
Załącznik nr 2 do umowy 

ROK AKADEMICKI 2022/2023 

Harmonogram opłat za usługę edukacyjną ( kształcenie ) w Wyższej Szkoły Fizjoterapii 

z siedzibą we Wrocławiu dla studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia       

w formie stacjonarnej/niestacjonarnej: 

Opłata za usługę edukacyjną ( kształcenie) za pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 

wynosi 8040 zł i jest płatna jednorazowo do 05.10.2022 r.     

lub  w 12 ratach, jak poniżej:    

                        Rata kolejna:            Kwota i termin zapłaty: 

1. rata                                           670 zł do dnia 05.10.2022 r.  

2. rata                                       670 zł do dnia 05.11.2022 r. 

3. rata                            670 zł do dnia 05.12.2022 r. 

4. rata                            670 zł do dnia 05.01.2023 r. 

5. rata                            670 zł do dnia 05.02.2023 r. 

6. rata                            670 zł do dnia 05.03.2023 r. 

7. rata                            670 zł do dnia 05.04.2023 r. 

8. rata                            670 zł do dnia 05.05.2023 r. 

9. rata                             670 zł do dnia 05.06.2023 r. 

                            10.rata                            670 zł do dnia 05.07.2023 r. 

                            11.rata                            670 zł do dnia 05.08.2023 r. 

                            12.rata                            670 zł do dnia 05.09.2023 r. 

 

Opłata za usługę edukacyjną ( kształcenie) za drugi rok studiów w roku akademickim 2023/2024       

wynosi 8640 zł i jest płatna jednorazowo do 05.10.2023 r.    

lub w 12 ratach, jak poniżej:    

                            Rata kolejna:                                Kwota i termin zapłaty: 

1. rata                                           720 zł do dnia 05.10.2023 r.  

2. rata                                       720 zł do dnia 05.11.2023 r. 

3. rata                            720 zł do dnia 05.12.2023 r. 

4. rata                            720 zł do dnia 05.01.2024 r. 

5. rata                            720 zł do dnia 05.02.2024 r. 

6. rata                            720 zł do dnia 05.03.2024 r. 

7. rata                            720 zł do dnia 05.04.2024 r. 

8. rata                            720 zł do dnia 05.05.2024 r. 

9. rata                             720 zł do dnia 05.06.2024 r. 

                            10.rata                            720 zł do dnia 05.07.2024 r. 

11.rata                            720 zł do dnia 05.08.2024 r. 

12.rata                            720 zł do dnia 05.09.2024 r. 

Opłata za usługę edukacyjną ( kształcenie) za trzeci rok studiów w roku akademickim 2024/2025  

wynosi 7900 zł i jest płatna jednorazowo do 05.10.2024 r.   

lub w 10 ratach, jak poniżej:    

                             Rata kolejna:                               Kwota i termin zapłaty:  
1. rata                                           790 zł do dnia 05.10.2024 r.  

2. rata                                       790 zł do dnia 05.11.2024 r. 

3. rata                            790 zł do dnia 05.12.2024 r. 

4. rata                            790 zł do dnia 05.01.2025 r. 

5. rata                            790 zł do dnia 05.02.2025 r. 

6. rata                            790 zł do dnia 05.03.2025 r. 

7. rata                            790 zł do dnia 05.04.2025 r. 

8. rata                            790 zł do dnia 05.05.2025 r. 

9. rata                             790 zł do dnia 05.06.2025 r. 

                            10.rata                            790 zł do dnia 05.07.2025 r. 

 

Pozostałe płatności zgodnie z umową ( § 3 ust.6-11) 
Miejsce wszystkich płatności: 
Rachunek bankowy Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu  

Santander Bank Polska  S.A. O/Wrocław 
Nr rachunku: 41 1090 1522 0000 0000 5215 8161  

W tytule przelewu prosimy podać numer umowy z Wyższą Szkołą Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu. 


