
                         Załącznik do zarządzenia Kanclerza nr 1/2020  z dnia 02 marca 2020 r.  

REGULAMIN PŁATNOŚCI 

W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJA W SPORCIE 
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 
1. Regulamin ustanawia zasady ponoszenia przez Studenta opłat związanych z pobieraniem 

nauki w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie - dalej zwaną Uczelnią. 

2. Nauka pobierana jest przez studenta na podstawie Umowy o studiowanie, którego integralną 

częścią jest Regulamin Płatności, podpisanej w czasie rekrutacji na studia.  

Stronę Uczelni reprezentuje Kanclerz WSEWS.  
3. Student zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat na zasadach określonych                

w niniejszym Regulaminie. 

4. Wszystkie opłaty są dokonywane na przydzielone podczas rekrutacji indywidualne numery 
rachunków bankowych.  

5. Jako datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Uczelni. 

6. Do opłat wymienionych w punkcie 3 zalicza się:  

a. czesne,  
b. opłaty za programowe formy wyjazdowe: obozy, warsztaty specjalistyczne, 

warsztaty fakultatywne, fakultatywne specjalności i specjalizacje, praktyki 

studenckie 
c. opłaty za powtarzanie przedmiotu, semestru, roku,  

d. odsetki ustawowe,  

e. opłaty za poprawkowe zaliczenia i egzaminy,                                                   
f. opłata za jednokrotne podwyższenie oceny końcowej z zaliczenia  

lub egzaminu 

g. opłaty manipulacyjne, monity                                                                                   

h. opłaty za wystawienie dokumentów i duplikatów                                               
i. opłata za końcowe opracowanie dokumentacji dyplomowej                  

j. opłata za zmianę trybu studiów  

k. opłata za urlop dziekański, rektorski                                                                           
l. opłata za przedłużenie praw studenckich (do końca października 

następującego po zakończeniu bieżącego roku akademickiego, w którym 

miało nastąpić zakończenie studiów)  
m. opłaty za wydanie legitymacji lub dyplomu specjalistycznego  

7. Uczelnia w stosunku do Studentów, którzy posiadają zaległości finansowe lub dydaktyczne 

ma prawo zaniechać wszelkich działań administracyjno-dydaktycznych do czasu 

uregulowania zobowiązań.   
 

II. WARIANTY OPŁAT 

 

§2  

 

8. Opłata za naukę (czesne) dokonywana jest w dwóch wariantach do wyboru przez Studenta. 

Student w formie pisemnej wybiera jeden wariant płatności, który obowiązuje na dany  
rok akademicki.  



9. Płatność za naukę może być dokonywana jednorazowo za cały semestr lub w formie pięciu 

rat z zachowaniem wysokości i terminów poszczególnych rat. Oba warianty płatności 
powinny być dokonywane w wysokościach i terminach określonych przed rozpoczęciem 

każdego roku akademickiego na podstawie Regulaminu Płatności WSEWS, określone  

w stosownych zarządzeniach w porozumieniem z Założycielem Uczelni.  
10. Student ma prawo zmienić wybrany wariant płatności przed rozpoczęciem kolejnego 

semestru nauki tj. do 10 września w semestrze zimowym oraz do 10 lutego w semestrze 

letnim. Student może dokonać tej zmiany wyłącznie uiszczając wpłaty w regulaminowych 

terminach – bez konieczności składania podania.  
11. Wysokość opłaty dokonywanej w formie jednorazowej z góry za cały semestr jest określona 

w tabeli opłat na dany rok akademicki i przysługuje wyłącznie Studentom, którzy dokonają 

jej w wyznaczonym terminie.   
12. Niedotrzymanie warunków deklaracji płatności dotyczącej opłaty jednorazowej za semestr 

nauki skutkuje automatyczną zmianą formy płatności na wariant ratalny.  

