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Załącznik nr 1  

do uchwały Senatu ASP nr….  

 

 

ANEKS NR ……. 

 

do umowy nr …… z dnia ………….. o warunkach odpłatności za studia lub usługi 

edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych  

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

zawartej pomiędzy ASP a Studentem studiów stacjonarnych pierwszego stopnia/studiów 

drugiego stopnia/jednolitych studiów magisterskich1  

 

 

zawarty w dniu ……….. 

pomiędzy: 

Panią/Panem ................................................................................................................................ 

na stale zamieszkałą/ym ............................................................................................................. 

      (stały adres zameldowania) 

podającą/ym adres do korespondencji ......................................................................................... 

legitymującą/ym się dowodem osobistym: 

seria i numer: ........................................ wydanym przez ............................................................ 

....................................................................... w ........................................................................... 

albo innym dowodem tożsamości ................................................................................................ 

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

PESEL .......................................................................................................................................... 

Nr albumu .................................................................................................................................... 

przyjętą/ym w poczet studentów studiów ................................................................................... 

na Wydziale .................................................................................................................................. 

kierunek ......................................................., specjalność ........................................................... 

od roku akademickiego ................................................................................................................ 

zwanym dalej „Studentem”, 

a 

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki z siedzibą w Krakowie, Plac Matejki 13, zwaną 

dalej „ASP”, reprezentowaną przez Dziekana Wydziału ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….., 

prof. ......................................................................., działającego z upoważnienia Rektora ASP. 

 

 

      § 1 

 

Strony zgodnie oświadczają iż, w dniu ………………….. zawarły umowę o warunkach 

odpłatności za usługi edukacyjne na studiach ……………………………………………… 

prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale 

…………………………………………………….., na kierunku ………………………….. . 

 

 

 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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§ 2 

 

Na mocy porozumienia Strony dokonują zmian treści § 6 ust. 1 umowy w ten sposób, że 

otrzymuje ona nowe brzmienie: „Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 5 umowy, 

wnoszone są na indywidualny numer konta przypisany studentowi w systemie informatycznym 

uczelni.  

 

 

§ 3 

 

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. 

 

 

      § 4 

 

 

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

       

 

Student       ASP 

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

/czytelny podpis/   /podpis i pieczęć imienna Dziekana Wydziału/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………      
(pieczęć Wydziału ASP)  
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Załącznik nr 2  

do uchwały Senatu ASP nr….  

 

 

 

ANEKS NR ……. 

 

do umowy nr …… z dnia ………….. o warunkach odpłatności za studia lub usługi 

edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych 

pierwszego/drugiego stopnia 

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

 

 

 

zawarty w dniu ……….. 

pomiędzy: 

Panią/Panem ................................................................................................................................ 

na stale zamieszkałą/ym ............................................................................................................. 

      (stały adres zameldowania) 

podającą/ym adres do korespondencji ......................................................................................... 

legitymującą/ym się dowodem osobistym: 

seria i numer: ........................................ wydanym przez ............................................................ 

....................................................................... w ........................................................................... 

albo innym dowodem tożsamości ................................................................................................ 

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

PESEL .......................................................................................................................................... 

Nr albumu .................................................................................................................................... 

przyjętą/ym w poczet studentów studiów ................................................................................... 

na Wydziale .................................................................................................................................. 

kierunek ......................................................., specjalność ........................................................... 

od roku akademickiego ................................................................................................................ 

zwanym dalej „Studentem”, 

a 

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki z siedzibą w Krakowie, Plac Matejki 13, zwaną 

dalej „ASP”, reprezentowaną przez Dziekana Wydziału ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….., 

prof. ......................................................................., działającego z upoważnienia Rektora ASP. 

 

 

      § 1 

 

Strony zgodnie oświadczają iż, w dniu ………………….. zawarły umowę o warunkach 

odpłatności za usługi edukacyjne na studiach ……………………………………………… 

prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale 

…………………………………………………….., na kierunku ………………………….. . 

 

 

§ 2 
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Na mocy porozumienia Strony dokonują zmian treści § 6 ust. 1 umowy w ten sposób, że 

otrzymuje ona nowe brzmienie: „Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 5 umowy, 

wnoszone są na indywidualny numer konta przypisany studentowi w systemie informatycznym 

uczelni.  

 

 

§ 3 

 

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. 

 

 

      § 4 

 

 

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

       

 

Student       ASP 

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

/czytelny podpis/   /podpis i pieczęć imienna Dziekana Wydziału/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………     
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Załącznik nr 3  

   do uchwały Senatu ASP nr….  
  

(pieczęć Wydziału ASP) 

 

 

     ANEKS nr ………. 

 

do umowy nr …… z dnia ………….. o warunkach odpłatności za kształcenie uczestników  

niestacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w 

Krakowie  
 

Umowa zawarta w Krakowie, w dniu ........................................................................................................  

pomiędzy Panią/Panem ..............................................................................................................................  

na stale zamieszkałą/ym .............................................................................................................................  

(stały adres zameldowania)  

podającą/ym adres do korespondencji .......................................................................................................  

legitymującą/ym się dowodem osobistym:  

seria i numer: ........................................ wydanym przez ..........................................................................  

..................................................................................... w ...........................................................................  

albo innym dowodem tożsamości ..............................................................................................................  

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

PESEL ........................................................................................................................................................  

