
 

 

Załącznik do Zarządzenie Rektora WSNP z dnia 16 maja 2019 r. 

                               Tabela opłat dodatkowych 
     za usługi nieobjęte czesnym obowiązujące od 1 października 2019 r. 
 
 

l.p. RODZAJ USŁUGI WYSOKOŚĆ 
OPŁATY UWAGI 

1 Opłata rekrutacyjna 85 zł Potwierdzenie zapłaty składane wraz  z dokumentami 
rekrutacyjnymi 

2 Wydanie legitymacji studenckiej 22 zł Potwierdzenie zapłaty składane wraz  z dokumentami 
rekrutacyjnymi 

3 Wydanie duplikatu legitymacji studenckiej 33 zł Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem 

4 Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) 
w jęz. polskim - studenci 15 zł 

Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem            
(w przypadku poczty elektronicznej oprócz wniosku należy 
załączyć również skan dowodu zapłaty) 

5 Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków w 
jęz. obcym) - studenci 60 zł 

Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem            
(w przypadku poczty elektronicznej oprócz wniosku należy 
załączyć również skan dowodu zapłaty) 

6 Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) 
w jęz. polskim - absolwenci 60 zł 

Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem             
(w przypadku poczty elektronicznej oprócz wniosku należy 
załączyć również skan dowodu zapłaty) 

7 Zaświadczenie (w tym wypełnianie druków) 
w jęz. obcym - absolwenci 150 zł 

Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem             
(w przypadku poczty elektronicznej oprócz wniosku należy 
załączyć również skan dowodu zapłaty) 

8 Koszty za przesyłkę pocztową - Polska 15 zł Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem (dotyczy 
wysyłki zaświadczeń) 

9 Archiwizacja dokumentów 860 zł Regulowane w dniu egzaminu dyplomowego 

10 Opłata za monit 20 zł Opłata doliczana do monitu 

11 Opłata za przedłużenie terminu złożenia 
pracy dyplomowej 

100 % czesnego     
za semestr, 

proporcjonalnie do 
czasu opóźnienia 

Regulowane w dniu egzaminu dyplomowego 

12 Zmiana specjalności 100 zł Potwierdzenie zapłaty składane wraz z wnioskiem 

13 Opłata za różnice programowe do 650 zł 
- do 2 przedmiotów – zwolnienie z opłaty 
- do 5 przedmiotów – 200 zł 
- powyżej 5 przedmiotów – 600 zł 

14 Warunkowy wpis na wyższy semestr 350 zł Opłata semestralna za 1 zajęcia 
 

 