13. Student uiszczający opłatę za naukę w ratach zobowiązany jest do uregulowania pełnej kwoty 
należnej za dany semestr.  

 

 

III. REZYGNACJE, SKREŚLENIA 

 

§3 

 
14. Student ma prawo przerwać naukę i niezwłocznie ma obowiązek poinformowania Uczelnię 

wyłącznie w formie pisemnej o swojej decyzji (złożenie podania osobiście lub w formie listu 

poleconego).  

15. Pisemna decyzja Studenta o przerwaniu nauki złożona przed upływem bieżącego semestru 
(zimowego przed 30 września lub letniego przed 10 lutego w danym roku akademickim) 

spowoduje niekwalifikowanie go na następny semestr oraz zwolni z obowiązku ponoszenia 

dalszych opłat za następny semestr. 
16. W przypadku złożenia rezygnacji lub skreślenia przez Uczelnię w trakcie trwania semestru, 

tj. po upływie terminów wskazanych w punkcie 15 niniejszego Regulaminu, Student 

zobowiązany jest uregulować czesne za cały semestr, w którym nastąpiło skreślenie z listy 
Studentów.  

17. Zawieszenie Studenta z powodów dydaktycznych i regulaminowych nie zwalnia  

go z konieczności dokonania wpłat za aktualnie rozpoczęty semestr oraz innych powstałych 

zaległości. 
18. W przypadku osoby powracającej na studia po skreśleniu, zawieszeniu lub z powodu własnej 

rezygnacji ze studiów ponowne przyjęcie w poczet Studentów WSEWS lub przywrócenie  

w prawach Studenta może nastąpić wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zaległości  
lub zobowiązań finansowych wobec Uczelni wynikając z wcześniejszego okresu nauki,  

jeżeli takie występują.  

19. W przypadku rozwiązania przez Studenta umowy o studiowanie przed rozpoczęciem zajęć, 
Uczelnia pobierze od Studenta opłatę w wysokości 400 zł tytułem kosztów administracyjnych 

wynikających z niepodjęcia nauki. Kwota ta zostanie pobrana od uiszczonej wpłaty na poczet 

opłat czesnego, pozostała jej część zostanie zwrócona na rachunek bankowy Studenta. 

 
 

 

IV. PRZEDŁUŻENIE PRAW STUDENTA, POWTARZANIE ROKU 

 

§4 

 

20. Student, który uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy objęte programem 
studiów, a wystąpiła potrzeba przedłużenia praw studenckich (celem uzupełnienia programu 

studiów, np. złożenia pracy dyplomowej, dokończenia praktyk itp.), ponosi dodatkową 



opłatę w wysokości 200 złotych za miesiąc przedłużenia praw studenckich licząc  

od 1 października do 31 października (roku, w którym miało nastąpić zakończenie studiów). 
21. Student, który powtarza ostatni rok studiów na I lub II stopniu kształcenia ponosi pełną 

odpłatność na zasadach ogólnych przewidzianych niniejszym regulaminem, poza sytuacją 

przewidzianą w punkcie 21 niniejszego regulaminu 
22. Jeżeli Student w powtarzanym semestrze ma do zaliczenia do czterech przedmiotów 

(włącznie), po złożeniu stosownego podania do Kanclerza Uczelni w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od uzyskania pozytywnej decyzji Dziekana na powtarzanie semestru/roku, 

może uzyskać 50% obniżenia kosztów czesnego za powtarzany semestr/rok. 
 

 

V. ZMIANA TRYBU KSZTAŁCENIA 

 
§5  

 
23. Student zmieniający tryb kształcenia (studia stacjonarne na niestacjonarne lub odwrotnie) 

pokrywa koszty administracyjne tych zmian w wysokości 101 zł  

 
 

VI. STUDIA NA ZASADACH IPN 

 
§6 

 

24. Student, który otrzyma decyzję o przyznaniu Indywidualnego Planu Nauczania wnosi opłatę 

za studia w wybranym wariancie opłaty całościowej lub ratalnej za cały okres na jaki został 
przyznany status IPN. 

