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ZARZĄDZENIE nr 33/21/22 

Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 
w sprawie wprowadzenia harmonogramu opłat za naukę i innych opłat dla Słuchaczy 
Studiów Podyplomowych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022  

w semestrze letnim 

 

Na podstawie Art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 15 Statutu Uczelni ustalam poniższe 
zasady odpłatności za usługi edukacyjne: 
 

§ 1 
Ustala się wysokość opłat za studia podyplomowe oraz kursy dokształcające rozpoczynające 
się w roku akademickim 2021/2022 w semestrze letnim: 

 

Nazwa kierunku Edycja 

Wysokość czesnego w PLN 
(wg systemu płatności) 

rocznym   semestralnym 

dwa razy w 
semestrze* 

*za zgodą Dyrektora 
Studiów MBA i 
Podyplomowych 

BHP i Systemy 
Zarządzania 
Bezpieczeństwem 

VI 4 300 2365  1185 

Tester 
Oprogramowania 

II 5700 3 135 1570 

Cyberbezpieczeństwo 
w nowoczesnej firmie 

I 5200 2860 1430 

E-Marketing Tools & 
Solutions 

I 5700 3135 1570 

Projektowanie Wnętrz  II 4 500 2475 1240 

Zarządzanie Jakością w 
Branżą Automotive 

XI 5200 2860 1430 

Ofertowanie w 
Zamówieniach 
Publicznych 

I 4300 2365 1185 
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Grafika w Mediach 
Społecznościowych 

I 4800 2640 1320 

Modelowanie i Analiza 
Danych 

I 4800 2640 1320 

Manager Turystyki 
Edukacyjnej 

I 4400 2420 1210 

Projektant UX i UI II 4500 2475 1240 

E-Commerce w 
Praktyce 

I 5700 3135 1570 

 
§ 2 

Na wszystkich kierunkach opłata administracyjna wynosi 250 zł. Jest opłatą jednorazową, 
bezzwrotną i stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia.* 
 

§ 3 
1. Opłaty powinny być regulowane zgodnie z obowiązującym na dany rok akademicki 

harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia. 
2. W przypadku wniesienia opłaty po terminie wynikającym z harmonogramu, słuchacz 

obciążony zostanie odsetkami ustawowymi, liczonymi za każdy dzień zwłoki od zaległej 
kwoty. 

3. Ilość wpłat słuchacz deklaruje przy podpisaniu umowy o naukę na wybranym przez siebie 
kierunku studiów podyplomowych. 

4. Każda zmiana dotycząca wstępnych ustaleń spłaty czesnego powinna odbywać się na 
pisemny wniosek słuchacza i po otrzymaniu pisemnej akceptacji Rektora Uczelni. 

 
§ 4 

 Ustala się w semestrze letnim roku akademickiego następujące zniżki**: 
1. Dla wszystkich Absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, podejmujących 

naukę na studiach podyplomowych udzielany jest rabat w wysokości 5% oraz zwalnia się 
takiego kandydata z opłaty administracyjnej. 

2. Jeżeli na Uczelni studiują osoby spokrewnione: rodzeństwo, małżeństwo, rodzice, dzieci, 
to każdej z tych osób na czas równoległych studiów kwotę opłaty rocznej obniża się o 5%. 

3. Jeżeli na Uczelni studiują osoby z tej samej firmy, to każdej z tych osób na czas 
równoległych studiów kwotę opłaty rocznej obniża się o 5%. 

4. Jeżeli na Uczelni studiują pracownicy firmy, współtworzącej programy studiów 
podyplomowych oraz ich stali klienci, to każdej z tych osób na czas studiów kwotę opłaty 
rocznej obniża się o 5%. 

 
 
 
 

*Opłata administracyjna może ulec zmianie lub zostać zniesiona odrębnym Zarządzeniem Rektora dotyczącym 
promocji na rok akademicki 2021/2022. 

**Promocje i rabaty obowiązują na cały semestr letni 2021/2022. Ich zakres może ulec zmianie. Wszelkie zmiany 
wprowadzone zostaną odrębnym Zarządzeniem Rektora na rok akademicki 2021/2022. 
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§ 5 
1. Opłaty dodatkowe: 

Za wydanie zaświadczenia w języku angielskim 20,00 zł 

Wyznaczenie indywidualnego terminu egzaminu 
końcowego organizowanego na wniosek Słuchacza 

 
150,00 zł 

Odbiór dokumentów aplikacyjnych po okresie 2 lat od 
ukończenia studiów lub skreślenia z listy słuchaczy 150,00 zł 

Opłata za tłumaczenie świadectwa ukończenia 
studiów podyplomowych na język angielski 100,00 zł 

Ryczałtowe koszty wezwania do zapłaty 10,00 zł 

 

2. Opłaty za studia należy wnosić na konto Uczelni wskazane poniżej. W tytule przelewu należy 
wpisać swoje imię i nazwisko oraz nazwę kierunku i edycję studiów podyplomowych. 

 
Adres właściciela konta 
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 
ul. Ostrowskiego 22 
53-248 Wrocław/Poland  
 
Adres banku 
Bank Ochrony Środowiska 
Ul. Swobodna 1 
50-088 Wrocław/Poland 
 
Nr konta: 
PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001  

 
§ 6 

 
Traci moc Zarządzenie nr 47/20/21Rektora Wyższej Szkoła Handlowej we Wrocławiu z dnia 15 lipca 
2021. 

 
§ 7 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania 26.01.2022 r. przez Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu 
dr Romana Fulneczek, prof. WSH. 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu nr 33/21/22 z dnia 26.01.2022 r. 

 
 

HARMONOGRAM OPŁATY CZESNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022   
W SEMESTRZE LETNIM* 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do wiadomości: 

1. Rektor - Rector 

2. Prorektorzy - Vice-Rectors 

3. Dziekan - Dean 

4. Biuro Studiów MBA i Podyplomowych – Office of MBA and Postgraduate Programs 
5. Kwestura - Bursary 

6. Dział Marketingu - Marketing Department 

7. Dyrektor Studiów MBA i Podyplomowych - Director of MBA and Postgraduate Programs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Podane terminy przewidziane zostały dla naboru letniego w roku akademickim 2021/2022, w przypadku późniejszego 
uruchomienia się studiów, terminy zostaną odpowiednio przesunięte w odniesieniu do podstawowego terminu 

Opłata 
jednorazowa 

Termin opłaty 

I 
Najpóźniej do dnia uruchomienia pierwszych zajęć 

 

2 raty Termin opłaty 

I   Najpóźniej do dnia uruchomienia pierwszych zajęć  

II 30 czerwca 

  

4 raty Termin opłaty 

I Najpóźniej do dnia uruchomienia pierwszych zajęć  

II 31 maja 

III 31 sierpnia 

IV 30 listopada 


