
Zarządzenie Nr 26/2016 
     Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 08 czerwca 2016 r. 

w sprawie wysokości opłat  w ramach świadczonych usług edukacyjnych w roku 

akademickim 2016/2017 

 

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   z późn. zm.), 

- § 21 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w 

sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz.1188, z późn. zm.), 

- Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, 

- Uchwały nr  95/IV/2014 (z późn. zm.), Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Ciechanowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za 

świadczone usługi edukacyjne,   

zarządza się, co następuje: 

§1 

1. Ustala się  następujące  kwoty opłat semestralnych za studia  niestacjonarne 

na poszczególnych kierunkach studiów: 

                                                                                               

1) Bezpieczeństwo wewnętrzne (6 sem)                                           - 1.800,00 zł 

2) Ekonomia (6 sem)       - 1.800,00 zł 

3) Elektronika i telekomunikacja (7 sem)    - 1.800,00 zł 

4) Informatyka (7 sem)       - 1.900,00 zł 

5) Inżynieria środowiska (7 sem)                  - 1.900,00 zł 

6) Pedagogika  (6 sem)              - 1.900,00 zł 

7) Mechanika i budowa maszyn (7 sem)                - 1.900,00 zł 

8) Rolnictwo (7 sem)       - 1.800,00 zł 

9) Pielęgniarstwo - studia  pomostowe ( poziomy:  A-2 semestry,  B-3 semestry,   

    C-2 semestry,  D-2 semestry)                                                 - 1.900,00 zł. 

Powyższe stawki obowiązują w przypadku jednorazowej  płatności opłaty, w przypadku 

rozłożenia opłaty na dwie lub trzy  raty obowiązują stawki  opisane w punkcie 5. 

2. Student studiów niestacjonarnych jest zobowiązany do wnoszenia opłat przez cały okres 

trwania studiów  w wysokości ustalonej przez Rektora na dany rok studiów. W przypadku 

zmiany kwoty warunkiem rozpoczęcia lub kontynuowania nauki na kolejnym roku studiów, 

niezależnie od innych postanowień, jest zawarcie aneksu określającego zasady i wysokość 

wnoszonych opłat w danym roku studiów. 

3. Opłata semestralna  za studia niestacjonarne, o których mowa w ust. 1 może być pobierana 

jednorazowo lub ratalnie  na podstawie podpisanej przez studenta „Umowy o warunkach  

świadczenia usług edukacyjnych  w PWSZ w Ciechanowie”, w której student dokonuje  

wyboru formy płatności:  

a) jednorazowo za cały rok,  



b) semestralnie,  

c) ratalnie w dwóch ratach lub w trzech ratach.    

Opłata jest pobierana  w ustalonych poniżej terminach płatności do dnia: 

 -w semestrze zimowym 

a) do dnia 10.X    - płatność jednorazowa semestralna, pierwszy termin płatności w ratach, 

b) do dnia 20 .XI  – drugi termin płatności należności w trzech ratach, 

c) do dnia 20. XII – ostatni termin płatności w dwóch i trzech ratach; 

 

-w semestrze letnim 

d) do dnia 10. III – płatność jednorazowa semestralna, pierwszy termin płatności w ratach, 

e) do dnia 20. IV – drugi termin  umowy w trzech ratach, 

f) do dnia 20. V –  ostatnia termin płatności w dwóch i trzech ratach. 

 

4. Wysokość opłaty  jednorazowej, semestralnej określona jest w ust. 1. 

 

5. Wysokość opłat za studia niestacjonarne wnoszonych ratalnie zostaje podwyższona o 

wskaźnik 2% w dwóch lub 3%  w trzech ratach i wynosi: 

a) w przypadku rozłożenia na dwie raty opłaty w wysokości 1800,00 zł   

I  rata w wysokości –   918,00 zł 

II rata w wysokości –  918,00 zł 

 

b) w przypadku rozłożenia na trzy raty opłaty w wysokości  1800,00 zł   

I  rata w wysokości –    618,00 zł 

II rata w wysokości –   618,00 zł 

III rata w wysokości –  618,00 zł. 

 

c) w przypadku rozłożenia na dwie raty opłaty w wysokości 1900,00 zł 

I rata w wysokości –    969,00 zł 

II rata w wysokości –   969,00 zł 

 

d) w przypadku rozłożenia na trzy raty opłaty w wysokości 1900,00 zł  

I rata w wysokości –    652,00 zł 

II rata w wysokości –   652,00 zł 

III rata w wysokości –  653,00 zł 

 

6. Studenci pierwszego roku studiów niestacjonarnych niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o 

przyjęciu na I rok studiów,  podpisują z Uczelnią  „Umowę o warunkach  świadczenia usług 

edukacyjnych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie”, w umowie 

dokonują wyboru formy i terminów płatności a następnie wnoszą opłatę za studia.  Umowa 

dostępna jest na stronie Uczelni w zakładce ”DLA STUDENTA”.  

 

7. Studentom cudzoziemcom przyjmowanym na studia, na podstawie §1  ust. 5 Uchwały nr 

95/IV/2014 Senatu P W S Z w Ciechanowie z dnia 28 maja 2014 r.  o zasadach odpłatności,  

ustala się  kwotę opłat semestralnych za studia  stacjonarne i niestacjonarne  na 

poszczególnych kierunkach studiów w wysokości – 2.000,00 zł.     

             

8. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 7 może ulec podwyższeniu w przypadku: 

wzrostu kosztów spowodowanych inflacją, wzrostu kosztów prowadzenia działalności 

dydaktycznej, zmian w planach studiów.  Wysokość opłat może ulec zmniejszeniu w 

przypadku uzyskania przez studenta zaliczenia przedmiotów lub zajęć na 



podstawie potwierdzenia przez uczelnię efektów uczenia się.  

