
ZARZĄDZENIE Nr 58/2021 

REKTORA  

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 23 czerwca 2021 r.  

 

w sprawie wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności  

za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie  

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm. ) w związku z uchwałą nr 341/VI/V/2019 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie 

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

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się wzory oświadczeń o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie:  

1) wzór oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia 

dla obywateli polskich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku 

akademickim 2021/2022 – załącznik nr 1 do zarządzenia; 

2) wzór oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia 

dla cudzoziemców  dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 

2021/2022 – załącznik nr 2 do zarządzenia; 

3) wzór oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia 

dla obywateli polskich kontynuujących kształcenie po wznowieniu studiów w roku 

akademickim 2021/2022 – załącznik nr 3 do zarządzenia.  

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                        REKTOR 

 

        /-/dr hab. Artur Zimny  

prof. PWSZ w Koninie 
 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 58/2021 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 

23 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji 

warunków odpłatności za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Koninie 

 

Konin, dn. ……………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko 

 

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

Kierunek / Forma studiów / Poziom studiów 

 

PESEL……………………………  

 

 

OŚWIADCZENIE DLA OBYWATELA POLSKIEGO 

O ZAPOZNANIU SIĘ Z ZASADAMI POBIERANIA I ZWALNIANIA Z OPŁAT  

ZA USŁUGI EDUKACYJNE ORAZ WYSOKOŚCIAMI OPŁAT ZA WYDAWANIE 

DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH  Z ODBYWANIEM STUDIÓW  

W PWSZ W KONINIE I AKCEPTACJI WARUNKÓW ODPŁATNOŚCI 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/łem się z zasadami pobierania  

i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Koninie, w tym z wysokościami opłat i terminami 

uiszczania tych opłat, a także wysokościami opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem 

studiów przez obywateli polskich, obowiązującymi w Uczelni w realizowanym przez mnie cyklu 

kształcenia rozpoczynającym się w roku akademickim 2021/2022, określonymi w : 

 

1) Uchwale Nr 341/VI/V/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz 

warunków i trybu zwalniania z tych opłat; 

 

2) Zarządzeniu Nr 56/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane  

z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Koninie na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 

2021/2022 – dotyczy  kształcenia na studiach niestacjonarnych;  

 

3) Zarządzeniu Nr 55/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2021/2022; 

 

4) Zarządzeniu Nr 36/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie dokumentów 

związanych  z odbywaniem studiów. 

 

Wyżej wymienione wewnętrzne akty prawne Uczelni oraz informacje związane  

z opłatami za usługi edukacyjne oraz opłatami za dokumenty związane z odbywaniem studiów 

znajdują się na stronie internetowej Uczelni www.pwsz.konin.edu.pl dział „Dla studenta”, 

zakładka „Opłaty za studia”. 

 

Wobec powyższego akceptuję warunki odpłatności i zobowiązuję się do uiszczania opłat  

w pełnej wysokości w terminach określonych przez Uczelnię.  

 

…………………………….…………………………….. 

       (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 
 

http://www.pwsz.konin.edu.pl/


Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 58/2021 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 

23 czerrwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji 

warunków odpłatności za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Koninie 

Konin, dn. ……………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko 
 

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

Kierunek / Forma studiów / Poziom studiów 

 

PESEL……………………………  / nazwa i numer dokumentu tożsamości ………………………….. 

