
Załącznik Nr 2  

do zarządzenia Nr 117/20  

 

…………………………………………. 

imię i nazwisko studentki/studenta 

…………………………………………. 

data urodzenia  

………………………………………… 

adres zam.  

………………………………………… 

adres do korespondencji 

…………………………………………. 

seria i nr dowodu osobistego  

…………………………………………. 

PESEL 

Stacjonarne 
………………………………………….. 
Forma studiów, rok i kierunek oraz poziom 

 

Zobowiązanie Studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

W związku z przyjęciem mnie w roku akademickim ...……../………. na studia  European  
Master in Customer Relationship Marketing (MERCURI) prowadzone  
wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, jako koordynatora studiów              
(zwany dalej: “Uniwersytetem”) oraz Grenoble INP, Graduate Schools of Engineering and 
Management, University Grenoble Alps, Aschaffenburg University of Applied Sciences  
i Universidad Cardenal Herrera CEU (zwani dalej łącznie: ”Uczelniami Partnerskimi”) , 
 

1. Oświadczam, że zapoznała/em się z poniższymi aktami prawnymi znajdującymi się na 
stronie www.ue.katowice.pl regulującymi zasady kształcenia na studiach prowadzonych  
w Uniwersytecie, w szczególności z: 
a) Uchwałą Nr 84/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 

30 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach; 

b) Zarządzeniem Nr 53/19 z dnia 31 maja 2019 roku Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia regulaminów pobierania 
opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego  
i drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz innych opłat, 
zwanym dalej: „Zarządzeniem Nr 53/19” ; 

c) Zarządzeniem Nr 58/20 z dnia 23 kwietnia 2020 roku Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 
związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zwanym dalej: 
„Zarządzeniem Nr 58/20”; 

d) Zarządzeniem Nr 66/20 z dnia 8 maja 2020 roku Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach w sprawie wysokości opłat za naukę w języku 
angielskim na kierunku E-commerce oraz dla cudzoziemców podejmujących studia 
na specjalności European Master of Customer Relationship Marketing  
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zwanym dalej: „Zarządzeniem Nr 
66/20”; 

e) Zarządzeniem Nr 117/20 z dnia 1 października 2020 roku Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia Zasad dotyczących 
odbywania studiów w ramach specjalności Master in Customer Relationship 
Marketing (MERCURI); 

f) regulacjami dotyczącymi zasad odbywania studiów na uczelniach partnerskich. 
 



 

2. Zobowiązuję się do: 
a) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakładają na studentów: ustawa Prawo                        

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz akty 
wykonawcze do tej ustawy, w tym Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1861,  
z późn. zm.), a także Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Regulamin 
studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i inne akty prawne dotyczące 
kształcenia w Uniwersytecie; 

b) przestrzegania wszystkich obowiązków dotyczących odbywania studiów wynikających  
z regulacji prawnych obowiązujących w Uczelniach Partnerskich; 

c) pisemnego powiadamiania Uniwersytetu o wszelkich zmianach swoich danych 
osobowych, pod rygorem ponoszenia skutków wynikających z zaniechania wykonania 
tego obowiązku; 

d) należytego, w tym terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane  
z kształceniem na studiach: 

 czesne na numer rachunku IBAN: PL 70 1050 1214 1000 0023 3448 5238, Nr 
BIC(SWIFT) INGBPLPW, zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Nr 
53/19: 

 pozostałe opłaty na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Uniwersytet 
(dostępny w systemie „Wirtualna uczelnia”) lub Uczelnie Partnerskie. 

3. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż: 
a) wysokość opłat za usługi edukacyjne określona w Zarządzeniu Nr 58/20 oraz 

Zarządzeniu Nr 66/20 nie mogą ulec zwiększeniu, z wyłączeniem wysokości opłat za 
prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów,  

b) wysokość opłaty rekrutacyjnej  wynosi 85 zł i jest pobierana przez  Uniwersytet 
zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w pkt 2 lit d nie wymaga 
zmiany niniejszego Zobowiązania, a o zmianie numeru rachunku bankowego 
Uniwersytet zawiadamia Studentkę/Studenta niezwłocznie; 

c) Uczelnie Partnerskie mogą pobierać dodatkowe opłaty administracyjne w wysokości 
nie przekraczającej łącznie 500 EURO rocznie i jestem zobowiązana/y do ich 
uregulowania bezpośrednio w Uczelni Partnerskiej; 

d) za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Uniwersytetu 
lub Uczelni Partnerskiej a od nieterminowo wnoszonych opłat nalicza się odsetki 
ustawowe za opóźnienie; 

e) Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty 
powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności 
w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego; 

f) rezygnację ze studiów należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej do 
Dziekanatu Uniwersytetu; 

g) w przypadku rezygnacji ze studiów po ich rozpoczęciu lub skreślenia z listy studentów                        
i niewniesienia wymaganych opłat, Uniwersytet wszczyna postępowanie 
windykacyjne, w którym dochodzi należności nieuregulowanych (w tym odsetek) do 
dnia uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów; 

h) Uczelnia Partnerska nie jest zobowiązana do ponoszenia kosztów mojego leczenia 
ani zapewnienia mi ubezpieczenia zdrowotnego czy OC ani też nie jest zobowiązana 
do pokrycia jakichkolwiek szkód  na osobie czy w mieniu poniesionych przeze mnie  
w czasie pobytu na Uczelni Partnerskiej.  

4. Potwierdzam odbiór egzemplarza Zobowiązania Studenta Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. 



 
5. Niniejszy dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w wersji 

polskiej i angielskiej, po jednej wersji językowej dla Studentki/Studenta i Uniwersytetu.  
 
