
 

 
 

BIULETYN PRAWNY 

 UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

Rok 2022; poz. 152 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 91 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za inne formy kształcenia w części toruńskiej  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2022/2023 

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz § 117 ust. 6 uchwały Nr 37 Senatu UMK 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn 

Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) 

z a r z ą d z a się, co następuje: 

§ 1 
 

Ustala się następujące opłaty za inne formy kształcenia rozpoczynające się w roku 

akademickim 2022/2023: 
 

Inna forma kształcenia  Wysokość 

opłaty 

jednorazowej 

Wysokość 

opłaty w 

systemie 

semestralnym 

Wysokość 

opłaty w 

systemie 

miesięcznym 

Stawka 

za 

godzinę 

zajęć 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 

Kurs dokształcający w 

zakresie sieci 

komputerowych Cisco 

CCNA semestr 1 

1600 zł - - 32 zł 

Kurs dokształcający w 

zakresie sieci 

komputerowych Cisco 

CCNA semestr 2 

1600 zł - - 32 zł 

Wydział Humanistyczny 

Kurs dokształcający w zakresie 

praktycznej nauki języka 

angielskiego 

- kurs semestralny 300 godzin 

6110 PLN - - 20 PLN 

Kurs dokształcający w zakresie 

praktycznej nauki języka 

angielskiego 

- kurs roczny 600 godzin 

12220 PLN - - 20 PLN 



2 

 

Roczny intensywny kurs języka 

polskiego 
    

bezzwrotna opłata wpisowa 900 PLN - - - 

opłata za kurs 11250 PLN - - 14 PLN 

opłata za kurs w przypadku 

ponownego udziału w kursie 

lub posiadania Karty Polaka lub 

obywatelstwa polskiego 

10125 PLN - - 14 PLN 

Jesienny semestralny kurs 

języka polskiego 
    

bezzwrotna opłata wpisowa dla 

osób ubiegających się o wizę 
450 PLN - - - 

bezzwrotna opłata wpisowa dla 

osób nieubiegających się o wizę 
67 PLN - - - 

opłata za kurs 900 PLN - - 15 PLN 

opłata za kurs w przypadku 

ponownego udziału w kursie, 

posiadania Karty Polaka lub 

obywatelstwa polskiego 

810 PLN - - 15 PLN 

Wiosenny semestralny kurs 

języka polskiego 
    

bezzwrotna opłata wpisowa dla 

osób ubiegających się o wizę 
450 PLN - - - 

bezzwrotna opłata wpisowa dla 

osób nieubiegających się o wizę 
67 PLN - - - 

opłata za kurs 900 PLN - - 15 PLN 

opłata za kurs w przypadku 

ponownego udziału w kursie, 

posiadania Karty Polaka lub 

obywatelstwa polskiego 

810 PLN - - 15 PLN 

Szkoła Letnia – kurs 2 

tygodniowy 
    

bezzwrotna opłata wpisowa 427,50 PLN - - - 

PAKIET 1: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne 
1755 PLN - - 22 PLN 

PAKIET 2: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne + program 

kulturalny 

2610 PLN - - 22 PLN 

PAKIET 3: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne + program 

kulturalny + wyżywienie 

3420 PLN - - 22 PLN 

PAKIET 4: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne + program 

kulturalny + wyżywienie + 

nocleg w pokoju 1-os. 

4387 PLN - - 22 PLN 

PAKIET 5: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne + program 

kulturalny + wyżywienie + 

nocleg w pokoju 2-os. 

4252 PLN - - 22 PLN 
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w przypadku ponownego 

udziału w kursie, posiadania 

Karty Polaka lub obywatelstwa 

polskiego: 

PAKIET 1: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne 

1620 PLN - - 22 PLN 

w przypadku ponownego 

udziału w kursie, posiadania 

Karty Polaka lub obywatelstwa 

polskiego: 

PAKIET 2: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne + program 

kulturalny 

2394 PLN - - 22 PLN 

w przypadku ponownego 

udziału w kursie, posiadania 

Karty Polaka lub obywatelstwa 

polskiego: 

PAKIET 3: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne + program 

kulturalny + wyżywienie 

3204 PLN - - 22 PLN 

w przypadku ponownego 

udziału w kursie, posiadania 

Karty Polaka lub obywatelstwa 

polskiego: 

PAKIET 4: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne + program 

kulturalny + wyżywienie + 

nocleg w pokoju 1-os. 

