
 

Zarządzenie nr 45 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 

z 26 lipca 2012 roku 

w sprawie wzorów wezwań do zapłaty za usługi edukacyjne, obowiązujących 

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

Na podstawie art. 66 w związku z art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 10 uchwały nr 41/2010 Senatu 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne od roku akademickiego 

2010/2011, § 95 Statutu ASP oraz § 10 ust. 3 Regulaminu Studiów Podyplomowych w ASP 

przyjętego przez Senat ASP uchwałą nr 7/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadzam wzory wezwań do zapłaty czesnego oraz opłat za usługi edukacyjne 

związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, 

studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych. 

 

2. Wprowadzam wzory wezwań do zapłaty za usługi edukacyjne świadczone studentom 

studiów stacjonarnych: jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia  

i studiów drugiego stopnia. 

 

§ 2 

1. Wzór wezwania do zapłaty czesnego za niestacjonarne studia pierwszego stopnia zawiera 

załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

2. Wzór wezwania do zapłaty czesnego za niestacjonarne studia drugiego stopnia zawiera 

załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

3. Wzór wezwania do zapłaty czesnego za niestacjonarne studia doktoranckie zawiera 

załącznik nr 3 do zarządzenia. 

 

4. Wzór wezwania do zapłaty za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów 

wyższych w ASP w Krakowie – świadczone studentom studiów stacjonarnych – zawiera 

załącznik nr 4 do zarządzenia. 

Usługi edukacyjne są związane w szczególności z: 

1/ powtarzaniem określonych zajęć przewidzianych planem i programem kształcenia 

z powodu niezadowalających wyników w nauce przy wpisie warunkowym, 

2/ uzupełnianiem różnic programowych w przypadku zmiany uczelni, kierunku lub formy 

studiów, 

3/ powtarzaniem semestru lub roku akademickiego, 

4/ deklaracją korzystania z zajęć nieobjętych planem studiów,  poza dodatkowym limitem 

punktów,                                                                                                                                           

5/ drugim kierunkiem studiów stacjonarnych, jeśli student nie spełnia kryteriów 

określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym do kontynuowania  studiów bez 

wnoszenia opłat. 

 



5. Wzór wezwania do zapłaty za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów 

wyższych w ASP w Krakowie – świadczone studentom studiów niestacjonarnych – 

zawiera załącznik nr 5 do zarządzenia.                                                                                                     

Usługi edukacyjne są związane w szczególności z: 

1/ powtarzaniem określonych zajęć przewidzianych planem i programem kształcenia z 

powodu niezadowalających wyników w nauce przy wpisie warunkowym,  

2/ uzupełnianiem różnic programowych w przypadku zmiany uczelni, kierunku lub formy 

studiów,                                                                                                                                               

3/ powtarzaniem semestru lub roku akademickiego,                                                                          

4/ deklaracją korzystania z zajęć nieobjętych planem studiów – bonusy,                                                                                                                                           

5/ drugim kierunkiem studiów niestacjonarnych. 

 

6. Wzór wezwania do zapłaty za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów 

podyplomowych w ASP w Krakowie zawiera załącznik nr 6 do zarządzenia. 

 

§ 3 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenia nr 48/2009 Rektora 

ASP z 23 września 2009 roku w sprawie szczegółowych wzorów umów o warunkach 

odpłatności za studia niestacjonarne oraz wzorów wezwań do zapłaty za usługi edukacyjne, 

obowiązujących w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
– Dziekani Wydziałów; 

– Kanclerz; 

– Kwestor, 

– Kwestura; 

– Samorząd Doktorantów; 

– Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego; 

– a/a DN. 
 

 



Załącznik nr 1 

do § 2 ust. 1 zarządzenia nr 45 

Rektora ASP w Krakowie z 26 lipca  2012 r.  
 

 

 

Znak: ..............................     Kraków, dnia ................................. 

