
Z ARZ ĄDZENLE nr 20 l 20 l ż 1,

Ręktora Wyższej Szkoły Handlowej we Wroclawiu
z dnja 1'7 gt\]dnia 2020 r.

order o 20/20/21 oflhe Reclor ofUniyersił ofBuśifiess in |f'roclaw żon 17.12.2020.

w sprawie opłat za naukę i innych opłat dla stud€ntów rozpoczynających naukę w roku
akademickim 202l12022

re4arclinq the Jee§ applicable lo ńe sludents ofUniyefsily oJ Buśiness in llrroclaw
v,ho begin theil srudies,from the acadenit yeal 202l/2022

Działając na podstawie § 23 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o §zkolDictwie Wyższym i nauce (Dz, U,

20 ] 8 poz. l ó6 8) oraz § ] 5 statuttt U czeln i ustalam pon iższe zasady odpłatnośc i za usługi ed ukacyj ne:

Actinłonthebasisof§23ofActonHigherEducation(loufńdlofLavś2018itenl668)dąledo 20,]uly2018
and § 15 ofthe statule of Uni.rersity, tuilionfeesfol sludies are ordered asJollov,s:

§r

studia pi€rw§z€go i drugiego §topnia w ĘZYKU PoLSKIM stacjonarn€ i nieśtacjonarne - ob}T vate|€
UI], pośiadacze Kańy Polaka i cudżożiemcy, którzy są uprawni€ni do podejmowania i odb}T ania stu-
diów na za§adach obowiązujących ob},wateli pol§kich
Tułion fee ,fol ,full-time and ParFlime studies (BA/MA) in Polish EU citizens, holderc of lhe PolishCardand
fofeigners v,ho are entitled to underląke studies ąnd sludj o the undiliofis applicable lo lhe citizens ofPoland

N. wszystkich kierunkach oplata a.lDinktr.cljDa wynosi300 zl
l,.t d11 l1|, |i.ld! ó/nn.lt l|, ddhllnlłful!o, /l\) lś ]l)0 l'L,\

l0 rat 12 .{t

(Bach€lor)

.1 2()0 /1 2 20a 7l 400 żl

l200 żl ? 2l)|) zl .1l]0 /]

l]00l] ] ]()() ll l|)lJ rl

.18110 /] 2500 /] 52l\ ż] ,ł50 żl

Lo8istyka 4 20l) żl 400 /l

1 20|l /) 2 20o zl 460 z]

1 2(ll) 
^

2 20| ll 100 żl

l



studitl pienv§zego i drugi€go §topnia \Y ,lĘZYKU P()LsKIM §tacjOnalnc i nie§lacjonarne - studenci §p0-
za UE
Iililiott lllc Jo| .lil1-1ń]t dtld pur|-|itllc slulies (l],/1iM,.1) itl I'oIish sludrlll,1,0]]1 aul,\ifu lhc !'Lj

LURO

ll00€

FiD3nsc irachUDkowość
ll00€

Turystlki ir.krełcjł ll00€ ó00 €

l ]00€
700 e

Logistrka Il00€

1300€ 700 €

Turynyk. ir.kreacj! l300€ ?00€

Na wszystkich kierunkach spisowe ł,ynosi l00 f,UR
Fd llll lhe Jields of łud}, lhe |eeist,ąl ioĄ |ee ń l a0 EU R

studia pierw§z€go i drugiego stopnia w JĘZYKU ANGIELSKIM śtacjonarne - obrłatele UE i innych
pańśtw*
Tufuion fee:for Jull-time sfudies (BA/M4) ifi English EU cilizens and othel counlries dlizens*

Tourism.nd L.istre 2j00€ l]50€

2 050 ( l0?5€

EDgiDe.ring Cohll1u|./ E gi leti,tg 2 ]50€ l225 t

2500€ 1 ]50 €

2 ]50 € l225€

2000€ 1l00€

Na wszystkich kierunk9ch wpisowe łynosi l20 IUR
lbr all lhe Jialds ofŃLd, the regislĘtian fee is 1 20 LUR

