
Komunikat z dnia 6 czerwca 2022 roku 

W tym tygodniu kończymy zajęcia w roku akademickim 2021/22, zaczynamy wakacje. 

Chcemy Państwu życzyć zdrowego i udanego odpoczynku, dużo słońca, mało kłopotów i obyśmy 

w naszym otoczeniu bliższym i dalszym uniknęli najgorszego.   

Kończący się rok był to rok obciążony jeszcze ograniczeniami związanymi z pandemią ale również 

korzystający, w semestrze zimowym, ze wspomagania niektórych zajęć pieniędzmi europejskimi. 

Przyszły rok już w całości planujemy w zwykłych warunkach działania. Chcemy prowadzić wszystkie 

dotychczasowe rodzaje zajęć, w tym również zajęcia ruchowe. Szykowane są także dla naszych 

słuchaczy zajęcia poza Politechniką: w Zamku Królewskim, w Muzeum Narodowym i Muzeum 

Warszawy oraz w kinie Iluzjon. O ofercie tych zajęć powiadomimy oddzielnym komunikatem.     

Zajęcia następnego semestru zaczną się 10 października. Zapisy na zajęcia rozpoczniemy formalnie od 

początku września i potrwają one do 30 września. 

Osoby uczęszczające do grup językowych oraz pracowni fotograficznych i plastycznej, chcące 

kontynuować uczestnictwo w tych grupach, nie muszą zgłaszać zapisu. Wystarczy, że w terminie do 

20 września dokonają przelewu na nasz rachunek 28 1240 1053 5111 6510 0050 0091 

z wpisaniem w treści przelewu swojego nazwiska i nazwy grupy, lub dokonają opłaty w sekretariacie.  

W dodatkowym komunikacie zawiadamiamy Państwa o wprowadzeniu nowych opłat za zajęcia.  

Nie jest to dobry czas na takie zmiany, ale nie mamy innego wyjścia, jeśli chcemy nadal prowadzić 

zajęcia dla Państwa. 

Nowa semestralna opłata za zajęcia 24-ro godzinne w „pełnej” to znaczy co najmniej 12-to osobowej 

grupie wynosi 150 zł. Jeśli za zajęcia w takiej grupie opłaty wniesie mniej niż 12 osób to będziemy  

zmuszeni do poproszenia o dopłacenie jeszcze 40 zł.  

Już wiemy, że w niektórych grupach nie będzie 12 osób. Możemy zorganizować zajęcia w takiej 

„małej” grupie, jeśli zapisze się do niej co najmniej 8 osób, ale wtedy stawka za 24 godziny zajęć 

wzrośnie do 190 zł. W przypadku, gdy taka grupa osiągnie liczebność 12 osób, nadwyżkę opłaty 

Państwu zwrócimy lub uznamy na opłaty za kolejny semestr.   

Poniżej podajemy nazwy grup, dla których spodziewamy się że nie osiągną one liczebności 12 osób. 

W tych grupach prosimy wpłacać za zajęcia po 190 zł.  

Język angielski: WC1 (dawna EG3, grupa mgr W. Chromcewicza z czwartku), IS3 (dawna  AM1, 

grupa dr I. Sobczak ze środy), JJ1, JJ3 i JM2 

Inne języki: FR4, FR6, FR8 ,FR9, ES7 (grupa j. hiszpańskiego z piątku g. 12), DE1, DE2, RO1 

Pracownie fotograficzne: PF1B, PF2, PF3 

Dla pozostałych grup prosimy wpłacać za zajęcia po 150 zł.   

Przypominamy, że wszystkich słuchaczy obowiązuje również wniesienia opłaty rocznej 60 zł.  

  



Wysokości opłat za zajęcia na UTW PW w roku akademickim 2022/23 

 

Szanowni Słuchacze naszego UTW 

W kończącym się roku akademickim koszty naszych zajęć przekroczyły o 33 tysiące złotych wpływy 

z Państwa opłat i to mimo tego, że część zajęć była jeszcze finansowana z europejskiego grantu. 

Opłaty za zajęcia nie zmieniły się od 6 lat i niestety jesteśmy zmuszeni do ich podniesienia, żeby 

uniknąć dalszych strat. Nowe wysokości opłat zostały zaakceptowane, jako konieczne, przez Radę 

UTW i nadzorującego naszą działalność Prorektora Politechniki. 

Opłaty od roku akademickiego 2022/23 wyniosą: 

Opłata roczna za uczestnictwo w UTW PW     60 zł 

Opłata półroczna (tylko przy zapisie na 2. semestr)   40 zł  

Opłata za zajęcia 24-ro godzinne    150 zł  

Opłata za zajęcia 12-to godzinne     80 zł 

Przy tych opłatach koszty zajęć są pokrywane przy 14 osobach w grupie.  

Jako minimalną liczbę osób w normalnej grupie dopuszczamy jednak nadal 12 uczestników.    

Ponieważ do niektórych grup ćwiczeniowych zapisuje się mniejsza liczba osób, możemy zorganizować 

zajęcia w takich „małych” grupach, ale muszą one mieć co najmniej 8 uczestników i dla tych grup 

opłaty za zajęcia będą nieco wyższe: 

Opłata za zajęcia 24-ro godzinne w małej grupie 190 zł 

Opłata za zajęcia 12-to godzinne w małej grupie              100 zł        

 

 


