 
- architektura wystaw targowych 
- projektowanie wnętrz miejskich 
- projektowanie wnętrz w kontekście kulturowym 
- projektowanie wnętrz otwartych 
- projektowanie zieleni we wnętrzach 

 

390,00 zł
 

f / dla kierunku studiów Budownictwo: 
- konstrukcje metalowe 1, 2, 3 – ćwiczenia projektowe 
- konstrukcje drewniane 1 – ćwiczenia projektowe 
- konstrukcje betonowe 1, 2, 3 – ćwiczenia projektowe 
- materiały budowlane 1, 2 – ćwiczenia laboratoryjne  
- praca przejściowa 
- mechanika gruntów i fundamentowanie 1, 2 – ćwiczenia laboratoryjne i projektowe 
- budownictwo komunikacyjne 1, 2 
- technologia  i organizacja budowy 1– ćwiczenia projektowe 

390,00 zł 

g/ dla kierunku studiów Wzornictwo: 
- rysunek i malarstwo 1, 3, 5, 6 
- podstawy projektowania 1, 2 
- podstawy projektowania graficznego 1, 2  
- modelowanie 1, 2 
- rysunek techniczny  1, 2 
- rzeźba 2, 4, 5, 6 
- rysunek prezentacyjny 3, 4 
- pracownia projektowania wyrobów konsumpcyjnych 4, 5, 6, 7 
- pracownia projektowania społecznego 3,4, 5, 6 
- projektowanie konstrukcyjne  5, 6,  
- projektowanie informacji  wizualnej, 3,4, 5, 6 
- projektowanie opakowań 5, 6 
- projektowanie reklamy 6, 7 

390,00 zł
  

7.  Opłaty za: 

a/ niezłożenie w wymaganym terminie karty egzaminacyjnej (ze wszystkimi wymaganymi wpisami) w 
Dziekanacie WSEiZ wynosi za każdy rozpoczęty tydzień (licząc od dnia następnego po dniu uchybienia 
terminu) 

50,00 zł 

b/ wydanie opisu przebiegu studiów    90,00 zł

c/ wydanie opisu przebiegu studiów w tłumaczeniu na język angielski 150,00 zł

d/ wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 60,00 zł

e/ wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (opłata uiszczana przed odbiorem legitymacji) 17,00 zł

f/ wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 25,50 zł

g/ wystawienie duplikatu indeksu  6,00 zł

h/ wystawienie duplikatu dyplomu  90,00 zł

i/ wystawienie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40,00 zł

j/ wystawienie zaświadczeń dla osób niebędących studentami 30,00 zł



 
 

k/ opłata za każdorazowe sprawdzenie pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym 25,00 zł

l/ opłata archiwizacyjna dla studentów kończących studia złożeniem pracy dyplomowej
(opłatę wnosi się najpóźniej w dniu złożenia pracy dyplomowej) 

50,00 zł

ł/ opłata archiwizacyjna dla osób skreślonych z listy studentów
(opłatę wnosi się najpóźniej siedem dni od daty doręczenia decyzji o skreśleniu z listy studentów) 

100,00 zł

8.  Opłata związana z procedurą przeniesienia studenta na inną uczelnię za zgodą Dziekana Wydziału wynosi: 900,00 zł

9. Koszty związane z przesłaniem pocztą, odpowiedzi na podanie studenta lub dokumentów (wynikających z toku studiów), 

na wniosek studenta/absolwenta, pokrywa student/absolwent - przesyłka za pobraniem. 

10. Prowizja za transakcję kartą płatniczą/kredytową w siedzibie Uczelni pobierana jest w wysokości 0,6% od kwoty transakcji, 

jednak nie mniej niż 1 zł. 

11. Opłaty za przetrzymywanie książek wypożyczonych z Biblioteki WSEiZ, określone są w Regulaminie Biblioteki.

12. Studentowi, który nie ma uregulowanych na bieżąco płatności wobec Uczelni nie będą wydawane zaświadczenia.

13. Wydanie dokumentów osobie skreślonej z listy studentów następuje po uregulowaniu przez nią wszystkich zobowiązań 

wobec Uczelni, w tym czesnego do dnia rozwiązania umowy i ewentualnych naliczonych odsetek do dnia zapłaty. 

 

§ 6 

Regulacje dotyczące opłat na studiach współfinasowanych przez Unię Europejską (w ramach projektów POKL) zawarte są 

w odrębnych zarządzeniach. 

  



 
 

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Prezydenta WSEiZ nr 1/2018 z dnia 05.04.2018 

(dotyczy Wydziału Inżynierii i Zarządzania) 

§ 1 CZESNE 
1. Opłatę czesnego na poszczególnych kierunkach studiów można wnosić: 

a/ za rok akademicki (suma 12 rat miesięcznych), wpłaconych jednorazowo w terminie do 10 września 2018 r.; 
b/ w dwóch ratach semestralnych (po 6 rat miesięcznych), płatnych w terminach: do 10 września 2018 r. 

oraz do 10 marca 2019 r.; 
c/ w 12 ratach miesięcznych płatnych do 10 dnia każdego miesiąca (od września 2018 r. do sierpnia 2019 r.). 