4171 PLN 

 
- - 22 PLN 

w przypadku ponownego 

udziału w kursie, posiadania 

Karty Polaka lub obywatelstwa 

polskiego: 

PAKIET 5: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne + program 

kulturalny + wyżywienie + 

nocleg w pokoju 2-os. 

4036 PLN - - 22 PLN 

Szkoła Letnia – kurs 3 

tygodniowy 
    

bezzwrotna opłata wpisowa 427 PLN - -  

PAKIET 1: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne 
2452 PLN - - 22 PLN 

PAKIET 2: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne + program 

kulturalny 

3442 PLN - - 22 PLN 

PAKIET 3: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne + program 

kulturalny + wyżywienie 

4657 PLN - - 22 PLN 

PAKIET 4: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne + program 

kulturalny + wyżywienie + 

nocleg w pokoju 1-os. 

6097 PLN - - 22 PLN 
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PAKIET 5: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne 

+ program kulturalny + 

wyżywienie + nocleg w pokoju 

2-os.  

5872 PLN - - 22 PLN 

w przypadku ponownego 

udziału w kursie, posiadania 

Karty Polaka lub obywatelstwa 

polskiego:  

PAKIET 1: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne 

2250 PLN - - 22 PLN 

w przypadku ponownego 

udziału w kursie, posiadania 

Karty Polaka lub obywatelstwa 

polskiego:  

PAKIET 2: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne + program 

kulturalny 

3150 PLN - - 22 PLN 

w przypadku ponownego 

udziału w kursie, posiadania 

Karty Polaka lub obywatelstwa 

polskiego: 

PAKIET 3: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne + program 

kulturalny + wyżywienie 

4365 PLN - - 22 PLN 

w przypadku ponownego 

udziału w kursie, posiadania 

Karty Polaka lub obywatelstwa 

polskiego: 

PAKIET 4: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne 

+ program kulturalny + 

wyżywienie + nocleg w pokoju 

1-os. 

5805 PLN - - 22 PLN 

w przypadku ponownego 

udziału w kursie, posiadania 

Karty Polaka lub obywatelstwa 

polskiego: 

PAKIET 5: opłata wpisowa + 

zajęcia dydaktyczne 

+ program kulturalny + 

wyżywienie + nocleg w pokoju 

2-os. 

5580 PLN - - 22 PLN 

Summer Camp “Welcome to 

Europe” 
    

bezzwrotna opłata wpisowa 840 PLN - - - 

opłata za kurs 6930 PLN - - - 

opłata za kurs w przypadku 

ponownego udziału w kursie 
6480 PLN - - - 

Wrześniowy kurs 

przygotowujący do podjęcia 

studiów na UMK w języku 

polskim 

1800 PLN - - 20 PLN 

Egzamin z języka polskiego dla 

kandydatów na studia na UMK  
75 PLN - - - 

http://www.umk.pl/uczelnia/dydaktyczne/skjpo/kursy/kursy-wrzesniowe/
http://www.umk.pl/uczelnia/dydaktyczne/skjpo/kursy/kursy-wrzesniowe/
http://www.umk.pl/uczelnia/dydaktyczne/skjpo/kursy/egzaminy/
http://www.umk.pl/uczelnia/dydaktyczne/skjpo/kursy/egzaminy/


5 

 

Lekcje indywidualne     

za godzinę w siedzibie UMK 100 PLN - - 100 PLN  

za godzinę poza siedzibą UMK 120 PLN - - 120 PLN 

Lekcje dla grup 

zorganizowanych 
    

za godzinę dla grupy do 12 

osób w siedzibie UMK  

140 PLN 

 
- - 140 PLN 

za godzinę dla grupy do 12 

osób poza siedzibą UMK 
160 PLN - - 160 PLN 

Wydział Prawa i Administracji 

Szkoła Prawa Włoskiego/ 

School of Italian Law 

900 zł - - 15,00 zł 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Egzaminy TOLES     

