
                                                  

Zarządzenie Nr 5 /2008 
 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

 

z dnia 2 czerwca 2008 roku 

 

w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009 

 

 

Na podstawie § 18  pkt 11  Statutu WSZŚ w Tucholi zarządzam co następuje:  

 

§ 1 

Zasady pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne są następujące: 

 

1.   Student obowiązany jest wnieść opłatę za usługi edukacyjne w następujących terminach : 

 

1) za semestr (opłata jednorazowa za cały semestr): 

-     zimowy – do 30 września 2008r. 

-     letni        – do 28  lutego 2009r.  

 

2) w systemie opłat miesięcznych (ratalnych) do 30 dnia (a w miesiącu lutym do 28 lub 29 

dnia)  miesiąca poprzedzającego miesiąc pobierania nauki ( np. opłatę za miesiąc 

październik należy wnieść do 30 września). 

 

2. Wyboru określonego systemu opłat ( semestralny, miesięczny ) student dokonuje  na początku 

każdego semestru. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, informuje pisemnie o tym 

fakcie dziekana wydziału przed rozpoczęciem roku akademickiego zgodnie z załącznikiem nr 1 

lub nr 2 do niniejszego zarządzenia. Nie złożenie informacji o wyborze określonego systemu 

opłat w przewidzianym terminie jest równoznaczne z wyborem miesięcznego systemu opłat. W 

przypadku, gdyby student zamierzał zmienić wybrany przez siebie system opłat w trakcie 

semestru/roku akademickiego obowiązany jest złożyć do Rektora pismo o wyrażenie na 

powyższe zgody. Do chwili decyzji Rektora student obowiązany jest uiszczać opłaty zgodnie ze 

złożoną deklaracją. 

 

3. W przypadku przerwania przez studenta studiów lub skreślenia z listy studentów, student 

zobowiązany jest do wniesienia opłaty za zajęcia dydaktyczne za okres faktycznie pobieranej 

nauki. Student zobowiązany jest uiścić ratę opłaty czesnego, jeżeli uczestniczył chociażby w 

jednych zajęciach dydaktycznych w danym okresie w semestrze i nie poinformował o swojej 

rezygnacji ze studiów, a rozpoczął nowy semestr. 

 

4. O swojej rezygnacji ze studiów student zobowiązany jest powiadomić dziekana na piśmie. 

 

5. Brak wpłaty czesnego w wyznaczonym terminie może być przyczyną skreślenia z listy 

studentów. Nie zwalnia to jednak studenta z zobowiązań finansowych wobec Uczelni.  

 

6. Student pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  jest obowiązany do 

wniesienia opłaty za zajęcia dydaktyczne w ciągu 7 dni od daty złożenia ślubowania. 

7. Wniesienie należnej opłaty jest warunkiem wydania indeksu, legitymacji studenckiej, 

karty okresowych osiągnięć studenta oraz umieszczenia nazwiska studenta na 

protokołach egzaminacyjnych, a także dopuszczenia do zajęć. 



      Nie uiszczenie opłaty i nie udokumentowanie jej w/w terminie może być podstawą do  

      skreślenia z listy studentów. 

   

8. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który nie wniósł należnej opłaty nie może 

uzyskać zgody dziekana na przeniesienie do innej uczelni, zmianę formy studiów lub kierunku i 

specjalności studiów. 

 

§ 2 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi są 

płatne i obejmują: 

 

1.   Opłatę rekrutacyjną ustaloną na rok akademicki 2008/2009 w wysokości  75,00 zł.  

       Opłatę rekrutacyjną wnosi kandydat w chwili złożenia podania. 

 

2.   Wpisowe ustalone na rok akademicki 2008/2009 w wysokości 200,00 zł na kierunki: 

 

1. inżynieria środowiska  

2. leśnictwo 

  

      oraz w wysokości 400,00 zł na kierunek: 

  

1.architektura krajobrazu  

 

      Wpisowe wnosi kandydat z chwilą złożenia podania. 

 

3.    Opłata rekrutacyjna oraz wpisowe  podlega zwrotowi, jedynie w przypadku  nieuruchomienia 

       kierunku studiów. 

 

4.   Opłata za elektroniczną legitymację studencką w roku akademickim 2008/2009 wynosi 17,00zł.   

      Opłatę za legitymację student wnosi z chwilą jej odbioru. 

