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ZARZĄDZENIE NR 4 

z dnia z dnia 16 stycznia 2015 r. 

 
zmieniające zarządzenie Rektora nr 30 z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie  

dla osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców,  

o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –  

Prawo o szkolnictwie wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), 

rozpoczynających lub wznawiających studia w roku akademickim 2014/2015 

 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), w związku  

z uchwałą nr 522 Senatu SGH z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zasad 

pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego 

stopnia oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat, z późn. zm. zarządza się, co 

następuje: 

§ 1 
W zarządzeniu Rektora nr 30 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat 

za studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

dla osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa  

w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), rozpoczynających lub 

wznawiających studia w roku akademickim 2014/2015, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dla studentów studiów stacjonarnych 

pierwszego stopnia w języku polskim, stanowiącą załącznik nr 1 do 

zarządzenia”; 



2) w § 1 skreśla się pkt 2; 

3) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „dla studentów studiów stacjonarnych 

pierwszego stopnia w języku angielskim, stanowiącą załącznik nr 2 do 

zarządzenia”; 

4) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „dla studentów studiów niestacjonarnych 

pierwszego stopnia w języku polskim, stanowiącą załącznik nr 3 do 

zarządzenia”; 

5) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „dla studentów studiów stacjonarnych drugiego 

stopnia w języku polskim, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia; 

6) w § 1 skreśla się pkt 6; 

7) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „dla studentów studiów stacjonarnych drugiego 

stopnia w języku angielskim na kierunku International Business, stanowiącą 

załącznik nr 5 do zarządzenia; 

8) w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „dla studentów studiów stacjonarnych drugiego 

stopnia w języku angielskim na kierunku Finance and Accounting, stanowiącą 

załącznik nr 6 do zarządzenia; 

9) w § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „dla studentów studiów niestacjonarnych 

drugiego stopnia w języku polskim, stanowiącą załącznik nr 7 do zarządzenia; 

10) w § 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „dla studentów studiów stacjonarnych 

drugiego stopnia, studiujących w ramach magisterskiego programu podwójnego 

dyplomu (MPPD) na kierunku prowadzonym w języku polskim, stanowiącą 

załącznik nr 8 do zarządzenia”; 

11) w § 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „dla studentów studiów stacjonarnych 

drugiego stopnia, studiujących w ramach magisterskiego programu podwójnego 

dyplomu (MPPD) na kierunku prowadzonym w języku angielskim, stanowiącą 

załącznik nr 9 do zarządzenia”; 

12) skreśla się § 2; 

13) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Student, który studiuje pierwszy kierunek 

studiów pierwszego stopnia w SGH wnosi czesne za drugi i kolejne kierunki 

studiów niestacjonarnych w języku polskim albo stacjonarnych w języku 

angielskim, podejmowane równolegle w SGH, w wysokości 70% czesnego za 

studia pierwszego stopnia, określonego we właściwej tabeli opłat.”; 

14) w § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie: „Student, który studiuje pierwszy kierunek 

studiów drugiego stopnia w SGH wnosi czesne za drugi i kolejne kierunki 



studiów niestacjonarnych w języku polskim albo stacjonarnych w języku 

angielskim, podejmowane równolegle w SGH, w wysokości 80% czesnego za 

studia drugiego stopnia, określonego we właściwej tabeli opłat.”; 

15) załącznik nr 1/T1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 

16) uchyla się załącznik nr 1/T2; 

17) uchyla się załącznik nr 1/U; 

18) załącznik nr 2/T otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do 

niniejszego zarządzenia; 

19) uchyla się załącznik nr 2/U; 

20) załącznik nr 3/T otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do 

niniejszego zarządzenia; 

21) uchyla się załącznik nr 3/U; 

22) załącznik nr 4/T1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do 

niniejszego zarządzenia; 

23) uchyla się załącznik nr 4/T2; 

24) uchyla się załącznik nr 4/U; 

25) załącznik nr 5/T1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do 

niniejszego zarządzenia; 

26) załącznik nr 5/T2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do 

niniejszego zarządzenia; 

27) uchyla się załącznik nr 5/U1; 

28) uchyla się załącznik nr 5/U2; 

29) załącznik nr 6/T otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do 

niniejszego zarządzenia; 

30) uchyla się załącznik nr 6/U; 

31) załącznik nr 7/T1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do 

niniejszego zarządzenia; 

32) załącznik nr 7/T2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do 

niniejszego zarządzenia; 

33) uchyla się załącznik nr 7/U. 

 

 

 



§ 2 
1. W związku z utratą mocy art. 99 ust. 1a i ust. 1b oraz 170a ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) z 

dniem 1 października 2014 r.: 

1) w umowach o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach 

stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim i w języku 

angielskim, zgodnych ze wzorami, które były zawarte w zarządzeniu Rektora 

nr 30 z dnia 7 czerwca 2013 r. (załączniki: nr 1/U, nr 2/U, nr 4/U, nr 5/U1, nr 

5/U2) oraz zarządzeniu Rektora nr 30 z dnia 30 czerwca 2014 r. (załączniki: 

nr 1/U, nr 2/U, nr 4/U, nr 5/U1, nr 5/U2) przestają obowiązywać regulacje 

dotyczące opłat za studiowanie drugiego i kolejnego kierunku studiów 

stacjonarnych zawarte w § 2 ust. 3-5 oraz określona w § 2 tabela (tabele) 

opłat w zakresie opłat za studia stacjonarne w języku polskim na drugim oraz 

kolejnym kierunku studiów stacjonarnych, w części uzaleŜniającej wnoszenie 

opłat od spełniania kryteriów, o których mowa w art. 170a ust. 4 ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyŜszym; 

2) w umowach o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach 

stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim, zgodnych ze 

wzorami, które były zawarte w zarządzeniu Rektora nr 30 z dnia 30 czerwca 

2014 r. (załączniki: nr 1/U, nr 4/U) w § 2 ust. 2 przestają obowiązywać 

regulacje uzaleŜniające wnoszenie opłat od spełniania kryteriów, o których 

mowa w art. 170a ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyŜszym; 

2. We wszystkich umowach o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zgodnych 

ze wzorami, które obowiązywały przed dniem 1 października 2014 r., przestaje 

obowiązywać, jeŜeli było w nich zawarte: 

1) zobowiązanie studenta do pokrywania kosztów korespondencji prowadzonej z 

nim przez Uczelnię; 

2) określenie terminu na złoŜenie wniosku przez studenta o wystawienie przez 

Uczelnię faktury na kwotę wniesionej opłaty – w miejsce tej regulacji ma 

zastosowanie regulacja dotycząca terminu na złoŜenie wniosku  

o wystawienie faktury wynikająca z przepisów prawa podatkowego. 

3. Student moŜe złoŜyć wniosek o zawarcie nowej umowy według wzoru przyjętego 

przez Senat SGH uchwałą nr 237 z dnia 24 września 2014 r., zgodnego z ustawą 

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym, w brzmieniu nadanym 



przez ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198). 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

R E K T O R 
 
 

      prof. dr hab. Tomasz Szapiro 

 


