
 

Zarządzenie Nr 1306/2018/2019 

Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 16 września 2019 roku 
 

w sprawie wzoru oświadczenia o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne 

w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zmianami) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się wzór oświadczenia o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne  

w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, który stanowi załącznik  

do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

Prorektor ds. Nauki i Finansów  

Akademii Techniczno-Humanistycznej      

w Bielsku-Białej 
 

prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oryginał zarządzenia z podpisem Rektora znajduje się w Zespole Radców Prawnych. 

 

 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia nr 1306/2018/2019 z dnia 16.09.2019 r. 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne 

w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 
 

§ 1. 

1. Imię i nazwisko studenta: …………………………………………………………………………. 

2. Numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwa i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało: …………………………………………………  

3. Kierunek studiów: …………………………………………………………………………………. 

4. Forma studiów: Studia stacjonarne/niestacjonarne
*) 

 

5. Poziom studiów: pierwszego stopnia/jednolite studia magisterskie/drugiego stopnia
*)

 

6. Profil: ogólnoakademicki/praktyczny
*)

 

 

§ 2. 

1. Oświadczam, że: 

1) zapoznałem/łam się z wysokościami opłat za usługi edukacyjne dla studentów 

rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  

w roku akademickim 2019/2020, określonymi w zarządzeniu nr 1296/2018/2019 Rektora 

Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 27 czerwca 2019 roku, które jest 

zamieszczone na stronach BIP uczelni: https://ath.bip.gov.pl; 

2) zobowiązuję się do terminowego wnoszenia opłat  za usługi edukacyjne na kierunku 

wskazanym w § 1 ust. 3, zgodnie z harmonogramem określonym w zarządzeniu  

nr 1296/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 27 czerwca 

2019 roku 

2. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) do czasu ukończenia studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 

wysokość opłat ustalonych zarządzeniem nr 1296/2018/2019 Rektora Akademii 

Techniczno-Humanistycznej z dnia 27 czerwca 2019 roku nie może ulec zwiększeniu, 

z wyjątkiem opłaty za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów; 

2) za datę uiszczenia opłat rozumie się dzień wpływu opłaty na konto wskazane przez 

Akademię; 

3) nieterminowe wpłacanie opłat za studia będzie skutkowało naliczaniem przez Akademię 

odsetek ustawowych za opóźnienie; 

4) w przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów przed terminem rozpoczęcia zajęć, 

przysługuje zwrot wniesionej opłaty pomniejszonej o koszt przelewu lub przesyłki; 

5) w przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów po terminie rozpoczęcia zajęć, opłata 

podlegająca zwrotowi jest pomniejszona proporcjonalnie o koszty przeprowadzonych 

zajęć zgodnie z harmonogramem roku akademickiego w okresie poprzedzającym złożoną 

rezygnację oraz o koszt przelewu lub przesyłki. 

 

§ 3. 

Oświadczenie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

Studenta/ki i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

 

 

…………………………………………..  ………………………………………….. 
                            Data                                                                       Czytelny podpis studenta/ki 

 
*) niepotrzebne wykreślić 


