
Zarządzenie Nr 20/2017 
Rektora Państwowej Wyższe.i Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 8 maja 2017 r. 

w sprawie: wysokości opiat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 
2017/2018 oraz za pobyt w Domu Studenta 

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 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.),
- § 18 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w
sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z dnia 27 września 2016 r., poz.1554),
- § 45 ust. 1 i ust. 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie,
- Uchwały nr 95/IV /2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z
dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za świadczone usługi
edukacyjne oraz Uchwały nr 180/IV /2016 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Ciechanowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 95/IV/2014 Senatu
PWSZ w Ciechanowie

zarządza się, co następuje: 
§1

1. Ustala się następujące kwoty opłat semestralnych za studia niestacjonarne
na poszczególnych kierunkach studiów:

1) Bezpieczeństwo wewnętrzne (6 sem) - 2200,00 zł.

2) Ekonomia (6 sem) - 2200,00 zł.

3) Elektronika i telekomunikacja (7 sem) - 2200,00 zł.

4) Informatyka (7 sem) - 2300,00 zł.

5) Inżynieria środowiska (7 sem) - 2300,00 zł.

6) Pedagogika (6 sem) - 2300,00 zł.

7) Mechanika i budowa maszyn (7 sem) - 2400,00 zł.

8) Rolnictwo (7 sem) - 2200,00 zł.

2. Powyższe stawki obowiązują studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego

2017/2018; 

3. Studentom już studiującym, dotychczasowe stawki określone Zarządzeniem nr 26/2016

Rektora PWSZ w Ciechanowie podwyższa się o 100,00 zł, to jest kwotę dotychczasową 

1800,00 zł zmienia się na 1900,00 zł a kwotę 1900,00 zł zmienia się na 2000,00 zł. 

4. W przypadku rozłożenia opłaty na dwie lub trzy raty obowiązują stawki powiększone

odpowiednio o 2% lub 3%. 

5. 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 im1ych postanowień, jest zawarcie aneksu określającego zasady i wysokość








