
 

 

Zarządzenie Nr  2 /2021 

Dyrektora Generalnego  

Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 

z dnia 12.05.2021 r. 

 

w sprawie opłat za studia I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich w Wyższej 

Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej dla naboru w roku akademickim 2021/2022 

 

§ 1 
Odpłatności obowiązkowe związane z rekrutacją na studia: 

  

Odpłatności obowiązkowe związane z rekrutacją na studia: 

Opłata rekrutacyjna 

 

Opłata rekrutacyjna 

 dla absolwentów 

WSFiP 

 

          0,00 zł Wszystkie rodzaje studiów 

Opłata rekrutacyjna 

na studia do 

10.07.2021 r. 

 

od 11.07.2021 r.  

 

       50,00 zł 

 

 

       85,00 zł 

Wszystkie rodzaje studiów 

 

 

Wszystkie rodzaje studiów 

Opłata rekrutacyjna – 

kandydaci 

z Ukrainy - obejmuje 

opłatę wpisową oraz 

obowiązkowy kurs z języka 

polskiego  

  

500,00 zł Wszystkie rodzaje studiów 

KIERUNEK 

CZESNE  

STUDIA STACJONARNE   

(płatne w dwóch ratach) 

CZESNE  

STUDIA NIESTACJONARNE 

(płatne w dwóch ratach) 

FINANSE I 
RACHUNKOWOŚĆ      

I stopnia  
 

2 400,00 zł/semestr 
(2 x 1 200,00 zł/rata) 

 
 

2 350,00 zł/semestr 
(2 x 1 175,00 zł/rata) 

 
 

FINANSE I 
RACHUNKOWOŚĆ    

  II stopnia  
 

2 500,00 zł/semestr 
 (2 x 1 250,00 zł/rata) 

 

2 500,00 zł/semestr 
 (2 x 1 250,00 zł/rata) 

 

INFORMATYKA      
 

2 100,00 zł/semestr 
 (2 x 1 050,00 zł/rata) 

 

2 100,00 zł/semestr 
(2 x 1 050,00 zł/rata) 

 



 

 

   

 

PRAWO I rok 
 
 

PRAWO II rok  
 
 
 

PRAWO III rok  
 
 

PRAWO IV rok  

 
 

PRAWO V rok  
 

2 400,00 zł/semestr 
(2 x 1 200,00 zł/rata) 

 

2 500,00 zł/semestr 
(2 x 1 250,00 zł/rata) 

 
 

2 600,00 zł/semestr 
(2 x 1 300,00 zł/rata) 

 

2 600,00 zł/semestr 

(2 x 1 300,00 zł/rata) 
 

2 600,00 zł/semestr 
(2 x 1 300,00 zł/rata) 

 

2 350,00 zł/semestr 
(2 x 1 175,00 zł/rata) 

 

2 400,00 zł/semestr 
(2 x 1 200,00 zł/rata) 

 
 

2 500,00 zł/semestr 
(2 x 1 250,00 zł/rata) 

 

2 600,00 zł/semestr 

(2 x 1 300,00 zł/rata) 
 

2 600,00 zł/semestr 
(2 x 1 300,00 zł/rata) 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

WEWNĘTRZNE 
I stopnia 

 

2 150,00 zł/semestr 
 (2 x 1 075,00 zł/rata) 

2 100,00 zł/semestr 
(2 x 1 050,00 zł/rata) 

BEZPIECZEŃSTWO 
WEWNĘTRZNE  

II stopnia 

 
2 150,00 zł/semestr 
 (2 x 1 075,00 zł/rata) 

 

2 150,00 zł/semestr 
 (2 x 1 075,00 zł/rata) 

ADMINISTRACJA      

I stopnia  
 

2 050,00 zł/semestr 

(2 x 1 025,00 zł/rata) 
 

2 050,00 zł/semestr 

(2 x 1 025,00 zł/rata) 
 

LOGISTYKA 
I stopnia 

2 100,00 zł/semestr 
 (2 x 1 050,00 zł/rata) 

