
ZARZĄDZENIE NR 276/2022 

Rektora Politechniki Częstochowskiej 

z dnia 1 czerwca 2022 roku 

w sprawie: wprowadzenia wzoru Oświadczenia o zapoznaniu się z katalogiem opłat 

oraz zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za usługi 

edukacyjne w Politechnice Częstochowskiej 

§ 1 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r . – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 574, z późn. zm.), Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września  

2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 661), w związku z wejściem w życie ZARZĄDZENIA 

Nr 272/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 maja 2022 roku  

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających 

kształcenie w roku akademickim 2022/2023, wprowadza się wzór Oświadczenia  

o zapoznaniu się z katalogiem opłat oraz zapoznaniu się i akceptacji warunków 

odpłatności za usługi edukacyjne w Politechnice Częstochowskiej, stanowiący 

integralną część niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Traci moc Zarządzenie nr 215/2021 z dnia 13.12.2021 roku w sprawie zmiany wzoru 

Oświadczenia o zapoznaniu się z katalogiem opłat oraz zapoznaniu się i akceptacji 

warunków odpłatności za usługi edukacyjne na Politechnice Częstochowskiej. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

 Politechniki Częstochowskiej 

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol 
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Zał. do ZARZĄDZENIA Nr 276/2022 Rektora PCz  

……………………………………………. 

imię/imiona i nazwisko 

 

…………………………………………… 

adres zamieszkania 

 

…………………………………………… 

pesel 

Oświadczenie o zapoznaniu się z katalogiem opłat oraz zapoznaniu się 

i akceptacji warunków odpłatności za usługi edukacyjne  

w Politechnice Częstochowskiej  

1. Ja niżej podpisany/-a, oświadczam, że zapoznałem/-am się: 

1) ze szczegółowymi zasadami pobierania opłat za świadczone usługi 

edukacyjne oraz warunkami i trybem zwalniania z tych opłat, określonymi  

w Zarządzeniu nr 214/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 

13.12.2021 roku; 

2) z wysokością opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających 

kształcenie w roku akademickim 2022/2023, wprowadzonych 

ZARZĄDZENIEM Nr 272/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia  

23 maja 2022 roku; 

3) z zasadami odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

świadczonych dla cudzoziemców studiujących w Politechnice 

Częstochowskiej, określonymi w Zarządzeniu nr 215/2019 Rektora 

Politechniki Częstochowskiej z dnia 26.06.2019 roku*. 

2. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z wysokością opłat 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

studiów z dnia 27 września 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 661) o charakterze 

administracyjnym, za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów, tj.:  

                                                           
Dotyczy cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności. 
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1) odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 roku  

poz. 574, z późn. zm.): 

a) dyplomu ukończenia studiów w języku obcym – 20 zł, 

b) suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł; 

2) duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 20 zł; 

3) duplikatu suplementu do dyplomu – 20 zł; 

4) indeksu – 4,00 zł **; 

5) legitymacji studenckiej – 22 zł; 

6) za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 574, z późn. zm.), przeznaczonych do obrotu 

prawnego z zagranicą – 26 zł; 

7) za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę 

wyższą od opłaty za wydanie oryginału. 

3. Zobowiązuję się do: 

1) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i innych zajęciach określonych 

programem studiów, w tym harmonogramem realizacji programu studiów oraz 

uzyskania wymaganych zaliczeń i egzaminów; 

2) postępowania zgodnie z treścią ślubowania, przestrzegania postanowień 

Statutu Politechniki Częstochowskiej, Regulaminu studiów oraz wewnętrznie 

obowiązujących przepisów w Politechnice Częstochowskiej w trakcie trwania 

studiów; 

3) pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie swoich danych osobowych 

zawartych w niniejszym oświadczeniu, w tym adresu zamieszkania. Skutki 

zaniechania wykonania tego obowiązku obciążą mnie, w przypadku 

niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres 

uznaje się za prawnie skuteczny; 

4) terminowego wnoszenia opłat (zgodnie z Zarządzeniem nr 214/2021 Rektora 

Politechniki Częstochowskiej z dnia 13.12.2021 roku) za: 

a) kształcenie na studiach niestacjonarnych,  

                                                           
**Opłata nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów rozpoczynających kształcenie 

od roku akademickiego 2022/2023 oraz studentów drugiego roku studiów, którzy 

rozpoczęli kształcenie od roku akademickiego 2021/2022. 
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b) powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników  

w nauce tj. w przypadku ponownego udziału w zajęciach z przedmiotu, 

którego mimo obowiązku nie zaliczyłem/-am, uzyskując tym samym 

niezadawalający wynik w nauce,  

c) zajęcia nieobjęte programem studiów w tym harmonogramem realizacji 

programu studiów, oraz zajęcia uzupełniające efekty uczenia się na 

określonym kierunku; 

5) wnoszenia innych opłat przewidzianych przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności za: wydanie elektronicznej legitymacji 

studenckiej oraz jej duplikatu, duplikatów dyplomu ukończenia studiów  

i suplementu do dyplomu, odpisu dyplomu lub suplementu w języku obcym 

innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 574, 

 z późn. zm.). 

4. Oświadczenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla Studenta/Studentki i Politechniki Częstochowskiej. 

5. Oświadczenie jest ważne przez okres trwania studiów. 

 

Potwierdzam zapoznanie się i akceptuję obowiązujące w Politechnice 

Częstochowskiej akty prawne określające zasady pobierania i wysokość opłat za 

studia oraz zobowiązuję się do ich stosowania.  

Potwierdzam odbiór egzemplarza oświadczenia. 

 

 

           

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

              miejscowość, data                                    czytelny podpis studenta/studentki

  


