
 

 

Szczecin,  30 kwietnia 2019  r. 

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  9  /  2 0 1 9   

 

REKTORA 

WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ  

W SZCZECINIE  

z dnia  30.04.2019  r. 

 

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020 

§ 1 

1. Ustala się wysokość opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku 

administracja i na jednolitych 5-letnich studiach magisterskich na kierunku prawo. 

2. Wysokość opłat za studiowanie na studiach określa załącznik numer 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

3. Wysokość opłat za studia I i II stopnia uwzględnia zniżki przewidziane w regulaminie 

promocji, w wysokości 600 zł. 

4. Niniejsze zarządzenie reguluje opłaty za zajęcia dydaktyczne. Pozostałe opłaty reguluje 

Regulamin Opłat WSAP. 

 

§ 2 

1. Ustala się wysokość opłat na studiach podyplomowych. 

2. Wysokość opłat za studiowanie na studiach podyplomowych określa załącznik numer 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

3. Wysokość opłat za studia podyplomowe uwzględnia zniżki przewidziane w regulaminie 

promocji, w wysokości 600 zł. 

 

§ 3 

1. Ustala się wysokość opłat na studiach pierwszego stopnia dla cudzoziemców.  

2. Wysokość opłat za studiowanie na studiach pierwszego stopnia dla cudzoziemców określa 

załącznik numer 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

1. Wprowadza się regulamin promocji, który stanowi załącznik numer 4 do niniejszego 

zarządzenia. 

2. W sprawach nieokreślonych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie zapisy Regulaminu 

Opłat WSAP. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rektor  

Wyższej Szkoły Administracji 

Publicznej w Szczecinie 

 

dr Magdalena Fiternicka-Gorzko  

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA REKTORA WSAP 

W sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020 i latach następnych 

(nabór jesień 2019). 

 

1. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA: KIERUNEK ADMINISTRACJA 

 

§ 1 

Ustala się  następujące wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne płatne jednorazowo  

i w ratach dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020, nabór jesień 

2018: 

1. Studia stacjonarne i niestacjonarne - wszystkie specjalizacje: 

  I rok  

l.p. Ilość rat Wysokość Sposób zapłaty 

1 opłata uiszczana jednorazowo 2800 Jednorazowo do 15 kwietnia 

2 2 raty 1450 do 15 kwietnia  i do 15 września 

3 10 rat 300 
Do 15 dnia każdego miesiąca, od kwietnia do 

stycznia 

4 12 rat 275 
Do 15 dnia każdego miesiąca, od kwietnia do 

marca 

 

  II rok    

l.p. Ilość rat Wysokość Sposób zapłaty 

1 opłata uiszczana jednorazowo 3500 Jednorazowo do 15 kwietnia 

2 2 raty 1825 do 15 kwietnia  i do 15 września 

3 
10 rat 380 

Do 15 dnia każdego miesiąca, od kwietnia do 

stycznia 

4 
12 rat 330 

Do 15 dnia każdego miesiąca, od kwietnia do 

marca 

 

  III rok    

l.p. Ilość rat Wysokość Sposób zapłaty 

1 opłata uiszczana jednorazowo 3800 Jednorazowo do 15 kwietnia 

2 2 raty 2100 do 15 kwietnia  i do 15 września 

3 
10 rat 

430 Do 15 dnia każdego miesiąca, od kwietnia do 

stycznia 

 

 

 



 

2. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA: KIERUNEK ADMINISTRACJA 

§ 1 

Ustala się  następujące wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne płatne jednorazowo  

i w ratach dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020: 

 

1. Studia stacjonarne i niestacjonarne - wszystkie specjalizacje: 

  I rok  

l.p. Ilość rat Wysokość Sposób zapłaty 

1 opłata uiszczana jednorazowo 4000 Jednorazowo do 15 kwietnia 

2 2 raty 2050 do 15 kwietnia  i do 15 września 

3 10 rat 420 
Do 15 dnia każdego miesiąca, od kwietnia do 

stycznia 

4 12 rat 355 
Do 15 dnia każdego miesiąca, od kwietnia do 

marca 

 

  II rok    

l.p. Ilość rat Wysokość Sposób zapłaty 

1 opłata uiszczana jednorazowo 4100 Jednorazowo do 15 kwietnia 

2 2 raty 2100 do 15 kwietnia  i do 15 września  

3 
10 rat 430 

Do 15 dnia każdego miesiąca, od kwietnia do 

stycznia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. 5-LETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERKIE. KIERUNEK PRAWO 

