
Zarządzenie Nr 33/2016 
         Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 

w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w ramach Uniwersytetu 

Dziecięcego w roku akademickim 2016/2017 

  

Na podstawie: 

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

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

- § 45 ust. 1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, 

- Uchwały 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,   

zarządza się, co następuje: 

§1 

1. Ustala się następujące kwoty opłat semestralnych i rocznych za studia (zajęcia) w 

ramach Uniwersytetu Dziecięcego:                                                                                

1) opłata roczna                                                                 - 200,00 zł 

2) opłata  semestralna      - 100,00 zł 

3) opłata ratalna w 4 ratach                                     - po 51,00 zł 

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

opłat w wysokości ustalonej przez rektora na dany rok studiów.  

3. Opłata, o których mowa w ust. 1 może być uiszczana jednorazowo lub ratalnie na podstawie 

podpisanej Umowy o świadczenie usług edukacyjnych na Uniwersytecie Dziecięcym, w 

której rodzice/opiekunowie studenta dokonują  wyboru formy płatności:  

a) jednorazowo za cały rok,  

b) semestralnie,  

c) ratalnie w czterech ratach.    

4. Opłata roczna uiszczana jest najpóźniej do dnia 5 października roku rozpoczęcia zajęć. 

Opłata semestralna uiszczana jest nie później niż do dnia 1 października za pierwszy semestr 

i nie później niż do 1 marca za semestr drugi. 

Opłaty ratalne pobierane są w terminach: 

- pierwsza rata do 10 października, 

- druga rata do 20 grudnia, 

- trzecia rata do 10 marca, 

- czwarta rata do 20 maja. 

5. Wysokość opłat za studia wnoszonych ratalnie zostaje podwyższona o wskaźnik 2% i każda 

rata wynosi 51 zł. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