2. W przypadku podpisywania umowy o warunkach odpłatności za studia, po rozpoczęciu roku akademickiego os oba 
przyjęta na studia zobowiązana jest wpłacić, najpóźniej w dniu podpisania umowy opłatę w wysokości stanowiącej 
liczbę rat, których terminy zapłacenia już upłynęły.  

3. W semestrze, w którym student zamierza zmienić kierunek lub formę studiów wnosi opłaty:  

- do końca miesiąca, w którym student otrzymał decyzję o zmianie (obowiązują go opłaty przewidziane dla kierunku 

lub formy studiów, z którego zrezygnował); 

- w kolejnych miesiącach student wnosi opłaty właściwe dla nowego kierunku lub formy studiów.  
4. Studenci ostatniego semestru studiów zobowiązani są uregulować całość należnego czesnego za semestr oraz innych 

należnych opłat przed złożeniem egzaminu dyplomowego. 
5. Bonifikata w przypadku płacenia czesnego z góry za rok lub semestr studiów wynosi odpowiednio: 

a/ za jeden semestr - 3 % zniżki przy wpłacie dokonanej jednorazowo w terminie do 10 września 2018 r. i do 10 
marca 2019 r.;  

b/ za jeden rok - 5% zniżki przy wpłacie dokonanej jednorazowo w terminie do 10 września 2018 r. 
6. Bonifikaty nie stosuje się w przypadku wnoszenia obniżonego czesnego ze względu na uczestnictwo  w projektach 

realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej. 
7. Dniem zapłaty czesnego jest dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Ekologii 

i Zarządzania w Warszawie. 
8. Wysokość miesięcznej raty opłaty czesnego na poszczególnych kierunkach i formie studiów wynosi: 

 
 

Nazwa Kierunku 

 

Forma studiów 
Rata miesięczna (zł) 

 

 

Zarządzanie, Zdrowie Publiczne 

studia stacjonarne 390,00

studia niestacjonarne  350,00

studia niestacjonarne (dla studentów, którzy 

podpisali umowę od roku akadem. 2018/2019) 
370,00 

 
Mechanika i Budowa Maszyn 

Ochrona Środowiska, 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 460,00

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 430,00

studia stacjonarne/niestacjonarne 

drugiego stopnia 
490,00 

9. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, po uzyskaniu wszystkich egzaminów i zaliczeń 
w regulaminowym terminie, pobierana będzie opłata czesnego w wysokości jednej raty miesięcznej za każdy kolejny 
rozpoczęty miesiąc przedłużenia tego terminu, w wysokości obowiązującej w danym semestrze (po semestrze letnim 
od miesiąca listopada włącznie, natomiast po semestrze zimowym od miesiąca maja włącznie). Czesne będzie 
naliczane za każdy miesiąc do dnia złożenia pracy dyplomowej, w wysokości obowiązującej w danym roku 
akademickim lub obowiązującej na ostatnim roku studiów (określonej zarządzeniem obowiązującym w ostatnim roku 
prowadzenia studiów), jeżeli dany kierunek nie jest prowadzony. 

10. Wysokość czesnego za semestr lub rok realizowany w ramach drugiego kierunku studiów lub drugiej specjalności, 
a także według indywidualnej organizacji studiów „IOS”, jest ustalana indywidualnie decyzją Prezydenta WSEiZ.  



 
 

11. W przypadku opóźnienia w płatnościach, student płaci odsetki w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie 
przewidzianych w ustawie - Kodeks Cywilny. Odsetki w tej wysokości będą również naliczane od zaległości w postaci 
odsetek naliczonych do dnia wniesienia pozwu zgodnie z art. 482 § 2 ustawy Kodeks Cywilny. 

12. Student może zostać skreślony z listy studentów z powodu zwłoki w płatnościach lub naruszenia warunków Umowy 
o warunkach odpłatności za studia. 

§ 2 OPŁATA REKRUTACYJNA 

1. Opłata rekrutacyjna dla wszystkich kierunków studiów, poziomów i form kształcenia wynosi: 160,00 zł

§ 3 WPISOWE

1. Wpisowe w pełnej wysokości dla studiów pierwszego i drugiego stopnia (dla kandydatów spoza WSEiZ) na 
kierunkach: Ochrona Środowiska, Zdrowie Publiczne, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, 
Mechanika i Budowa Maszyn wynosi:  

190,00 zł 

a/ Wpisowe w przypadku podjęcia nauki na wyższym semestrze niż I (np. przeniesienia z innych uczelni) wynosi: 190,00 zł 
2. Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie 

nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ 
opłata wynosi: 

400,00 zł 

§ 4 ZWOLNIENIA Z OPŁAT CZESNEGO I ZNIŻKI

1. 

 

Zwolnienie z opłaty czesnego:
Laureaci olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym lub okręgowym, zwolnieni są z opłaty czesnego za sześć miesięcy. 
Zwolnienie dotyczy kandydatów zapisujących się na I sem. studiów pierwszego stopnia w roku akademickim  2018/2019. 