 

……………………………………………………………..…… kraj wydania ………………………… 

 

OŚWIADCZENIE DLA CUDZOZIEMCA 

O ZAPOZNANIU SIĘ Z ZASADAMI POBIERANIA I ZWALNIANIA Z OPŁAT  

ZA USŁUGI EDUKACYJNE ORAZ WYSOKOŚCIAMI OPŁAT ZA WYDAWANIE 

DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH  Z ODBYWANIEM STUDIÓW  

W PWSZ W KONINIE I AKCEPTACJI WARUNKÓW ODPŁATNOŚCI 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/łem się z zasadami pobierania  

i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Koninie, w tym z wysokościami opłat i terminami 

uiszczania tych opłat, a także wysokościami opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem 

studiów przez cudzoziemców, obowiązującymi w Uczelni w realizowanym przez mnie cyklu 

kształcenia rozpoczynającym się w roku akademickim 2021/2022, określonymi w : 

 

1) Uchwale Nr 341/VI/V/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz 

warunków i trybu zwalniania z tych opłat; 

 

2) Zarządzeniu Nr 45/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych  

od cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie; 

 

3) Zarządzeniu Nr 56/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane  

z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Koninie na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 

2021/2022 – dotyczy  kształcenia na studiach niestacjonarnych;  

 

4) Zarządzeniu Nr 55/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2021/2022; 

 

5) Zarządzeniu Nr 36/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie dokumentów 

związanych  z odbywaniem studiów. 

 

Wyżej wymienione wewnętrzne akty prawne Uczelni oraz informacje związane  

z opłatami za usługi edukacyjne oraz opłatami za dokumenty związane z odbywaniem studiów 

znajdują się na stronie internetowej Uczelni www.pwsz.konin.edu.pl dział „Dla studenta”, 

zakładka „Opłaty za studia”. 

Wobec powyższego akceptuję warunki odpłatności i zobowiązuję się do uiszczania opłat  

w pełnej wysokości w terminach określonych przez Uczelnię.  

 

…………………………….…………………………….. 

       (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

http://www.pwsz.konin.edu.pl/


Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 58/2021 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 

23 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji 

warunków odpłatności za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Koninie 

Konin, dn. ……………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………            ………………… 

Imię i nazwisko         Numer albumu 
 

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

Kierunek / Forma studiów / Poziom studiów 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DLA OBYWATELA POLSKIEGO 

O ZAPOZNANIU SIĘ Z ZASADAMI POBIERANIA I ZWALNIANIA Z OPŁAT  

ZA USŁUGI EDUKACYJNE ORAZ WYSOKOŚCIAMI OPŁAT ZA WYDAWANIE 

DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH  Z ODBYWANIEM STUDIÓW  

W PWSZ W KONINIE PO WZNOWIENIU STUDIÓW I AKCEPTACJI WARUNKÓW 

ODPŁATNOŚCI 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/łem się z zasadami pobierania  

i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Koninie, w tym z wysokościami opłat i terminami 

uiszczania tych opłat, a także wysokościami opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem 

studiów, obowiązującymi w Uczelni po wznowieniu przeze mnie studiów na ………. semestrze w roku 

akademickim 2021/2022, określonymi w : 

 

1) Uchwale Nr 341/VI/V/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz 

warunków i trybu zwalniania z tych opłat; 

 

2) Zarządzeniu Nr ……/…….. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia ………….  r. w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane  

z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim ……………….. – dotyczy  

kształcenia na studiach niestacjonarnych*;  

 

3) Zarządzeniu Nr 55/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2021/2022; 

 

4) Zarządzeniu Nr 36/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie dokumentów 

związanych  z odbywaniem studiów. 

 

Wyżej wymienione wewnętrzne akty prawne Uczelni oraz informacje związane  

z opłatami za usługi edukacyjne oraz opłatami za dokumenty związane z odbywaniem studiów 

znajdują się na stronie internetowej www.pwsz.konin.edu.pl oraz są dostępne w siedzibie Uczelni. 

 

Wobec powyższego akceptuję warunki odpłatności i zobowiązuję się do uiszczania opłat  

w pełnej wysokości w terminach określonych przez Uczelnię.  

 

…………………………….…………………………….. 

       (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

*) student wnosi opłaty czesnego w takiej samej wysokości, jak studenci z którymi kontynuuje 

kształcenie po wznowieniu studiów (uzupełnia pracownik Uczelni).  

http://www.pwsz.konin.edu.pl/