25. Student, na podstawie decyzji o przyznaniu Indywidualnego Plan Nauczania przy skróconym 

okresie czasu studiów, ponosi pełne koszty sześciu semestrów studiów na studiach 
licencjackich lub czterech semestrów na studiach magisterskich.  

 

 

VII. DODATKOWE TERMINY ZALICZEŃ 

 

§7 

 
26. Dyrektor Instytutu może przyznać dodatkowy (trzeci) termin egzaminu  

lub zaliczenia – będzie to płatny termin poprawkowy w wysokości 100 zł.  

27. Student ponosi dodatkowe opłaty za powtarzanie przedmiotu w wysokości 300 zł za każdy 
przedmiot.  

28. Student może przystąpić do jednorazowego podwyższenia oceny z każdego pozytywnie 

zaliczonego przedmiotu po wniesieniu podania oraz dokonaniu opłaty w wysokości 100 zł 

(dotyczy każdego zaliczenia lub każdego egzaminu). 
 

 

VIII. OPŁATY DODATKOWE 

 

§8 

 
29. Student ponosi opłatę za końcowe opracowanie dokumentacji dyplomowej w wysokości  

480 zł 

30. Za wydanie dokumentów pobiera się następujące opłaty:  

- legitymacja studencka - 22 zł 
- duplikat legitymacji studenckiej 33 zł;  

- duplikat dyplomu ukończenia studiów 90 zł,  

- duplikat suplementu 100 zł 



- odpis dyplomu w języku obcym – 40 zł 

- suplement w języku obcym – 151 zł 
- dyplom Trenera Przygotowania Motorycznego + odpisy – 20 zł 

- dyplom Dietetyka w sporcie + odpisy – 20 zł 

- dyplom Trenera Personalnego + odpisy – 20 zł 
- dyplomy Menedżerskie + odpis – 20 zł  

- dyplom Menedżera obiektu sportowego + odpis – 20 zł  

Podstawą wydania w/w dokumentów jest udokumentowanie wpłaty. 

31. Opłata za urlop dziekański lub rektorski wynosi 481 zł.  
32. Sporządzenie potwierdzonego wypisu z okresowych kart osiągnięć studenta jest odpłatne           

i wynosi 200 zł dla studenta WSEWS oraz 400 zł dla osoby nieposiadającej aktualnego 

statusu studenta WSEWS. 
33. Student studiów II-go stopnia deklarujący realizację dodatkowej specjalności zobowiązany 

jest uiścić opłatę w wysokości 2800 zł z możliwością wpłat semestralnych po 700 zł przed 

rozpoczęciem każdego semestru (I-IV).  
 

 

IX. DODATKOWE UPRAWNIENIA 

 
§9 

 

34. Student w trakcie studiów może uzyskiwać dodatkowe uprawnienia instruktorskie, trenerskie, 
menedżerskie i inne specjalistyczne. Uprawnienia te mogą być związane z programem 

studiów lub uzyskiwane na ścieżce indywidualnej w Uczelnianym Centrum Kursów 

instruktorskich, trenerskich, menedżerskich i specjalistycznych.  

35. Za uzyskiwanie uprawnień instruktorskich realizowanych w programie studiów takie jak: 
instruktor turystyki kwalifikowanej, turystyki kajakowej, turystyki rowerowej, fitness, Nordic 

walking, gier i zabaw, pływania, nauki jazdy na nartach, nauki jazdy na snowboardzie, 

streetbasket, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, animator czasu wolnego, atletyka 
terenowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka Student ponosi opłatę  

za wydanie dokumentacji potwierdzającej uzyskane kwalifikacje w wysokości 7,50 zł 

36. Uczelnia umożliwia Studentom uzyskanie uprawnień instruktorskich /patrz: §9 pkt. 32/  
na powyższych zasadach w okresie do 2 lat od terminu ukończenia studiów. 

