
Załącznik Nr 6 

do Zarządzenia Nr 85/21 

 

…………………………………………. 

imię i nazwisko studentki/studenta 

…………………………………………. 

data urodzenia  

………………………………………… 

adres zamieszkania 

………………………………………… 

adres do korespondencji 

…………………………………………. 

PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu  

potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało; 

Stacjonarne/Niestacjonarne* 

………………………………………….. 

Forma studiów, rok i kierunek oraz poziom 

 

Zobowiązanie Studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

W związku z przyjęciem mnie w roku akademickim ...……../………. na studia prowadzone  

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zwanym dalej „Uniwersytetem”:  

1. Oświadczam, że zapoznałam/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: 

1) 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**; 

2) Zarządzeniem Nr 38/21 z dnia 1 kwietnia 2021 roku Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów  

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przez cudzoziemców**; 

3) Zarządzeniem Nr 85/21 z dnia 24 czerwca 2021 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 **; 

4) Zarządzeniem Nr 59/21 z dnia 26 maja 2021 roku Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego  

i drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach***; 

5) Zarządzeniem Nr 67/21 z dnia 27 maja 2021 roku Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz innych 

                                                           
* niepotrzebne skreślić 
** dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
*** dotyczy studiów niestacjonarnych 



 

 

opłat dla cudzoziemców podejmujących kształcenie w Uniwersytecie Ekonomicznym  

w Katowicach**; 

6) Zarządzeniem Nr 68/21 z dnia 27 maja 2021 roku Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

związane z kształceniem w języku obcym studentów na studiach stacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach****;  

7) Zarządzeniem Nr 69/21 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat za 

dodatkowe usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach*****; 

 

2. Zobowiązuję się do: 

1) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakładają na studentów ustawa z dnia 20 

lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  oraz akty wykonawcze do tej 

ustawy, w tym rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie studiów, a także Statut Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach, Regulamin studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach  

i inne akty prawne dotyczące kształcenia w Uniwersytecie; 

2) pisemnego powiadamiania Uniwersytetu o wszelkich zmianach swoich danych 

osobowych, pod rygorem ponoszenia skutków wynikających z zaniechania wykonania 

tego obowiązku; 

3) terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na 

studiach, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku Nr 3 do Zarządzenia,  

o którym mowa w pkt 1 ppkt 3) na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez 

Uniwersytet i dostępny w systemie „Wirtualna uczelnia”. 

3. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż: 

1) wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem nie może ulec 

zwiększeniu, z wyłączeniem wysokości opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych 

programem studiów; 

2) opłaty za usługi edukacyjne oraz inne opłaty wnoszone są na wskazany rachunek 

bankowy; zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany niniejszego 

Zobowiązania, a o zmianie numeru rachunku bankowego Uniwersytet zawiadamia 

Studentkę/Studenta niezwłocznie; 

3) za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Uniwersytetu, 

a od nieterminowo wnoszonych opłat Uniwersytet nalicza odsetki ustawowe za 

opóźnienie; 

4) 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; 

                                                           
**** dotyczy studiów stacjonarnych 
***** dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 



 

 

5) rezygnację ze studiów należy złożyć w formie pisemnej w Dziekanacie, pod rygorem 

nieważności; 

6) 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; 

7) mam prawo: 

– wnioskować o zwolnienie w całości lub w części z opłat za usługi edukacyjne; 

– wnioskować o rozłożenie na raty lub przedłużenie terminu wniesienia opłaty za 

usługi edukacyjne na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Zarządzenia,  

o którym mowa w pkt 1 ppkt 3); 

– ubiegać się o zwrot wniesionych opłat w całości w przypadku złożenia pisemnej 

rezygnacji ze studiów przed ich rozpoczęciem.  

 

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 