TOLES Foundation 705 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

660 zł - - - 

TOLES Higher 860 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

790 zł - - - 

TOLES Advanced 1030 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

930 zł - - - 

Egzaminy TELC     

A1     

odpłatność za egzamin 332 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

270 zł - - - 

A2     

odpłatność za egzamin 362 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

294 zł - - - 

A2/B1     

odpłatność za egzamin 529 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

430 zł - - - 

B1     

odpłatność za egzamin 529 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

430 zł - - - 

B1/B2     

odpłatność za egzamin 603 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

490 zł - - - 
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B2     

odpłatność za egzamin 603 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

490 zł - - - 

B2/C1     

odpłatność za egzamin 701 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

570 zł - - - 

C1     

odpłatność za egzamin 701 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

570 zł - - - 

A2 + Beruf     

odpłatność za egzamin 467 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

380 zł - - - 

B1 + Beruf     

odpłatność za egzamin 541 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

440 zł - - - 

B2 + Beruf     

odpłatność za egzamin 621 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

505 zł - - - 

EBP A2/B1     

odpłatność za egzamin 541 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

440 zł - - - 

EBP B1     

odpłatność za egzamin 541 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

440 zł - - - 

EBP B1/B2     

odpłatność za egzamin 621 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

505 zł - - - 

EBP B2     

odpłatność za egzamin 621 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

505 zł - - - 

B1 zawodowy     

odpłatność za egzamin 541 zł - - - 
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dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

440 zł - - - 

B2 zawodowy     

odpłatność za egzamin 621 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

505 zł - - - 

B1/B2 zawodowy     

odpłatność za egzamin 621 zł - - - 

dla uczestników kursów 

organizowanych przez SPNJO 

505 zł - - - 

Dodatkowe opłaty związane z 

egzaminami 

    

opłata dodatkowa za egzamin 

wyjazdowy  

- jedna sesja, maks. 20 

kandydatów 

200 zł - - - 

Egzamin ACERT     

odpłatność za egzamin 300 zł - - - 

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK 

180 zł - - - 

opłata za jedną część egzaminu 

(egzamin pisemny lub ustny) 

150 zł - - - 

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK 

90 zł - - - 

opłata w przypadku 

usprawiedliwionej nieobecności 

na egzaminie 

65 zł - - - 

opłata za wydanie duplikatu 

certyfikatu 

50 zł - - - 

Egzaminy LCCI EFB     

egzamin na certyfikat LCCI 

EFB Level 2 

350 zł - - - 

egzamin na certyfikat LCCI 

EFB Level 3 

450 zł - - - 

Kursy ogólne     

Kursy ogólne - 100 godz.     

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

1615 zł 850 zł 213 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

1445 zł 765 zł 192 zł 17 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia 

1360 zł 680 zł 170 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1900 zł 1000 zł 250 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK 

1700 zł 900 zł 225 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;                                                                                                                          

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK 

1600 zł 800 zł 200 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

2200 zł 1100 zł 275 zł 22 zł 

Przygotowanie do egzaminu 

Cambridge FCE - 100 godz. 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

1615 zł 850 zł 213 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

 

1445 zł 765 zł 192 zł 17 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia 

1360 zł 680 zł 170 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1900 zł 1000 zł 250 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

1700 zł 900 zł 225 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;  

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

1600 zł 800 zł 200 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

2200 zł 1100 zł 275 zł 22 zł 

Język obcy z elementami 

biznesu i prawa - 100 godz. 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

1615 zł 850 zł 213 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

1445 zł 765 zł 192 zł 17 zł 



10 

 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

1360 zł 680 zł 170 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1900 zł 1000 zł 250 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

1700 zł 900 zł 225 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;  

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

1600 zł 80 zł 200 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

2200 zł 1100 zł 275 zł 22 zł 

Kursy ogólne - 50 zł godz.     

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

850 zł 

 

- 213 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

765 zł - 192 zł 17 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

680 zł - 170 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1000 zł - 250 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

900 zł - 225 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;   

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

800 zł - 200 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1100 zł - 275 zł 22 zł 

Przygotowanie do egzaminu 

Cambridge FCE - 50 zł godz. 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

850 zł - 213 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

765 zł - 192 zł 17 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

680 zł - 170 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1000 zł - 250 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

900 zł - 225 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;   

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

800 zł - 200 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1100 zł - 275 zł 22 zł 

Język obcy z elementami 

biznesu i prawa - 50 zł godz. 

(kurs semestralny) 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

850 zł - 213 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

765 zł - 192 zł 17 zł 



13 

 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

680 zł - 170 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1000 zł - 250 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

900 zł - 225 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;   

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

800 zł - 200 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1100 zł - 275 zł 22 zł 

Język obcy z elementami 

biznesu i prawa - 50 zł godz. 

