
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 

WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI i UMIEJĘTNOŚCI W ŁODZI 

z dnia 29 maja 2015 r. 

w sprawie:  

Wprowadzenia nowego Regulaminu Opłat Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności 

w Łodzi 

 

zarządzam: 

Wprowadzenie jako obowiązujący od dnia 29 maja 2015 r. nowy Regulamin Opłat Wyższej 

Szkoły Informatyki I Umiejętności w Łodzi stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

Jednocześnie traci moc Zarządzenie Kanclerza Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi z dnia 

30 maja 2011 r.  

 

załączniki: 

1) Załącznik do Zarządzenia Kanclerza z dnia 29 maja 2015 roku :  

 

 

 

 

REGULAMIN OPŁAT WSIU 

 

 



 

§1 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, dalej zwana „WSIU”, na podstawie Statutu 

Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności z dnia [………...] pobiera opłaty za realizację 

programu studiów, opłaty dodatkowe za usługi nieobjęte podstawowym programem studiów 

oraz opłaty za inne świadczenia. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy rodzaj i zakres 

opłat wymienionych w ust. 1,a także tryb ich regulowania przez studentów oraz 

konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 

§2 

 

1. Przyjęcia na studia jest uwarunkowane: 

a) złożeniem przez kandydata na studia wymaganych dokumentów, 

b) wpłatą w momencie składania dokumentów jednorazowego wpisowego (w przypadku nie 

przyjęcia na studia w toku postępowania kwalifikacyjnego wpisowe ulega zwrotowi), 

c) wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, 

d) pozytywnym wynikiem rekrutacji. 

 

2. Kontynuowanie  studiów jest uwarunkowane  oprócz  spełnienia  warunków określonych w 

Regulaminie studiów także: 

a) uiszczeniem opłaty za naukę (czesnego), 

b) uiszczeniem opłat dodatkowych określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

3. Kanclerz Uczelni w drodze zarządzenia określa: 

a) wysokość wpisowego i opłaty rekrutacyjnej- przed rozpoczęciem rekrutacji, 

b) wysokość czesnego na dany rok akademicki przed jego rozpoczęciem, 

c) wysokość innych opłat wynikających z niniejszego Regulaminu Opłat - na dany semestr 

przed rozpoczęciem semestru. 

 

4. Treść zarządzeń Kanclerza Uczelni przesyłana będzie na adres bezpłatnej skrzynki poczty 

elektronicznej studenta, zamieszczonej na serwerach Uczelni, a dodatkowo podawana będzie 

do wiadomości studentów w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Dziekanatu Uczelni na 30 

dni przed datą rozpoczęcia ich obowiązywania. 

 

5. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia 

ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni. 

  



 

§3 

 

1.Opłaty czesnego za rok akademicki mogą być rozłożone na max.12 rat miesięcznych 

z wyjątkiem kierunków, dla których semestr zimowy jest ostatnim semestrem. W tym 

przypadku opłata czesnego za ostatni semestr może być rozłożona na max. 6 rat 

miesięcznych. Wpłata pierwszej raty czesnego dokonywana jest w październiku za wyjątkiem 

sytuacji, gdy cykl studiów rozpoczyna się od semestru letniego, wówczas pierwsza rata 

czesnego opłacana jest w marcu  

 

2. Złożenie pracy dyplomowej i przystąpienie do egzaminu dyplomowego wcześniej niż 

przewiduje Regulamin Egzaminu Dyplomowego nie zwalnia z dokonania należnych opłat. 

 

3. Złożenie pracy dyplomowej ( licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej) z wykorzystaniem 

wydłużonego terminu złożenia pracy , skutkuje naliczeniem czesnego w wysokości 75% 

miesięcznej raty. 

 

4. Złożenie pracy magisterskiej przez studentów ostatniego semestru studiów magisterskich 

kierunku Informatyka z wykorzystaniem wydłużonego terminu złożenia pracy, skutkuje 

naliczenie czesnego w wysokości 75% miesięcznej raty. 