ł Do glup! ob!|łaleli i nrch państw placqc!.h we.Iug sla|9ek oblwolet anii Eąropejski.j kależq oblwalele: AWryki Pólnoc&j,
Aruryki Sfodllow.j, wlsP Knmib§li.h,AfrEĄ)ki PolullĄiolłej, Euftpr Pafiocfiej, Eu.op! Zacholniej, Earop!, Wschod iej (ukłl,iĄ!,
Białousi, &ośji, MołIlNii), Ałi sfudko|9ej (|' ryh Ame i, Az.ńeilżaku, Glułi, Ta*funislolu, Ta.Iżlkis,afu, Uńekislanu,
Kilgizji, Kazachsh,ru i Mongolir.

I The qfuup afciliżehs óIólhel ćounh,ies PąlinE lhe są e lees ąs Eu citizens includes cilizet oI Nonh Anericą, Cenlral Anericd,
Cefural Aherica, cąribbean \oulh Ahe ca, Nońherh Eu],ope, Weślefu EuroPe, Eaślath EuroPe, (Ukłuiht, BtlaĄó, R!-lu, MólJórd),
CerlruIAsia (inclu.lih8 Alh. hid, Azarbałan, CeoĘia, Turknennfun, Ibj ikitan, llżbekislan, Każakhłan, KĘillan. M,ngnlfu) /,/4

,,



studia picnv§Zego i drugićgo stopnia rv JĘZYKU ANGIEl,sKIM stacjonarnc - studenci z pozostalyćh

Tuiliatl ft(J ,_full-ti,ltc shk]ics (BA/L!A) in English cilizc \ fi,u lh! rr]M!itli}lg .outllri6 +*

(p€r year)

Touris nnd l,eh!re ]500€

2750€

C0"1Pul0 LngiRerin!] 275o€

]] j00 €

3 000 €

3 000 €

N. łśżyśtkich ki€runkich wpisoł€ sf,nosi200 EUR
1.or all theJąelds oIsrd! 

'he 
reghh,alion.fee is 200 EUR

** nie dotyczy stud€ntów zAm€ryki Pólnocnej, AmerykiŚrodkow€j. Wysp K'araibskich. Amgryli Poludniowej, f,uropy Pólnoc-
nej, f,uropy Zachodniej, Europy wschodniej (Ukrainy, Bialorusi, Rosji, Mo|dawii), Ażji srodkowej (w tym Armenii, Az€rb€i
dżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Tadżykistatru, Uzbekistinu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii).
** Thn does ,al apPl! lo |he slu.lenls Iloh No h A]ńerica, Cehłal Ahefica, (krhdl Ahelica, CaĄbbeoĄ, sollh ,I]Ąerica. Nołhern
Eąrcpe, WesleĄ Europe, Easien Luape, (Ukrci e, Be ldlls, Russid, tlaldo|d) cehndl As ia (iĄchl.liĄq .,1r,lenio, ,4zerbaiidn. GearELL
Tąl khe h h l a h, T.ł i ki sl o h, Llzbe ki ślnh, Ku za Lks I a n, K ngi zs lu n, Lton 8ó l i l).

Językowy kurs przygotowewczy
Langlage pf epaf al or} couf se

EURo
2500€

oplita rekrutacyj fl na językowy ku6 przygotow.lvcżt 200 [UR
1h? r|!śndiln |ce is 200 l,:l)l]

Letnie kursy języka polskiego i angi€l§kiego
Sunnnel collrscs ol'Polish antl Lnglish language

I]URo

Polish/English language colse.200 houls (ł,8
iezńd bolśkiepo, 2a0 godzin'\

Polish/English langua8e couuc. l00 houts (łłls
ie.fkl Dokkiego, 1a0 godzin'\ ]00 €

op|.ia rekrutt.yjnx $f,no§i l00 EUR*
The reqhłoiionfee is lqa EUR

* Kandydaci ubie8ający się o prżyj§cie ndśudia w Wyższ€iszkole llandlowejw§ Wroołatviu są Nolnieni z oplaty łpisowego. Ca,d!
.ląies aPplyińq |or .leqlee stu.lies ol Uki|etsjly ofBąśikeś ik rylaclar drc efthplFah aPplićaliohlee

§2

W szczególnych pźypadkach i na użasadniony wniosek Rektol nioże tlslalić il]dyrvidtlalIlą Zniżkę \! opłatach,
In special coses und al o ju\|iled f!(]uesl, lhr Rado], t}fuly śel ofi ind^,idlldl liscounl ńl,fee\.



