




Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 45 

Rektora ASP z dnia 5 sierpnia 2013 roku 

 

 

ANEKS NR …… 

 

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

studiach niestacjonarnych pierwszego 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 

Na podstawie uchwały nr 34/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

akademickiego 2013/2014 zmienia się dotychczasową treść umowy o warunkach odpłatności 

za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zawartej ze studentami, którzy rozpoczęli studia 

w roku akademickim 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu 

załącznika nr 1 do zarządzenia nr 48 Rektora ASP z dnia 23 września 2009 roku), 

w następującym zakresie: 

 

 

 



1. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za studia 

niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku ……………………………………………………... 

prowadzonym na Wydziale ............................................................................................... 

zgodnie z art. 160 ust. 3 Ustawy, § 95 Statutu ASP oraz w oparciu o uchwałę nr 34/2013 

Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

2013/2014, a także w oparciu o uchwałę nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014.” 

2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Student oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z aktami prawa 

wewnętrznego ASP, a w szczególności: ze Statutem ASP, Regulaminem Studiów, 

Regulaminem zarządzania prawami własności intelektualnej oraz ich ochrony i zasad 

komercjalizacji w ASP, uchwałą nr 34/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 2013/2014, uchwałą nr 35/2013 Senatu ASP 

z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

akademickiego 2013/2014 oraz z zarządzeniem Rektora ASP w sprawie wysokości opłat za 

usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych, którego tekst znajduje się na stronie 

www.asp.krakow.pl i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

Statut, Regulamin studiów i inne przepisy wewnętrzne ASP mogą ulec zmianie w czasie 

odbywania studiów przez Studenta – stronę umowy, co nie powoduje zmiany Umowy.” 

 

3. § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Akademia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w przypadku zmian 

w programie studiów albo z powodu nadzwyczajnych okoliczności, których strony nie 

przewidywały przy zawarciu umowy. 

Zmiany kosztów kształcenia będą należycie udokumentowane, a korekta opłat zostanie 

dokonana na poziomie zapewniającym Akademii pokrycie ponoszonych kosztów. Zmiana 

zostanie wprowadzona aneksem do niniejszej umowy, który akceptują podpisem obie strony 

umowy. O zmianie wysokości opłaty za studia (czesnego) i opłat dodatkowych student 

zostanie poinformowany na piśmie w terminie nie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem 

semestru, którego te zmiany dotyczą. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, student ma prawo odstąpić od niniejszej umowy.” 

 

4. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłaty, o których mowa w § 4 ust. 4 Student wnosi zgodnie ze szczegółowymi zasadami 

pobierania opłat za usługi edukacyjne, uchwalonymi przez Senat ASP w dniu 25 czerwca 

2013 roku, zgodnie z art. 99 ust. 3 Ustawy.” 

 

5. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 4, wnoszone są na rachunek bankowy 

ASP w Krakowie: BZ WBK S.A. 24 Oddział w Krakowie nr 45 1500 1487 1214 8005 4502 

0000.” 

 

 

 

 



6. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedłużenie okresu studiów, wynikające w szczególności z konieczności powtórzenia 

semestru lub roku studiów bądź uzyskania urlopu od zajęć, następuje na zasadach 

określonych w Regulaminie studiów i nie wymaga zmian niniejszej umowy.” 

7. W § 8 ust. 1 ulega skreśleniu część zdania: „do kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej.” 

8. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat za studia i inne usługi 

edukacyjne oraz rozkładania tych opłat na raty, w szczególności w przypadku studentów 

osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 

materialnej określa uchwała nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie 

zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014.” 

9. W § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wnioski Studentów, zaopiniowane przez dziekana wydziału oraz Wydziałową Radę 

Samorządu Studenckiego, rozpatruje Prorektor ds. Nauki i Spraw Zagranicznych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

§ 3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

§ 4 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Student    ASP 

 

 

 

 

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

/czytelny podpis/            /podpis i pieczęć imienna 

Dziekana Wydziału / 

  



Załącznik nr 1b do zarządzenia nr 45 

Rektora ASP z dnia 5 sierpnia 2013 roku 

 

 

ANEKS NR …… 

 