 

 

 

       Pani/Pan 

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

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

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

 

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY CZESNEGO 

za kształcenie na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia  

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

 Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 2 ust. 1 uchwały nr 41/2010 Senatu ASP z dnia 

26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi 

edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie od roku akademickim 2010/2011 oraz na 

podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 umowy o warunkach odpłatności za naukę na studiach 

niestacjonarnych pierwszego stopnia w ASP zawartej w Krakowie w dniu 

......................................................., w związku z niewniesieniem opłaty czesnego za ........ 

semestr ........... roku studiów realizowanego w roku akademickim ................../...................., na 

kierunku studiów ..............................................................................., na 

Wydziale.................................................. .................................................................................... 

w wysokości ............................ (słownie: 

..............................................................................…………………………..…………………), 

w terminie do .............................................., wzywa się Panią/Pana do uiszczenia ww. opłaty 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem skreślenia z listy 

studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. 

 

 

 

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

            (kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej) 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Adresat; 

2. a/a; 

3. Kwestura.



Załącznik nr 2 

do § 2 ust. 2 zarządzenia nr 45 

Rektora ASP w Krakowie z 26 lipca  2012 r.  
 

 

 

Znak: ..............................     Kraków, dnia ................................. 

 

 

 

       Pani/Pan 

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

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

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

 

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY CZESNEGO 

za kształcenie na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia  

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

 Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 2 ust. 1 uchwały nr  41/2010 Senatu ASP z dnia 

26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi 

edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie od roku akademickim 2010/2011 oraz na 

podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 umowy o warunkach odpłatności za naukę na studiach 

niestacjonarnych drugiego stopnia w ASP zawartej w Krakowie w dniu 

......................................................., w związku z niewniesieniem opłaty czesnego za ........ 

semestr ........... roku studiów realizowanego w roku akademickim ................../...................., na 

kierunku studiów ................................... ...................................................................... na 

Wydziale............................................................ 

............................................................................... w wysokości ................................. (słownie: 

..............................................................................…………………………………………......), 

w terminie do .............................................., wzywa się Panią/Pana do uiszczenia ww. opłaty 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem skreślenia z listy 

studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. 

 

 

 

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

            (kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej) 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Adresat; 

2. a/a; 

3. Kwestura.



Załącznik nr 3 

                do § 2 ust. 3 zarządzenia nr 45 

 Rektora ASP w Krakowie z 26 lipca  2010 r. 

 

 

 

Znak: ..............................     Kraków, dnia ................................. 

 

  

 

                     Pani/Pan 

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

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

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

 

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY CZESNEGO 

za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich 

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

 Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 2 ust. 1 uchwały nr 41/2010 Senatu ASP z dnia 

26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi 

edukacyjne od roku akademickiego 2010/2011 oraz na podstawie § 4 ust. 4 umowy          

o warunkach odpłatności za naukę na niestacjonarnych studiach doktoranckich 

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zawartej w Krakowie w dniu 

.........................................................., w związku z niewniesieniem opłaty czesnego za ........ 

semestr/rok ........... niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 

................../....................,w dziedzinie………………………………………. ...........................,  

w dyscyplinie........................................................., na Wydziale ……......................................  

………………………………………………. , w wysokości ……...……….... (słownie: 

..................................................................................................................................), w terminie 

do .................................., wzywa się Panią/Pana do uiszczenia ww. opłaty w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem skreślenia z listy uczestników studiów 

doktoranckich z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem niestacjonarnych 

studiów trzeciego stopnia. 

 

 

         

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

                (kierownik studiów doktoranckich) 

 

 

Do wiadomości: 

1. Adresat; 

2. a/a; 

3. Kwestura. 



Załącznik nr 4 

do § 2 ust. 4 zarządzenia nr 45 

Rektora ASP w Krakowie z 26 lipca  2012 r.  
 

Znak: ..............................     Kraków, dnia ................................. 

