
Najczęściej zadawane pytania – Dział Płatności  

 

 

1. Jak można skontaktować się z Działem Płatności? 

Kontakt z Działem Płatności jest możliwy za pomocą: 

 poczty elektronicznej: platnosci@wsiiz.pl  

 telefonicznie pod numerem telefonu: 22 562 35 50 lub 519 590 380 

 Osobiście w godzinach pracy działu. 

2. W jakich godzinach czynny jest Dział Płatności? 
 Dział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00. 

 W sobotę i niedzielę dział jest nieczynny.  

3. Gdzie mieści się Dział Płatności Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia?  
Dział Płatności mieści się w Kampusie nr 2 

Al. Jerozolimskie 195a (piętro IV) 

02-222 Warszawa 

4. Z jakiego adresu mailowego mogę wysłać wiadomość? 
Adres mailowy studenta, z którego będzie pojawiało się zapytanie ma być adresem wskazanym w dokumentacji Uczelni i 

przypisanym do danej osoby. Ten adres mailowy widoczny jest  w zakładce e-dziekanatu Twoje dane/Adresy/Dane kontaktowe. 

Ze względu na poufność danych finansowych wszelkie informacje, składane wnioski czy zapytania odbywają się wyłącznie za 

pośrednictwem adresu mailowego platnosci@wsiiz.pl  

5. Jakie swoje dane identyfikacyjne zamieszczam w wysyłanym mailu? 
Wysyłając wiadomości do poszczególnych działów administracyjnych Uczelni, zawsze należy się przedstawić. Każdą wiadomość 

podpisujemy imieniem i nazwiskiem, kierunkiem oraz aktualnym rokiem/semestrem studiów. Używamy form grzecznościowych 

stosownie do składanych wniosków, sprawa musi być jasno i zrozumiale przedstawiona, bez błędów językowych i ortograficznych, 

mając na uwadze do kogo skierowywana jest nasza prośba.  

6. Ile wynosi opłata rekrutacyjna? 
Zgodnie z zarządzeniem Kanclerza Uczelni, opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2021/2022 dla osób ubiegających się o 

przyjęcie: 

 na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz studia podyplomowe wynosi: 85 zł dla obywateli UE, 150 zł dla obywateli spoza UE, 

 na kierunki prowadzone w ramach kształcenia specjalistycznego wynosi: 150 zł dla obywateli UE, 200 zł dla obywateli spoza UE. 

7. Ile wynosi opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)? 
Zgodnie z zarządzeniem Kanclerza Uczelni, opłata w roku akademickim 2021/2022 wynosi odpowiednio: 

 wydanie elektronicznej  legitymacji studenckiej - 22 zł, 

 duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej - 33 zł, 

8. W jakim terminie wnosimy i jak dokumentujemy uregulowanie opłaty rekrutacyjnej i ELS? 
Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej nie może być późniejszy niż data złożenia dokumentów rekrutacyjnych, kserokopia 

dowodu wpłaty wpisowej powinna być dołączona do składanych dokumentów. 

9. Jak mogę zapłacić za opłatę rekrutacyjną oraz ELS? 
Wpłaty wnoszone są na rachunek bankowy Uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331 
Możliwe jest uregulowanie tej opłaty za pomocą terminala płatniczego w Działach Uczelni tj.: Dział Płatności oraz Dział Promocji i 

Rekrutacji. Wpłaty gotówkowej, można dokonać wyłącznie w Dziale Płatności. 

10. Czy zapisując się na kilka kierunków studiów, muszę wnosić kilka opłat czy wystarczy jedna? 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną na każdym z nich. Opłata może być 

dokonana łącznie, przy pomocy jednego przelewu. Opłatę za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wnosimy wyłącznie 

jedną.  

11. Jeżeli chcę zrezygnować ze studiów, czy dostanę zwrot opłaty rekrutacyjnej? 
Opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi.   

12. Czy mogę być zwolniony z opłaty rekrutacyjnej? 

Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są absolwenci WSIiZ ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia bądź na studia 

podyplomowe w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia.  

13. Czy w przypadku nieuruchomienia danego kierunku, mogę dostać zwrot opłaty rekrutacyjnej? 
W sytuacji kiedy Uczelnia odstępuje od uruchomienia danego kierunku studiów, możliwy jest zwrot opłaty.  