Numer albumu ...........................................................................................................................................  

przyjętą/ym w poczet uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie: sztuki 

plastyczne, w jednej z dyscyplin artystycznych: sztuki piękne, sztuki projektowe lub konserwacja i 

restauracja dzieł sztuki od roku akademickiego .....................................................................................  

zwanym dalej „Doktorantem”,  

a  

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki z siedzibą w Krakowie, Plac Matejki 13, zwaną dalej 

„ASP”, reprezentowaną przez prof. Piotra Bożyka, Prorektora ds. Nauki i Spraw Zagranicznych, 

działającego z upoważnienia Rektora ASP.  

 

§ 1  

 

 

 

Strony zgodnie oświadczają iż, w dniu ………………….. zawarły umowę o warunkach 

odpłatności za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich prowadzonych w Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

 

§ 2 

 

Na mocy porozumienia Strony dokonują zmian treści § 5 ust. 2 umowy w ten sposób, że 

otrzymuje ona nowe brzmienie: „Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 4 umowy, 

wnoszone są na indywidualny numer konta przypisany doktorantowi w systemie informatycznym 

uczelni.  
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§ 3 

 

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. 

 

 

      § 4 

 

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

       

 

Student       ASP 

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

/czytelny podpis/   /podpis i pieczęć imienna Dziekana Wydziału/ 
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   Załącznik nr 4  

   do uchwały Senatu ASP nr….  
(pieczęć Wydziału ASP) 
 

     ANEKS nr ………. 

 

do umowy nr …… z dnia ………….. o warunkach odpłatności za kształcenie słuchaczy 

studiów podyplomowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  
 

Umowa zawarta w Krakowie, w dniu ........................................................................................................  

pomiędzy Panią/Panem .............................................................................................................................. 

zamieszkałą/ym .......................................................................................................................................... 

legitymującą/ym się dowodem osobistym:  

seria i numer: ................................. wydanym przez ................................................................................. 

................................................................ w ................................................................................................ 

albo innym dowodem tożsamości .............................................................................................................. 

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

PESEL ........................................................................................................................................................ 

Numer albumu ........................................................................................................................................... 

przyjętą/ym w poczet słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie 

…………..................................................................................................................................................., 

na Wydziale .............................................................................................................................................., 

posiadającą/ym dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku 

……..........................................................................................................................................................., 

podającą/ym adres do korespondencji 

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

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

zwaną/ym dalej „Słuchaczem”,  

a  

Akademią Sztuk Pięknych, z siedzibą w Krakowie, pl. J. Matejki 13, reprezentowaną przez Dziekana 

Wydziału ......................................................................................................................  

prof. ……………………………………………………………………………………………..  

działającego z upoważnienia Rektora Akademii Sztuk Pięknych,  zwaną dalej „ASP”,  

sporządzona w związku z art. 6 ust. 1 pkt 5, na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 5 i art. 99a Ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 95 Statutu ASP. 

§ 1  

 

 

Strony zgodnie oświadczają iż, w dniu ………………….. zawarły umowę o warunkach 

odpłatności za usługi edukacyjne na studiach ……………………………………………… 

prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale 

…………………………………………………….., na kierunku ………………………….. . 

 

§ 2 

 

Na mocy porozumienia Strony dokonują zmian treści § 5 ust. 1 umowy w ten sposób, że 

otrzymuje ona nowe brzmienie: „Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 4 umowy, 

wnoszone są na indywidualny numer konta przypisany słuchaczowi w systemie informatycznym 

uczelni.  
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§ 3 

 

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. 

 

 

      § 4 

 

 

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

       

 

Student       ASP 

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

/czytelny podpis/   /podpis i pieczęć imienna Dziekana Wydziału/ 
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   Załącznik nr 5  

do uchwały Senatu ASP nr…. 
(pieczęć Wydziału ASP)     

 

  
ANEKS nr ………. 

 

o warunkach kształcenia oraz odpłatności za studia - Studium Pedagogiczne dla studentów 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  
 

Umowa zawarta w Krakowie, w dniu .......................................................................................................,  

pomiędzy Panem/Panią ..............................................................................................................................  

numer albumu ...........................................................................................................................................  

przyjętym/-ą w poczet studentów studiów ................................................................................................, 

na Wydziale .............................................................................................................................................. 

kierunek ..................................................................................................................................................., 

specjalność ......................................................................., od roku akademickiego ................................,  

zwanym dalej „Studentem”,  

a  

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki z siedzibą w Krakowie, Plac Matejki 13, zwaną dalej 

„ASP”, reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Malarstwa, prof. ………………………………… 

……………………………………………………, działającego z upoważnienia Rektora ASP. 

 

§ 1  

 

 

Strony zgodnie oświadczają iż, w dniu ………………….. zawarły umowę o warunkach 

odpłatności za usługi edukacyjne na studiach ……………………………………………… 

prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale 

…………………………………………………….., na kierunku ………………………….. . 

 

 

 

§ 2 

 

Na mocy porozumienia Strony dokonują zmian treści § 6 ust. 1 umowy w ten sposób, że 

otrzymuje ona nowe brzmienie: „Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 5 umowy, 

wnoszone są na indywidualny numer konta przypisany studentowi w systemie informatycznym 

uczelni.  

 

 

 

§ 3 

 

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. 
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§ 4 

 

3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

4. Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

       

 

Student       ASP 

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

/czytelny podpis/   /podpis i pieczęć imienna Dziekana Wydziału/ 

 

 

 

 

 


