
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47 

Rektora ASP w Krakowie z dnia 5 sierpnia 2013 
 

 

 

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 (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 5 ust. 1 uchwały nr 34/2013 Senatu ASP 

z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi 

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

2013/2014 oraz na podstawie § 6 ust. 6 umowy o warunkach odpłatności za kształcenie 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 zarządzenia nr 47 

Rektora ASP w Krakowie z dnia 5 sierpnia 2013 
 

 

 

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 (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 5 ust. 1 uchwały nr 34/2013 Senatu ASP 

z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi 

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

2013/2014 oraz na podstawie § 6 ust. 6 umowy o warunkach odpłatności za kształcenie 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 zarządzenia nr 47 

Rektora ASP w Krakowie z dnia 5 sierpnia 2013 
 

 

 

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 (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 5 ust. 2.1 uchwały nr 34/2013 Senatu ASP 

z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi 

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

2013/2014 oraz na podstawie § 5 ust. 7 umowy o warunkach odpłatności za kształcenie 

uczestników niestacjonarnych studiów 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 zarządzenia nr 47 

Rektora ASP w Krakowie z dnia 5 sierpnia 2013 
 

 

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

 

Pani/Pan 

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

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

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

 

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY 

za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
 

W związku z niewniesieniem przez Panią/Pana opłaty za usługi edukacyjne, określone w art. 

99 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. z 2012 r., poz. 572 

z późn. zm.) oraz w § 1 ust. 1 uchwały nr 34/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014, tj. opłaty za (niepotrzebnie skreślić): 

1/ powtarzanie określonych zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce: 

a/ w przypadku ponownego udziału w zajęciach z przedmiotu, którego student mimo obowiązku 

zaliczenia nie zaliczył, uzyskując tym samym niezadowalający wynik w nauce, powtarzaniem 

semestru lub roku studiów, 

b/ w przypadku powtarzania zajęć po wznowieniu studiów; 

2/ korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym dla poziomu studiów; 

3/ korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów; 

4/ kształcenie na drugim kierunku studiów stacjonarnych, jeśli student nie spełnia kryteriów 

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

opłat 

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 zarządzenia nr 47 

Rektora ASP w Krakowie z dnia 5 sierpnia 2013 
 

 

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

 

Pani/Pan 

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

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

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

 

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY 

za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 
W związku z niewniesieniem przez Panią/Pana opłaty za usługi edukacyjne, określone w art. 

99 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. z 2012 r., poz. 572 

z późn. zm.) oraz w § 1 ust. 1 uchwały nr 34/2013 Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie od roku akademickiego 2013/2014, tj. opłaty za (niepotrzebnie skreślić): 

1/ powtarzanie określonych zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce: 

a/ w przypadku ponownego udziału w zajęciach z przedmiotu, którego student mimo obowiązku 

zaliczenia nie zaliczył, uzyskując tym samym niezadowalający wynik w nauce, powtarzaniem 

semestru lub roku studiów, 

b/ w przypadku powtarzania zajęć po wznowieniu studiów; 

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

3/ korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów – bonusy; 

4/ kształcenie na drugim 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 zarządzenia nr 47 

Rektora ASP w Krakowie z dnia 5 sierpnia 2013 
 

 

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

 

 

 

Pani/Pan 

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

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

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

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY  

za kształcenie na 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 (t. j. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 5 ust. 3 uchwały nr 34/2013 

Senatu ASP z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za 

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

akademickiego 2013/2014 oraz na podstawie § 5 ust. 6 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. 
 

 

  



Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 47 

Rektora ASP w Krakowie z dnia 5 sierpnia 2013 
 

 

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

 

 

 

Pani/Pan 

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

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

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

 

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY  

za kształcenie w ramach Studium Pedagogicznego 

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 (t. j. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 6 ust. 6 

umowy o warunkach kształcenia oraz odpłatności za Studium Pedagogiczne dla studentów 

Akademii Sztuk Pięknych zawartej w Krakowie w dniu .................................................., 

w związku z niewniesieniem opłaty za Studium Pedagogiczne prowadzone na Wydziale 

Malarstwa, 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. 