§3

1. Form} ileminy płalnościrat czesnc8o:
The IorĄs an.r .lea.llines olpalhehl

. opłata jednorazow9 (toczna) w sem€strr żimowyńlone-li,rvlee (pel!e@) inlall inlake
_ nie później do 30 wrzęśnia
Pu itl by 3(|]' oI se ple ft be l

. oplata jednorazowa (roczni) wsemestrze letnim/ one-linc [e. (per wat) in suitl* ihlake
- nie późnie] do końca lutego

Pai1 b! lhe en.! ol Febfudl))
. oplr& semestr.lna (w§emestrz€ zinołTm/ihe s€m€ster f.€ (in fallintake)

- pienv§ża rala /a §elneśr (zimowy) nie póżniej niż do dnia 30 września
theJiĄt inslallnenlfar 

'he 
wihfutśehleśter shouldbe paid by3łh orseplenbeł

- druga rata za semestr (letnj) nie póżDiej Diż do dnia 30 Stycznia
lhe second i8lallh.nlIor lhe winĘr seĄeslel shoald be Pdid b) 30ll' oIJanuarr

. op|ata s€nestralnt (w s€mestrże letnim)/the §€n€ster f€e(itr spring int.ke)
- pieNśzarata za senestr (Ielni) nie później niż do końca luteeo
theliĄl irstallhehlfol lhe śplihg sen eslel should be paill by lhe ekd oI Febrrar!
- dru8a latazisemesll (zintowy) nie później niżdo dnia 30 września
lhe kcahd ihślallnenlfor lhe whlel seheslel śhóultlbe Paid by 3łh ofkplenbel

. opht. mi€się.zna (l0 rat, t2 rat) / monthly f€e(l0 in§tallmeńt§,12 instlllmenś)
- pierwsza rala a semestr zimoły nie pólniej njż do dnia 30 Wzcśnia. Każda na§lępna rata platna nie późni€i niż do dlia l5 każ-

I'helĄl iĄslallftehlIał lh. śl ner sen enel should be Pa b! 30l' of sePlenbel bery hexl ińslallheh! shóukl be Paid by ł he l5lr
.lq ófeach Ąonth.

RATA

TERMINY
PŁATNOŚCI

TERlllINY
PŁATNOŚCI

Te n OJ Pdrrlenl (sp|lĄE

l j0_09_]0]l l5_02_2022

lI li_l0_rOrl l5-0]_]0]2

1lI l5,11_202l l5_01_2022

lv l5_12,2021 l5 0j,2022

lj,01 2022 l5_06_2022

V] l5_02_2022 l5,07_20]]2

VlI 1j,0]_2022 l5_08,2022

vlll l5-0ł_2022 l5_09,2022

1x l5_05_2022 l5_10_2022

I lj{6_2022 lj_l1_202]
x1 l5-o1-2022 l5_12_2022

x1l lj 08 ż0]2 l5-0l 2023

2. BrakB terminie \łpłat/ rocznej lub semeshalncj skutkuje rorlicżanień opłat w syścmic l0rat miesięcznych,
Na dnnual|ee Pdrnenl wnhią lhe peliod t śenesler rz§llls iĄ selllehehl polhehlś in lhe srsle of l0 n@nlhly iĄsldllhehls.