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

studiach niestacjonarnych 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 

Na podstawie uchwały nr 34/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

akademickiego 2013/2014 zmienia się dotychczasową treść umowy o warunkach odpłatności 

za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zawartej ze studentami, którzy rozpoczęli studia 

w roku akademickim 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu 

załącznika nr 1 do zarządzenia nr 48 Rektora ASP z dnia 23 września 2009 roku), 

w następującym zakresie: 

 

 

 



1. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za studia 

niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku ……………………………………………………...  

prowadzonym na Wydziale ............................................................................................... 

zgodnie z art. 160 ust. 3 Ustawy, § 95 Statutu ASP oraz w oparciu o uchwałę nr 34/2013 

Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

2013/2014, a także w oparciu o uchwałę nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014.” 

2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Student oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z aktami prawa 

wewnętrznego ASP, a w szczególności: ze Statutem ASP, Regulaminem Studiów, 

Regulaminem zarządzania prawami własności intelektualnej oraz ich ochrony i zasad 

komercjalizacji w ASP, uchwałą nr 34/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 2013/2014, uchwałą nr 35/2013 Senatu ASP 

z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

akademickiego 2013/2014 oraz z zarządzeniem Rektora ASP w sprawie wysokości opłat za 

usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych, którego tekst znajduje się na stronie 

www.asp.krakow.pl i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

Statut, Regulamin studiów i inne przepisy wewnętrzne ASP mogą ulec zmianie w czasie 

odbywania studiów przez Studenta – stronę umowy, co nie powoduje zmiany Umowy.” 

 

3. § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Akademia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w przypadku zmian 

w programie studiów albo z powodu nadzwyczajnych okoliczności, których strony nie 

przewidywały przy zawarciu umowy. 

Zmiany kosztów kształcenia będą należycie udokumentowane, a korekta opłat zostanie 

dokonana na poziomie zapewniającym Akademii pokrycie ponoszonych kosztów. Zmiana 

zostanie wprowadzona aneksem do niniejszej umowy, który akceptują podpisem obie strony 

umowy. O zmianie wysokości opłaty za studia (czesnego) i opłat dodatkowych student 

zostanie poinformowany na piśmie w terminie nie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem 

semestru, którego te zmiany dotyczą. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, student ma prawo odstąpić od niniejszej umowy.” 

 

4. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłaty, o których mowa w § 4 ust. 4 Student wnosi zgodnie ze szczegółowymi zasadami 

pobierania opłat za usługi edukacyjne, uchwalonymi przez Senat ASP w dniu 25 czerwca 

2013 roku, zgodnie z art. 99 ust. 3 Ustawy.” 

 

5. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 4, wnoszone są na rachunek bankowy 

ASP w Krakowie: BZ WBK S.A. 24 Oddział w Krakowie nr 45 1500 1487 1214 8005 4502 

0000.” 

 

 

 

 



6. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedłużenie okresu studiów, wynikające w szczególności z konieczności powtórzenia 

semestru lub roku studiów bądź uzyskania urlopu od zajęć, następuje na zasadach 

określonych w Regulaminie studiów i nie wymaga zmian niniejszej umowy.” 

7. W § 8 ust. 1 ulega skreśleniu część zdania: „do kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej.” 

8. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat za studia i inne usługi 

edukacyjne oraz rozkładania tych opłat na raty, w szczególności w przypadku studentów 

osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 

materialnej określa uchwała nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie 

zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014.” 

9. W § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wnioski Studentów, zaopiniowane przez dziekana wydziału oraz Wydziałową Radę 

Samorządu Studenckiego, rozpatruje Prorektor ds. Nauki i Spraw Zagranicznych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

§ 3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

§ 4 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Student    ASP 

 

 

 

 

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

/czytelny podpis/            /podpis i pieczęć imienna 

Dziekana Wydziału / 

  



Załącznik nr 1c do zarządzenia nr 45 

Rektora ASP z dnia 5 sierpnia 2013 roku 

 

 

ANEKS NR …… 

 

do umowy nr ……. z dnia ……….. o warunkach odpłatności za naukę na studiach 

doktoranckich niestacjonarnych 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 uczestników studiów doktoranckich niestacjonarnych w dziedzinie: 

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

konserwacja i restauracja dzieł stuki  

na kierunku ..................................................................................................................................  

