
      Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 80/2022 

 

       

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z ZASADAMI POBIERANIA OPŁAT  

ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE ORAZ TRYBU I WARUNKÓW ZWALNIANIA  

Z TYCH OPŁAT W UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH  

NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 7 i § 20 Zarządzenia nr 80/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz 

trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, wydanego na 

podstawie art. 23 ust. 1, art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 574) uczestnik studiów podyplomowych składa oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami 

pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat 

w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i zobowiązaniu się do jego przestrzegania. 

W związku z powyższym, ja niżej podpisana/y: 

 
……………………………. 
Imię i nazwisko 
 
………………………………………… 
Adres 
 
…………………………………………… 
Numer albumu 
 
Rok i kierunek studiów:  
Forma: niestacjonarne 
 
oświadczam, że zapoznałem/am się z: 

1) Regulaminem studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zatwierdzonym 

uchwałą nr 17/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2021 roku, 

zwanym dalej Regulaminem; 

2) Zarządzeniem nr 80/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 lipca 2022 roku 

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych 

opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanym dalej zarządzeniem w sprawie zasad 

pobierania opłat. 

Treść ww. dokumentów znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu www.ujk.edu.pl oraz 

https://bip.ujk.edu.pl/wewnetrzne_akty_normatywne.html 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do: 

1) Przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na mnie zarządzenie w sprawie zasad pobierania opłat 

oraz regulamin. 

2) Pisemnego powiadomienia dziekana wydziału/filii, nie później niż w terminie 7 dni, o wszelkich zmianach 

dotyczących danych osobowych, w szczególności dotyczących stanu cywilnego, nazwiska, adresu 

zamieszkania, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu, dokumentu tożsamości. 

3) Terminowego wnoszenia opłat związanych z kształceniem na studiach podyplomowych, zgodnie 

z zarządzeniem w sprawie zasad pobierania opłat, na indywidualny rachunek bankowy uczestnika studiów 

podyplomowych, 

4) Terminowego wnoszenia na indywidualny rachunek bankowy uczestnika studiów podyplomowych, opłaty 

za zajęcia dydaktyczne związane z kształceniem na studiach podyplomowych, jednorazowo lub w okresach 

płatności, których liczba jest równa liczbie semestrów zgodnie z poniższym harmonogramem: 

http://www.ujk.edu.pl/
https://bip.ujk.edu.pl/wewnetrzne_akty_normatywne.html


a) I rata – do dnia ………………..  za okres płatności  w semestrze …….. – ………….… zł, 
b) II rata – do dnia ………..….…..  za okres płatności  w semestrze ….…. – ……….…… zł, 
c) III rata – do dnia ……….……..  za okres płatności  w semestrze …….. – …………….. zł, 
d) IV rata – do dnia ……….……..  za okres płatności  w semestrze ….…. – ……..……… zł. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) opłaty za studia podyplomowe ustalone są na okres trwania studiów do czasu ich ukończenia; Uniwersytet 

nie może zwiększyć wysokości ustalonych dla nich opłat ani wprowadzić nowych opłat; 

2) opłaty za studia podyplomowe oraz za dokumenty związane z odbywaniem studiów podyplomowych 

wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy uczestnika; 

3) wznowienie studiów podyplomowych możliwe jest w ciągu trzech lat od daty skreślenia, pod warunkiem, że 

prowadzona jest kolejna edycja danych studiów podyplomowych; opłaty związane ze wznowieniem studiów 

podyplomowych będą naliczane zgodnie z obowiązującymi opłatami dla danej edycji studiów 

podyplomowych; 

4) za datę wniesienia opłaty za usługi edukacyjne i dokumenty związane z odbywaniem studiów 

podyplomowych uważa się dzień wpływu środków na indywidualny rachunek bankowy uczestnika; 

5) Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałego w wyniku 

wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub z innych podobnych powodów; 

6) w przypadku nieterminowych wpłat lub ich dokonania w niepełnej kwocie, Uniwersytet nalicza ustawowe 

odsetki za opóźnienie od wymagalnych wierzytelności; 

7) wniesienie opłaty jest warunkiem rozpoczęcia lub kontynuowania nauki na studiach podyplomowych z 

zastrzeżeniem pkt 9, 

8) w przypadku niewniesienia opłat za studia podyplomowe w wyznaczonym terminie uczestnik może być 

skreślony z listy uczestników studiów podyplomowych; 

9) mogę ubiegać się o rozłożenie tej opłaty na raty albo odroczenie terminu uiszczenia opłaty na zasadach 

określonych w zarządzeniu w sprawie zasad pobierania opłat; 

10) na mój wniosek przysługuje mi zwrot wniesionej opłaty: 

a) w całości – w przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych przed ich rozpoczęciem, 

b) w części – w przypadku ostatecznego skreślenia z listy uczestników studiów podyplomowych albo 

złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych po rozpoczęciu studiów; 

11) opłaty naliczane są do dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy uczestników studiów podyplomowych 

stała się ostateczna, a przypadku rezygnacji ze studiów – do dnia, w którym do Uniwersytetu wpłynęła 

pisemna rezygnacja ze studiów podyplomowych, 

12)  zwrot wpłaconej opłaty następuje w wysokości proporcjonalnej do przeprowadzonych zajęć dydaktycznych 

i ponoszonych przez Uniwersytet kosztów, licząc od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów 

stała się ostateczna, a w przypadku rezygnacji ze studiów – od dnia następnego po dniu, w którym do 

Uniwersytetu wpłynęła pisemna rezygnacja ze studiów podyplomowych; 

13)  w przypadku sporów dotyczących studiów, sprawy będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim. 

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się i akceptuję obowiązujące w Uniwersytecie akty prawne określające 

zasady pobierania i wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zobowiązuję się do ich 

przestrzegania. 

Oświadczenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – dla uczestnika studiów 

podyplomowych i do akt. 

 

 

Kielce, dnia…………………                                           ……...……………………………… 
                        imię i nazwisko uczestnika

              