(kurs roczny) 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

850 zł 425 zł 107 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

765 zł 383 zł 96 zł 17 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

680 zł 340 zł 85 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1000 zł 500 zł 125 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

900 zł 450 zł 113 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;  

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

800 zł 400 zł 100 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1100 zł 550 zł 138 zł 22 zł 

Język obcy w podróży - 50 zł 

godz. 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

850 zł 425 zł 107 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

765 zł 383 96 zł 17 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

680 zł 340 zł 85 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1000 zł 500 zł 125 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

900 zł 450 zł 113 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;   

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

800 zł 400 zł 100 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1100 zł 550 zł 138 zł 22 zł 

Język obcy w firmie - 50 zł 

godz. 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

850 zł 425 zł 107 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

765 zł 383 zł 96 zł 17 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

680 zł 340 zł 85 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1000 zł 500 zł 125 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

900 zł 450 zł 113 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;  

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

800 zł 400 zł 100 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1100 zł 550 zł 138 zł 22 zł 

Kursy ogólne - możliwość 

odbycia kursu w 4 

niezależnych modułach; 1 

moduł – 30 godzin 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

510 zł - 128 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

459 zł - 115 zł 17 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

408 zł - 102 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

600 zł - 150 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

540 zł - 135 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;   

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

480 zł - 120 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

660 zł - 165 zł 22 zł 

Kurs dokształcający w 

zakresie języka obcego - 

konwersacje - rozwijanie 

swobodnej komunikacji - 

poziom B1 - możliwość 

odbycia kursu w 4 

niezależnych modułach; 1 

moduł – 30 godzin 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

510 zł - 128 zł 17 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

459 zł - 115 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

408 zł - 102 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

600 zł - 150 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

540 zł - 135 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;    

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

480 - 120 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

660 zł - 165 zł 22 zł 

Kurs dokształcający w 

zakresie języka angielskiego – 

konwersacyjno - doskonalący 

- poziom B2 - możliwość 

odbycia kursu w 4 

niezależnych modułach; 1 

moduł – 30 godzin 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

510 zł - 128 zł 17 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

459 zł - 115 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

408 zł - 102 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

600 zł - 150 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

540 zł - 135 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;   

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

480 zł - 120 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

660 zł - 165 zł 22 zł 

Język obcy z elementami 

biznesu i prawa - możliwość 

odbycia kursu w 4 

niezależnych modułach; 1 

moduł – 25 godzin 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

425 zł - 107 zł 17 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

383 zł - 96 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

340 zł - 85 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

500 zł - 125 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

450 zł - 113 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;   

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

400 zł - 100 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

550 zł - 138 zł 22 zł 

Język obcy w podróży - 

możliwość odbycia kursu w 4 

niezależnych modułach; 1 

moduł – 25 godzin 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

425 zł - 107 zł 17 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

383 zł - 96 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

340 zł - 85 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

500 zł - 125 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

450 zł - 113 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;    

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

400 zł - 100 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

550 zł - 138 zł 22 zł 

Język obcy w firmie - 

możliwość odbycia kursu w 2 

niezależnych modułach; 1 

moduł – 25 godzin 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

425 zł - 107 zł 17 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

383 zł - 96 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

340 zł - 85 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

500 zł - 125 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

450 zł - 113 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia;- karta 

Absolwent UMK i zapis do 

końca sierpnia;   

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

400 zł - 100 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

550 zł - 138 zł 22 zł 

Kurs dokształcający z języka 

obcego Przygotowanie do 

lektoratów 

    

Kurs dokształcający z języka 

obcego Przygotowanie do 

lektoratów - 60 godz. 

    

studenci, doktoranci UMK 

(opłata standardowa) 

900 zł 450 zł 113 zł 15 zł 
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studenci; doktoranci; (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

810 zł 405 zł 102 zł 15 zł 

studenci; doktoranci; (opłata 

zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia i kontynuacja kursu 

tego samego języka w SPNJO 

UMK; 

720 zł 360 zł 90 zł 15 zł 

Kurs dokształcający z języka 

obcego Przygotowanie do 

lektoratów - możliwość 

odbycia kursu w 4 

niezależnych modułach;  

1 moduł – 30 godzin 

    

studenci, doktoranci UMK 

(opłata standardowa) 

450 zł - 113 zł 15 zł 

studenci; doktoranci; (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

405 zł - 102 zł 15 zł 

studenci; doktoranci; (opłata 

zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia i kontynuacja kursu 

tego samego języka w SPNJO 

UMK; 

360 zł - 90 zł 15 zł 

Kurs dokształcający z języka 

obcego Przygotowanie do 

lektoratów - 30 godz. (kurs 

miesięczny) 

    

studenci, doktoranci UMK 

(opłata standardowa) 

