
ZARZĄDZENIE NR 8/05/2017  

KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ 

W WARSZAWIE 

z dnia 30.05.2017 r. 

 

w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego w roku akademickim 2017/2018                

dla studentów z grup do numeru 44 włącznie 

 

 

Studentów z grup studenckich 35 i 36 (rekrutacja do: jesień 2012 i wiosna 2013) obowiązują wysokości 

czesnego ustalone Zarządzeniami Kanclerza nr 5/05/2012, 6/05/2012, 7/05/2012 i 8/05/2012 z dnia 

30.05.2012 r. Opłaty te są obowiązujące do ukończenia studiów w planowanym terminie. 

 

Studentów z grup studenckich 37 i 38 (rekrutacja do: jesień 2013 i wiosna 2014) obowiązują wysokości 

czesnego ustalone Zarządzeniami Kanclerza nr 4/03/2013, 5/03/2013, 6/03/2013 i 7/03/2013 z dnia 

28.03.2013 r. Opłaty te są obowiązujące do ukończenia studiów w planowanym terminie. 

 

Studentów z grup studenckich 39 i 40 (rekrutacja do: jesień 2014 i wiosna 2015) obowiązują wysokości 

czesnego ustalone Zarządzeniami Kanclerza nr 3/05/2014, 4/05/2014, 5/05/2014, 6/05/2014, 7/05/2014, 

8/05/2014, 9/05/2014 z dnia 16.05.2014 oraz Zarządzenie Kanclerza nr 1/10/2014 z dnia 20.10.2014 r. 

Opłaty te są obowiązujące do ukończenia studiów w planowanym terminie. 

 

Studentów z grup studenckich 41 i 42 (rekrutacja do: jesień 2015 i wiosna 2016) obowiązują wysokości 

czesnego ustalone Zarządzeniami Kanclerza nr 1/05/2015, 2/05/2015, 3/05/2015, 4/05/2015, 5/05/2015, 

6/05/2015, 7/05/2015 z dnia 04.05.2015 r.                                                                                                

Opłaty te są obowiązujące do ukończenia studiów w planowanym terminie. 
 

Studentów z grup studenckich 43 i 44 (rekrutacja do: jesień 2016 i wiosna 2017) obowiązują wysokości 

czesnego ustalone Zarządzeniami Kanclerza nr 1/04/2016, 2/04/2016, 3/04/2015, 4/04/2016, 5/04/2016, 

6/04/2016, 7/04/2016 z dnia 29.04.2016 r.                                                                                                

Opłaty te są obowiązujące do ukończenia studiów w planowanym terminie. 

 

Ustalona wysokość czesnego obowiązuje do ukończenia studiów w planowanym terminie, przy 

zachowaniu ich ciągłości. W przypadku przerwania studiów i ich wznowienia w oparciu o kolejną umowę 

o studiowaniu, o wysokości czesnego stanowić będzie treść załącznika kolejnej umowy. 

 

Wpłaty należy dokonać na indywidualne konta studenckie: 

dla płatności jednorazowej za semestr w terminie: do 20.09.2017 r. dla semestru zimowego  i do 20.02.2018 r. 

dla semestru letniego; 

dla płatności miesięcznej za semestr w terminach: 

do 20.09.2017 r., do 20.10.2017 r., do 20.11.2017 r., do 20.12.2017 r. i do 20.01.2018 r. dla semestru zimowego, 

do 20.02.2018 r., do 20.03.2018 r., do 20.04.2018 r., do 20.05.2018 r. i do 20.06.2018 r. dla semestru letniego. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Jeżeli w czasie trwania studiów decyzja w sprawie systemu dokonywania wpłat nie zostanie zmieniona, 

dokonany wybór będzie dotyczył kolejnych semestrów.  

2. W przypadku zmiany wariantu Studenci WSM w Warszawie winni złożyć w dziekanacie Uczelni do dnia 

15.09.2017 r. dla semestru zimowego oraz do 31.01.2018 r. dla semestru letniego, wniosek o przyznanie 

wariantu płatności ratalnej bądź rezygnację z płatności ratalnej. 

3. Opłaty czesnego dokonywane w niepełnej kwocie po wyznaczonym terminie do 20.09.2017 r. dla semestru 

zimowego i do 20.02.2018 r. dla semestru letniego będą traktowane jak deklaracja opłat ratalnych. 

4. Za datę płatności uważa się dzień wpływu na rachunek bankowy Uczelni lub dzień wpłaty do kasy Uczelni. 

5. Kartę zaliczeniowo-egzaminacyjna dla realizacji egzaminów i zaliczeń przed sesją (termin „zerowy”) można 

otrzymać wyłączenie po uregulowaniu pełnej kwoty czesnego. 

6. WPŁATY SĄ WYMAGANE NIEZALEŻNIE OD TRYBU UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI 

STYPENDIALNE. 