37. Wszelkie inne uprawnienia instruktorskie z dowolnej dyscypliny sportu mogą  

być przyznawane w trybie „ścieżki indywidualnej” po spełnieniu określonych wymogów 

dydaktyczno-formalnych. Studenci EWS mają prawo do otrzymania 50% zniżki  
za uzyskiwane uprawnienia instruktorskie i trenerskie w stosunku do cen rynkowych 

Odpłatność za te uprawnienia po uwzględnieniu 50% zniżki wynosi:  

- dla studentów EWS studiów licencjackich 450 zł za każde uprawnienie instruktorskie  
- dla studentów EWS studiów magisterskich 400 zł za każde uprawnienie instruktorskie 

30. Uprawnienia trenerskie w dowolnej dyscyplinie sportu mogą być nadawane w dowolnej  

dyscyplinie sportu wyłącznie w trybie "ścieżki indywidualnej” tj. po spełnieniu określonych 
wymogów dydaktyczno-formalnych. Odpłatność za te uprawnienia wynosi: 

 - Trener II klasy w dowolnej dyscyplinie sportu – dla Studenta studiów licencjackich  

w WSEWS - 600 zł, dla Studenta studiów magisterskich lub Absolwentów studiów 

magisterskich w WSEWS - 450 zł 
 - Trener I klasy w dowolnej dyscyplinie sportu – dla Studenta/Absolwenta WSEWS - 2000 zł 

31. Uprawnienia menedżerskie – Dyplom Menedżera Obiektu Sportowego na studiach 

licencjackich może zostać przyznany nieodpłatnie po spełnieniu wymogów  
dydaktyczno-formalnych. Student ponosi opłatę za wydanie dokumentacji potwierdzającej 

uzyskane kwalifikacje w wysokości 20 zł. 

32. Uprawnienia menedżerskie – Dyplom Menedżera Sportu na studiach magisterskich może 

zostać przyznany nieodpłatnie po spełnieniu wymogów dydaktyczno-formalnych. Student 
ponosi opłatę za wydanie dokumentacji potwierdzającej uzyskane kwalifikacje w wysokości 

20 zł. 



33. Uprawnienia specjalistyczne – Dyplom Trenera Przygotowania Motorycznego lub Dyplom 

Dietetyka w Sporcie na studiach magisterskich – mogą być przyznane po ukończeniu 
specjalności i spełnieniu wymogów dydaktyczno-formalnych. Student ponosi opłatę  

za wydanie dokumentacji potwierdzającej uzyskane kwalifikacje w wysokości 20 zł. 

34. Uprawnienie specjalistyczne – Dyplom Trenera Personalnego na studiach magisterskich może 
zostać przyznany nieodpłatnie po ukończeniu specjalności Trenera Przygotowania 

Motorycznego i spełnieniu wymogów dydaktyczno-formalnych. Student ponosi opłatę  

za wydanie dokumentacji potwierdzającej uzyskane kwalifikacje w wysokości 20 zł. 

Uprawnienie to nie dotyczy studentów kończących specjalność: Dietetyka w sporcie.  
35. Certyfikat ukończenia specjalności bezpieczeństwo wodne na studiach magisterskich  

może zostać przyznany nieodpłatnie po ukończeniu specjalności i spełnieniu wymogów 

dydaktyczno-formalnych. Student ponosi opłatę za wydanie dokumentacji potwierdzającej 
uzyskane kwalifikacje w wysokości 20 zł. 

