
Zarządzenie Nr 4/2020/2021 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 1 października  2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia o zapoznaniu się o warunkach odpłatności  

za usługi edukacyjne 

 

Na podstawie art. 23 ust.1, art.79 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), § 12 ust. 3 Regulaminu studiów 

UKW, stanowiącego załącznik do Uchwały  Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 

25/2019/2020 z dnia 26 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego . 

 

zarządzam,  

co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam wzór oświadczenia  o zapoznaniu się z aktami prawnymi  dotyczącymi 

wysokości opłat za wydanie dokumentów, wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz  

z warunkami i trybem zwalniania z opłat na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

 

Rektor 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 

  



Załącznik  

do Zarządzenia Nr 4/2020/2021 

Rektora UKW 

z dnia 1 października 2020 r. 

imię i nazwisko: ……………………. 

 

adres: ……………………………….. 

 

Nr PESEL/lub w przypadku braku - seria i nr dokumentu tożsamości: …………………….. 

 

kierunek studiów: ……………………  

profil: ………………………………... 

forma studiów: ……………………… 

rodzaj studiów: ……………………… 

nr albumu: …………………………... 

 

 

OŚWIADCZENIE  

w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego  

w Bydgoszczy 

 

Oświadczam, że  podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz  oświadczam,  

że zapoznałem/łam  się i akceptuję  obowiązujące w uczelni akty prawne  określające zasady 

pobierania, wysokość i terminy pobierania opłat za usługi edukacyjne i zobowiązuję się do:  

1. przestrzegania przepisów Regulaminu studiów UKW; 

2. terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne  związanych  z kształceniem na 

studiach, których wysokość, zasady, terminy oraz tryb zwalniania z opłat za usługi 

edukacyjne określają odrębne zarządzenia Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

dostępne na stronie internetowej Uczelni  w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „studia 

i studenci” → ”opłaty”, pod adresem: bip.ukw.edu.pl ; 

3. pisemnego powiadamiania  Biura Obsługi Studentów o zmianie  swoich danych 

osobowych -  w przypadku zmiany adresu i niepowiadomienia uczelni, korespondencja 

kierowana na wskazany adres będzie uznana za doręczoną.  

Zostałem/am również poinformowany/a, że datą dokonania opłaty za usługi edukacyjne jest data 

uznania rachunku bankowego Uniwersytetu, a nieuiszczenie wymaganych opłat w określonych  

terminach, będzie skutkowało  naliczeniem ustawowych odsetek za opóźnienie.  

Ponadto w przypadku braku  należnych opłat Uniwersytet wystąpi na drogę sądową z roszczeniem  

o zapłatę z tytułu nieuiszczonych opłat.  

Potwierdzam odbiór egzemplarza oświadczenia. 

        ………………………………………. 

       czytelny podpis Studenta/tki 

Bydgoszcz, dn. ………………………………….. 

 