2. Zniżka rodzinna: 
Dla kandydatów na studia blisko spokrewnionych ze studentami lub absolwentami WSEiZ (z wyłączeniem słuchaczy studiów 
podyplomowych) - współmałżonek, dzieci, rodzeństwo, którzy złożą dokumenty do końca lipca 2018 roku, przysługuje 
bonifikata w wysokości 50% opłaty wpisowego. 

3. Zniżki oraz vouchery i kupony rabatowe w ramach różnych promocji (w tym dotyczących wpisowego lub w opłatach 
czesnego za semestr lub rok z góry), nie sumują się. Studenci mogą wybrać dla siebie najkorzystniejszą ofertę.  

4. Studentowi, który wyjeżdża na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+, przysługuje zniżka w opłatach czesnego w 
WSEiZ. Zniżka określona jest w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów i praktyk w 
ramach programu Erasmus+ 

§ 5 INNE OPŁATY

1. Opłata za urlop dziekański 
Opłatę wnosi się najpóźniej w dniu otrzymania zgody i dotyczy studentów, którzy podpisali umowę od roku 
akademickiego 2016/2017 

400,00 zł

2. Opłata za realizację jednego rygoru w ramach przedmiotu, wynikającego z różnic programowych wynosi: 100,00 zł

3. Opłata za powtórną realizację rygoru w ramach przedmiotu, wynikająca z niezdania egzaminu, braku zaliczenia 
wykładów lub ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych (z wyłączeniem przedmiotów w § 5 ust. 
6) wynosi: 

150,00 zł 

4. Opłata za powtórną realizację przedmiotu: Wychowanie Fizyczne 250,00 zł

5. Opłata za powtórną realizację szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę od roku akadem. 
2015/2016 

150,00 zł

6. 

 

a/ 

Opłata za powtórną realizację rygoru w ramach przedmiotu (ćwiczenia laboratoryjne) z następujących 
przedmiotów:  
dla kierunku studiów Ochrona Środowiska: 
- biochemia - laboratorium  
- mikrobiologia - laboratorium  
- ekotoksykologia - laboratorium (studia drugiego stopnia) 

 
390,00zł 

b/ dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  
- procesy produkcyjne- laboratorium 

390,00 zł 

c/ dla kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn
- materiałoznawstwo – II – laboratorium 
- diagnostyka samochodów - II -  laboratorium 

390,00 zł
 
 



 
 

 

7.  Opłaty za: 

a/ niezłożenie w wymaganym terminie karty egzaminacyjnej (ze wszystkimi wymaganymi wpisami) w Dziekanacie 
WSEiZ wynosi za każdy rozpoczęty tydzień (licząc od dnia następnego po dniu uchybienia terminu):  50,00 zł 

b/ wydanie opisu przebiegu studiów    90,00 zł

c/ wydanie opisu przebiegu studiów w tłumaczeniu na język angielski 150,00 zł

d/ wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 60,00 zł

e/ wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (opłata uiszczana przed odbiorem legitymacji) 17,00 zł

f/ wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 25,50 zł

g/ wystawienie duplikatu indeksu  6,00 zł

h/ wystawienie duplikatu dyplomu  90,00 zł

i/ wystawienie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40,00 zł

j/ wystawienie zaświadczeń dla osób niebędących studentami 30,00 zł

k/ opłata za każdorazowe sprawdzenie pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym 25,00 zł

l/ opłata archiwizacyjna dla studentów kończących studia złożeniem pracy dyplomowej
(opłatę wnosi się najpóźniej w dniu złożenia pracy dyplomowej) 

50,00 zł

ł/ opłata archiwizacyjna dla osób skreślonych z listy studentów
(opłatę wnosi się najpóźniej siedem dni od daty doręczenia decyzji o skreśleniu z listy studentów) 

100,00 zł

8. Koszty związane z przesłaniem pocztą, odpowiedzi na podanie studenta lub dokumentów (wynikających z toku studiów), 

na wniosek studenta/absolwenta, pokrywa student/absolwent - przesyłka za pobraniem. 

9. Prowizja za transakcję kartą płatniczą/kredytową w siedzibie Uczelni pobierana jest w wysokości 0,6% od kwoty transakcji, 

jednak nie mniej niż 1 zł. 

10. Opłaty za przetrzymywanie książek wypożyczonych z Biblioteki WSEiZ, określone są w Regulaminie Biblioteki. 

11. Studentowi, który nie ma uregulowanych na bieżąco płatności wobec Uczelni nie będą wydawane zaświadczenia.

12. Wydanie dokumentów osobie skreślonej z listy studentów następuje po uregulowaniu przez nią wszystkich zobowiązań wobec 

Uczelni, w tym czesnego do dnia rozwiązania umowy i ewentualnych naliczonych odsetek do dnia zapłaty. 

§ 6 

Regulacje dotyczące opłat na studiach współfinasowanych przez Unię Europejską (w ramach projektów POKL) zawarte są 

w odrębnych zarządzeniach. 

 

 

 

 

- serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów  - laboratorium 