3. Za ńiedotrzymanic telminów uis7.zenia oplat podanych W}źej W § l student na obołiązck Zpłaty odsetek. zgodnie ż przepisami
KodckSu CywilneAo.
In lhe evenl oIlhelailure lo neel deadlihes Iót |he payneĄt aIluilion fees,lhe sludehl k r.ąuired lo Pay oIrhe i,h iĄleresl. plĄąah!
lo lhe pfuviśióhs ófthe Ciłil Co.je

4. stud€nt wnosi op]alę za udział !v ćwiczeniach tclcnołych/plen€rovych. Wysokość opłaty zośanic podana ł lcdninie 4 ty8odni
pr-€d rozpoczęciem ćwiczcń,
The slu.leńl pay| ą fee for Participaling in lhe leld Pruclice/ open-air painling lork holx The Jże will be announ1PLl |llhn ] l
week: beJorc lh! slurl oJ lhe pra.tlP l

5, studenl powlarający §eńest./rok śudiów wnosi oplaty czesnegoł wyśotości określonej w §l, L-/
4y'



a) Studenl (sludiótv W języku polskim) połtarzaiący przedmio§ (łpis Narunkotvy) łnosi oplat§ 9 łysokości 300,00 z] Za każdy
powlarzany przedmiot sludent potvlar/aiąc) ośalni semestr B żatreśie Wylącznie seminarfum dyplonowc8o vnosi opłal9 scmc-
śralną czesne8o obniźnną o polowę.

6-

7-

8.

b) sludent (studia ł jęz)ku an8jelskim) powtaźający przcdmioty (wpn varunkotvy) wnosi opłatę l00 EUR za każdy powtarzan)
przedmiol. studenl powlarzający ostatni Selneśr tv akresie łyłącznie seminarium dyplomołcgo sDosiopłatę scncśralną czcsncgo

The sludehl repealikg a sehestćĄ.a/ óIlhe slfuies is Dbliqed to P, the alnionfee delemin.d h §l-
ą) The slfuleńl (slądring ik Polish ldhBudEe) rcPealihq.arńeś kohdilióhól ehróIheh' is obliged lo Pdy 300 PLN br.dth
cou6e being rcpeale.l, Ą slu.len| /epea|ińe lhe ldsl seńeskl akly in E Ąsofasek,in n oblieed lopa! hau'oI|he seńełe| fui

b) The sludeĄt klu.lying iĄ English language) repealing cotses (coĄ.lilioĄal errol eĄt) is obliged |o pay 1a0 EIJR fut
each cauĄe being repeated. A slu.lenl /epealinqlhe lasl y leslel onlv in leMs o|a seninal is oblige.! lo pa| hąlfof|he seney

stud€nt. który wżnałia śudia na ośahin semestlze i w trakcie dotychczasorych §tudiów zaliczył wszystkie przednrioty obięle
planctn śudiół złyjątkic,n scminarium dyplomowe8o wnosipelne łpiśoBe oraz oplatę semestralną czesnego obniźoną o pDlowę
The slą.leńl lho aPplies.fal reallhiśśióh |o |h. 16l ś.heślł ahd h6 óblaihed d ćrcdil lot dll ćóntś.ś eftep! Iól |he diplohń śefui
nar §holld Pay 

'he 
fegntalionJee ąĄ.t hau aJ lhe anounl oflhe yheslel hlilionJbe

Wszyscy kandydaci (lakżc obcokrajo$cy), klórzy na podśawie § ]8 Re8ulaminu śudiów Wyżśzc] Szkoły Handlowcj łc Wrocła-
wiu orź na podśtałie an, 69 tjśtlwy Prdło o szkolńictlvię wyżs7)n i Rożpo,ądzęnie Mińistla Nauki i szkolnictła Wyższe8o z
dnia 27 łrześnia 20l8 r, ł splawie studiów przenoszą się z innych uczelni plzed zlożeniem podania do Dziekana muszą dokolać
óplaty adminislracyinei tv Wlsokości350 złl 85 Euro,
All .andiddlcs (aś rell dśIól.ignerł vha on lhe hąsis of§ 38 oflhe slu.lies Regulątio, oflhe llnivrsilr aI BuliĄe§ i| Wfu.h|f
ord aą lhe basis ofafl. ó9 Lal oń Highet Edućalioh dhd Regąlalióhś o| Mihisll! aIsćieh.. akd lligher Edrćo|ioh daled 27.a9,
20l8 an lhe Ńudies, before subnnling lheil applications lo lhe Dean shall h0ke an a.lhihisłdliye palhehl ik lhe ąhou of350
PLN/ 85 LIJI(

