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ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 
z dnia 20.04.2015 

PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA 
W WARSZAWIE 

 
 
 
 

w sprawie: opłat za usługi edukacyjne obowiązujące w roku akademickim 2015/2016 dla 

studentów, którzy podpisali umowę o świadczenie usług edukacyjnych do 31 grudnia 2011 r.  

 
 
 
 

Działając na podstawie art. 99 ust. 4 w związku z art. 99 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 

23 maja 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 19 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie zarządzam, co 

następuje:   

 

 

 

§ 1 CZESNE 

 

1. Opłatę czesnego na poszczególnych kierunkach studiów można wnosid: 

a/ za rok akademicki (suma 10 rat miesięcznych), wpłaconych jednorazowo w terminie do 10 października 2015 roku; 

b/ w dwóch ratach semestralnych (po 5 rat miesięcznych), płatnych w terminach: do 10 października 2015 roku oraz do 10 marca 

2016 roku; 

c/ w 10 ratach miesięcznych płatnych do 10 dnia każdego miesiąca (od października 2015 roku do lipca 2016 roku włącznie). 

2. Studenci ostatniego semestru studiów zobowiązani są uregulowad całośd należnego czesnego za semestr przed złożeniem 

egzaminu dyplomowego. 

3. 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 października 2015 r. i do 10 marca 2016 r.; 

b/ za jeden rok - 5% zniżki przy wpłacie dokonanej jednorazowo w terminie do 10 października 2015 r. 

4. Bonifikaty nie stosuje się w przypadku wnoszenia obniżonego czesnego w związku z uczestnictwem w programach realizowanych 

przy udziale środków Unii Europejskiej. 

5. Dniem zapłaty czesnego jest dzieo wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie. 
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6. Wysokośd miesięcznej raty opłaty czesnego na poszczególnych kierunkach studiów wynosi: 

a/ dla kierunku Zarządzanie 

Forma studiów Rata miesięczna (zł)  

studia niestacjonarne  425,00 

b/ dla kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna 

Forma studiów Rata miesięczna (zł) 

studia stacjonarne 515,00 

studia niestacjonarne 415,00 

c/ dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

Forma studiów 
Rata miesięczna (zł)  

studia stacjonarne pierwszego stopnia 575,00 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 525,00 

studia niestacjonarne drugiego stopnia  605,00 

d/ dla kierunku Zdrowie Publiczne 

Forma studiów Rata miesięczna (zł)  

studia stacjonarne  475,00 

studia niestacjonarne  425,00 

e/ dla kierunku Ochrona Środowiska 

Forma studiów Rata miesięczna (zł)  

studia stacjonarne pierwszego stopnia 595,00 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 525,00 

studia niestacjonarne drugiego stopnia  605,00 

f/ dla kierunku Architektura i Urbanistyka/Architektura 

Forma studiów Rata miesięczna (zł)  

studia stacjonarne pierwszego stopnia 785,00 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 685,00 

studia niestacjonarne drugiego stopnia 765,00 

g/ dla kierunku Budownictwo 

Forma studiów Rata miesięczna (zł)  

studia stacjonarne  635,00 

studia niestacjonarne  585,00 

h/ dla kierunku Architektura Krajobrazu 

Forma studiów Rata miesięczna (zł)  

studia stacjonarne  685,00 

studia niestacjonarne  585,00 

i/ dla kierunku Architektura Wnętrz 

Forma studiów Rata miesięczna (zł)  

studia stacjonarne  1005,00 

studia niestacjonarne  925,00 

j/ dla kierunku Wzornictwo 

Forma studiów Rata miesięczna (zł)  

studia stacjonarne  835,00 

studia niestacjonarne  735,00 
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7. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, po uzyskaniu wszystkich egzaminów i zaliczeo 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 października 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. 

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

9. W przypadku opóźnienia wpłat czesnego, student płaci odsetki za każdy dzieo zwłoki w wysokości 0,065%, jednak nie więcej niż 
najwyższa dopuszczalna stopa odsetek, przewidziana w ustawie - Kodeks Cywilny. 

10.  Student może zostad skreślony z listy studentów z powodu braku opłat rat czesnego za dwa miesiące lub innych opłat w wysokości nie 
mniejszej niż dwie raty czesnego. 

