
ZARZĄDZENIE NR 3/2020  
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ  

WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie zmiany terminów wnoszenia opłat w roku akademickim 2020/2021 

Na podstawie § 4 ust. 1 Zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania 
z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r., poz. 
306), zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W Zarządzeniu nr 1/2020 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii UW z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie terminów wnoszenia 
opłat w roku akademickim 2020/2021, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia otrzymuje brzmienie: 

„osoby wnoszące opłatę roczną w dwóch ratach” 

2) W § 2 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w następującym brzmieniu: 

„ 3) osoby wnoszące opłatę roczną w czterech ratach:  
– do 26 września 2020 r. - I rata lub w ciągu siedmiu dni od dnia wpisania na 
kolejny etap studiów  
- do 30 września 2020 r. – przyjęci na pierwszy rok  
- do 27 listopada 2020 r. – II rata 
– do 06 lutego 2021 r. - III rata 
- 14 kwietnia 2021 r. – IV rata” 

3) § 2 ust. 2 Zarządzenia otrzymuje brzmienie 

„2. Studenci przyjęci na I rok studiów niestacjonarnych w ostatnich turach 
rekrutacji (po 15 września 2020 r.) wnoszą roczną opłatę jednorazowo w ciągu 
siedmiu dni od dnia wpisania na listę studentów i podpisania ślubowania.  
W przypadku wyboru planu wpłat w dwóch lub w czterech ratach – wpłacają 
pierwszą ratę w ciągu siedmiu dni od dnia wpisania na listę studentów i 
podpisania ślubowania, a II, III i IV ratę zgodnie z ust. 1 pkt 2 powyżej. 
Uprawnienie do wniesienia opłaty we wskazanych wyżej terminach potwierdzają 
komisje rekrutacyjne lub sekretariaty studiów (na podstawie posiadanej 
dokumentacji). „ 

§ 2 
Do dnia 14 listopada 2020 r. student może złożyć wniosek dotyczący zmiany 
indywidualnego planu płatności za rok akademicki 2020/21 z dwóch rat (po 3 000, 00 zł 
każda rata) na cztery raty (po 1 500,00 zł każda rata). Wnioski można składać poprzez 
Usosweb WDIB lub w formie pisemnego oświadczenia (składanego  
w sekretariacie studiów). 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do opłat za rok 
akademicki 2020/2021.  
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