 

 
X. OPŁATY ZA OBOZY I WARSZTATY 

 
§10 

 

36. Opłaty za obozy wyjazdowe i warsztaty wyjazdowe specjalistyczne zrealizowane w formie 

czynnej lub biernej: opłaty wnoszone są w roku akademickim, w którym następują realizacja 
obozu:  

I rok studia licencjackie - Obóz letni - 1610 zł;  
II rok studia licencjackie - Obóz wędrowny - 650 zł;                      

III rok studia licencjackie -  Obóz zimowy - 1030 zł;  
I rok studia magisterskie - Warsztat specjalistyczny - 815 zł;   

37.  Warsztaty stacjonarne organizowane na terenie miasta, w którym funkcjonuje Instytut,  

są bezpłatne. 
 

 

XI. ZADŁUŻENIA 

 

§11 

 
38. W sprawach wymagających kontaktu listownego ze Studentem, w formie przesyłki poleconej 

za potwierdzeniem odbioru, Uczelnia pobiera od studenta aktualnie obowiązującą opłatę 

pocztową.  

39. Uczelnia przesyłając do Studenta monit w sprawie zaległości obciąża Studenta kwotą  
31 zł za każdy wysłany monit.  

40. W przypadku jakichkolwiek zobowiązań finansowych Studenta w stosunku do Uczelni  

(np. dotyczących opłat zaległego czesnego) – wszelkie wpłaty wnoszone przez Studenta  
na rachunek Uczelni będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet uzupełnienia opłat  

za czesne, a w dalszej kolejności będą księgowane na inne bieżące zobowiązania Studenta 

wobec Uczelni. 
41. Za opóźnienie w płatności mogą być naliczane ustawowe odsetki.  

42. W przypadku zalegania przez Studenta we wnoszeniu opłat wymienionych w punkcie  

6 / ppkt od a do m / Kanclerz może skierować wniosek do Dyrektora Instytutu o zawieszenie  

w prawach Studenta lub utratę statusu Studenta, a także skierować wniosek do firmy 
windykacyjnej o egzekucję zadłużenia. 

 

 
 

 

 

 



 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§12  

 
43. W stosunku do Studenta, który naruszy warunki finansowe Regulaminu Płatności Uczelnia 

może skierować wniosek o wszczęcie procesu windykacji. 

44. Odwołania od skreślenia oraz podania o ponowne przyjęcie na studia rozpatrywane będzie  
po uregulowaniu wszystkich zaległości finansowych.  

45. W sytuacji rezygnacji ze studiów w EWS, nie podjęcia nauki lub skreślenia z listy studentów 

zwrot dokonanych opłat nie przysługuje. 
46. Student ma obowiązek przechowywać potwierdzenia przelewów związanych z opłatami 

wynikającymi z pobierania nauki przez cały okres trwania studiów oraz przedłożyć  

je każdorazowo na prośbę Władz Uczelni oraz pracowników administracyjnych. 

47. Wyłącza się możliwość dokonywania przez Studenta cesji praw i obowiązków wynikających   
z umowy o naukę zawartej z Uczelnią. 

 

 
 

Zatwierdzam: 

Kanclerz WSEWS Prof. WSEWS Marek Rybiński  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMENTARZ DO REGULAMINU PŁATNOŚCI 
 

OPŁATY CZESNEGO ORAZ INNE DODATKOWE OPŁATY 

 

1. Dla Studentów studiujących na studiach licencjackich na II lub III roku w roku akademickim 
2020/2021 pozostają:  

 

-stare stawki czesnego 
-opłaty za praktyki   

-opłaty za specjalność instruktorską (fakultatywną) instruktora treningu personalnego na V i VI 

semestrze (III rok w roku akademickim 2020/2021 i III rok w roku akademickim 2021/2022) 

 
oraz 

 

Zniesione zostały opłaty dodatkowe: 

- za program benefit EWS od roku akademickiego 2020/2021 (opłata roczna - 150 zł);  

- za różnice programowe – (opłata jednorazowa - 500 zł) 

- za przyspieszony tryb ukończenia studiów (skrócenie o 1 lub 2 semestry) dotychczasowa 

dodatkowa opłata 1000 zł za semestr ulega anulowaniu 
 

2. Studentów rozpoczynających studia na I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich 

w roku akademickim 2020/2021 – obowiązują nowe stawki czesnego wg obowiązujących tabel 
2020/2021 