 

5. Opłaty rat na wszystkich kierunkach dokonywane są do 10 dnia miesiąca każdego 

miesiąca. 

 

6. Opłata czesnego może być dokonana jednorazowo w terminie do 10 października. W 

przypadku dokonania jednorazowej opłaty czesnego na dany rok akademicki w terminie do 

10 października przysługuje w momencie wpłaty ulga w postaci 3% upustu od kwoty 

czesnego. 

 

7. W przypadku przyjęcia w poczet studentów WSIU z innej Uczelni wysokość wpisowego 

może być ustalone przez Kanclerza na innym poziomie niż obowiązujące. 

 

§4 

 

W przypadku opóźnienia Studenta w uiszczeniu czesnego lub innych opłat, Uczelnia ma 

prawo naliczyć odsetki umowne odsetki za opóźnienie, których wysokość w stosunku 

rocznym stanowi równowartość czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego 

Banku Polskiego. 

  



 

§5 

 

Warunkiem wydania karty egzaminacyjnej i dokonania rejestracji studenta na kolejny 

semestr, a także dopuszczenie do egzaminu dyplomowego jest oprócz spełnienia warunków 

wynikających z Regulaminu studiów, uregulowanie należności finansowych wobec Uczelni 

wynikających z powyższego Regulaminu. 

 

§6 

 

1. Studenci mogą ubiegać się o zniżki lub zwolnienia w opłatach czesnego. Prośby studentów 

w niniejszej sprawie muszą być złożone w formie pisemnej. 

 

2. Zniżki i zwolnienia w opłatach przyznawane są na okres maksymalnie jednego semestru. 

 

3. Warunkiem uzyskania zniżki lub zwolnienia jest terminowe, w ramach przewidzianego 

toku studiów, zaliczanie przez studenta kolejnego semestru studiów oraz brak jakichkolwiek 

zadłużeń wobec Uczelni. 

 

4. Pracownicy Uczelni, ich małżonkowie i dzieci korzystają z  50% zniżki w opłatach 

czesnego. 

 

5. Zniżki i zwolnienia zatwierdza Kanclerz Uczelni lub osoba przez niego upoważniona. 

 

§7 

 

Kanclerz Uczelni lub osoba upoważniona przez Kanclerza mogą podejmować odrębne 

decyzje w zakresie częściowego lub całkowitego zwolnienia w opłatach indywidualnego 

studenta lub grupy studentów. 

 

§8 

 

1. Płatności odbywają się na podstawie zwartej przez Studenta i Uczelnię Umowy  

o świadczenie usług dydaktycznych. 
 

2. W razie powstania sprzeczności miedzy treścią Umowy o świadczenie usług 

dydaktycznych a postanowieniami niniejszego Regulaminu, stosuje się postanowienia 

Umowy. 

 



3. Nie uczęszczanie na zajęcia nie zwalnia studentów z regulowania opłat. 

 

4. Wpłacane czesne podlega zwrotowi w przypadku: 

a) nie przyjęcia studenta na studia przez Uczelnie w toku postępowania rekrutacyjnego, 

b) nie wykonania Umowy, o której mowa w ust. 1, z powodu okoliczności, za które Uczelnia 

ponosi odpowiedzialność. 

 

5. W przypadku dwumiesięcznej zaległości studenta w opłatach czesnego Kwestor Uczelni 

może wystąpić wezwaniem do zapłaty lub zażądać wyjaśnień powodów opóźnienia. 

 

6. W przypadku, gdy zaległości studenta w opłatach wynoszą trzy miesiące Dziekan 

Wydziału na wniosek Kwestora WSIU ma możliwość skreślenia studenta z listy studentów. 

 

7. Skreślenie studenta z listy studentów nie zwalnia go z uregulowania powstałych zaległości 

w opłatach wraz z odsetkami umownymi naliczanymi od pierwszego dnia powstania 

zaległości. 