Wszy§.y kandydaci(także obcoklajowcy). klórz/ na podnawie § l8 RegulaminD śudióv Wyżs7€i s7koiy llandlowei lve Wlocła_
wiu. ubiegaią się o przcnicsienic zajęć i łpi§anie na sernesf wyższy niż pierłszy, przcd żlożcnicm poddia do Dziekana muszą
dokonać oplaty administracyjne,j ł wysokości 350 żll 85 Ęuro,
A candi.lątes (as vell as loleiqhed bho on lhe b6is of § l 8 of lhe sludies Re4ąlalio ol lhe Uhiwlsil! o! B,sih.ss in WrodQw
lho aPPlies Jbl lruĄsIetinq ą courses ahd.nrolling in a higher se8eslel lhdĄ the l§l seheslel, before subhillihg lh.il aPPlića-
liohs lo lhe Deahshall h,óke dn all inistruliye payhehl ik lhe drlouh|óI350 PLN/85 EU

Jeżeli na Ucżelni sludiuią osoby spoklewDionc: rodzeńslwo. małżeńsivo. ródzice. dreci, to każdęi z tych osób na cz6 ró\!nolc_
glych śudiół kwotęop]aty rocznej obniza się o 5olo, obDiżenie cż€sne8o następujcod nicsiąca zlożenia wniosku pr€z śudenla,
{ a' 

'he 
U|iyeĄty sla.llihq lhase rclaled lo siblinąs, nąrriaEe, PareĄłs, childreĄ il is each pefro ]'or lhe durulioh oJ'panllel stutl

ieslh. ańóuńl1Ilhe aąĄMlfee is re.luced by 5% Lóvelih< lułbl| tąkes ace IroĄ the Ąonlh ofsubhission oflhe appllcdlioh b!

9,

10 |]ólllkó\\e l ll,, ńlldih,nn

1
7. \!}danic lc!il] fl łc j] ś!denckil.

^,lIng 
a llkknl il.nhll ldrd

22.oo zl
(lub w plzypadku cudzozicmców

równolvaność 5 I]UR)

Za s) danie dullik.lu le8l1),|nacii siildcncki.j
lśśInlgd Lhpljullc ą'u łnLlcĄl ńe11|l)) d .d 33,00 2l

Zd \r),da!ic d!plikatLL d\pL()ńu uko11cżcnia 5tUdlni
ls !|śą llpllćul..lu gftlLllllbn diPh, a 20,00 żl

.1
li \!\daiję duplikatLlsuplcnrcnlu do d\plolu Ukońc/cnii \tudó\
lśsli,ga dlPlląłe al'a 

',dkś. 
ĄPl 01 ft.aftlś h g|.khlalńn .lłlana 20.()0 ll

5
Zał}danieodpisu dyploDu ł lfunaczcniu naję,yk obcy
IslIinE ą caPy ofa qla.!fuliah diPlóhn in a foreiEn lu\EląEe 20.00 żl

Za wydanieodpisu supIcmcnlu do dyplomu W llunac/eniu naj9zyk obcy
lssuiĄ8a copyora funscriPl oIrccońs loErd.lualioĄ diplohd halofuiqn ldńgraqł ]0.0() /l

7
Za łydanie Zaś§iadc/śnid j.()() /l

3
Za łydanie zaświadczenia tv języku an8iclskim
IssuinE ą cerlilcate iĄ ErElish 20.0() /l

oplala Za lóżnice prcgldmo$e
t:ec /ó| plogtdh1 .lii.khcT 300.00 /]

5



l0
(łrdti/d jżnicc pn)glimo\lc N ięĄku an8iclski,n
l].c lbl pbgtan dil]iEn.es lil śudjes ii lirg]iśr l rgurge

]00I]I]R

1l

Wyznaczenie indywidualnego leminu egżamiDu dyplomowego olganizowanc8o nałnio_

DelethikalioĄ allhe dale oflhe i i|idua! lnąlean o.qanŁed al lhe reqrcsl oIlhe slu-
l00.00 /l

l2 Wydanic indy\vidualnci opinii o śudcncic
lsllihg Pefsohal oPikioh dbaul lhe ślu.lehl