Stosowny wniosek, dostępny na stronie internetowej Uczelni, kandydat dostarcza do Działu Płatności. 

14. Gdzie mogę podpisać umowę o odpłatności za studia? 
Umowa o warunkach odpłatności za studia będzie do podpisu w Dziale Płatności. Informacje o terminie podpisu umowy, prześlemy 

w osobnej korespondencji. 
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15. Jak zostanie rozliczona udzielona mi promocja czy zniżka? 
Stosownie do zapisów regulaminu danej promocji, należy spełnić określone w nim warunki. Sprawy związane z udzieleniem i 

składaniem wniosków prowadzi Dział Promocji i Rekrutacji, gdzie należy zwrócić się z zapytaniem. Najczęściej stosowana jest 

zasada obniżenia czesnego przy ostatniej racie w danym semestrze obowiązywania promocji. W przypadku braku ustawienia danej 

zniżki w systemie e-dziekanat, prosimy o kontakt mailowy z działem płatności z informacją  na temat udzielonej zniżki, przesyłając 

w załączeniu obowiązujący dla tej umowy podpisany regulamin.  

16. W jakiej wysokości będę płacić czesne za studia?  
Szczegółowe warunki odpłatności za studia określa umowa wraz z zarządzeniem Kanclerza. Wzór umowy wraz z zarządzeniem 

określającym wysokość czesnego oraz terminy płatności zamieszczony jest na stronie internetowej Uczelni (zakładka - oferta 

edukacyjna), pod wybranym kierunkiem studiów.  

17. W jakiej wysokości naliczane są inne opłaty? 
Dodatkowe należne opłaty oraz terminy ich wniesienia określa umowa wraz z zarządzeniem Kanclerza. W zależności od podpisanej 

umowy oraz roku naboru na studia, tytuły płatności, należne kwoty oraz terminy ich uregulowania znajdują się w ust. Inne 

płatności danego zarządzenia Kanclerza. 

18. Czy jest możliwa płatność ratalna za studia? 
Student wnosi opłaty za studia w systemie semestralnym lub ratalnym (ilość rat, jest zależna od wybranego kierunku). 

Podczas rejestracji on-line, kandydat wskazuje w aplikacji wybrany system płatności: jednorazowo czy na raty. Zgoda na rozłożenie 

na raty, przyznawana jest na okres roku akademickiego. 

19. Dlaczego, przy płatności czesnego na raty (za semestr zimowy), muszę płacić już od miesiąca września? 
Składając prośbę  o rozłożenie czesnego na raty, student zgadza się na przyjęty w zarządzeniu Kanclerza harmonogram spłat. Przy 

np. pięciu ratach, płatność za semestr zimowy, zaczyna się we wrześniu i kończy w styczniu. Jest to właśnie pięć rat semestru 

zimowego. Od kolejnego miesiąca (luty), rozpoczynamy spłatę czesnego następnego semestru - letniego.     

20. Co zrobić, jeżeli chcę zmienić system płatności czesnego? 
Decydując się na zmianę systemu płatności czesnego, składamy odpowiedni wniosek dostępny na stronie internetowej (zakładka 

Dla studenta/Dział płatności/wysokość opłat czesnego). Szukamy wzoru wniosku o rozłożenie na raty. Wybieramy wniosek  

odpowiedni do roku naboru i kierunku, wypełniamy  i dostarczamy do Działu Płatności.  

21. Dlaczego zmienia się numer rachunku bankowego do spłat czesnego i opłat? 
Podpisując umowę o warunkach odpłatności student otrzymuje swój własny indywidualny numer rachunku. Ułatwia to 

identyfikację przesyłanych wpłat dla danego studenta. Wykonując przelew, należy pamiętać o aktualizacji opisów przy wysyłaniu 

przelewu. Regulując opłatę za czesne piszemy np. czesne za miesiąc ……. , wnosząc opłatę za przetrzymanie książek za bibliotekę 

zmieniamy opis przelewu na np. opłata za bibliotekę. 