450 zł - - 15 zł 
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studenci; doktoranci; (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

405 zł - - 15 zł 

studenci; doktoranci; (opłata 

zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia i kontynuacja kursu 

tego samego języka w SPNJO 

UMK; 

360 zł - - 15 zł 

Kurs dokształcający z języka 

obcego Powtórka przed 

egzaminem - możliwość 

odbycia kursu w 2 

niezależnych modułach; 1 

moduł – 25 godzin 

    

studenci, doktoranci UMK 

(opłata standardowa) 

375 zł - 94 zł 15 zł 

studenci; doktoranci; (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

338 zł - 85 zł 15 zł 

studenci; doktoranci; (opłata 

zniżkowa)   

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia i kontynuacja kursu 

tego samego języka w SPNJO 

UMK; 

300 zł - 75 zł 15 zł 

Kurs dokształcający z języka 

obcego Przygotowanie do 

matury 

    

Kurs dokształcający z języka 

obcego Przygotowanie do 

matury - 60 godzin 

    

dzieci pracowników UMK 

(opłata standardowa) 

1020 zł 510 zł 128 zł 17 zł 
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dzieci pracowników UMK 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

918 zł 459 zł 115 zł 17 zł 

dzieci pracowników UMK 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

816 zł 408 zł 102 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1200 zł 600 zł 150 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

1080 zł 540 zł 135 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

960 zł 480 zł 120 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1320 zł 660 zł 165 zł 22 zł 

Kurs dokształcający z języka 

obcego Przygotowanie do 

matury - 30 godzin 

    

dzieci pracowników UMK 

(opłata standardowa) 

510 zł - 128 zł 

 

17 zł 

dzieci pracowników UMK 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

459 zł - 115 zł 17 zł 
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dzieci pracowników UMK 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

408 zł - 102 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

600 zł - 150 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

540 zł - 135 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

480 zł - 120 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

660 zł - 165 zł 22 zł 

Kurs dokształcający z języka 

obcego Przygotowanie do 

egzaminu ósmoklasisty 

    

Kurs dokształcający z języka 

obcego Przygotowanie do 

egzaminu ósmoklasisty - 60 

godz. 

    

dzieci pracowników UMK 

(opłata standardowa) 

1020 zł 510 zł 128 zł 17 zł 

dzieci pracowników UMK 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

918 zł 459 zł 115 zł 17 zł 

dzieci pracowników UMK 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

816 zł 408 zł 102 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1200 zł 600 zł 150 zł 20 zł 
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osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

1080 zł 540 zł 135 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

960 zł 480 zł 120 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1320 zł 660 zł 165 zł 22 zł 

Kurs dokształcający z języka 

obcego Przygotowanie do 

egzaminu ósmoklasisty - 30 

godz. 

    

dzieci pracowników UMK 

(opłata standardowa) 

510 zł - 128 zł 17 zł 

dzieci pracowników UMK 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

459 zł - 115 zł 17 zł 

dzieci pracowników UMK 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

408 zł - 102 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

600 zł - 150 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

540 zł - 135 zł 20 zł 
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osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

480 zł - 120 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

660 zł - 165 zł 22 zł 

Kurs języka angielskiego dla 

obcokrajowców 

    

Kurs języka angielskiego dla 

obcokrajowców - ogólny 

    

Kurs języka angielskiego dla 

obcokrajowców - 100 godz. 

(kurs miesięczny) 

    

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

2000 zł - - 20 zł 

Karta Absolwenta UMK (opłata 

zniżkowa) 

1800 zł - - 20 zł 

Kurs języka angielskiego dla 

obcokrajowców - 200 godz. 

(kurs semestralny) 

    

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

4000 zł - - 20 zł 

Karta Absolwenta UMK (opłata 

zniżkowa) 

3600 zł - - 20 zł 

Kurs języka angielskiego dla 

obcokrajowców - 

specjalistyczny 

    

Kurs języka angielskiego dla 

obcokrajowców - Business 

English - 180 godz. 

(semestralny) 

    

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

4500 zł - - 25 zł 

Karta Absolwenta UMK (opłata 

zniżkowa) 

4050 zł - - 25 zł 

Kurs języka angielskiego dla 

obcokrajowców - Business 

English - 100 godz. 

(miesięczny) 

    

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

2500 zł - - 25 zł 

Karta Absolwenta UMK (opłata 

zniżkowa) 

2250 zł - - 25 zł 

Kurs języka angielskiego dla 

obcokrajowców - intensywny 

- 200 godz. (2-miesieczny) 

    

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

4000 zł - - 20 zł 

Karta Absolwenta UMK (opłata 

zniżkowa) 

3600 zł - - 20 zł 
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Kursy specjalistyczne     

Język biznesowy - 100 godz.     