§ 2 

Ustala się  następujące wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne płatne jednorazowo  

i w ratach dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020, nabór jesień 

2019: 

 

1. Studia stacjonarne i niestacjonarne - wszystkie specjalizacje: 

  I - IV rok  

l.p. Ilość rat Wysokość Sposób zapłaty 

1 opłata uiszczana jednorazowo 4300 Jednorazowo do 15 kwietnia 

2 2 raty 2200 do 15 kwietnia  i do 15 września 

3 10 rat 450 
Do 15 dnia każdego miesiąca, od kwietnia do 

stycznia 

4 12 rat 400 
Do 15 dnia każdego miesiąca, od kwietnia do 

marca 

 

  V rok    

l.p. Ilość rat Wysokość Sposób zapłaty 

1 opłata uiszczana jednorazowo 4300 Jednorazowo do 15 kwietnia 

2 2 raty 2200 do 15 kwietnia  i do 15 września  

3 
10 rat 

450 Do 15 dnia każdego miesiąca, od kwietnia do 

stycznia 

 

 

 

 

Rektor  

Wyższej Szkoły Administracji 

Publicznej w Szczecinie 

 

dr Magdalena Fiternicka-Gorzko  

 

 



 

  

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA REKTORA WSAP 

W sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020 i latach następnych. 

STUDIA PODYPLOMOWE 

 

§ 1 

WSAP Szczecin 

Ustala się  następujące, kierunki studiów podyplomowych,  wysokości opłat za zajęcia 

dydaktyczne realizowane w Szczecinie,  płatne jednorazowo i w ratach dla studiów  

podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020, nabór jesień 2019: 

 

Kierunek I rata 
II 

raty 
X rat 

Administracja ochrony środowiska 3800 1950 400 

Administrowanie opieką nad osobami starszymi                                NOWOŚĆ 3300 1700 350 

Administracja publiczna 3700 1900 400 

Administracja wymiaru sprawiedliwości 3500 1850 380 

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza                 
4000 2050 420 

Bezpieczeństwo i higiena pracy             
3100 1650 345 

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe                          NOWOŚĆ 3600 1900 390 

Kadry i płace 3800 2000 410 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych      (poziom podstawowy)                
4500 2350 485 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych  (poziom zaawansowany)                                
5200 2675 550 

Nowoczesne zarządzanie podmiotami służby zdrowia 3900 2000 440 

Organizacja i zarządzanie oświatą                                        NAJLEPSZA CENA 2800 1500 320 

Postępowanie egzekucyjne i windykacja należności w przedsiębiorstwie i 

administracji                
4150 2200 450 

Prawo administracyjne 3700 1950 410 

Prawo pracy 3800 2000 410 

Ubezpieczenia społeczne                        NOWOŚĆ 3900 2100 430 

Zamówienia publiczne 3900 2025 420 

HR manager                                                                                              NOWOŚĆ 3800 2000 410 

Kreowanie produktu turystycznego                                                      NOWOŚĆ 3600 1900 390 

Legislacja administracyjno – samorządowa                                         NOWOŚĆ 3700 1925 400 

Menedżer turystyki i hotelarstwa                                                          NOWOŚĆ 3600 1900 390 

Psychologia menedżerska                                                                       NOWOŚĆ 3600 1900 390 

Studia dla kandydatów na członków rad nadzorczych                     NOWOŚĆ 3800 2000 420 

 



 

 

 

§ 2 

PUNKT KONSULTACYJNY ŁOBEZ 

Ustala się  następujące kierunki studiów podyplomowych, wysokości opłat za zajęcia 

dydaktyczne, w punkcie konsultacyjnym WSAP w Łobzie,  płatne jednorazowo i w ratach 

dla studiów  podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020, nabór 

jesień 2019: 

 

Kierunek I rata 
II 

raty 
X rat 

Administracja publiczna 3300 1750 370 

Prawo administracyjne    

Kadry i płace 3400 1800 370 

Prawo pracy 3500 1850 390 

Zamówienia publiczne    

Organizacja i zarządzanie oświatą                                        NAJLEPSZA CENA 2600 1400 300 

 