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 Prorektora ds. Nauki i Spraw Zagranicznych, prof. 

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

 

§ 1 

Na podstawie uchwały nr 34/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

akademickiego 2013/2014 zmienia się dotychczasową treść umowy o warunkach odpłatności 

za kształcenie na studiach doktoranckich niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych 

im. Jana Matejki w Krakowie zawartej z doktorantami, którzy rozpoczęli studia w roku 

akademickim 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu 

załącznika nr 2 do zarządzenia nr 48 Rektora ASP z dnia 23 września 2009 roku), 

w następującym zakresie: 

 

1. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za niestacjonarne 

studia doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej 

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



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

na podstawie art. 195 ust. 9 Ustawy, § 95 Statutu ASP oraz w oparciu o uchwałę nr 34/2013 

Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

2013/2014, a także w oparciu o uchwałę nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014.” 

2. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłaty, o których mowa w § 4 ust. 4.1 Doktorant wnosi zgodnie ze szczegółowymi 

zasadami pobierania opłat za usługi edukacyjne, uchwalonymi przez Senat ASP w dniu 25 

czerwca 2013 roku, zgodnie z art. 99 ust. 3 Ustawy.” 

 

3. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 4, wnoszone są na rachunek bankowy 

ASP w Krakowie: BZ WBK S.A. 24 Oddział w Krakowie nr 45 1500 1487 1214 8005 4502 

0000.” 

 

4. § 8 otrzymuje brzmienie: 

„1. Doktorant ma prawo wnioskować o zwolnienie lub rozłożenie na raty opłat za usługi 

edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 4. 

2. Tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat za studia i inne usługi edukacyjne 

oraz rozkładania tych opłat na raty, w szczególności w przypadku studentów osiągających 

wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej określa 

uchwała nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad udzielania 

zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014.” 

„3. Wnioski Doktorantów, zaopiniowane przed kierownika studiów doktoranckich oraz 

Samorząd Doktorantów, rozpatruje Prorektor ds. Nauki i Spraw Zagranicznych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

§ 3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

§ 4 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Doktorant    ASP 

 

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

/czytelny podpis/  /podpis i pieczęć imienna Prorektora ds. 

Nauki i Spraw Zagranicznych / 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 45 

Rektora ASP z dnia 5 sierpnia 2013 roku 

 

 

ANEKS NR …… 

 

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

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zawartej między ASP a Studentem 



studiów stacjonarnych prowadzonych jako studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 

lub jako jednolite studia magisterskie 

 

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 

Na podstawie uchwały nr 34/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

akademickiego 2013/2014 zmienia się dotychczasową treść umowy o warunkach odpłatności 

za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie zawartej ze studentami, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 

2011/2012 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia nr 39 Rektora 

ASP z dnia 30 września 2011 roku), w następującym zakresie: 

 

 

1. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za stacjonarne 

jednolite studia magisterskie/studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia* na kierunku 

……..............................................................................., specjalność .........................................., 

prowadzone na Wydziale ............................................................................................... zgodnie 

z art. 160 ust. 3 Ustawy lub opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 

Ustawy i § 95 Statutu ASP oraz w oparciu o uchwałę nr 34/2013 Senatu ASP z dnia 25 

czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 2013/2014, a także 



w oparciu o uchwałę nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad 

udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014.” 

 

2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Student oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z aktami prawa 

wewnętrznego ASP, a w szczególności: ze Statutem ASP, Regulaminem Studiów, 

Regulaminem zarządzania prawami własności intelektualnej oraz ich ochrony i zasad 

komercjalizacji w ASP, uchwałą nr 34/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 2013/2014, uchwałą nr 35/2013 Senatu ASP 

z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

akademickiego 2013/2014 oraz z zarządzeniem Rektora ASP w sprawie wysokości opłat za 

usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych, którego tekst znajduje się na stronie 

www.asp.krakow.pl i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

Statut, Regulamin studiów i inne przepisy wewnętrzne ASP mogą ulec zmianie w czasie 

odbywania studiów przez Studenta – stronę umowy, co nie powoduje zmiany Umowy.” 

3. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 4, wnoszone są na rachunek bankowy 

ASP w Krakowie: BZ WBK S.A. 24 Oddział w Krakowie nr 45 1500 1487 1214 8005 4502 

0000.” 