 

        2 100,00 zł/semestr 
        (2 x 1 050,00 zł/rata) 

 

 

2. Odpłatności dodatkowe związane z kontynuacją nauki  

 

Wpis warunkowy za jeden przedmiot         200,00 zł 
Wszystkie rodzaje 

studiów 

Powtarzanie przedmiotu 

z możliwością kontynuowania studiów w 

semestrze wyższym – opłata za jeden 

przedmiot 

400,00 zł 

Wszystkie 

rodzaje 

studiów 

   

Uzupełnienie różnic programowych 
100,00 zł za  

1 przedmiot 

Wszystkie rodzaje 

studiów 

 

 

 

Zaliczenie przedmiotu nieobjętego programem 

studiów 

 

 

 

80,00 zł                         

za 1 przedmiot 

 

 

 

Wszystkie rodzaje 

studiów 

   



 

   

odsetki za każdy dzień zwłoki 

po terminie płatności czesnego 

odsetki umowne w 

wysokości odsetek 

maksymalnych 

określonych w 

przepisie art. 359 

§2¹ Kodeksu 

cywilnego 

Wszystkie rodzaje 

studiów 

   

 

Aktualizacja dokumentacji w związku 

ze zmianą nazwiska 

20,00 zł 
Wszystkie rodzaje 

studiów 

 

Wydanie elektronicznej legitymacji 

studenckiej 

 

22,00 zł 
Wszystkie rodzaje 

studiów 

Wydanie duplikatu elektronicznej 

legitymacji studenckiej 

 

33,00 zł 
Wszystkie rodzaje 

studiów 

   

Wysyłka korespondencji ponaglającej do 

zapłaty 

 

Opłata zgodnie z 

taryfą Poczty Polskiej 

Wszystkie rodzaje 

studiów 

 

3. Odpłatności obowiązkowe związane z zakończeniem studiów  

 

 

Wydanie odpisu dyplomu 

ukończenia studiów w języku 

obcym 

 

 

 

20,00 zł 

 

Wszystkie 

rodzaje 

studiów 

Wydanie duplikatu dyplomu 

ukończenia studiów 
20,00 zł 

Wszystkie 

rodzaje 

studiów 

Wydanie duplikatu dyplomu 

ukończenia studiów w języku 

obcym 

 

Wydanie duplikatu suplementu 

ukończenia studiów w języku 

obcym 

20,00 zł 

 

20,00 zł 

Wszystkie 

rodzaje 

studiów 

 

   

4. Odpłatności związane z reaktywacją na studia  

 

Opłata za wznowienie studiów          150,00 zł 

                 

             Wszystkie rodzaje  

               Studiów 

 

 

 

   

   



 

 

 

1. Weterani misji stabilizacyjnych i pokojowych (żołnierze i policjanci), 

żołnierze WP oraz funkcjonariusze służb mundurowych (Policja, 

Służba Celno-Skarbowa, Straż Graniczna, Służba Więzienna) 

otrzymują zniżkę czesnego na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego  stopnia 

w wysokości: 

 3% na pierwszym roku studiów 

 4% na drugim roku studiów 

 5% na trzecim roku studiów 

3. Żołnierze WP, funkcjonariusze służb mundurowych (Policja, Służba Celno-Skarbowa, 

     Straż Graniczna, Służba Więzienna, zawodowa Państwowa Straż Pożarna) oraz czynnie 

     pracujący Ratownicy Medyczni otrzymują zniżkę czesnego na kierunku 

     Bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia w wysokości: 

 3% na pierwszym roku studiów 

 4% na drugim roku studiów. 

Powyższe promocje nie łączą się z innymi promocjami czesnego obowiązującymi 

w Wyższej Szkole Finansów i Prawa,  tzn. że w całym toku studiów, student może skorzystać 

z jednego rodzaju promocji w opłacie czesnego.    

 

 

mgr Szarlota Binda 

Dyrektor Generalny 

 

Wyższej Szkoły Finansów i Prawa  

w Bielsku-Białej 

 


