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ZARZĄDZENIE NR 43 

REKTORA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 

z dnia 19 maja 2022 r. 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego 

i drugiego stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku 

akademickim 2022/2023 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10, w związku z art. 79 ust. 1 oraz art. 80 ust. 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. 2022 poz. 574, z późn. zm.1) i § 1 ust. 7 oraz § 3 ust. 3 załącznika do uchwały 

nr 691 Senatu SGH z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie reasumpcji uchwały nr 686 

Senatu SGH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zasad pobierania opłat, w tym za 

świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz 

warunków i trybu zwalniania z opłat, zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Niniejsze Zarządzenie określa wysokość, formę i terminy pobierania opłat za studia 

pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zwanej 

dalej „SGH”. 

§ 2 

1. Czesne za semestr zimowy płatne jest do 30 września, a za semestr letni do 

końca lutego. 

2. W przypadku płatności ratalnej raty płatne są do ostatniego dnia każdego 

miesiąca począwszy od września w semestrze zimowym i od lutego w semestrze 

letnim. 

3. W przypadku opłat za powtarzanie zajęć – w terminie 14 dni od decyzji dziekana, 

a w przypadku odroczenia realizacji zajęć na wniosek studenta termin płatności 

może być przesunięty do ostatniego dnia semestru poprzedzającego semestr, 

w którym student realizuje przedmiot – za cały okres zajęć. 

4. W przypadku opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów – w terminie 7 dni od daty 

przygotowania przez odpowiedni dziekanat końcowego rozliczenia opłat za usługi 
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edukacyjne. 

§ 3 

Na wniosek Studenta SGH wystawia fakturę opiewającą na wartość wniesionej 

opłaty. Wniosek należy złożyć do właściwego dziekanatu w terminie wynikającym 

z przepisów prawa podatkowego. 

§ 4 

1. Opłata za kształcenie na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

w języku polskim dla studentów nieposiadających polskiego obywatelstwa wynosi: 

1) 1800 EUR w przypadku jednorazowej płatności za semestr, lub 

2) 1900 EUR (jedna rata 380 EUR) w przypadku płatności w ratach miesięcznych. 

2. Opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

wynosi: 

1) 4200 PLN w przypadku jednorazowej płatności za semestr, lub 

2) 4250 PLN (jedna rata 850 PLN) w przypadku płatności w ratach miesięcznych. 

3. Opłata za kształcenie na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w języku 

angielskim wynosi: 

1) 2000 EUR w przypadku jednorazowej płatności za semestr, lub 

2) 2100 EUR (jedna rata 420 EUR) w przypadku płatności w ratach miesięcznych. 

4. Opłata za kształcenie na studiach stacjonarnych drugiego stopnia w języku 

angielskim na kierunku Finance and Accounting (practical profile) wynosi: 

1) 2550 EUR w przypadku jednorazowej płatności za semestr, lub 

2) 2650 EUR (jedna rata 530 EUR) w przypadku płatności w ratach 

miesięcznych. 

5. Opłata za kształcenie na pozostałych kierunkach studiów stacjonarnych drugiego 

stopnia w języku angielskim wynosi: 

1) 1900 EUR w przypadku jednorazowej płatności za semestr, lub 

2) 2000 EUR (jedna rata 400 EUR) w przypadku płatności w ratach 

miesięcznych. 

6. Opłata za powtarzanie zajęć niezaliczonych z powodu niezadowalających wyników 

w nauce lub za zajęcia nieobjęte planem studiów i przekraczające udostępniony 

studentom dodatkowy limit 6 punktów ECTS wynosi: 

1) 150 PLN za 1 punkt ECTS – na studiach stacjonarnych w języku polskim dla 

studentów posiadających polskie obywatelstwo oraz na studiach 

niestacjonarnych; 
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2) 60 EUR za 1 punkt ECTS – na studiach stacjonarnych w języku polskim dla 

studentów nieposiadających polskiego obywatelstwa; 

3) 90 EUR za 1 punkt ECTS – na studiach stacjonarnych drugiego stopnia 

w języku angielskim na kierunku Finance and Accounting (practical profile); 

4) 70 EUR za 1 punkt ECTS – na studiach stacjonarnych pierwszego oraz 

drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku innym niż Finance and 

Accounting (practical profile). 

§ 5 

1. Przekroczenie limitu ECTS, o którym mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu studiów 

pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

spowodowane: 

1) przeniesieniem do programu studiów w SGH punktów ECTS uzyskanych na 

innych uczelniach, w tym wynikających z Porozumienia o programie zajęć 

(Learning agreement); 

2) zrealizowaniem jednej specjalności międzykierunkowej organizowanej 

w oparciu o umowę zawartą przez SGH z partnerem międzynarodowym; 

3) zrealizowaniem przedmiotów w ramach programu podwójnego dyplomu, 

w tym również przedmiotów nieobjętych podstawowym programem studiów; 

nie powoduje naliczenia opłat. 

2. Rozliczenie specjalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 może nastąpić tylko 

i wyłącznie po dostarczeniu przez studenta zaświadczenia o zrealizowaniu 

specjalności. 

3. W przypadku realizacji więcej niż jednej specjalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

SGH nie nalicza opłaty za pierwszą wybraną specjalność, a jeśli nie jest możliwe 

ustalenie, która została wybrana jako pierwsza, za tę która powoduje mniejsze 

przekroczenie limitu ECTS, o którym mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu studiów 

pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stosuje się je do studentów, 

którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023 i studentów, którzy wznowili 

studia rozpoczęte przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
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o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 poz. 574, z późn. zm.2). 

 

REKTOR 

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

/podpisano kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym/ 
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