4. W § 6 ust. 1 ulega skreśleniu część zdania: „do Dziekana Wydziału.” 

5. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat za studia i inne usługi 

edukacyjne oraz rozkładania tych opłat na raty, w szczególności w przypadku studentów 

osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 

materialnej określa uchwała nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie 

zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

§ 3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

§ 4 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Student    ASP 

 

 

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

/czytelny podpis/            /podpis i pieczęć imienna 

Dziekana Wydziału / 

  



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 45 

Rektora ASP z dnia 5 sierpnia 2013 roku 

 

 

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 

 

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 

Na podstawie uchwały nr 34/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

akademickiego 2013/2014 zmienia się dotychczasową treść umowy o warunkach odpłatności 

za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie zawartej ze studentami, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 

2012/2013 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora 

ASP z dnia 29 czerwca 2012 roku), w następującym zakresie: 

 

1. W § 1 pkt b) na końcu zdania dodaje się: „z późniejszymi zmianami;” 



2. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za stacjonarne 

jednolite studia magisterskie/studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia* na kierunku 

……..............................................................................., specjalność .........................................., 

prowadzone na Wydziale ............................................................................................... zgodnie 

z art. 160 ust. 3 Ustawy lub opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 

Ustawy i § 95 Statutu ASP oraz w oparciu o uchwałę nr 34/2013 Senatu ASP z dnia 25 

czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 2013/2014, a także 

w oparciu o uchwałę nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad 

udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014.” 

3. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Student oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z aktami prawa 

wewnętrznego ASP, a w szczególności: ze Statutem ASP, Regulaminem Studiów, 

Regulaminem zarządzania prawami własności intelektualnej oraz ich ochrony i zasad 

komercjalizacji w ASP, uchwałą nr 34/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 2013/2014, uchwałą nr 35/2013 Senatu ASP 

z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

akademickiego 2013/2014 oraz z zarządzeniem Rektora ASP w sprawie wysokości opłat za 

usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych, którego tekst znajduje się na stronie 

www.asp.krakow.pl i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

Statut, Regulamin studiów i inne przepisy wewnętrzne ASP mogą ulec zmianie w czasie 

odbywania studiów przez Studenta – stronę umowy, co nie powoduje zmiany Umowy.” 

 

4. § 5 ust. 1 pkt 3/ otrzymuje brzmienie: 

„3/ wnoszenia opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników 

w nauce w przypadku ponownego udziału w zajęciach z przedmiotu, którego Student mimo 

obowiązku zaliczenia nie zaliczył, uzyskując tym samym niezadowalający wynik w nauce; 

powtarzania semestru lub roku studiów lub w przypadku powtarzania zajęć po wznowieniu 

studiów;” 

 

5. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt. 3/, są wnoszone przez Studenta jednorazowo 

w terminie 7 dni od zawiadomienia przez ASP o wysokości należnej opłaty, jednak nie później 

niż do 15 października w semestrze zimowym i do 15 lutego w semestrze letnim. Opłaty, 

o których mowa w ust. 1 pkt. 4/ są wnoszone po rozliczeniu roku studiów, w którym został 

przekroczony dodatkowy limit punktów ECTS dla poziomu studiów. 

Student powtarzający rok akademicki może wnosić opłatę w semestralnych ratach.” 

 

6. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 5, wnoszone są na rachunek bankowy 

ASP w Krakowie: BZ WBK S.A. 24 Oddział w Krakowie nr 45 1500 1487 1214 8005 4502 

0000.” 

 

7. W § 7 ust. 1 wykreśla się słowa: „do Dziekana Wydziału.” 

 

 



8. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat za studia i inne usługi 

edukacyjne oraz rozkładania tych opłat na raty, w szczególności w przypadku studentów 

osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 

materialnej określa uchwała nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie 

zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014.” 

9. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przedłużenie okresu studiów, wynikające w szczególności z konieczności powtórzenia 

semestru lub roku studiów bądź uzyskania urlopu od zajęć, następuje na zasadach 

określonych w Regulaminie studiów i nie wymaga zmian niniejszej umowy.” 