11.  Studenci cudzoziemcy, opłatę czesnego uiszczają z góry za dwa miesiące nauki. 
 

 § 2 INNE OPŁATY  
 

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

2.  Opłata za powtórną realizację rygoru w ramach przedmiotu, wynikająca z niezdania egzaminu, braku zaliczenia 

wykładów lub dwiczeo audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych (z wyłączeniem przedmiotów w § 2 ust.. 4) wynosi: 

 
150,00 zł 

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

4.  

a/ 

Opłata za powtórną realizację rygoru w ramach przedmiotu (dwiczenia projektowe i laboratoryjne) z następujących 
przedmiotów:  
dla kierunku studiów: Architektura/Architektura i Urbanistyka (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/ Architektura i Urbanistyka (dla studiów drugiego stopnia): 
- rysunek i malarstwo  
- planowanie przestrzenne 2  
- 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, 4 – 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 
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d/ dla kierunku studiów: Architektura Wnętrz:   
- rysunek perspektywiczny 1, 2 
- podstawy projektowania 1, 2, 3 
- rysunek i malarstwo 1, 2, 3, 4 
- projektowanie architektoniczne 1, 2, 3 
- podstawy projektowania wnętrz  1, 2, 3, 4 
- podstawy projektowania mebla 1, 2, 3, 4 
- podstawy projektowania wystaw 1, 2 
- projektowanie mebla 
- projektowanie wnętrz 1, 2, 3 
- propedeutyka projektowania mebla 1, 2, 3 
- propedeutyka projektowania wnętrz 1, 2, 3 
- projektowanie graficzne 
- formy strukturalne 
- kompozycja brył i płaszczyzn 

 
390,00 zł 

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

 
390,00 zł 

f/ 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 
- pracownia projektowania społecznego 3, 4, 5, 6 
- projektowanie konstrukcyjne  5, 6, 7 
- projektowanie informacji  wizualnej 3, 4, 5, 6 
- projektowanie opakowao 5, 6 
- projektowanie reklamy 6, 7 

 
390,00 zł 

g/ dla kierunku studiów: Ochrona Środowiska: 
- biochemia - laboratorium  
- mikrobiologia - laboratorium  
- ekotoksykologia - laboratorium (studia drugiego stopnia)  

 
390,00 zł 

5.  Opłaty za:  

a/ niezłożenie w wymaganym terminie indeksu i karty okresowych osiągnięd studenta (ze wszystkimi wymaganymi 
wpisami) w Dziekanacie WSEiZ wynosi za każdy rozpoczęty tydzieo (licząc od dnia następnego po dniu uchybienia tego 
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 ukooczenia studiów wraz z dwoma odpisami 60,00 zł 

e/ wydanie duplikatu papierowej legitymacji studenckiej 7,50 zł 

f/ wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 17,00 

g/ wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 25,50 zł 

h/ wystawienie duplikatu indeksu  6,00 zł 

i/ wystawienie duplikatu dyplomu  90,00 zł 

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

k/ wystawienie zaświadczeo dla osób nie będących studentami (absolwent) 30,00 zł 

l/ opłata za każdorazowe sprawdzanie pracy dyplomowej w systemie atyplagiatowym 25,00 zł 

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

7.  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. 
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8.  Prowizja za transakcję kartą płatniczą/kredytową w siedzibie Uczelni pobierana jest w wysokości 0,6% od kwoty transakcji, jednak 
nie mniej niż 1 zł. 

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

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

11.  Zniżki w ramach różnych promocji dotyczących wpisowego lub w opłatach czesnego za semestr lub rok z góry, nie sumują się. Studenci 

mogą wybrad dla siebie najkorzystniejszą ofertę. 

12.  Wydanie dokumentów osobie skreślonej z listy studentów następuje po uregulowaniu przez nią wszystkich zobowiązao wobec Uczelni, 
w tym czesnego do dnia rozwiązania umowy i ewentualnych naliczonych odsetek do dnia zapłaty. 

 

§ 3 

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

zarządzeniach. 

§ 4 

1. Traci moc Zarządzenie Prezydenta nr 5/2014 z dnia 17.04.2014 r. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.04.2014 roku.  

 

 


