
                                                                                          Załącznik nr 1  

                                                     do Zarządzenia nr 3/2021  

                                                     Dyrektora MOK w Pruszkowie  

    

                                                  z dnia 28.05.2021r. 
   

CENNIK - obowiązujący od dnia 01.09.2021r. 
     

Tabela 1. OPŁATY ZA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PRUSZKOWIE W SEZONIE KULTURALNYM 2021/2022  

     

Nazwa zajęć  Instruktor wiodący  
Cena 

miesięczna Uwagi  

Możliwość 
kontynuacji 

uczestnictwa 

zajęcia instrumentalne (powyżej 12 lat) Jacek Janasik 100 zł zajęcia indywidualne trwające 45 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

zajęcia wokalne  (powyżej 12 lat) Jacek Janasik 
80 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci  
„Skaczące Nutki”  (5-8 lat) 

Jacek Janasik 
50 zł zajęcia grupowe trwające 50 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci 
„Skaczące Nutki”  (9-12 lat) 

Jacek Janasik 
50 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży 
zespół „Kamyczek”  (12-16 lat) 

Jacek Janasik 
60 zł zajęcia zespołowe trwające 60 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

zajęcia instrumentalne dla dzieci i młodzieży  
zespół „Kamyczek”  (12-16 lat) 

Jacek Janasik 
60 zł zajęcia zespołowe trwające 60 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

zajęcia wokalno-instrumentalne dla młodzieży  
zespół „Kamyk”   (powyżej 16 lat) 

Jacek Janasik 
90 zł zajęcia zespołowe trwające 150 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

zajęcia wokalno-instrumentalne dla dorosłych 
zespół „METAFORA”   

Jacek Janasik 
90 zł zajęcia zespołowe trwające 120 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

zajęcia wokalne dla dorosłych  
kabaret „PO PRZEJŚCIACH”  

Michał Śniadowski 
60 zł zajęcia grupowe trwające 180 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

zajęcia wokalne „Kuźnia Art.”   
(powyżej 10 lat) 

Edyta Ciechomska  
100 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

zespołowe zajęcia wokalne  
Studio Piosenki „Studio Art.” ( powyżej 15 lat) 

Edyta Ciechomska  
60 zł zajęcia zespołowe trwające 90 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

zajęcia wokalne „Studio wokalno-aktorskie”  
(powyżej 15 lat)  

Iwona Tober 
120 zł zajęcia grupowe trwające 120 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

„Dziecięca Akademia Muzyczna” (6-12 lat) Danuta Kłudczyńska 80 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

nauka gry na gitarze (8-70 lat)   Jacek Łocz 180 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 1 raz w tygodniu TAK 



„UKULELKI” zajęcia umuzykalniające dla dzieci (1-3 
lata) wraz z nauką gry na ukulele dla mam   

Katarzyna Wasilewska 
160 zł zajęcia grupowe trwające 40 minut, 1 raz w tygodniu NIE 

„TRELELELE UKULELE„ - nauka gry na Ukulele dla 
dzieci (7-10 lat)  grupa początkująca 

Katarzyna Wasilewska 
150 zł zajęcia grupowe trwające 40 minut, 1 raz w tygodniu NIE 

„TRELELELE UKULELE„ - nauka gry na Ukulele dla 
dzieci (7-10 lat)  grupa kontynuująca 

Katarzyna Wasilewska 
150 zł zajęcia grupowe trwające 40 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

taniec nowoczesny dla dzieci  (7 – 13 lat)    Katarzyna Hoppe 80 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 2 razy w tygodniu TAK 

taniec nowoczesny dla młodzieży   (14 – 19lat)    Katarzyna Hoppe 80 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 2 razy w tygodniu TAK 

taniec nowoczesny dla dorosłych (20+)  Katarzyna Hoppe 90 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 2 razy w tygodniu TAK 

Dance-Mix dla dzieci (4-7 lat) Jarosław Korycki 60 zł zajęcia grupowe trwające 45 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

