
  

…………………………………….             
                            (imię i  nazwisko)  

…………………………………….  

…………………………………….  
                         (adres zamieszkania)  

…………………………………….  
                             (tel. kontaktowy)  

OŚWIADCZENIE  

Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za studia podyplomowe w zakresie   

……………………………………………………………………..........................................................  
(nazwa  zakresu studiów podyplomowych) 

realizowane w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu w sposób przedstawiony w wariancie nr 

………………………………………………………………………………………………………...  

(numer wybranego wariantu – proszę wpisać słownie) 

  

Warianty opłat za studia: nabór I (wiosenny)  

  

Wariant 1) - opłata jednorazowa w wysokości 2700 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych), płatne do 31 marca  2023 roku;  

Wariant 2) - wpłata w dwóch ratach po 1350 zł każda rata (słownie: tysiąc trzysta złotych), płatne do dnia:   

- 1 rata do 31 marca 2023 roku;  

- 2 rata do 30 listopada 2023 roku;  

  

Wariant 3) -  wpłata w czterech ratach po 675 złotych każda rata (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych), płatne do dnia:  

- 1 rata do 31 marca 2023 roku;   

- 2 rata do 31 maja 2023 roku;   

- 3 rata do 31 października  2023 roku;   

- 4 rata 31 stycznia  2024 roku  

  

Wariant 4) – korzystam z bonu na studia w wysokości 400 zł z tytułu absolwenta studiów  podyplomowych Wyższej szkoły Demokracji im. 

ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu, co potwierdzam kopią świadectwa ukończenia studiów dołączoną do niniejszego oświadczenia. 

Opłata za studia w 4 ratach po 575 złotych każda rata (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych), w terminach:   

- 1 rata do 31 marca 2023 roku  

- 2 rata do 31 maja 2023 roku;  

- 3 rata do 31 października 2023 roku;  

- 4 rata do 31 stycznia 2024 roku;  

  

Wariant 5): wpłata w 8 ratach po 337,50 zł w okresie od:  

- od marca 2023 roku do stycznia 2024 roku;  

(przy opłacie ogólnej za studia w wysokości 2600 zł) 

  

Wariant 6): wpłata w 8 ratach po 287,50 zł w okresie od:  

- marca 2023 roku do stycznia 2024 roku;  

(dotyczy osób korzystających z bonu w wysokości 400zł).  

  

Wariant 7) – odbywam studia w ramach uzupełniających studiów podyplomowych.  

Opłata za studia w 2 ratach po 500 złotych każda rata (słownie: pięćset złotych), w terminach:  

- 1 rata płatne do 31 marca 2023 roku;  

- 2 rata do 30 listopada 2023 roku.  

  

Wariant 8) – inne: ……………………………………………………………………………………….  

                                                                                                                                                                        Podpis władz uczelni  

                                                                                                                                      

  

  

  

  Podpis Słuchacza  

  

 

 

 



  

…………………………………….             
                            (imię i  nazwisko)  

…………………………………….  

…………………………………….  
                         (adres zamieszkania)  

…………………………………….  
                             (tel. kontaktowy)  

………………………………………………………  

                              (adres e-mail)  

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za studia podyplomowe w zakresie 

……………………………………………………………………...................................................... 
(nazwa  zakresu studiów podyplomowych) 

realizowane w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu w sposób przedstawiony w wariancie nr 

………………………………………………………………………………………………………... 

(numer wybranego wariantu – proszę wpisać słownie) 

 

Warianty opłat za studia: nabór I (zimowy)  

  

Wariant 1) - opłata jednorazowa w wysokości 2700 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych), płatne do 31 października 2022 roku lub 

Wariant 2) - wpłata w dwóch ratach po 1350 zł każda rata (słownie: tysiąc trzysta złotych), płatne do dnia:   

- 1 rata do 31 października 2022 roku;  

- 2 rata do 30 marca 2023 roku lub  

  

Wariant 3) -  wpłata w czterech ratach po 675 złotych każda rata (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych), płatne do dnia:  

- 1 rata do 31 października 2022 roku;   

- 2 rata do 31 stycznia 2023 roku;   

- 3 rata do 31 marca  2023 roku;   

- 4 rata 31 maja 2023 roku lub  

  

Wariant 4) – korzystam z bonu na studia w wysokości 400 zł z tytułu absolwenta studiów  podyplomowych Wyższej szkoły Demokracji im. 

ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu, co potwierdzam kopią świadectwa ukończenia studiów dołączoną do niniejszego oświadczenia. 

Opłata za studia w 4 ratach po 575 złotych każda rata (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych), w terminach 

         - 1 rata do 31 października 2022 roku;  

- 2 rata do 31 styczeń 2023 roku;  

- 3 rata do 31 marzec  2023 roku;   

- 4 rata do 31 maja 2023 roku lub  

  

Wariant 5): wpłata w  8 ratach po 337,50 zł w okresie od:  

-października 2022 roku do maja 2023 roku  

w terminie do 30 dnia każdego miesiąca (przy opłacie ogólnej za studia w wysokości 2600 zł); lub  

  

Wariant 6): wpłata w 8 ratach  po 287,50 zł w okresie od   

- października 2022 roku do maja 2023 roku  w terminie do 30 dnia każdego miesiąca (dotyczy osób 

korzystających ze zniżki w wysokości 400zł).  

  

Wariant 7) – odbywam studia w ramach uzupełniających studiów podyplomowych.  

Opłata za studia w 2 ratach po 500 złotych każda rata (słownie: pięćset złotych), w terminach: 

-  1 rata płatne do 31 października 2022; 

         -  2 rata do 30 marca 2023 roku.  

  

Wariant 8) – inne: ……………………………………………………………………………………….  

                                                                                                                                      Podpis władz uczelni  

  

  

  

  

                                                                                                                                                    Podpis Słuchacza  


