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Zarządzenie Rektora  

z dnia 20 maja 2022r. 

w sprawie  
„wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów i słuchaczy studiów 

podyplomowych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023” 

 

1. Podstawą niniejszego zarządzenia są : 

1) Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018r. z późniejszymi 

zmianami; 

2) Statut WSIZ z dnia 23 sierpnia 2019r. ; 

3) Regulamin studiów z dnia 26 kwietnia 2019r. (w brzmieniu uwzględniającym 

uchwałę Senatu nr 03 z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 01 z 

dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie Nowego Regulaminu studiów); 

4) Regulamin studiów podyplomowych z dnia 23 kwietnia 2020r; 

2. Studentów rozpoczynających studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w 

Roku Akademickim 2022/2023 obowiązują opłaty za usługi edukacyjne w wysokości 

określonej w załączniku nr.1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Wysokość opłat za studia (czesne) dla studentów studiów niestacjonarnych i 

podyplomowych w roku 2022/2023 została zmieniona ze względu na drastyczny wzrost 

kosztów prowadzenia Uczelni.  

4. Jednocześnie opłaty na studiach prowadzonych online, wynikają ze specyfiki trybu 

studiów i konieczności zapewnienia studentom zaplecza technologicznego( w postaci 

platformy edukacyjno-testowej oraz autorskich materiałów edukacyjnych), które to 

opisane zostało w umowie o warunkach studiowania online. Zestawienie tych opłat 

zawiera tabela stanowiąca załącznik nr.2 do niniejszego Zarządzenia. 

5. W przypadku wystąpienia sytuacji wymuszającej zmianę trybu pracy Uczelni tj. w 

okresie pandemii, Rektor może podjąć decyzję o okresowym obniżeniu wysokości opłat 

obowiązujących studentów uczących się w trybie online do wysokości opłat 

obowiązujących na studiach niestacjonarnych (zgodnie z załącznikiem nr.1). 

6. Czesne wpłacane przez studenta pokrywa koszt wszystkich zajęć edukacyjnych 

należących do ramowego programu studiów, realizowanych w trakcie ścieżki studiów 

oraz zaliczeń w sesji podstawowej (w terminach T0 i T1). 

7. Zaliczenia i egzaminy w terminach poprawkowych i terminach indywidualnych 

podlegają dodatkowym opłatom, zgodnie z załącznikiem nr.1 lub załącznikiem nr.2 do 

niniejszego zarządzenia.  

8. Pierwsza rata czesnego jak również opłata rekrutacyjna nie będą zwracane osobie, która 

nie podjęła studiów lub w październiku 2022r. złożyła pisemną rezygnację z dalszej 

nauki w WSIZ. 

9. Słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających naukę w roku akademickim 

2022/2023 obowiązują opłaty wg. Tabeli stanowiącej załącznik nr.3 do niniejszego 

Zarządzenia.  

10. Stawki opłat za usługi edukacyjne mogą ulec zmianie w trakcie cyklu trwania studiów, 

nie więcej niż o wskaźnik inflacji. 

11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

REKTOR 

 

 

Prof., Dr inż., dr n.f. Piotr Marecki 

 

Bielsko-Biała, dnia 20 maja 2022r. 
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Załącznik nr.1 

Tabela opłat dla studentów studiów inżynierskich niestacjonarnych rozpoczynających studia 

w Roku Akademickim 2022/2023 

 
Tabela 1 Opłaty podstawowe 

L.p Rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

1 Opłata rekrutacyjna ( w tym: czesne za październik 2022, 

opłata rekrutacyjna i opłata za legitymację 22zł) 

650 zł+80 zł  

2 Rata czesnego na studiach niestacjonarnych (obowiązuje w 

m-cach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, 

lipiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień)  

650 zł/m-c 

3 Rata czesnego w miesiącach letnich: lipiec i sierpień 350zł/m-c 

4 Powtarzanie semestru zimowego 3250zł 

5 Powtarzanie semestru letniego 3950zł 

6 Powtarzanie modułu edukacyjnego (40h) (maksymalnie 

dwa na semestr) 

90zł*liczba ECTS 

7 Zaliczenie poprawkowe (w terminie T2) 45zł*liczba ECTS 

8 Zajęcia dodatkowe poza programem studiów (40h/semestr) 150zł/m-c 

9 Urlop krótkoterminowy (na wniosek studenta, na okres 1 

semestru) 