 

8. W przypadku nie uregulowania przez studenta powstałych zobowiązań, Uczelnia 

dochodzić będzie swoich należności na drodze sądowej lub w innych formach dozwolonych 

prawem. 

 

9. W razie skreślenia Studenta z listy Studentów w sytuacjach przewidzianych w § 3 ust. 9 

Umowy o świadczenie usług dydaktycznych, zwanej dalej „Umową”, rozwiązanie Umowy 

następuje z końcem miesiąca kalendarzowego, w dniu podpisania i ogłoszenia decyzji  

o skreśleniu przez właściwy organ Uczelni. W takim przypadku Student zobowiązany jest do 

zapłaty raty czesnego za miesiąc, w którym doszło do skreślenia go z listy studentów  

w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w tym miesiącu, jakie upłynęły od pierwszego 

dnia tego miesiąca do dnia skreślenia. Uiszczona przez Studenta opłata jednorazowa z tytułu 

czesnego podlega zwrotowi w części odpowiadającej niewykorzystanym zajęciom,  

z uwzględnieniem powyższych zapisów. 

 

10. W razie rezygnacji ze studiów Student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie Wydziału 

wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług dydaktycznych na piśmie pod rygorem 

nieważności. Rozwiązanie Umowy następuje z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym 

zostało złożone wypowiedzenie, w którym to dniu Uczelnia wyda, a właściwy organ Uczelni 

podpisze i ogłosi decyzję o skreśleniu. W takim przypadku Student zobowiązany jest do 

zapłaty raty czesnego za miesiąc, w którym doszło do skreślenia go z listy studentów  

w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w tym miesiącu, jakie upłynęły od pierwszego 

dnia tego miesiąca do dnia skreślenia. Uiszczona przez Studenta opłata jednorazowa z tytułu 

czesnego podlega zwrotowi w części odpowiadającej niewykorzystanym zajęciom,  

z uwzględnieniem powyższych zapisów. 

 

11. Kolejne kwoty wpłacane za naukę są zaliczane na poczet zaległych opłat, o ile takie 

istnieją. 

 

12. W przypadku zmiany trybu studiowania nie przewiduje się zwrotu różnicy czesnego, jeśli 

taka wystąpi. 

  



 

§9 

 

1. Uczelnia pobiera dodatkowe opłaty za: 

a) usługi dydaktyczne nieobjęte czesnym, 

b) wydanie zaświadczeń i innych dokumentów na zlecenie Studenta. 

 

§ 10 

 

1. Integralna cześć niniejszego Regulaminu stanowią: 

a) Załącznik nr 1, który określa opłaty; rekrutacyjna, wpisowe, czesne, 

b) Załącznik nr 2, Który określa opłaty za usługi dydaktyczne nie objęte czesnym, 

c) Załącznik nr 3, który określa opłaty za wydanie dokumentów na zadanie studenta, 

d) Załącznik nr 4, który określa opłaty zwiększone i zmniejszone z tytułu przysługujących ulg 

nie zawartych w niniejszym regulaminie. 

 

2. Treść załączników 1-4 na każdy rok akademicki będzie podawana w formie Zarządzenia. 

 

3. Treść załączników 1-4 na każdy rok akademicki będzie podawana w sposób, określony w  

§ 2 ust. 4 i przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego. 

 

4. W przypadku świadczeń nie objętych powyższym Regulaminem Kanclerz Uczelni ustali  

w formie zarządzenia odrębne warunki płatności. 

 

5. Płatności za świadczenie usług mieszkaniowych w Domach Studenta pobierane są na 

podstawie umowy cywilno prawnej, której podstawę stanowi Zarządzenie Kanclerza WSIU. 

 

6. Warunki płatności dotyczące uzupełnienia różnic  programowych ustala na wniosek 

Dziekana Kanclerz WSIU lub osoba przez niego upoważniona. 

Kanclerza. 

 

§ 11 

 

Niniejszy Regulamin opłat wchodzi w życie z dniem 29 maja 2015 roku. 

 

 

 