9. Opłata semestralna  za studia stacjonarne i niestacjonarne, o których mowa w ust. 7 może być 

pobierana jednorazowo lub ratalnie  na podstawie wyboru dokonanego w podpisanej przez 

studenta „Umowie o warunkach  świadczenia usług edukacyjnych za studia dla studentów 

cudzoziemców”  W umowie student dokonuje  wyboru formy i terminu płatności zgodnie z ust. 

3. Umowa dostępna jest na stronie Uczelni w zakładce ”DLA STUDENTA”.  

10. Wysokość opłat wnoszonych ratalnie za studia stacjonarne i niestacjonarne dla studentów 

cudzoziemców  zostaje podwyższona o wskaźnik 2% w dwóch lub 3%  w trzech ratach i 

wynosi: 

a) w przypadku rozłożenia na dwie raty od kwoty opłaty w wysokości 2000,00 zł  

I  rata w wysokości –   1020,00 zł 

II rata w wysokości –  1020,00 zł 

b) w przypadku rozłożenia na trzy raty od kwoty opłaty w wysokości  2000,00 zł  

I  rata w wysokości –    686,00 zł 

II rata w wysokości –   686,00 zł 

III rata w wysokości –  688,00 zł 

 

§2 

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych ustala się każdorazowo 

w ujęciu semestralnym w zależności od rodzaju studiów podyplomowych. Wysokość jest 

ustalana w odniesieniu do budżetu studiów podyplomowych  i zatwierdzana przez rektora 

Uczelni.                                              

§3 

1. Ustala się następującą wysokość opłat miesięcznych za miejsce w Domu Studenta:  

1) miejsce w pokoju 2-osobowym – 360,00 zł 

2) miejsce w pokoju 2-osobowym bez łazienki – 310,00 zł 

3) miejsce w pokoju 3-osobowym – 320,00 zł 

4) miejsce w pokoju 4-osobowym – 300,00 zł 

5) za korzystanie z pokoju 2-osobowego bez łazienki przez jednego studenta – 460 zł  (w 

przypadku gdy istnieje taka możliwość) 

6) za korzystanie z pokoju 2-osobowego bez łazienki przez jednego studenta – 410 zł 

(w przypadku gdy istnieje taka możliwość). 

 

2. Opłata za miejsce dla studentów spoza PWSZ w Ciechanowie zwiększona  zostaje o kwotę 

10 zł. miesięcznie w stosunku do wymienionych w ust.1 stawek podstawowych. 

 

3. Opłata dla byłych studentów PWSZ w Ciechanowie - wyłącznie w ciągu roku od ukończenia  

studiów  zostaje zwiększona o 10 zł  miesięcznie w stosunku do wymienionych w ust.1 stawek 

podstawowych  plus  8% należny podatek od towarów i usług. 

 

4. Opłaty za doraźne korzystanie z miejsc w Domu Studenta wynoszą: 

1) dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) PWSZ w Ciechanowie:  

a) za miejsce w pokoju 3 osobowym – 30,00 zł  za dobę, 

b) za miejsce w pokoju 2 osobowym – 35,00 zł za dobę, 

c) za korzystanie  z pokoju 2 osobowego przez jedną osobę 40,00 zł za dobę. 

  2)  pozostałe osoby  (w tym studenci innych uczelni) 

        a) opłata za miejsce w Domu Studenta – 40,00 zł za dobę.  

  3)  pracownicy PWSZ w Ciechanowie: 

a) za miejsce w pokoju 2 osobowym – 30,00 zł za dobę, 



b) za korzystanie  z pokoju 2 osobowego przez jedną osobę 40,00 zł za dobę. 

 

5. Dla grup zorganizowanych lub osób delegowanych przez jednostki współpracujące z  PWSZ 

w Ciechanowie obowiązują ceny umowne ustalone w sposób indywidualny  pomiędzy 

Kierownikiem Domu Studenta a Zleceniodawcą. 

6. W przypadku zmiany kosztów utrzymania, opłaty mogą ulec zmianie. 

7. Cennik na okres wakacyjny ustala Kierownik Domu Studenta, przy czym bazą naliczenia 

opłat jest cennik obowiązujący w danym roku akademickim. 

 

§4 

1. Osoby zamieszkałe w Domu Studenta na pobyt stały wpłacają roczną kaucję gwarancyjną 

przeznaczoną na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z naprawą zniszczonego sprzętu i 

wyposażenia oraz wszelkich braków. 

2. Ustala się wysokość rocznej kaucji gwarancyjnej na kwotę 300 zł, na zabezpieczenie 

pokrycia szkód w Domu Studenta, opłata za jedno miejsce. W uzasadnionych przypadkach na 

wniosek studenta kaucja może zostać rozłożona przez Kierownika Domu Studenta na dwie  raty po 

150 zł. 

3. Terminy płatności kaucji ustala się następująco: 

a) kaucja płacona jednorazowo - termin do 31 października, 

b) kaucja płacona ratalnie, pierwsza rata - termin do 31 października, druga rata -  termin do 31 

grudnia. 

3. Osoby kwaterowane na pobyt stały w terminie późniejszym wpłacają kaucję w terminach: 

1)  kaucja płacona jednorazowo, do końca miesiąca, w którym nastąpiło zamieszkanie, 

2)  ratalnie, pierwsza  rata do końca miesiąca, w którym nastąpiło zamieszkanie, druga rata do końca 

następnego miesiąca. 

4. W przypadku nie zaistnienia kosztów, o których mowa w §4  ust. 1 kaucja podlega zwrotowi 

niezwłocznie po zdaniu miejsca w Domu Studenta. 

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.  

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 
 