Dance-Mix dla dzieci (8–12 lat) Jarosław Korycki 70 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 1 razy w tygodniu TAK 

„Party Dance” taniec towarzyski dla dorosłych 
gr. początkująca dorośli 

Jarosław Korycki 
100 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 1 raz w tygodniu NIE 

„Party Dance” taniec towarzyski dla dorosłych 
gr. zaawansowana dorośli 

Jarosław Korycki 
100 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

Taniec Kolumbijski  Aciliz Katell Caro Klocek 150 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 2 razy w tygodniu TAK 

balet dla dzieci (4-6 lat) Katarzyna Sajewiec 60 zł zajęcia grupowe trwające 45 minut, 2 razy w tygodniu TAK 

balet dla dzieci (7-9 lat) Katarzyna Sajewiec 60 zł zajęcia grupowe trwające 45 minut, 2 razy w tygodniu TAK 

taniec klasyczny dla dzieci (5 - 8 lat) Małgorzata Włoczkowska 60 zł zajęcia grupowe trwające 45 minut, 2 razy w tygodniu TAK 

warsztaty teatralne „Maska” (powyżej 8 lat) Marzena Kozłowska 
60 zł 

zajęcia grupowe i indywidualne, 2 razy w tygodniu, 
trwające łącznie 180 minut TAK 

teatr dziecięco-młodzieżowy „Zerzabella” (9 – 14 lat) Joanna Cichoń – Dąbrowska 50 zł zajęcia grupowe trwające 90 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

„Pracownia rysunku i malarstwa” grupa początkująca 
( powyżej 7 lat) 

Ingrida Wycichowska 
90 zł zajęcia grupowe trwające 90 minut, 1 raz w tygodniu NIE 

„Pracownia rysunku i malarstwa” grupa 
średniozaawansowana ( 9- 12 lat) 

Ingrida Wycichowska 
90 zł zajęcia grupowe trwające 90 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

„Pracownia rysunku i malarstwa” grupa 
zaawansowana (powyżej 12 lat) 

Ingrida Wycichowska 
90 zł zajęcia grupowe trwające 90 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

„Warsztaty ze sztuką” (5-6 lat) Justyna Mańkowska 60 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 1 raz w tygodniu NIE 

„Warsztaty ze sztuką” (7-10 lat) Justyna Mańkowska 80 zł zajęcia grupowe trwające 90 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

„Warsztaty ze sztuką” (11-18 lat) Justyna Mańkowska 80 zł zajęcia grupowe trwające 90 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

„Warsztaty ze sztuką” (7-14 lat) OKCH Justyna Mańkowska 80 zł zajęcia grupowe trwające 90 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

Zajęcia ceramiczne (4-15 lat) Aleksandra Wolańska 
150 zł zajęcia grupowe trwające 45 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

Zajęcia ceramiczne dla dorosłych Aleksandra Wolańska 
250 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

Akademia rękodzieła artystycznego  (5-6 lat)    Anna Baćmaga 120 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

Akademia rękodzieła artystycznego (7-8 lat) Anna Baćmaga 120 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

Akademia rękodzieła artystycznego (9-10 lat) Anna Baćmaga 120 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 1 raz w tygodniu TAK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„Muzyczna Przygoda Melomaluszka” 
(6 miesięcy – 1,5 roku)     

Katarzyna Wasilewska 
120 zł zajęcia grupowe trwające 40 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

„Muzyczna Przygoda Melomaluszka” 
(1,5 roku – 3 lata)     

Katarzyna Wasilewska 
120 zł zajęcia grupowe trwające 40 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

„English & Art” (4 -5 lat)     Agnieszka Wasil-Bobkiewicz 140 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

„English & Art” (6 -7 lat)     Agnieszka Wasil-Bobkiewicz 140 zł zajęcia grupowe trwające 75 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

