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INFORMACJA  
dotycząca opłat za studia niestacjonarne w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2021/2022 
 

1. Studenci semestru pierwszego opłatę za studiowanie powinni wnieść przed 
rozpoczęciem semestru tj. do 30 września 2021 r.  

2. Studenci drugiego i kolejnych lat studiów należną opłatę za studiowanie wnoszą 
do 29 października 2021 r.  na indywidualne konto bankowe. W tytule wpłaty 
należy wskazać: imię i nazwisko studenta, numer albumu, tytuł wpłaty. 
Indywidualne numery kont bankowych są dostępne w systemie USOSweb 
(w module DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA).  

3. Termin ten nie obowiązuje studentów, którzy nie później niż na tydzień przed 
upływem terminu zapłaty, czyli do 22 października 2021 r. (drugi zjazd) złożyli 
wniosek o przesunięcie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie lub 
obniżenie opłaty za studiowanie. Wniosek należy składać w dziekanacie studiów 
niestacjonarnych (GG pok. 127). Wnioski złożone po tym terminie nie będą 
rozpatrywane. 

4. Wniosek o przesuniecie terminu płatności, rozłożenie na raty lub zwolnienie 
z całości lub części opłat dostępny jest na stronie internetowej Wydziału GIK 
(zakładka Studenci - > Opłaty). We wniosku należy napisać uzasadnienie oraz 
dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną lub losową 
studenta bądź wskazanie innych okoliczności wymienionych w § 4 ust. 1 
Zarządzenia nr 9 /2021 JM Rektora PW 

5. Decyzje dot. wniosku  o przesunięciu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub 
zwolnieniu z całości lub części opłat zostaną podjęte do 29 października 2021 r.  

6. Przesunięcie  terminu płatności może mieć miejsce do 28 listopada 2021 r.   

7. Rozłożenie płatności na raty:  
I rata płatana do 29 października 2021 r .,  
II rata  płatna do 28 listopada 2021 r.   

8. Opóźnienie we wniesieniu opłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za 
opóźnienie i obciążeniem kosztem opłaty za wysłanie przez Uczelnię pisemnego 
wezwania do zapłaty. 

9. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie zastosowanie mieć będą procedury 
opisane w Zarządzeniu nr 80 /2021 JM Rektora PW z dnia 22 września 2021 r. 
w sprawie dochodzenia zapłaty należności z tytułu opłat za usługi edukacyjne 
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