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

1805 zł 950 zł 238 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

1615 zł 855 zł 214 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

1520 zł 760 zł 190 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

2375 zł 1250 zł 313 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

2125 zł 1125 zł 282 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;     

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

2000 zł 1000 zł 250 zł 25 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

2600 zł 1300 zł 325 zł 26 zł 

Język biznesowy - 50 zł godz.     

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

950 zł - 238 zł 19 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

855 zł - 214 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

760 zł - 190 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1250 zł - 313 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

1125 zł - 282 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;    

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

1000 zł - 250 zł 25 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1300 zł - 325 zł 26 zł 

Język biznesowy - możliwość 

odbycia kursu w 4 

niezależnych modułach;  

1 moduł – 25 godzin 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK (opłata 

standardowa) 

475 zł - 119 zł 19 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

428 zł - 107 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

380 zł - 95 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

625 zł - 157 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

563 zł - 141 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;   

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

500 zł - 125 zł 25 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

650 zł - 163 zł 26 zł 

Negocjacje w języku 

angielskim - 50 zł godz. 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

950 zł 475 zł 119 zł 19 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

855 zł 428 zł 107 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

760 zł 380 zł 95 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1250 zł 625 zł 157 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

1125 zł 563 zł 141 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;   

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

1000 zł 500 zł 125 zł 25 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1300 zł 650 zł 163 zł 

 

26 zł 

Negocjacje w języku 

angielskim - możliwość 

odbycia kursu w 2 

niezależnych modułach; 1 

moduł – 25 godzin 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

475 zł - 119 zł 19 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

428 zł - 107 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

380 zł - 95 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

625 zł - 157 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

563 zł - 141 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;  

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

500 zł - 125 zł 25 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

650 zł - 163 zł 26 zł 

Kurs dokształcający w 

zakresie języka angielskiego 

finansowego - 50 zł godz. 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

950 zł 475 zł 119 zł 19 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

855 zł 428 zł 107 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

760 zł 380 zł 95 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1250 zł 625 zł 157 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

1125 zł 563 zł 141 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;   

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

1000 zł 500 zł 125 zł 25 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1300 zł 650 zł 163 zł 26 zł 

Kurs dokształcający w 

zakresie języka angielskiego 

finansowego - możliwość 

odbycia kursu w 2 

niezależnych modułach; 1 

moduł – 25 godzin 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

475 zł - 119 zł 19 zł 



35 

 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

428 zł - 107 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

380 zł - 95 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

625 zł - 157 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

563 zł - 141 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;   

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

500 zł - 125 zł 25 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

650 zł - 163 zł 26 zł 

Język prawniczy - 100 godz.     

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

1805 zł 950 zł 238 zł 19 zł 



36 

 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

1615 zł 855 zł 214 zł 

 

19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

1520 zł 760 zł 190 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

2375 zł 1250 zł 313 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

2125 zł 1125 zł 282 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;  

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

2000 zł 1000 zł 250 zł 25 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

2600 zł 1300 zł 325 zł 26 zł 

Język prawniczy - 75 godz.     

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

1425 zł - 357 zł 19 zł 



37 

 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

1283 zł - 321 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

1140 zł - 285 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1875 zł - 469 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

1688 zł - 422 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;  

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

1500 zł - 375 zł 25 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1950 zł - 488 zł 26 zł 

Język prawniczy - 50 zł godz.     

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

950 zł - 238 zł 19 zł 



38 

 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

855 zł - 214 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

760 zł - 190 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1250 zł - 313 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

1125 zł - 282 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;   

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

1000 zł - 250 zł 25 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1300 zł - 325 zł 26 zł 

Język prawniczy - możliwość 

odbycia kursu w 2 

niezależnych modułach;  

1 moduł – 25 godzin 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

475 zł - 119 zł 19 zł 



39 

 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

428 zł - 107 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

380 zł - 95 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

625 zł - 157 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

563 zł - 141 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;  

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

500 zł - 125 zł 25 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

650 zł - 163 zł 26 zł 

Język prawniczy -TOLES 

Higher Revision – 25 godzin 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

475 zł - 119 zł 19 zł 



40 

 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków: 

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

428 zł - 107 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

380 zł - 95 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

625 zł - 157 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

563 zł - 141 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;   