§ 3 

PUNKT KONSULTACYJNY STALOWA WOLA 

Ustala się  następujące kierunki studiów podyplomowych, wysokości opłat za zajęcia 

dydaktyczne, w punkcie konsultacyjnym WSAP w Stalowej Woli,  płatne jednorazowo  

i w ratach dla studiów  podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 

2019/2020, nabór jesień 2019: 

 

Kierunek I rata 
II 

raty 
X rat 

Administracja ochrony środowiska 3300 1725 360 

Administracja publiczna 3300 1725 360 

Audyt wewnętrzny 3350 1750 370 

Bezpieczeństwo i higiena pracy   
3100 1650 350 

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 3300 1725 360 

Kadry i płace 3300 1725 360 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych    
3900 2100 440 

Organizacja i zarządzanie oświatą 3000 1600 340 

Prawo administracyjne 3300 1725 360 

Prawo pracy 3300 1725 360 

Zamówienia publiczne 3400 1775 370 

 



 

 

 

§ 4 

PUNKT KONSULTACYJNY KOŁOBRZEG 

Ustala się  następujące kierunki studiów podyplomowych, wysokości opłat za zajęcia 

dydaktyczne, w punkcie konsultacyjnym WSAP w Kołobrzegu,  płatne jednorazowo  

i w ratach dla studiów  podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 

2019/2020, nabór jesień 2019 : 

 

Kierunek I rata 
II 

raty 
X rat 

Administracja publiczna 3500 1850 390 

Bezpieczeństwo i higiena pracy   
3000 1600 340 

Kadry i płace 3600 1900 390 

Prawo administracyjne 3700 1950 410 

Prawo pracy 3700 1950 410 

Zamówienia publiczne 3700 1950 410 

Kreowanie produktu turystycznego 3400 1800 370 

Menedżer hotelarstwa i turystyki 3400 1800 370 

 

§ 5 

1. Opłatę uiszczaną jednorazowo wnosi się do 15 kwietnia. 

2. Opłaty uiszczane w dwóch ratach wnosi się odpowiednio do 15 kwietnia i do 15 

września 

3. Opłaty uiszczane w 10 ratach wnosi się do 15 każdego miesiąca od kwietnia do 

stycznia 

4. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana terminów płatności. 

 

§ 6 

Pozostałe opłaty określa Regulamin Opłat WSAP. 

Rektor  

Wyższej Szkoły Administracji 

Publicznej w Szczecinie 

 

dr Magdalena Fiternicka-Gorzko  

 

 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA REKTORA WSAP 

W sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020 i latach następnych, 

nabór jesień 2019. 

 

1. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA: KIERUNEK ADMINISTRACJA - OPŁATY 

DLA CUDZOZIEMCÓW 

 

§ 1 

Ustala się  następujące wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne płatne jednorazowo i w 

ratach dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020, nabór jesień 2019: 

1. Studia stacjonarne i niestacjonarne - wszystkie specjalizacje: 

  I rok  

l.p. Ilość rat 

Wysokość 

 
Sposób zapłaty 

ADMINISTRACJA 

1 
opłata uiszczana 

jednorazowo 
800 euro Jednorazowo do 15 kwietnia 

2 2 raty 450 euro do 15 kwietnia  i do 15 września 

3 10 rat 100 euro 
Do 15 dnia każdego miesiąca, od 

kwietnia do stycznia 

4 12 rat 110 euro 
Do 15 dnia każdego miesiąca, od 

kwietnia do marca 

 

  II rok  

l.p. Ilość rat 

 

Wysokość 

 
Sposób zapłaty 

ADMINISTRACJA 

1 
opłata uiszczana 

jednorazowo 
1000 euro Jednorazowo do 15 kwietnia 

2 2 raty 550 euro  do 15 kwietnia  i do 15 września 

3 10 rat 120 euro 
Do 15 dnia każdego miesiąca, od 

kwietnia do stycznia 

4 12 rat 130 euro 
Do 15 dnia każdego miesiąca, od 

kwietnia do marca 

 



 
  III rok  

l.p. Ilość rat 

Wysokość 

 
Sposób zapłaty 

ADMINISTRACJA 

1 
opłata uiszczana 

jednorazowo 
1100 euro Jednorazowo do 15 kwietnia 

2 2 raty 600 euro do 15 kwietnia  i do 15 września  

3 10 rat 130 euro 
Do 15 dnia każdego miesiąca, od 

kwietnia do stycznia 

 

2. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA: KIERUNEK ADMINISTRACJA  

OPŁATY DLA CUDZOZIEMCÓW 

 

§ 1 

Ustala się  następujące wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne płatne jednorazowo i w 

ratach dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020, nabór jesień 2019: 

1. Studia stacjonarne i niestacjonarne - wszystkie specjalności: 

 

  I rok  

l.p. Ilość rat 

Wysokość 

 
Sposób zapłaty 

ADMINISTRACJA 

1 
opłata uiszczana 

jednorazowo 
1050  euro Jednorazowo do 15 kwietnia 

2 2 raty 600 euro do 15 kwietnia  i do 15 września 

3 10 rat 130 euro 
Do 15 dnia każdego miesiąca, od 

kwietnia do stycznia 

4 12 rat 120 euro 
Do 15 dnia każdego miesiąca, od 

kwietnia do marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  II rok  

l.p. Ilość rat 

 

Wysokość 

 
Sposób zapłaty 

ADMINISTRACJA 

1 
opłata uiszczana 

jednorazowo 
1100 euro Jednorazowo do 15 kwietnia 

2 2 raty 650 euro  do 15 kwietnia  i do 15 września 

3 10 rat 130 euro 
Do 15 dnia każdego miesiąca, od 

kwietnia do stycznia 

4 12 rat 120 euro 
Do 15 dnia każdego miesiąca, od 

kwietnia do marca 

 

3. STUDIA MAGISTERSKIE: KIERUNEK PRAWO 

OPŁATY DLA CUDZOZIEMCÓW 

 

§ 1 

Ustala się  następujące wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne płatne jednorazowo i w 

ratach dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020, nabór jesień 2019: 

2. Studia stacjonarne i niestacjonarne - wszystkie specjalności: 

 

  I - V rok  

l.p. Ilość rat 

Wysokość 

 
Sposób zapłaty 

PRAWO 

1 
opłata uiszczana 

jednorazowo 
1050  euro Jednorazowo do 15 kwietnia 

2 2 raty 600 euro do 15 kwietnia  i do 15 września 

3 10 rat 130 euro 
Do 15 dnia każdego miesiąca, od 

kwietnia do stycznia 

4 12 rat 120 euro 
Do 15 dnia każdego miesiąca, od 

kwietnia do marca 

 

 

§ 2 

Zwalnia się w roku akademickim 2019/2020 (nabór jesień 2019) cudzoziemców z opłaty 

rekrutacyjnej. 

 



 

§ 3 

Opłaty można wnosić w walucie złoty polski, w przeliczeniu na euro po kursie średnim 

Narodowego Banku Polskiego z dnia zapłaty. 

 

§ 4 

Pozostałe opłaty określa Regulamin Opłat WSAP. 

 

 

Rektor  

Wyższej Szkoły Administracji 

Publicznej w Szczecinie 

 

dr Magdalena Fiternicka-Gorzko  



 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA REKTORA WSAP 

W sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020 i latach następnych 

(nabór jesień 2019). 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI WSAP 
Rekrutacja 2019 (nabór jesień) 

 

 

§ 1 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Wprowadza się regulamin promocji na studia w Wyższej Szkole Administracji 

Publicznej w Szczecinie. 

2. Promocje dotyczą tylko rekrutacji jesiennej 2019. Promocja nie dotyczy 

studentów reaktywowanych lub wznawiających studia po „urlopie 

dziekańskim”. 

3. Promocji nie można łączyć. 

4. Zniżki przyznaje się na wniosek kandydata złożony nie później niż w ciągu 10 

dni od dnia podpisania umowy. Warunkiem przyznania zniżki jest 

podpisanie umowy w ciągu 10 dni od daty rejestracji w systemie e-rekrutacja. 

5. Opłata promocyjna za studia obowiązuje pod warunkiem regularnego 

opłacania czesnego. Opóźnienia w opłatach czesnego anulują każdą 

przyznaną zniżkę (także opłatę wpisowego) – obowiązuje wówczas kwota 

cennikowa. 

6. Zniżki – o ile nie podano inaczej, ujęto w kartach kierunków (zakładka: dla 

kandydata). Ceny przed zniżką (skreślone) oraz ceny po zniżce 

(obowiązujące) – znajdują się przy każdym kierunku studiów. 

