
Zarządzenie nr 27/2022                                     

 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej   

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie  

                                          z dnia 22 kwietnia 2022 roku  
  
w  sprawie:  rekrutacji na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej  

na podstawie: 

- art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca  2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),   

- § 37 ust.2  pkt 2 Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie,  

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie 

specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz.1081),  

- uchwały nr 29/VI/2021 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia programu specjalizacji z zakresu 

organizacji pomocy społecznej  

zarządzam, co następuje:   

§1  

1. Z dniem 4 maja 2022 roku rozpoczyna się rekrutacja na specjalizację z zakresu 

organizacji pomocy społecznej i jest prowadzona w dwóch etapach: I etap – od 4 maja 

2022 r. do 24 maja 2022 r., II etap – od 25 maja 2022 r. do 31maja 2022 r.   

2. Przedłużenie rekrutacji może nastąpić w przypadku małej liczby zgłoszonych 

kandydatów w ramach I i II etapu – do 31 sierpnia 2022 r. 

3. Rozpoczęcie zajęć na specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej odbędzie 

się 1 czerwca 2022 r.                                                                              

§2  

1. Rekrutację na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej prowadzi 

Kierownik specjalizacji.   

2. Dokumenty kandydat składa bądź przesyła do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu i  

Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie ul. Wojska Polskiego 51. Za skuteczne dostarczenie dokumentów uznaje 

się termin ich wpływu na Wydział. 

§3  

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej 

składają  następujące dokumenty:  

1) Wniosek o przyjęcie,   

2) Kserokopię świadectwa, dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie (oryginał 

lub jego odpis do wglądu w celu poświadczenia przez upoważnionego pracownika).  

  

§4  

Kierownik prowadzi promocję  specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz 

upowszechnia informację dotyczącą organizacji studiów i terminów odbywania zajęć.  



§5  

1. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w trybie weekendowym.  

2. Zajęcia mogą odbywać się w formule łączonej - częściowo online i częściowo w 

siedzibie Uczelni.    

§ 6  

1. Wysokość czesnego za uczestnictwo w specjalizacji z zakresu organizacji pomocy 

społecznej wynosi 2320,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Opłata za specjalizację może 

być pobierana jednorazowo lub ratalnie. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik składa do 

Kierownika specjalizacji, zobowiązanie dotyczące płatności za uczestnictwo w 

specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej stanowiące Załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

2. Opłata czesnego w formie jednorazowej jest wnoszona w ciągu dwóch tygodni od 

rozpoczęcia zajęć. W przypadku podziału opłaty na dwie raty, pierwszą ratę należy 

wpłacić w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć, drugą ratę należy wpłacić do 

końca września 2022 r.  W przypadku podziału opłaty na osiem rat, każdą ratę należy 

wpłacić do 15 każdego miesiąca. 

3. W przypadku rozłożenia opłaty czesnego na dwie raty obowiązują stawki powiększone 

o 2%. W takim przypadku wysokość opłat czesnego wynosi 2 x po 1183,00 zł.  

4. W przypadku rozłożenia opłaty czesnego na osiem rat obowiązują stawki powiększone 

o 3%. W takim przypadku wysokość opłat czesnego wynosi 8 x po 299 zł. 

5. Brak wpływu opłaty w wyznaczonym terminie, może skutkować skreśleniem z listy 

uczestników specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.  

6. O rezygnacji ze specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej uczestnik 

powinien bezzwłocznie poinformować Kierownika specjalizacji.   

7. Uczestnik specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej w przypadku 

skreślenia lub rezygnacji ze specjalizacji jest zobowiązany do wniesienia opłaty 

czesnego w kwocie proporcjonalnej do liczby dni uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z 

harmonogramem.  

8. Opłaty, o których mowa w § 6 uczestnik specjalizacji z zakresu organizacji pomocy 

społecznej wnosi na numer rachunku Uczelni, tytułem opłata czesnego za udział w 

specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, w terminach określonych  

niniejszym zarządzeniem.  

§ 7  

Na Kierownika specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej powołuje się                               

mgr Beatę Tyszkiewicz.  

§ 8 

Traci moc Zarządzenie nr 46/2021 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie rekrutacji na specjalizację                

z zakresu organizacji pomocy społecznej.  

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 

 

    



                                                                        Załącznik  do Zarządzenia 27/2022 

                                                                                                                                                    Rektora  PUZ im. Ignacego Mościckiego w 

                                                                                                                                                    Ciechanowie z 22.04.2022 r. 

                      

 

 

Zobowiązanie dotyczące płatności  

za uczestnictwo w specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej 

 

 

złożone w dniu ………………………….. r.         w ………………………………  

 

Pan/Pani .....................................................................................................................................................................  

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

 

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

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

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

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

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

Jako Uczestnik specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, zobowiązuję się do regularnego  

wnoszenia opłaty czesnego w wysokości ustalonej przez Rektora za uczestnictwo w wysokości 2320,00 zł. 

  

Wybieram formę płatności (zaznaczyć wybraną formę płatności, na podstawie Zarządzenia Rektora 

obowiązującego uczestnika): 

   1) ☐ jednorazowa w wysokości 2320,00  zł,  

   2) ☐ w dwóch ratach w wysokości: I rata 1183,00 zł, II rata 1183,00 zł, 

                                                                      

   3) ☐ w ośmiu ratach w wysokości: I rata - 299 zł, II rata - 299 zł, III rata - 299 zł, IV rata - 299 zł, 

     V rata -299 zł, VI rata - 299  zł, VII rata - 299 zł, VIII rata - 299zł, 

                                                                     

Wobec dokonanego wyboru formy płatności, o których mowa powyżej /punkt ……../  zobowiązuję się do 

jej terminowego regulowania w ustalonych Zarządzeniem  Rektora terminach płatności. 

Opłaty, o których mowa wnosi uczestnik na numer rachunku Uczelni tytułem opłata czesnego za udział w 

specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.  

 

                                                                                                                

………………..…………………………………….. 

                                                                                                 czytelny podpis uczestnika  
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