
ZARZĄDZENIE NR 47/2012 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

z dnia 15 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie określenia opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia 

w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2012/2013 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie maksymalnej wysokości 
opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2011/2012 (Dz.U. 
z 2012 r., poz. 595)  
 
zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2012/2013 wynosi: 

1) 150 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek edukacja 

artystyczna  w zakresie sztuki muzycznej, na którym postępowanie kwalifikacyjne 

obejmuje sprawdzian uzdolnień artystycznych kandydata; 

2) 85 złotych dla osób zwolnionych z egzaminu (absolwenci szkół muzycznych I i II    

stopnia oraz ognisk muzycznych) ubiegających się o przyjęcie na kierunek 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej; 

3) 85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na pozostałe kierunki 

studiów. 

§ 2. 1. Ustala się zasady zwrotu opłaty rekrutacyjnej w brzmieniu załącznika nr 1. 

       2. Ustala się wzór wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej w brzmieniu załącznika nr 2. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
        REKTOR 
      /-/ prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
RADCA PRAWNY             
/-/ Wojciech Prałat       
 
 

 



 

 
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  /2012 Rektora PWSZ 
w Koninie z dnia  czerwca 2012 r. w sprawie określenia 
opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie 

na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 
2012/2013 

 
Zasady zwrotu opłaty rekrutacyjnej 

 

1. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nie uruchomienia 

kierunku z powodu niewystarczającej liczby kandydatów. 

2. Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje na pisemny wniosek kandydata o zwrot opłaty 

skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Wzór wniosku 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Podanie może być złożone bezpośrednio w Biurze Rekrutacji PWSZ w Koninie,  

przesłane listem poleconym na adres Biura lub drogą elektroniczną na adres 

rekrutacja@konin.edu.pl - w terminie do dnia 15 października 2012 r. 

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Uczelnia dokona przelewu 

wniesionej opłaty rekrutacyjnej na wskazane przez kandydata we wniosku konto 

bankowe, albo – na jego koszt – przekazem pocztowym na wskazany adres                 

w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

           Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr /2012 Rektora PWSZ 
           w Koninie z dnia  czerwca 2012 r. w sprawie określenia 
          opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie 

          na studia w PWSZ w Koninie w roku akademickim 
          2012/2013 

 
Konin, dnia 
................................................... 

Dane kandydata: 
 
........................................................................ 
imię i nazwisko 
 

........................................................................  
kandydat na kierunek i formę studiów 

 
 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
 
 

PODANIE O ZWROT OPŁATY REKRUTACYJNEJ 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrot kwoty ................ zł wniesionej z tytułu opłaty 
rekrutacyjnej na kierunek: 
....................................................................................................................................................... 
(studia stacjonarne / niestacjonarne*) 
 

z powodu nie uruchomienia kierunku studiów z powodu niewystarczającej liczby 
kandydatów. 
 

Zwróconą opłatę rekrutacyjną proszę przekazać na*): 
 

• adres zamieszkania (w przypadku przekazu pocztowego) - po potrąceniu opłaty za 
przekaz pocztowy 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

• konto bankowe (nazwa banku, numer rachunku, właściciel) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 

....................................................... 
podpis kandydata 

 
 
 
________________________ 
*) niepotrzebne skreślić 



 