 

oraz 
 

Zniesione zostały opłaty dodatkowe: 

- za wpisowe,  

- za praktyki pedagogiczne i specjalistyczną 
- za specjalność na studiach magisterských na I,II,III i IV semestrze  

- za program benefit EWS 

 
3. Studenci przyjmowani na wyższe semestry, tj. studia licencjackie na II,III,IV,V semestr  

oraz na studia magisterskie II lub III semestr 

 

-wnoszą opłaty obowiązujące w roczniku, do którego dołączyli 
 

-w celu uzupełnienia różnic programowych mają obowiązek realizacji programu w oparciu  

o IPN – okres przyznania IPN określa Dyrektor Instytutu; Student po uzupełnieniu różnic ma prawo 
kontynuwoać naukę w formie standardowej i nie przedłużać statusu IPN na klejny okres. Opłata  

za ststaus IPN jest bezzwrotna. 

 
 

4. Studenci, przyjmowani z innych Uczelni na I rok studiów magisterskich  – z kierunków 

wymagających wyrównania/uzupełnienia treści programowych – mają obowiązek realizacji programu 

w oparciu o IPN – okres przyznania IPN określa Dyrektor Instytutu; Student po uzupełnieniu różnic 
ma prawo kontynuwoać naukę w formie standardowej i nie przedłużać statusu IPN na klejny okres. 

Opłata za ststaus IPN jest bezzwrotna. 

 
 

 

 
 

 



OPŁATY ZA WYJAZDOWE FORMY (OBOZY I WARSZTATY) 

 
Zmianom ulegają opłaty za formy wyjazdowe (które zostały ustalone w III 2020 i obowiązują  

od 1 X 2020 i wynoszą : 

- obóz letni - 1610 zł w tym posiłki (śniadanie/obiad/kolacja) 
- obóz wędrowny  - 650 zł w tym posiłki (śniadanie/lunchpakiet) 

- obóz zimowy/narciarski – 1030 zł w tym posiłki (śniadanie/obiadokolacja) 

- warsztat specjalistyczny mgr – 815 zł w tym posiłki (śniadanie/obiad/kolacja) 

 
Od roku akademickiego 2019/2020 anulowano drugi płatny wyjazdowy warsztat specjalistyczny  

dla Studentów studiów magisterskich. 

 
 

UPRAWNIENIA INSTRUKTORSKIE DODATKOWE 

 
1. Ulegają anulowaniu opłaty za realizację i przystąpienie do uprawnień instruktorskich - dotychczas 

wynoszące – do 30 IX 2019 - 150 zł, a od 1 X 2019 – 50 złotych - za każde uprawnienie realizowane  

w ramach programu studiów.  

 
2. Aktualna opłata za każde uprawnienie instruktorskie uzyskane wg określonych kryteriów – ocena 

BDB wystawiona przez wykładowcę prowadzącego przedmiot praktyczny – została  utrzymana  

i wynosi 7,50 zł (koszty książeczki instruktorskiej i certyfikatu) 
 

Uprawnienia instruktorskie z przedmiotów: 

 

- Teoria i metodyka pływania (Instruktor nauki pływania) 
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (Instruktor gimnastyki-korekcyjno kompensacyjnej) 

 

mogą być nadawane po uzyskaniu oceny BDB u prowadzącego przedmiot oraz po pozytywnym 
zaliczeniu egzaminu instruktorskiego. 

 

Studenci III roku w latach akademickich od 2018/2019– mogą realizować odpłatnie dodatkową 
specjalność na V i VI semestrze studiów – Instruktor Treningu Personalnego. Jest to specjalność 

fakultatwna – opłata 150 zł za semestr V i 150 zł za semestr VI. 

 

 

 

 

 

 