10. W § 8 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie. Wypowiedzenie powinno nastąpić 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.” 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

§ 3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

§ 4 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Student    ASP 

 

 

 

 

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

/czytelny podpis/            /podpis i pieczęć imienna 

Dziekana Wydziału / 

 

 

 

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 45 

Rektora ASP z dnia 5 sierpnia 2013 roku 

 

ANEKS NR …… 

 

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

studiach niestacjonarnych pierwszego 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 

Na podstawie uchwały nr 34/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

akademickiego 2013/2014 zmienia się dotychczasową treść umowy o warunkach odpłatności 

za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zawartej ze studentami, którzy rozpoczęli studia 

w roku akademickim 2012/2013 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu załącznika nr 1 do 

zarządzenia nr 39 Rektora ASP z dnia 29 czerwca 2012 roku), w następującym zakresie: 

 

1. W § 1 pkt b) na końcu zdania dodaje się: „z późniejszymi zmianami;” 

 

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za studia 

niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku ……................................................................... 

prowadzonym na Wydziale ............................................................................................... 

zgodnie z art. 160 ust. 3 Ustawy, § 95 Statutu ASP oraz w oparciu o uchwałę nr 34/2013 

Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

2013/2014, a także w oparciu o uchwałę nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014.” 

3. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Student oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z aktami prawa 

wewnętrznego ASP, a w szczególności: ze Statutem ASP, Regulaminem Studiów, 



Regulaminem zarządzania prawami własności intelektualnej oraz ich ochrony i zasad 

komercjalizacji w ASP, uchwałą nr 34/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 2013/2014, uchwałą nr 35/2013 Senatu ASP 

z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

akademickiego 2013/2014 oraz z zarządzeniem Rektora ASP w sprawie wysokości opłat za 

usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, którego tekst znajduje się na stronie 

www.asp.krakow.pl i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

Statut, Regulamin studiów i inne przepisy wewnętrzne ASP mogą ulec zmianie w czasie 

odbywania studiów przez Studenta – stronę umowy, co nie powoduje zmiany Umowy.” 

 

4. § 5 ust. 1 pkt 3/ b) ulega skreśleniu. 

5. § 5 ust. 1 pkt 4/ otrzymuje brzmienie: 

„4/ wnoszenie opłaty w wysokości ustalonej przez Rektora w zarządzeniu dotyczącym 

wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych za 

powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.” 

6. § 5 ust. 1 pkt 5/ otrzymuje brzmienie: 

„4/ wnoszenie opłaty w wysokości ustalonej przez Rektora w zarządzeniu dotyczącym 

wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych za 

zajęcia nieobjęte planem studiów.” 

7. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 5, wnoszone są na rachunek bankowy 

ASP w Krakowie: BZ WBK S.A. 24 Oddział w Krakowie nr 45 1500 1487 1214 8005 4502 

0000.” 

 

8. W § 7 ust. 1 wykreśla się słowa: „do Dziekana Wydziału.” 

 

9. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat za studia i inne usługi 

edukacyjne oraz rozkładania tych opłat na raty, w szczególności w przypadku studentów 

osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 

materialnej określa uchwała nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie 

zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014.” 

10. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przedłużenie okresu studiów, wynikające w szczególności z konieczności powtórzenia 

semestru lub roku studiów bądź uzyskania urlopu od zajęć, następuje na zasadach 

określonych w Regulaminie studiów i nie wymaga zmian niniejszej umowy.” 

11. W § 8 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie. Wypowiedzenie powinno nastąpić 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.” 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

§ 3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

§ 4 



Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Student    ASP 

 

 

 

 

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

/czytelny podpis/            /podpis i pieczęć imienna 

Dziekana Wydziału / 

 

  



Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 45 

Rektora ASP z dnia 5 sierpnia 2013 roku 

 

ANEKS NR …… 

 

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

studiach niestacjonarnych 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 

Na podstawie uchwały nr 34/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

akademickiego 2013/2014 zmienia się dotychczasową treść umowy o warunkach odpłatności 

za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zawartej ze studentami, którzy rozpoczęli studia 

w roku akademickim 2012/2013 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu załącznika nr 2 do 

zarządzenia nr 39 Rektora ASP z dnia 29 czerwca 2012 roku), w następującym zakresie: 

 

1. W § 1 pkt b) na końcu zdania dodaje się: „z późniejszymi zmianami;” 

 



2. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za studia 

niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku ……................................................................... 

prowadzonym na Wydziale ............................................................................................... 

zgodnie z art. 160 ust. 3 Ustawy, § 95 Statutu ASP oraz w oparciu o uchwałę nr 34/2013 

Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

2013/2014, a także w oparciu o uchwałę nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014.” 

3. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Student oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z aktami prawa 

wewnętrznego ASP, a w szczególności: ze Statutem ASP, Regulaminem Studiów, 

Regulaminem zarządzania prawami własności intelektualnej oraz ich ochrony i zasad 

komercjalizacji w ASP, uchwałą nr 34/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 2013/2014, uchwałą nr 35/2013 Senatu ASP 

z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

akademickiego 2013/2014 oraz z zarządzeniem Rektora ASP w sprawie wysokości opłat za 

usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, którego tekst znajduje się na stronie 

www.asp.krakow.pl i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

Statut, Regulamin studiów i inne przepisy wewnętrzne ASP mogą ulec zmianie w czasie 

odbywania studiów przez Studenta – stronę umowy, co nie powoduje zmiany Umowy.” 

4. § 5 ust. 1 pkt 3/ b) ulega skreśleniu. 

5. § 5 ust. 1 pkt 4/ otrzymuje brzmienie: 

„4/ wnoszenie opłaty w wysokości ustalonej przez Rektora w zarządzeniu dotyczącym 

wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych za 

powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.” 

6. § 5 ust. 1 pkt 5/ otrzymuje brzmienie: 

„4/ wnoszenie opłaty w wysokości ustalonej przez Rektora w zarządzeniu dotyczącym 

wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych za 

zajęcia nieobjęte planem studiów.” 

7. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 5, wnoszone są na rachunek bankowy 

ASP w Krakowie: BZ WBK S.A. 24 Oddział w Krakowie nr 45 1500 1487 1214 8005 4502 

0000.” 

 

8. W § 7 ust. 1 wykreśla się słowa: „do Dziekana Wydziału.” 

 

9. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat za studia i inne usługi 

edukacyjne oraz rozkładania tych opłat na raty, w szczególności w przypadku studentów 

osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 

materialnej określa uchwała nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie 

zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014.” 

10. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 



„3. Przedłużenie okresu studiów, wynikające w szczególności z konieczności powtórzenia 

semestru lub roku studiów bądź uzyskania urlopu od zajęć, następuje na zasadach 

określonych w Regulaminie studiów i nie wymaga zmian niniejszej umowy.” 

11. W § 8 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie. Wypowiedzenie powinno nastąpić 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.” 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

§ 3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

§ 4 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Student    ASP 

 

 

 

 

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

/czytelny podpis/            /podpis i pieczęć imienna 

Dziekana Wydziału / 

 

 

  



Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 45 

Rektora ASP z dnia 5 sierpnia 2013 roku 

 

 

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 

 

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 uczestników studiów doktoranckich niestacjonarnych w dziedzinie: 

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

konserwacja i restauracja dzieł stuki  

na kierunku ..................................................................................................................................  

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 Prorektora ds. Nauki i Spraw Zagranicznych, prof. 

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

 

§ 1 

Na podstawie uchwały nr 34/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

akademickiego 2013/2014 zmienia się dotychczasową treść umowy o warunkach odpłatności 

za kształcenie uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zawartej z doktorantami, którzy rozpoczęli studia 

w roku akademickim 2012/2013 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu załącznika nr 1 do 

zarządzenia nr 63 Rektora ASP z dnia 25 października 2012 roku), w następującym zakresie: 

 

1. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za niestacjonarne 

studia doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej 

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



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

na podstawie art. 195 ust. 9 Ustawy, § 95 Statutu ASP oraz w oparciu o uchwałę nr 34/2013 

Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

2013/2014, a także w oparciu o uchwałę nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014.” 

2. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłaty, o których mowa w § 4 Doktorant wnosi zgodnie z zarządzeniem Rektora, a także 

zgodnie ze szczegółowymi zasadami pobierania opłat za usługi edukacyjne, uchwalonymi 

przez Senat ASP w dniu 25 czerwca 2013 roku, zgodnie z art. 99 ust. 3 Ustawy.” 