„English & Art” (8-10 lat)    Agnieszka Wasil-Bobkiewicz 140 zł zajęcia grupowe trwające 75 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

szachy (5-8 lat)   Jarosław Kowalewski 80 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

szachy (9-12 lat)   Jarosław Kowalewski 100 zł zajęcia grupowe trwające 90 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

szachy kontynuacja (9-16 lat) Jarosław Kowalewski 100 zł zajęcia grupowe trwające 90 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

robotyka  (5-7 lat)  Katarzyna Cieślak 130 zł zajęcia grupowe trwające 45 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

robotyka  (8-10 lat)  Katarzyna Cieślak 145 zł zajęcia grupowe trwające 75 minut, 1 raz w tygodniu TAK 

zdrowy kręgosłup (dorośli) Sylwia Łysik 60 zł zajęcia grupowe trwające 60 minut, 2 razy w tygodniu TAK 



Tabela 2. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W PRUSZKOWSKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU W SEZONIE KULTURALNYM 2021/2022 

 

 

 

 

 

Tabela 3. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH STAŁYCH W RAMACH PRUSZKOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU  

                  W SEZONIE KULTURALNYM 2021/2022 

Nazwa zajęć fakultatywnych Instruktor wiodący Cena miesięczna Uwagi 

Rysunek i malarstwo  
   Andrzej Jendrasiak 

30 zł 
zajęcia grupowe trwające 120 minut,  

1 raz w tygodniu 

język angielski  
  John Martin Okoth 

150 zł 
zajęcia grupowe trwające 60 minut,  

2 razy w tygodniu 

Pilatodance 
         Maja Niderla 

50 zł 
zajęcia grupowe trwające 60 minut,  

2 razy w tygodniu 

Tańce folkowe z różnych stron świata  
  Artur i Sylwia Łysik 

25 zł 
zajęcia grupowe trwające 75 minut,  

1 raz w tygodniu 

 
 

1. Odpłatność za czesne dla słuchaczy rozpoczynających uczestnictwo w PUTW w trakcie trwającego semestru (tj. po zrealizowanym piątym wykładzie) wynosi 30 zł, w 
pozostałych przypadkach obowiązuje opłata w pełnej semestralnej wysokości. 

2. W miarę posiadania wolnych miejsc w grupach zajęć fakultatywnych słuchaczy PUTW, dopuszcza się ewentualność uczestnictwa  
w zajęciach osób nie będących słuchaczami (z wyjątkiem zajęć Pilatodance), ale odpłatność miesięczna w poszczególnych formach zajęć ulega podwyższeniu o 10 zł. 
Odpłatność za zajęcia języka angielskiego dla osób nie będących słuchaczami PUTW nie zmienia się.  

 

 

 

charakterystyka opłaty cena semestralna 
cena jednorazowego 

wykładu 
uwagi 

czesne dla słuchaczy  50 zł 15 zł 

okres trwania semestrów jest analogiczny do okresu 

trwania semestrów roku akademickiego, każdy wykład 

trwa od 60 do 90 minut, wykłady 1 raz w tygodniu 



 Tabela 4. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W PRUSZKOWSKIM UNIWERSYTECIE DZIECIĘCYM W SEZONIE KULTURALNYM 2021/2022 

 

Nazwa zajęć fakultatywnych Cena semestralna Cena jednorazowych zajęć Uwagi 

warsztaty 

konstruktorsko-architektoniczne     

(instruktorzy firmy DOROBOTY) 

180 zł 60 zł 

warsztaty grupowe trwające 60 minut,  

1 raz w miesiącu,  

liczba warsztatów w semestrze to 4 

warsztaty 3D 

(instruktorzy firmy EDU3DKACJA) 
190 zł 70 zł 

warsztaty grupowe trwające 60 minut,  

1 raz w miesiącu,  

liczba warsztatów w semestrze to 4 

warsztaty „Badacz Odkrywca”  

(instruktorzy firmy JUNIOR ODKRYWCA) 
180 zł 60 zł 

warsztaty grupowe trwające 60 minut,  

1 raz w miesiącu,  

liczba warsztatów w semestrze to 4 

 

  

 