375zł/m-c 

10 Urlop średnioterminowy (na wniosek studenta, na okres 6-

12 m-cy) 

250zł/m-c 

11 Urlop długoterminowy (na wniosek studenta, powyżej 12 

m-cy) 

150 zł/m-c 

12 Urlop zdrowotny  bezpłatny 

13 Przedłużenie semestru dyplomowego (indywidualny termin 

złożenia pracy dyplomowej) 

650 zł/m-c 

14 Weryfikacja przedmiotów/modułów przy wznowieniu 

studiów (1 ECTS) 

3,50 zł 

15 Ułożenie indywidualnego planu zajęć 150 zł 

 

 

 
Tabela 2 Opłaty dodatkowe 

L.p Rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

1 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej  22 zł 

2 Wydanie duplikatu legitymacji 33 zł 

3 Wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów 80 zł 

4 Wydanie duplikatu suplementu do dyplomu 60 zł 

5 Wydanie odpisu w języku angielskim dyplomu ukończenia 

studiów i suplementu do dyplomu (innych niż wydane na 

podstawie Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce” art. 77 ust. 2) 

250zł 

6 Wyciąg z ocen uzyskanych na studiach 40 zł 
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Załącznik nr.2 

Tabela opłat dla studentów studiów inżynierskich online rozpoczynających studia w Roku 

Akademickim 2022/2023 

 
Tabela 3 Opłaty podstawowe 

L.p Rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

1 Opłata rekrutacyjna(w tym pierwsze czesne, opłata 

rekrutacyjna i opłata za legitymację 22zł) 

700 zł +80zł 

2 Rata czesnego na studiach niestacjonarnych (obowiązuje w 

m-cach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec,  

wrzesień, październik, listopad, grudzień)  

700 zł/m-c 

3 Rata czesnego w miesiącach letnich: lipiec i sierpień 350 zł/m-c 

4 Powtarzanie semestru zimowego 3500zł 

5 Powtarzanie semestru letniego 4200zł 

6 Powtarzanie modułu edukacyjnego (40h) (maksymalnie 

dwa na semestr) 

150zł*liczba 

ECTS 

7 Zaliczenie poprawkowe (w terminie T2) 50zł*liczba ECTS 

7 Zajęcia dodatkowe poza programem studiów (40h/semestr) 150zł/m-c 

8 Urlop krótkoterminowy (na wniosek studenta, na okres 1 

semestru) 

375zł/m-c 

9 Urlop średnioterminowy (na wniosek studenta, na okres 6-

12 m-cy) 

250zł/m-c 

10 Urlop długoterminowy (na wniosek studenta, powyżej 12 

m-cy) 

150 zł/m-c 

11 Urlop zdrowotny  bezpłatny 

12 Przedłużenie semestru dyplomowego (indywidualny termin 

złożenia pracy dyplomowej) 

700 zł/m-c 

13 Weryfikacja przedmiotów/modułów przy wznowieniu 

studiów (1 ECTS) 

3.5 zł 

14 Ułożenie indywidualnego planu zajęć 150 zł 

 

 

 
Tabela 4 Opłaty dodatkowe 

L.p Rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

1 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej  22 zł 

2 Wydanie duplikatu legitymacji 33 zł 

3 Wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów 80 zł 

4 Wydanie duplikatu suplementu do dyplomu 60 zł 

5 Wydanie odpisu w języku angielskim dyplomu ukończenia 

studiów i suplementu do dyplomu (innych niż wydane na 

podstawie Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce” art. 77 ust. 2) 

250zł 

6 Wyciąg z ocen uzyskanych na studiach 40 zł 

 

 

 

 



Zarządzenie Rektora – 2021/2022 

 

©Rektor, WSIZ, Bielsko-Biała, dnia 20 maja 2022r. Strona 4 

 

Załącznik nr.3 

Tabela opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych w Roku Akademickim 2022/2023 

 
Tabela 5 Opłaty podstawowe 

L.p Rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty 

1 Opłata rekrutacyjna 60 zł 

2 Czesne za m-c (zależy od ECTS)  Od 450 zł do 750 

zł 

3 Opłata za semestr studiów podyplomowych (15 ECTS) Od 1500 zł 

4 Zaliczenie poprawkowe (w terminie T2) 45zł*liczba ECTS 

5 Przedłużenie semestru (w zależności od liczby ECTS) Od 450zł/m-c 

 