 

5.   Opłata za indeks w roku akademickim 2008/ 2009 wynosi 4,00 zł 

      Opłatę za indeks student wnosi z chwilą jego odbioru. 

 

6.   Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  WSZŚ w Tucholi obowiązują następujące 

      kwoty  czesnego w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2008/2009 : 

 

 

Lp. 

 

 

 

Wyszczególnienie 

 

                      

               Odpłatność w roku akademickim 2008/2009 

                   

 

Miesięczna 

(10 rat) 

 

 

Semestralna 

(2 raty) 
 

   

1 rata (do30 IX/08) 

2 rata  (do 31 X/08) 

3 rata  (do 30 XI/08) 

4 rata (do 31 XII/08) 

5 rata  (do 31 I/09) 

6 rata (do 28 II/09) 

7 rata  (do 31 III/09) 

  

Semestr zimowy do 

30. IX.2008r. 

 

Semestr letni do 28. II.  

2009r. 



8 rata  (do 30 IV/09) 

9 rata  (do 31 V/09) 

10 rata(do 30 VI/09) 

 

 

1.   

Inżynieria 

środowiska 

  

 

340,00 zł 

 

1.400,00 zł 

 

1.400,00 zł 

2.  

Leśnictwo 
 

380,00 zł (dla I roku) 

 

 

360,00 zł. (dla II, III i IV 

roku) 

 

 

    1.600,00 zł  

(dla studentów 

rozpoczynających 

studia na danym 

kierunku od 01 

października 2008 

roku) 

 

1.500,00zł. 

 (dla studentów, 

którzy rozpoczęli 

studia na danym 

kierunku przed 01 

października 2008 

roku) 

 

1.600,00 zł (dla I roku) 

 

1.500,00 zł. (dla II, III i 

IV roku) 

 

3.  

Architektura 

krajobrazu 

 

 

420,00,-zł 

 

1.900,00 zł 

 

1.900,00zł 

 

·Uwaga:  

 

Wszystkie raty za semestr pobierane są z góry w okresie od 30 września 2008r. do 30  czerwca  

2009r. 

§ 3 

 

Opłaty, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, obowiązują studentów wszystkich lat studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych i ustalone są na  rok akademicki 2008/2009. 

 

§ 4 

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności za promowanie Uczelni, Rektor może 

indywidualnie  ustalić  studentowi  kwotę czesnego inną niż określona w §2 pkt 6. 

 

§5 

1. W przypadku nieterminowego regulowania opłat, Wyższa Szkoła Zarządzania 

Środowiskiem w Tucholi ma prawo do pobierania dodatkowych opłat (odsetek za 

zwłokę) w wysokości: 

  - 0,5% kwoty czesnego za każdy dzień zwłoki. Maksymalna wysokość odsetek 

wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać 

czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego 

(odsetki maksymalne). 

 



2. W przypadku wniesienia opłat, o których mowa w zarządzeniu, po upływie terminów w nim 

określonych  rektor może na wniosek studenta, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

umorzyć odsetki za zwłokę, o których mowa w ust.1. 

  

§ 6 

Opłata za zajęcia dydaktyczne podlega zwrotowi w całości w przypadku gdy student złoży do 

dziekana pisemną rezygnację ze studiów przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. 

    

 

 

§7 

 

Student wznawiający ostatni semestr studiów  z powodu nie złożenia w terminie pracy dyplomowej  

wnosi opłatę za zajęcia dydaktyczne w wysokości 50% opłaty przewidzianej za semestr na danym 

kierunku studiów pod warunkiem posiadania zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk oraz 

egzaminów przewidzianych w planie studiów. 

 

 

§ 8 

 Student powtarzający rok lub semestr wnosi opłatę za zajęcia dydaktyczne w okresie 

objętym powtarzaniem w wysokości określonej przez rektora dla danego kierunku na dany 

rok lub semestr. 

   W uzasadnionych przypadkach rektor może na wniosek studenta zwolnić go w części lub 

w całości  z opłaty za zajęcia dydaktyczne. 

 Studenta, który w terminie nie uiścił w całości lub części opłaty (raty) za zajęcia 

dydaktyczne, dziekan wzywa do jej  uiszczenia w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania  

pod rygorem skreślenia go z listy studentów. 

 

§10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Rektor 

Krzysztof Kannenberg                                                                            