200.00 z1

l3
(łrat! żi lożpan,zcnic podilla o Uch),]ciic d.c}/]] o sktcś].!h 7liśi] śUdcnló§
7'h../.c t'puL.sśinglPPlil!lian!,/i 4nnll knl d lk I1.1iśian l0 L!rlisl sllLlc,lś

j()()0 /]

l] oplat! , cikll§ ic) ina po skl,cślc!fu ż l]si) śldcnltn\
RtdLhfal n,1 JLl 4jo. da ld bn i.oDl ś ud,. Ą1 l isl

]5(),1)() /l

Ij

odhiór dokumentótv aplikacyjnych po oklesie 2lal od ukońcżenia sludiów lub skleślenia z

ReceiPl af'he aPPlicdlion docMerls a|ier d perio.t a|2 yas|/oh qladudlioh o1.|elelioh
froh lhe l^l o|slńekls

l0l).()0 /l

Ryczaltowe koszty wezłania do zap]at}
The casls .all lor Pą|n ert 10.00 ż{

11
l)o(|alko\la o|rłota zi slUd]o\!in]c na kolcjncj sp.l,]rLfurści
1.|diln,ful /!( lt sl n),irL: dl analhd,sltIidl,r

l/3 czcsrc8o w scmeśrzc reali-

l/3 luilian Per seńeslet sPecidli-
z a| i ahs i h Dl e h e i la l i a,

l8 Dodaikova oplata la dlugikierunek ksztalcenia
A.].!il ional |ać Ior lha serandcourse ofedlcalio"

l/2 clesnego łg slalvek dla

l/2 oflUilion Iics accordin8lo
lhc rales lor lhc otho dilcction

19
w\syllnic dokunrent(nl apLikic),i ldr żi 8ranic§ kuLieu]l
lśś nl!d.o1i|i tlt in l'oliłl ąĄd seĄ.! b\ . orrd. abhaLl ]0.00I](]it

20
opłata za wydanie Zśłiadcz€nia W ięzykupolskim wraz z wys]aniem dokDmentD Pocztą

ksuińEa cenilcale ih Pól^hąndsend bl Dosl 25.00 zl

2l
opłala za tvydanie zaświadczenia łjęzyku angielskim wlaz z wysłani€m dokuncnlu Pocz-

lssaing d cerliJjćale in English ąąd send b! Posl 50.00 /1

)2 opłata ża e8zamin wewnęti/ńy z języka polskic8o d la obcokla.]olvcóW

t'ee for irteĄol Palish ldhouu!. eM tor forcipnels lil) l)() /1

]]
oplata z egżamin wewnętrzny z języka an8ielskiego dla o§ób podeimuiących studia w
języku an8ielskim i nie posiadaiących cenyfikalu
l.ke Ior intemdl Lhqlish leśl Iot candidates \|ilhoul a cłlńcale,lho drc beEihńihg sluJi?s

11. opłaly za studia nalcł wnosić na indywidualne konto ollzymaDc wraz z decy7ją o prryęciu na studia, Do czasu olrzymaDia konta
ińdywidualnego wpłat} dokonywać na konlo podane poniżei, W tylulc przelewu należy tvpi§ać słoje imię i nazłisko. numcr
albunu orż nDmer PEsEl..
All the Iees §holld be paid lo lhe ihdiyidual bank ą.coun| a§iqńed rcceNel1loqelhet 9ilh lhe tletkbn on aduissioĄ la sludies. u
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Accoull ow nel \ A.lress:

UnilcFity ofBusines in Wrccldł
ostrowskie8o 22. 53-238 WrocIaw/l'oland

Accourl o|9t.|\ Ba Adt ss:

Santander Bank Pohka s.A,
Swift Code:WBKPPl,PP

ul, l.egnicka 51_53 54_203 Wroclaw

oplety w EURo/For payment in EURo:
B^NK 

^cCoUNT 
IBAN PL 76 l090 2402 0000 000I 2997 5347

opłaty w PLN / For payment in PLN
BANK ACCOUNT IBAN: PL 04 1500 l l55 l2l l 5005 30] l 0000

dr Roml Fulneczek
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