22. Gdzie znajdę swój nowy indywidualny numer konta bankowego? 
Indywidualny numer rachunku odnajdziesz w e-dziekanacie w zakładce Finanse/Dane do przelewów. Tym rachunkiem student 

posługuje się przez cały okres studiowania, przy wszystkich opłatach. Studenci płacący z zagranicy, znajdą tam aktualny kod 

SWIFT/BIC niezbędny do wykonania polecenia wypłaty.  

Nie wolno udostępniać innym osobom swojego numeru rachunku.  

23. Jak sprawdzę czy moja wpłata dotarła? 
Uczelnia udostępnia studentom system elektroniczny e-dziekanat, w którym rejestrowane są dokonywane wpłaty oraz naliczane 

należne opłaty. W zakładce Finanse dostępne są następujące moduły: opłaty (sprawdzisz stan, termin, kwotę i datę zapłaty 

swojego czesnego), dokumenty (znajdziesz tam zaksięgowane wpłaty).  

24. Moja wpłata nie została zaksięgowana w e-dziekanacie. Co mam w tym przypadku zrobić? 
Od momentu wysłania przelewu do zaksięgowania na rachunku Uczelni najczęściej upływa 24 godziny z wyłączeniem sobót i 

niedziel, gdzie księgowania nie są wykonywane. W systemie e-dziekanat księgowania odbywają się na podstawie wyciągów z 

danego dnia wpłaty w banku, dlatego zaksięgowanie wynosi najczęściej od 2 do 5 dni roboczych od wykonania przelewu. Data 

zaksięgowania jest datą wpływu środków na rachunek Uczelni. Jeżeli płatność jest niezaksięgowana 7 dni po wysłaniu przelewu, 

prosimy o kontakt z działem płatności.   

25. Dlaczego nie widać w e-dziekanacie należności za dodatkowe opłaty? 
Rejestracja w e-dziekanacie dodatkowych należnych opłat dokonywana jest bezpośrednio po wpłacie studenta. Jeżeli wymagana 

jest np. wpłata za powtarzanie modułu, student reguluje daną płatność na 7 dni przed terminem zaliczenia danego modułu. Dzięki 

wpłacie w tym terminie unika się możliwości niezaksięgowania wpłaty i ewentualnego niedopuszczenia do egzaminu. 

26. W jakiej formie mogę uregulować swoje płatności? 
Płatność czesnego za studia wnoszona jest wyłącznie na rachunek bankowy Uczelni na swój indywidualny numer. Przelewy można 

realizować np. z konta osobistego poprzez płatności internetowe, w oddziałach banku, agencjach pośrednictwa finansowego, na 

poczcie. Jest także możliwość wnoszenia opłat innych (poza czesnym) obowiązujących studenta należności w formie gotówkowej 

oraz za pomocą terminala płatniczego. Płatności takie, realizowane są wyłącznie w Dziale Płatności. 

27. Czy ktoś inny może opłacić moje czesne?  
Tak, należy koniecznie podać w opisie przelewu imię i nazwisko studenta, numer albumu oraz tytuł płatności.  

28. Potrzebuję fakturę za zapłacone czesne. 
Aby otrzymać fakturę za zapłacone czesne - danej raty, należy najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wpłaty przesłać szczegółowe dane 

do wystawienia faktury na adres platnosci@wsiiz.pl . Prosimy o podanie danych: płatnika/nabywcy. 

 imię i nazwisko (nazwę firmy) 

 dokładny adres 
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 numer NIP (jeżeli faktura na firmę) 

 tytuł zapłaty (imię i nazwisko, semestr, numer albumu) 

Po podanym wyżej terminie zapytania o fakturę nie będą rozpatrywane. Przy potrzebie wystawienia kolejnej faktury, obowiązuje 

zgłoszenie mailowe, nie wystawiamy następnych faktur automatycznie.  

29. Potrzebuję fakturę PRO FORMA do zapłaty czesnego . 
Aby otrzymać fakturę PRO FORMA do zapłaty danej raty, należy najpóźniej na 14 dni przed terminem płatności czesnego, przesłać 

szczegółowe dane do wystawienia faktury na adres platnosci@wsiiz.pl . Prosimy o podanie danych: płatnika/nabywcy. 

 imię i nazwisko (nazwę firmy) 

 dokładny adres 

 numer NIP (jeżeli faktura na firmę) 

 tytuł zapłaty (imię i nazwisko, semestr, numer albumu) 

Przy potrzebie wystawienia kolejnej faktury, obowiązuje zgłoszenie mailowe, nie wystawiamy następnych faktur automatycznie. 