7. Zniżkę można otrzymać tylko raz. To znaczy, że student, który studiuje 2 lub 

3 lata zniżkę może otrzymać tylko na pierwszym roku studiów. 

8. W przypadku rezygnacji ze studiów, niezależnie od czasu rezygnacji, student 

/ słuchacz zobowiązany jest do wpłaty kwoty w wysokości udzielonej zniżki, 

lub zniżek (jeśli udzielono więcej niż jedną zniżkę) - niezależnie od rodzaju 

przyznanej ulgi i jej wysokości, dotyczy także zwolnienia z wpisowego. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

§ 2 

PROMOCJE 

 

1. Brak wpisowego – wpisowe 0 zł 

1) 400 zł oszczędności dla osób, które złożą komplet dokumentów i podpiszą 

umowę na studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe. Warunkiem 

przyznania zniżki jest podpisanie umowy w ciągu 10 dni od daty 

rejestracji w systemie e-rekrutacja. Promocja łączy się z innymi. 

 

2. 600 zł zniżki na 1 rok studiów licencjackich - administracja 

1) Nie 3400 zł a 2800 zł za cały pierwszy rok studiów licencjackich – kierunek 

administracja przy płatności jednorazowej. 

2) Promocja obowiązuje tylko dla kandydatów na 1 rok studiów 

licencjackich.  

3) Promocja nie łączy się z innymi 

4) Promocja trwa do 15.09.2019 

 

3. 600 zł zniżki na 1 rok studiów magisterskich – administracja 

1) Nie 4600 zł a 4000 zł cały pierwszy rok studiów magisterskich – kierunek 

administracja przy płatności jednorazowej. 

2) Promocja obowiązuje tylko dla kandydatów na 1 rok studiów 

magisterskich.  

3) Promocja nie łączy się z innymi 

4) Promocja trwa do 15.09.2019 

 

4. 600 zł zniżki na 1 rok studiów magisterskich – prawo 

5) Nie 4900 zł a 4300 zł cały pierwszy rok studiów magisterskich – kierunek 

administracja przy płatności jednorazowej. 

6) Promocja obowiązuje tylko dla kandydatów na 1 rok studiów 

magisterskich na kierunku prawo.  

7) Promocja nie łączy się z innymi 

8) Promocja trwa do 15.09.2019 

 

5. 600 zł zniżki na studia podyplomowe 

1) Od ceny katalogowej należy odjąć 600 zł. Kwota rozpisana w całym toku 

studiów. Ceny przed zniżką i po zniżce zawarte są w kartach kierunków 

(zakładka: dla kandydata). 

 

 

 

 



 
6. Dodatkowe zniżki dla absolwentów WSAP (rok ukończenia studiów 2018 i 

2019) 

1) Studia magisterskie administracja – 1300 zł taniej na czesnym i 0 zł 

zamiast 400 zł wpisowego (łączny rabat 1700 zł) - dotyczy opłaty za 

pierwszy rok studiów   

 

dla osób, które zapisały się na studia do 30 września 2019. 

1 rata – 3300 zł ( zamiast 4600) 

2 raty – 2 x 1700 zł ( zamiast 2 x 2350) 

10 rat – 10 x 350 zł (zamiast 10 x 480) 

12 rat – 12 x 300 zł ( zamiast 12 x 405) 

 

dla osób, które zapisały się na studia po 1 października 2019. 

1 rata – 3700 zł ( zamiast 4600) 

2 raty – 2 x 1900 zł ( zamiast 2 x 2350) 

10 rat – 10 x 390 zł (zamiast 10 x 480) 

12 rat – 12 x 330 zł ( zamiast 12 x 405) 

2) Studia podyplomowe 1 semestr gratis – dla absolwentów WSAP 

roczników 2018 i 2019. Absolwent z roku 2018 i 2019, podejmujący studia 

podyplomowe, zwolniony jest z opłaty za drugi semestr studiów 

podyplomowych. Opłaty za studia można wnosić w 1 lub 5 ratach, 

zgodnie z cennikiem dla danego kierunku studiów. Warunkiem 

uruchomienia wybranego kierunku studiów jest zebranie odpowiedniej 

liczby osób.  

 

Promocja dotyczy także osób podejmujących druki i kolejny kierunek 

studiów podyplomowych. 

 

Promocja nie dotyczy form zaawansowanych studiów podyplomowych 

(tzw. II stopnia, np. IODO) 

 
 


