
ZARZĄDZENIE NR 57/2022 

REKTORA 

WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA 

z siedzibą w Rzeszowie 

z dnia 15 września 2022  roku 
 

w sprawie zmiany Regulaminu odpłatności za studia i inne formy kształcenia  

w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

dla przyjętych w roku akademickim 2019/2020 i wcześniej 
 

 

Na podstawie § 57 ust. 1 Statutu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

zarządzam co następuje: 
 

§ 1. 

1. Wprowadzam następujące zmiany do Regulaminu odpłatności za studia i inne formy kształcenia 

w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie dla przyjętych w roku 

akademickim 2019/2020 i wcześniej wprowadzonego Zarządzeniem Rektora WSIiZ Nr 24/2022 

z dnia 28 marca 2022 r. (zwanego dalej „Regulaminem”): 
1) W § 6 Regulaminu ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„W związku z brakiem płatności Student zostaje skreślony z listy studentów, w przypadku gdy: 

1) zalega z zapłatą 2/5 czesnego za dany semestr lub 

2) zalega z zapłatą za dwie raty czesnego, gdy czesne opłaca ratalnie lub 

3) na dzień 15 lutego lub 15 lipca danego roku posiada zaległości z tytułu czesnego, oraz innych 

tytułów płatności określonych w niniejszym Regulaminie.” 

2) W § 15 Regulaminu ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdy Student spełnia warunki uzyskania więcej niż jednej zniżki czesnego, zniżki sumują 

się. Przyznana suma zniżek nie może przekroczyć wysokości kwoty raty czesnego określonej w danym 

miesiącu.”   

3) W § 15 Regulaminu skreśla się ust.7, nadając pozostałym prawidłową numerację. 

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 
 

§ 2. 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zmiana w Regulaminie wchodzi w życie po upływie 14 dni od umieszczenia na stronie 

internetowej Uczelni w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
Rektor 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 

z siedzibą w Rzeszowie 

 

 
dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ 

 

ZATWIERDZAM: 

 

Prezydent  

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 

z siedzibą w Rzeszowie 

 

 

dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ 

 

 

 

 

 

Uzgodniono z Samorządem Studenckim WSIiZ 
 

……………………………..………………..…………. 
                                         /data i podpis / 

 

Umieszczono na stronie internetowej Uczelni w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu  15.09.2022 r. 

 