30. Skąd mogę wiedzieć czy płacę w odpowiednim terminie? 
Do rozliczeń czesnego Uczelnia udostępnia studentom system elektroniczny e-dziekanat, w którym rejestrowane są dokonywane 

wpłaty oraz naliczane należne opłaty. Opłaty generowane są na podstawie podpisanej umowy oraz deklarowanego sposobu 

płatności: jednorazowego lub na raty. W przypadku niezgodności w terminarzu opłat (zakładka Finanse/Opłaty) z podpisaną 

umową czy wnioskiem o zmianę rat, prosimy o kontakt z Działem Płatności. 

31. Co się stanie, gdy nie ureguluję swoich płatności w terminie? 
Płatności czesnego należy regulować zgodnie z zapisami w umowie oraz zarządzeniem Kanclerza. Należy pamiętać, że za datę 

wniesienia opłat rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Uczelni (np. pierwsza rata za semestr zimowy powinna 

wpłynąć do 15 września). W przypadku uregulowania opłaty po terminie, dolicza się odsetki w wysokości ustawowej za każdy 

dzień zwłoki. Odsetki naliczane będą od drugiej raty pierwszego semestru studiów. 

32. Co się stanie, gdy moje płatności będą nieuregulowane przez dłuższy czas? 
Oprócz naliczonych odsetek, dodatkowo może nastąpić skreślenie z listy studentów. W przypadku zaległości dłuższej niż 21 dni 

rektor podejmuje decyzję o skreślenie z listy studentów. W pierwszej kolejności zostaje wszczęte postępowanie o skreślenie. 

Dlatego też Dział Płatności przypomina o terminach kolejnych rat, poprzez ogłoszenia w e-dziekanacie, gablotach w Kampusach 

Uczelni oraz po przekroczeniu terminu, wysyła informacje mailowe. Prosimy o odzew oraz kontakt w takich sytuacjach. Jest 

możliwość doraźnej pomocy dla studentów w trudnej sytuacji np. w formie zapomogi. 

33. Mam problemy ze spłatą i chcę nadal studiować. 
W przypadku trudności ze spłatą czesnego jest możliwość złożenia odpowiedniego wniosku do Kanclerza. Jeżeli, jest konieczność 

przesunięcia przyszłych rat lub rozłożenia zaległości na raty w e-dziekanacie w plikach do pobrania są dedykowane wnioski. 

Wypełnione wnioski dostarczamy do Działu Płatności. Po uzyskanej zgodzie Kanclerza, terminarz spłat zostanie zaktualizowany. 

Prosimy o odzew oraz kontakt w takich sytuacjach. Jest możliwość doraźnej pomocy dla studentów w trudnej sytuacji np. w formie 

zapomogi.    
34. Rezygnuję ze studiów: co powinienem zrobić, żeby się rozliczyć z Uczelnią? 

W przypadku rezygnacji konieczne jest złożenie wniosku do Rektora. Wniosek jest w plikach do pobrania i przesyłamy go do Biura 

Spraw Studenckich na adres: bsstudent@wsiiz.pl, Zgodnie z podpisaną umową o warunkach odpłatności, w przypadku rezygnacji 

ze studiów student jest zobowiązany do uregulowania czesnego do momentu, w którym składa wniosek o rezygnację z listy 

studentów WSIiZ. Prosimy o wysyłanie wiadomości na adres platnosci@wsiiz.pl z prośbą o sprawdzenie stanu uregulowania 

zobowiązań. 

35. Chcę ponownie studiować, co mam zrobić? 
Aby przywrócić się na listę studentów po skreśleniu lub rezygnacji, należy skontaktować się Biurem Spraw Studenta w celu 

możliwości i terminu takiego przywrócenia. Należy również skontaktować się z Działem Płatności, w celu sprawdzenia stanu 

zaległości i wniesienia opłaty za przywrócenie na listę studentów. Bez kontaktu z powyższymi działami Uczelni, przywrócenie 

będzie niemożliwe.   
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