 
 

........................................                                                ……………………………………… 
miejscowość i data                                czytelny podpis Studentki/Studenta 

 

 

 

 

 

 



…………………………………………. 

Student’s full  name  

…………………………………………. 

Date of birth  

………………………………………… 

Address   

………………………………………… 

Correspondence address 

…………………………………………. 

Id card series and number . 

…………………………………………. 

PESEL identification no. 

Full-time program  
………………………………………….. 
Form of studies, year, field of studies and level 

 
University of Economics in Katowice 

Student Declaration 

Having been admitted into the European Master in Customer Relationship Marketing 

(MERCURI) program, jointly provided by the University of Economics in Katowice 

(hereinafter referred to as the ‘University’), as the Program Coordinator, Grenoble INP, 

Graduate Schools of Engineering and Management, University Grenoble Alps, 

Aschaffenburg University of Applied Sciences and Universidad Cardenal Herrera CEU 

(hereinafter collectively referred to as the ‘Partner Universities’) for the academic year 

………../……….. 

1. I declare that I have familiarized myself with the following legal acts, available on 

www.ue.katowice.pl website, related to the educational services provided by the 

University, such as in particular: 

a) Resolution no. 84/2018/2019 of 30 May 2019, passed by the Senate of the University 

of Economics in Katowice, on approval to the Academic Regulations of the University 

of Economics in Katowice; 

b) Order no. 53/19 of 31 May 2019, issued by the Rector of the University of Economics 

in Katowice, on adoption of the regulations on tuition fees for educational services 

provided on first-cycle and second-cycle programs attended on full-time and part-time 

basis at the University of Economics in Katowice and other fees, hereinafter referred 

to as ‘Order no. 53/19’; 

c) Order no. 58/20 of 23 April 2020, issued by the Rector of the University of Economics 

in Katowice on the rates of tuition fees for educational services provided on first-cycle 

and second-cycle programs attended on full-time basis at the University of 

Economics in Katowice, hereinafter referred to as ‘Order no. 58/20’; 

d) Order no 66/20 of 08 May 2020, issued by the Rector of the University of Economics 

in Katowice, on the rates of tuition fees for E-commerce courses conducted in English 

and for non-nationals taking up European Master of Customer Relationship Marketing 

courses at the University of Economics in Katowice; hereinafter referred to as ‘Order 

no. 66/20’;  

e) Order no. 117/20 of 01 October 2020, issued by the Rector of the University of 

Economics in Katowice, on the introduction of the Principles for Program Studies and 

on the University of Economics in Katowice Student Declaration for students 

attending the European Master in Customer Relationship Marketing (MERCURI) 

program;  

f) the regulations on the principles for attending the programs provided by the Partner 

Universities.   

http://www.ue.katowice.pl/


2. I undertake to: 

a) meet all the obligations arising for the student from: the Law on Higher Education and 

Science (Journal of Laws of 2020, item 85, as amended) and associated 

implementing acts, including the regulation of the Minister of Science and Higher 

Education of 27 September 2018 on degree programs (Journal of Laws of 2018 item 

1861, as amended), and the Statute of the University of Economics in Katowice, the 

Academic Regulations at the University of Economics in Katowice, and other legal 

acts related to studying at the University; 

b) meet all the obligations for attending programs, arising from the legal provisions 

implemented by and effective at the Partner Universities;     

c) notify the University in writing of any changes to my personal data, and I agree to 

bear any consequences of the failure on my part to meet this obligation;    

d) make timely payment of all the fees for educational services provided within the 

program, namely: 

 tuition fees to account no. IBAN: PL 70 1050 1214 1000 0023 3448 5238, 

BIC(SWIFT) INGBPLPW, as per the fee schedule stipulated in Order No. 53/19;  

 the other fees to an individual bank account number assigned by the University  

(available in the ‘Virtual university’ system) or by the Partner Universities.  

3. I acknowledge and accept that: 

a) the rates of tuition fees for educational services, as stipulated in Order No.58/20 and 

Order No.66/20, cannot be increased, except for the fees for extra-curricular courses; 

b) an admission fee of PLN 85 is charged by the University; a change to the bank 

account referred to under 2(d) does not require any modification of this Declaration, 

and the University gives notice to the student about any change to the bank account 

without any undue delay; 

c) the Partner Universities may charge additional administrative fees, for the total 

amount not exceeding EUR 500 per year, and I am obliged to pay such fees directly 

to the Partner University;  

d)    the fees are deemed paid the moment the money is credited to the University’s or 

the Partner University’s bank accounts and statutory penalty interest shall be charged 

for any delayed payment; 

e) the University shall not be held liable for any consequence of incorrect assignment of 

the payment, due to the circumstances attributable to the payer, such as e.g. the 

payer’s failure to provide the correct bank account number; 

f)  withdrawal from the studies has to be confirmed in writing at the Dean’s office of the 

University; 

g)  in the event of the student’s withdrawal from the studies he/she has commenced, 

his/her removal from the register of students and the student’s failure to pay the 

required fees, the University shall commence debt collection proceedings to recover 

any amounts due but not paid by the student (including interest) up to the date when 

the decision on the student’s removal became binding; 

h)  the Partner University shall NOT be obliged to bear any costs of my medical 

treatment, ensure health or third party liability insurance for me or pay for any 

personal injury or damage to property incurred by myself during my stay at the 

Partner University.    

4. I confirm the receipt of a copy of this Declaration. 

5. This document is made in two identical copies in Polish and in English, one copy in each 

of the languages for the Student and one for the University. 

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

place and date                                       Student’s legible signature 