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

500 zł - 125 zł 25 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

650 zł 

 

- 163 zł 26 zł 

Język prawniczy - TOLES 

Advanced Revision - 25 

godzin 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

475 zł - 119 zł 19 zł 



41 

 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

428 zł - 107 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

380 zł - 95 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

625 zł - 157 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

563 zł - 141 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;  

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

500 zł - 125 zł 25 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

650 zł - 163 zł 26 zł 

Prawniczy język angielski w 

kontekście prawa polskiego - 

50 zł godz. 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

950 zł 475 zł 119 zł 19 zł 



42 

 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

855 zł 428 zł 107 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

760 zł 380 zł 95 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1250 zł 625 zł 157 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

1125 zł 563 zł 141 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;   

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

1000 zł 500 zł 125 zł 25 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1300 zł 650 zł 163 zł 26 zł 

Prawniczy język angielski w 

kontekście prawa polskiego - 

możliwość odbycia kursu w 2 

niezależnych modułach; 1 

moduł – 25 godzin 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata standardowa) 

475 zł - 119 zł 19 zł 



43 

 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

428 zł - 107 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

380 zł - 95 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

625 zł - 157 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

563 zł - 141 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;  

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

500 zł - 125 zł 25 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

650 zł - 163 zł 26 zł 

Angielski dla celów 

akademickich - 50 godz. 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK (opłata 

standardowa) 

950 zł 475 zł 119 zł 19 zł 



44 

 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

855 zł 428 zł 107 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

760 zł 

 

380 zł 95 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1250 zł 625 zł 157 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

1125 zł 563 zł 141 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;   

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

1000 zł 500 zł 125 zł 25 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1300 zł 650 zł 163 zł 26 zł 

Angielski dla celów 

akademickich - możliwość 

odbycia kursu w 4 

niezależnych modułach; 1 

moduł – 25 godz. 

    

studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK (opłata 

standardowa) 

475 zł - 119 zł 19 zł 



45 

 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

428 zł - 107 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

380 zł - 95 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

625 zł - 157 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

563 zł - 141 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;   

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

500 zł - 125 zł 25 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

650 zł - 163 zł 26 zł 

Pisanie dla nauczycieli 

akademickich - możliwość 

odbycia kursu w 4 

niezależnych modułach; 1 

moduł – 25 godzin 

    

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

standardowa) 

475 zł - 119 zł 19 zł 



46 

 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

428 zł - 107 zł 19 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

zniżkowa)   

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

380 zł - 95 zł 19 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

625 zł - 157 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

563 zł - 141 zł 25 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;  

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

500 zł - 125 zł 22 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

650 zł - 163 zł 26 zł 

Kursy języka obcego dla 

pracowników administracji 

    

Kurs języka obcego dla 

pracowników administracji 

poziom A1 - 100 godz. - kurs 

roczny 

    

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

standardowa) 

1615 zł 850 zł 213 zł 17 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

1445 zł 765 zł 192 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

1360 zł 680 zł 170 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1900 zł 1000 zł 250 zł 

 

20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

1700 zł 900 zł 225 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;  

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

1600 zł 800 zł 200 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

2200 zł 1100 zł 275 zł 22 zł 

Kurs języka obcego dla 

pracowników administracji 

poziom A1 - 50 zł godz. - kurs 

semestralny 

    

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

standardowa) 

850 zł - 213 zł 17 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

765 zł - 192 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

680 zł - 170 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1000 zł - 250 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

900 zł - 225 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;  

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

800 zł - 200 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1100 zł - 275 zł 22 zł 

Kurs języka obcego dla 

pracowników administracji 

poziom A1, A2, B1, B2 - 50 zł 

godz. - kurs roczny 

    

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

standardowa) 

850 zł 425 zł 107 zł 17 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

765 zł 383 96 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

680 zł 340 zł 85 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1000 zł 500 zł 125 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

900 zł 450 zł 113 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;  

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

800 zł 400 zł 100 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1100 zł 550 zł 138 zł 22 zł 

Kurs języka obcego dla 

pracowników administracji 

poziom A1, A2, B1, B2 - kurs 

semestralny - możliwość 

odbycia kursu w 4 

niezależnych modułach; 1 

moduł – 25 godzin 

    

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

standardowa) 

425 zł - 107 zł 17 zł 
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studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

383 zł - 96 zł 

 

17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK (opłata 

zniżkowa)    

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

340 zł - 85 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

500 zł - 125 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK; 

450 zł - 113 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;  