 

3. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 4, wnoszone są na rachunek bankowy 

ASP w Krakowie: BZ WBK S.A. 24 Oddział w Krakowie nr 45 1500 1487 1214 8005 4502 

0000.” 

 

4. § 6 otrzymuje brzmienie: 

„1. Doktorant ma prawo wnioskować o zwolnienie lub rozłożenie na raty opłat za usługi 

edukacyjne, o których mowa w § 4. 

2. Tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat za studia i inne usługi edukacyjne 

oraz rozkładania tych opłat na raty, w szczególności w przypadku doktorantów osiągających 

wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej określa 

uchwała nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad udzielania 

zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014.” 

„3. Wnioski Doktorantów, zaopiniowane przez kierownika studiów doktoranckich oraz 

Samorząd Doktorantów, rozpatruje Prorektor ds. Nauki i Spraw Zagranicznych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

§ 3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

§ 4 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Doktorant    ASP 

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

/czytelny podpis/  /podpis i pieczęć imienna Prorektora ds. 

Nauki i Spraw Zagranicznych /  



Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 45 

Rektora ASP z dnia 5 sierpnia 2013 roku 

 

ANEKS NR …… 

 

do umowy nr .................. z dnia ………….. o warunkach kształcenia oraz odpłatności 

za Studium Pedagogiczne dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie 

zawarty w dniu ……….. 

 

pomiędzy: 

 

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

nr 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 

Na podstawie uchwały nr 34/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 

usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 

akademickiego 2013/2014 zmienia się dotychczasową treść umowy o warunkach kształcenia i 

odpłatności za Studium Pedagogiczne dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie zawartej ze studentami, którzy rozpoczęli Studium Pedagogiczne w roku 

akademickim 2012/2013 (wzór umowy przyjęty w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia 

nr 48 Rektora ASP z dnia 9 sierpnia 2012 roku), w następującym zakresie: 

 

1. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków kształcenia oraz odpłatności za 

czterosemestralne Studium Pedagogiczne, prowadzone przez Katedrę Edukacji Artystycznej 

Wydziału Malarstwa ASP zgodnie z art. 160 ust. 3 Ustawy, § 95 Statutu ASP oraz w oparciu 

o uchwałę nr 34/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania 

opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie od roku 2013/2014, a także w oparciu o uchwałę nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 

25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi 

edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku akademickiego 

2013/2014.” 

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„3. 2. Student oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z aktami 

prawa wewnętrznego ASP, a w szczególności: ze Statutem ASP, Regulaminem Studiów, 

Regulaminem Studium Pedagogicznego, Regulaminem zarządzania prawami własności 

intelektualnej oraz ich ochrony i zasad komercjalizacji w ASP, uchwałą nr 34/2013 Senatu 



ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi 

edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od roku 2013/2014,  

uchwałą nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad udzielania 

zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014, a także z zarządzeniami Rektora: 

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych, których tekst znajduje się na stronie www.asp.krakow.pl 

i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

Statut, Regulamin studiów i inne przepisy wewnętrzne ASP mogą ulec zmianie w czasie 

odbywania studiów przez studenta – stronę Umowy, co nie powoduje zmiany Umowy.” 

 

3. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 5, wnoszone są na rachunek bankowy 

ASP w Krakowie: BZ WBK S.A. 24 Oddział w Krakowie nr 45 1500 1487 1214 8005 4502 

0000.” 

 

4. § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Student ma prawo wnioskować o zwolnienie lub rozłożenie na raty opłat za usługi 

edukacyjne, o których mowa w § 4. 

2. Tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z opłat za studia i inne usługi edukacyjne 

oraz rozkładania tych opłat na raty, w szczególności w przypadku studentów osiągających 

wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej określa 

uchwała nr 35/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad udzielania 

zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014.” 

„3. Wnioski Studentów, zaopiniowane przez dziekana wydziału oraz Wydziałową Radę 

Samorządu Studenckiego, rozpatruje Prorektor ds. Nauki i Spraw Zagranicznych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

§ 3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

§ 4 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 Student    ASP 

 

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

/czytelny podpis/                                               /podpis i pieczęć imienna  

Dziekana Wydziału Malarstwa/ 