 

Pani/Pan 

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

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

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

 

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY 

za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów wyższych w ASP w Krakowie  

     świadczone studentom studiów stacjonarnych  

 

W związku z niewniesieniem przez Panią/Pana opłaty związanej z odbywaniem 

studiów, określonej w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz w § 2 ust.2 i 3 uchwały  nr 41/2010 Senatu 

ASP z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za 

usługi edukacyjne od roku akademickiego 2010/2011 świadczone studentom Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie, tj. opłaty za (niepotrzebnie skreślić):      

 1/ powtarzanie zajęć przewidzianych planem i programem kształcenia z powodu 

niezadowalających wyników w nauce przy wpisie warunkowym,   

2/  uzupełnianiem różnic programowych w przypadku zmiany uczelni, kierunku lub formy 

studiów, 

3/ powtarzaniem semestru lub roku akademickiego, 

4/ deklaracja korzystania z zajęć nieobjętych planem studiów, poza dodatkowym limitem 

punktów ECTS, 

5/ oplata za kształcenie na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych na Wydziale  

………............................: w wysokości ................. (słownie:.…………..................................),     

w terminie do dnia .............................................., wzywa się Panią/Pana do uiszczenia ww. 

opłaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem skreślenia 

z listy studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. 

 

 

            

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

     (kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej) 

 

 

Do wiadomości: 

1. Adresat; 

2. a/a; 

3. Kwestura. 

 



 

Załącznik nr 5 

do § 2 ust. 5 zarządzenia nr 45 

Rektora ASP w Krakowie z 26 lipca  2012 r.  
 

 

Znak: ..............................     Kraków, dnia ................................. 

 

Pani/Pan 

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

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

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

 

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY 

          za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów wyższych w ASP w Krakowie  

                     świadczone studentom studiów niestacjonarnych  

 

W związku z niewniesieniem przez Panią/Pana opłaty związanej z odbywaniem studiów, 

określonej w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 

164, poz. 1365 ze zm.) oraz w § 2 ust.2 i 3 uchwały  nr 41/2010 Senatu ASP z dnia 26 października 

2010 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne od roku 

akademickiego 2010/2011 świadczone studentom Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tj. opłaty 

za (niepotrzebnie skreślić):      

 1/ powtarzanie zajęć przewidzianych planem i programem kształcenia z powodu 

niezadowalających wyników w nauce przy wpisie warunkowym,   

2/  uzupełnianiem różnic programowych w przypadku zmiany uczelni, kierunku lub formy studiów, 

3/ powtarzaniem semestru lub roku akademickiego, 

4/ deklaracja korzystania z zajęć nieobjętych planem studiów – bonusy, 

5/ oplata za kształcenie na drugim lub kolejnym kierunku studiów niestacjonarnych. na Wydziale  

………............................: w wysokości ................. (słownie:.…………..................................),     

w terminie do dnia .............................................., wzywa się Panią/Pana do uiszczenia ww. opłaty  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem skreślenia z listy 

studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. 

 

 

             

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

     (kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej) 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Adresat; 

2. a/a; 

3. Kwestura. 

 
 



 

Załącznik nr 6 

do § 2 ust. 6 zarządzenia nr 45 

Rektora ASP w Krakowie z 26 lipca 2012 r.  
 

 

Znak: ..............................     Kraków, dnia ................................. 

 

 

 

Pani/Pan 

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

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

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

 

  WEZWANIE DO ZAPŁATY  CZESNEGO   

za kształcenie na niestacjonarnych STUDIACH  PODYPLOMOWYCH  

         w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

 

 Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U.. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 2 ust. 5,  § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu studiów 

podyplomowych obowiązującego w ASP od 1 października 2009 roku oraz na podstawie § 4 ust. 5 

umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Akademii Sztuk Pięknych zawartej 

w Krakowie w dniu ......................................................, w związku z niewniesieniem opłaty za  

kształcenie wynikające z programu studiów podyplomowych w zakresie ………….......................... 

……………………………………...prowadzonych  na Wydziale ...................................................., 

za ........... semestr realizowany w roku akademickim ................../...................., w wysokości 

................................. (słownie………………………………………………………………………………….) 

w terminie do .............................................., wzywa się Panią/Pana do uiszczenia ww. opłaty 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem skreślenia z listy 

słuchaczy studiów podyplomowych. 

 

 

         

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

           (kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej) 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Adresat; 

2. a/a; 

3. Kwestura. 
 

 

 

 