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK; 

400 zł - 100 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

550 zł - 138 zł 22 zł 

Kursy języka angielskiego dla 

nauczycieli przedszkoli i 

edukacji wczesnoszkolnej 

    

Kursy języka angielskiego dla 

nauczycieli przedszkoli i 

edukacji wczesnoszkolnej 

poziom A2, B1, B2 - 50 godz. - 

kurs roczny 
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studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny  

(opłata standardowa) 

850 zł 425 zł 107 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

765 zł 383 zł 96 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia 

680 zł 340 zł 85 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

1000 zł 500 zł 125 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:   

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK 

900 zł 450 zł 113 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;                                                                                                                          

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK 

800 zł 400 zł 100 zł 20 zł  

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

1100 zł 550 zł 138 zł 22 zł 

Kursy języka angielskiego dla 

nauczycieli przedszkoli i 

edukacji wczesnoszkolnej 

poziom A2, B1, B2 -  kurs 

semestralny - możliwość 

odbycia kursu w 4 

niezależnych modułach; 1 

moduł – 25 godzin 
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studenci, doktoranci, 

pracownicy UMK i ich rodziny  

(opłata standardowa) 

425 zł - 107 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

383 zł - 96 zł 17 zł 

studenci; doktoranci; 

pracownicy UMK i ich rodziny 

(opłata zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia 

340 zł - 85 zł 17 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

standardowa) 

500 zł - 125 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:   

- zapis na kurs do końca 

sierpnia; 

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO 

UMK; 

- karta Absolwent UMK 

450 zł - 113 zł 20 zł 

osoby spoza UMK (opłata 

zniżkowa) 

po spełnieniu jednego z 

następujących warunków:  

- kontynuacja kursu tego 

samego języka w SPNJO UMK 

i zapis do końca sierpnia; 

- karta Absolwent UMK i zapis 

do końca sierpnia;                                                                                                                          

- karta Absolwent UMK i 

kontynuacja kursu tego samego 

języka w SPNJO UMK 

400 zł - 100 zł 20 zł 

kursy dla firm zewnętrznych w 

formie grup zorganizowanych 

(min. 10 osób) 

550 zł - 138 zł 22 zł 

Audyt językowy – metoda 

sprawdzająca  

i oceniająca poziom języka 

obcego - badanie kompetencji 

i umiejętności językowych 

    

Dla przedsiębiorstw     
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Audyt językowy dla 

przedsiębiorstw w siedzibie 

klienta : test diagnozujący 

(grupa) + rozmowa 

diagnostyczna ( rozmowa 

indywidualna ok. 10 min) 

Do ceny netto doliczony 

zostanie podatek VAT 23% 

    

grupa 1-5 osób  500 zł - - - 

grupa do 10 osób  1000 zł - - - 

grupa do 15 osób  1500 zł - - - 

grupa do 20 osób  2000 zł - - - 

grupa do 25 osób  2500 zł - - - 

grupa do 30 osób  3000 zł - - - 

Audyt językowy dla 

przedsiębiorstw na terenie 

UMK: test diagnozujący 

(grupa) + rozmowa 

diagnostyczna (rozmowa 

indywidualna ok. 10 min) 

Do ceny netto doliczony 

zostanie podatek VAT 23% 

    

grupa 1-5 osób  350 zł - - - 

grupa do 10 osób  700 zł - - - 

grupa do 15 osób  1050 zł - - - 

grupa do 20 osób  1400 zł - - - 

grupa do 25 osób  1750 zł - - - 

grupa do 30 osób  2100 zł - - - 

Dla osób fizycznych nie 

prowadzących działalności 

gospodarczej 

    

Audyt językowy dla osób 

fizycznych na terenie UMK: 

test diagnozujący (grupa) + 

rozmowa diagnostyczna 

(rozmowa indywidualna ok. 10 

min) 

Tryb standardowy: opłata od 

osoby, pod warunkiem zebrania 

się grupy liczącej min. 5 osób 

lub jej wielokrotności 

Cena zawiera podatek VAT 

23%. 

87 zł - - - 



54 

 

Audyt językowy dla osób 

fizycznych na terenie UMK: 

test diagnozujący (grupa) + 

rozmowa diagnostyczna 

(rozmowa indywidualna ok. 10 

min) 

Tryb ekspresowy (na żądanie): 

opłata od osoby 

Cena zawiera podatek VAT 

23% 

431 zł - - - 

 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2022 r.  

 

 

 R E K T O R 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


