
Uchwała nr 194/IV/2016 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 15 czerwca 2016 r. 
w sprawie: zasad odpłatności  za świadczone usługi edukacyjne w ramach Uniwersytetu 

Dziecięcego 

 

Na podstawie: 

- art. 66 ust. 1 i 2 oraz art. 99 i 99a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z  2012 r. poz. 572 t.j.  z późn. zm.), 

- § 83 ust. 1 i 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, 

uchwala się, co następuje: 

§1. 

1. Za udział w zajęciach studentów Uniwersytetu Dziecięcego pobierana jest opłata  

semestralna lub roczna.  

2.  Wysokość opłat ustala rektor na okres jednego roku akademickiego, w odrębnym zarządzeniu 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne Uniwersytetu Dziecięcego.  

3. Wysokość opłat może być uzależniona od tego czy opłata wnoszona jest jednorazowo lub w 

ratach. 

4. Wysokość opłat powinna być ustanowiona na najniższym możliwym poziomie 

gwarantującym odpowiednią jakość merytoryczną i rozwiązania organizacyjne. 

5. Podwyższenie opłaty w kolejnym roku akademickim może nastąpić jedynie ze względu na 

uzasadnione przyczyny powodujące wzrost kosztów prowadzonych zajęć. W takim przypadku 

wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie wprowadzenia podwyżki. 

6. Zarządzenie rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne Uniwersytetu 

Dziecięcego, za które uczelnia pobiera opłaty, zostaje opublikowanie poprzez zamieszczenie na 

stronie internetowej Uczelni. 

 

§2. 

1. Opłata za studia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego może być pobierana: 

    1) jednorazowo za cały rok studiów, 

    2) jednorazowo za semestr, 

    3) ratalnie za semestr w dwóch ratach, 

2. Rektor zarządzeniem ustala formy i terminy płatności za rok studiów, semestr lub ratalne. 

3. Wysokość opłat za zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego jest określona zarządzeniem rektora, 

może być zróżnicowana w zależności od formy płatności: 

  1) opłata za cały rok studiów 100 % kwoty, 

  2) opłata za semestr 100% kwoty, 

  3) opłata ratalna płacona w dwóch ratach jest wyższa o 2% w odniesieniu do kwoty opłaty za 

semestr.                                                         

§3. 

1. Rodzice/opiekunowie studentów  Uniwersytetu  Dziecięcego zobowiązani są do wniesienia 

opłaty za  usługi edukacyjne zgodnie z zawartą umową pomiędzy rodzicem/opiekunem 

studenta  Uniwersytetu Dziecięcego a PWSZ w Ciechanowie. Wzory umów wybór formy i 

terminarza płatności reguluje zarządzenie rektora. 

2. Rodzice/opiekunowie studentów Uniwersytetu Dziecięcego zobowiązani są do wnoszenia 

opłat z góry przed rozpoczęciem każdego semestru tj. przed 01 października roku 



rozpoczęcia zajęć oraz przed 01 marca roku następnego lub jednorazowo za cały rok przed 

rozpoczęciem zajęć, jednak nie później niż do 05  października roku rozpoczęcia zajęć 

lub przy wyborze ratalnym zgodnie z terminarzem wskazanym w umowie. 

3. Brak uiszczenia opłat za zajęcia w wymaganym terminie jest podstawą do skreślenia  

z listy studentów Uniwersytetu Dziecięcego. 

4. Rodzic/opiekun studenta Uniwersytetu Dziecięcego może domagać się zwrotu wniesionych 

opłat w całości w przypadku wypowiedzenia umowy przed rozpoczęciem zajęć.  

5. W przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów Uniwersytetu Dziecięcego po rozpoczęciu 

zajęć lub skreślenia z listy studentów, przysługuje zwrot wpłaconej opłaty w wysokości 

proporcjonalnej do nieodbytych zajęć objętych planem zajęć i ponoszonych przez uczelnię 

kosztów, licząc od dnia, w którym rodzic/opiekun studenta złożył rezygnację ze zajęć lub 

został skreślony z listy studentów Uniwersytetu Dziecięcego.   

6. Wysokość zwracanej kwoty ustala się proporcjonalnie do ilości zajęć przeprowadzonych 

w okresie do dnia złożenia rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów 

Uniwersytetu Dziecięcego i zajęć zaplanowanych zgodnie z planem studiów na dany okres. 

Tak ustalony wskaźnik procentowy mnoży się przez wysokość opłaty za studia 

Uniwersytetu Dziecięcego za dany semestr lub rok studiów.  

7. W przypadku studenta Uniwersytetu Dziecięcego, za którego nie dokonano opłaty następuje 

obciążenie za czas do daty rezygnacji lub skreślenia, analogicznie jak w ust. 5 i 6. 

 

§4. 

1. Student Uniwersytetu Dziecięcego znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej oraz w innych 

sytuacjach losowych może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za 

świadczone usługi edukacyjne, na pisemny wniosek w przypadku: 

1) poważnego pogorszenia się sytuacji materialnej opiekunów studenta, 

2) pełnego sieroctwa, 

3) poważnej lub długotrwałej choroby opiekunów studenta, na których jest utrzymaniu, 

4) innych zdarzeń losowych. 

2.    Rozstrzygnięcie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat za usługi 

edukacyjne podejmuje rektor. 

3. Wniosek w sprawie zwrotu całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat należy składać 

do rektora przed rozpoczęciem semestru. 

4. Szczegółowe warunki odpłatności za zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego określa umowa 

zawarta pomiędzy Uczelnią a rodzicem/opiekunem studenta Uniwersytetu Dziecięcego. 

 

§5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                               Przewodniczący Senatu 

 

                                                                                               Doc. dr Leszek Zygner 

 

 

 


