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ZARZĄDZENIE nr 42/20/21 

Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2021 r. 

 
Order no. 42/20/21   of the Rector of University of Business in Wroclaw from 27.05.2021 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opłat za naukę i innych opłat dla studentów 
rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 

regarding the fees applicable to the students of University of Business in Wroclaw  
who begin their studies from the academic year 2021/2022 

 

Działając na podstawie § 23 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 
U. 2018 poz.1668) oraz § 15 Statutu Uczelni ustalam poniższe zasady odpłatności za usługi edukacyjne:  

Acting on the basis of § 23 of Act on Higher Education (Journal of Laws 2018 item 1668) dated on 20 
July 2018 and § 15 of the Statute of University, tuition fees for studies are ordered as follows: 

 

§3 pkt.1 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Formy i terminy płatności rat czesnego: 
The forms and deadlines of payment 
 

opłata jednorazowa (roczna) w semestrze zimowym/ one-time fee (per year) in fall intake 
- nie później do 30 września 
paid by 30th of September 

opłata jednorazowa (roczna) w semestrze letnim/ one-time fee (per year) in spring intake 
- nie później do końca lutego 
paid by the end of February 

opłata semestralna (w semestrze zimowym)/ the semester fee (in fall intake) 
- pierwsza rata za semestr (zimowy) nie później niż do dnia 30 września 

    the first installment for the fall semester should be paid by 30th of September 
- druga rata za semestr (letni) nie później niż do dnia 30 stycznia  
the second installment for the spring semester should be paid by 30th of January 

opłata semestralna (w semestrze letnim)/ the semester fee (in spring intake) 
- pierwsza rata za semestr (letni) nie później niż do końca lutego 

    the first installment for the spring semester should be paid by the end of February 
- druga rata za semestr (zimowy) nie później niż do dnia 30 września  
the second installment for the fall semester should be paid by 30th of September 

Opłata miesięczna (10 rat, 12 rat) / monthly fee (10 installments, 12 installments) 
- pierwsza rata za semestr zimowy nie później niż do dnia 30 września. Każda następna rata płatna 
nie później niż do dnia 30 każdego miesiąca. 
The first installment for the fall semester should be paid by 30th of September. Every next 
installment should be paid by the 30th day of each month. 
- pierwsza rata za semestr letni nie później niż do końca lutego. Każda następna rata płatna nie 
później niż do dnia 30 każdego miesiąca. 
The first installment for the spring semester should be paid by the end of February. Every next 
installment should be paid by the 30th day of each month. 
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RATA 
 installment 

TERMINY    
PŁATNOŚCI  

(semestr zimowy) 
Term of payment (fall 

intake)  

TERMINY    
PŁATNOŚCI  

(semester letni) 
Term of payment 
(spring intake) 

I 30-09-2021 28-02-2022 

II 30-10-2021 30-03-2022 

III 30-11-2021 30-04-2022 

IV 30-12-2021 30-05-2022 

V 30-01-2022 30-06-2022 

VI 30-02-2022 30-07-2022 

VII 30-03-2022 30-08-2022 

VIII 30-04-2022 30-09-2022 

IX 30-05-2022 30-10-2022 

X 30-06-2022 30-11-2022 

XI 30-07-2022 30-12-2022 

XII 30-08-2022 30-01-2023 
 

 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania 27.05.2021 r. przez Rektora Wyższej Szkoły Handlowej 
we Wrocławiu prof. WSH dr Romana Fulneczek.  

 


