
 
 

Nr albumu ……………………. 

Aneks do umowy 

o warunkach świadczenia usług edukacyjnych przez Państwową Wyższą Szkolę Zawodową

w Ciechanowie – studia niestacjonarne 

zawarty w dniu ………………………….. r. w ……………………………… pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, 

przy ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, reprezentowaną przez:  

Dziekana Wydziału  .................................................................................................................................................................................  

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora, zwaną dalej „Uczelnią” 

a 

Panią/Panem .................................................................................................................................................................................................  

Numer PESEL: dowód osobisty (paszport) seria …………..…nr  ...............................  

Adres zamieszkania  ...................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

Adres do korespondencji .........................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

telefon kontaktowy .....................................................................  

zwaną/ym dalej „Studentem”. 

§ 1

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany brzmienia § 4 umowy z dnia ……..……..……………. i nadać mu 
następującą treść: 

Wysokość opłaty i terminy płatności oraz ich zmiany 
1. Zobowiązuję się do wnoszenia opłat w wysokości ustalonej przez Rektora na dany rok studiów i w

latach następnych. 
2. Zawarcie niniejszego aneksu określającego zasady i sposób odpłatności za świadczone usługi

edukacyjne na danym kierunku studiów jest spowodowane:* 
a. ☐  zmianą wysokości kwoty opłat, która wynosi ……………….. zł,
b. ☐ dokonaniem na podstawie Zarządzenia nr 30/2014 Rektora PWSZ w Ciechanowie

wyboru przez studenta formy płatności tj.: jednorazowo za cały rok☐, semestralnie☐,
ratalnie w dwóch ratach☐, ratalnie w trzech ratach☐, w ustalonych zarządzeniem
terminach.

3. Opłata podstawowa semestralna, o której mowa w § 1 Umowy, dla kierunku studiów wynosi

…………….. zł (podać kwotę zgodnie z § 1 ust. 1 Zarządzenia nr 30/2014 Rektora PWSZ w Ciechanowie) a jej ostateczna

wysokość zależy od jednorazowej lub ratalnej formy płatności.

Wybieram formę płatności* (wpisać wybraną formę płatności, podając kwotę/y na podstawie  § 1 ust. 5 Zarządzenia nr 30/2014 

Rektora PWSZ w Ciechanowie): 

1) ☐ jednorazowa w wysokości …………. zł

2) ☐ w dwóch ratach w wysokości: semestr zimowy - I …………. zł II …………. zł,

semestr letni - I …………. zł, II …………. zł. 

3) ☐ w trzech ratach w wysokości: semestr zimowy - I …………. zł, II …………. zł, III …………. zł,

semestr letni - I …………. zł, II …………. zł, III …………. zł, 
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 35/2014
Rektora PWSZ w Ciechanowie



4. Wobec dokonanego wyboru formy opłaty, o których mowa w ust. 3 zobowiązuję się do jej
terminowego regulowania w ustalonych terminach płatności

Semestr zimowy - terminy płatności*: 
a) do 10 października - forma jednorazowa: roczna☐, semestralna☐,

pierwsza płatność przy formie ratalnej: dwie raty☐, trzy raty☐,
b) do 20 listopada - drugi termin płatności przy wyborze trzech rat☐,
c) do 20 grudnia - ostatnia płatność przy formie ratalnej: dwie raty☐, trzy raty☐,

Semestr letni - terminy płatności*: 
d) do 20 lutego - pierwsza płatność przy formie ratalnej: dwie raty☐, trzy raty☐,
e) do 20 marca - drugi termin płatności przy wyborze trzech rat☐,
f) do 20 kwietnia - ostatnia płatność przy formie ratalnej: dwie raty☐, trzy raty☐.

5. Oprócz opłat wymienionych w ust. 3, Student zobowiązuje się wnosić opłaty w wysokości ustalonej
przez Rektora m.in. za:

a) za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce, za
uczestnictwo w zajęciach z powodu wyrównania różnic programowych, uczestnictwo w zajęciach
nieobjętych planem studiów i programem nauczania,

b) powtarzanie semestru studiów z powodu niezadowalających wyników w nauce jako dodatkową
jednorazową opłatę administracyjną,

c) kursy dokształcające, a także inne opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności za: wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu oraz ich
duplikatów.

6. Szczegółowy wykaz opłat, ich wysokości na rok akademicki 2014/2015 zawiera w/w Zarządzenie
nr 30/2014 Rektora PWSZ w Ciechanowie.

7. Podwyższenie opłat, bądź wprowadzenie dodatkowych opłat może również nastąpić w przypadku
zmian w programie studiów powodujących wzrost kosztów prowadzonych zajęć albo w przypadku
zmian kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów lub
zajęć na studiach, z uwzględnieniem kosztów amortyzacji i remontów.

8. Wysokość opłat za studia w kolejnych latach akademickich może zostać podwyższona zgodnie
z powoływanym powyżej Zarządzeniem Rektora. O zmianie wysokości opłaty student zostanie
poinformowany przed rozpoczęciem roku akademickiego poprzez podanie do wiadomości
aktualnego Zarządzenia Rektora PWSZ w Ciechanowie w sprawie opłat. W sytuacji nie wnoszenia
zmian w opłatach aneks zachowuje ważność.

9. Opłaty, o których mowa wnosi Student na indywidualny numer rachunku wygenerowany przez
Uczelnię w terminach określonych w niniejszym Aneksie a pozostałe w terminach określonych
w Zarządzeniu i Uchwale.

10. Za dzień uiszczenia opłaty wnoszonej na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię, uważa się
datę wpływu środków na tenże rachunek.

§ 2

W pozostałym zakresie umowa nie ulega zmianie. 

§ 3

1. Aneks został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze
Stron.

2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

 ...................................................................................   .....................................................................  
Student: imię, nazwisko Uczelnia 

* - właściwe zaznaczyć „X” 2 
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