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O Ś W I A D C Z E N I E  S T U D E N T A 

będącego obywatelem polskim 

o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności 

za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

………………… 
(data) 

 

………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

………………………………………………………………………………… 
(pesel) 

………………………………………………………………………………… 
(kierunek studiów, tryb studiów, stopień studiów) 

………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 

W związku z przyjęciem mnie na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, zwanym dalej 

UEW, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022, na wskazany wyżej kierunek studiów 

niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z aktualnie obowiązującym w UEW Uczelnianym Regulaminem Studiów 

wprowadzonym Uchwałą Nr R.0000.24.2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 

dnia 22 kwietnia 2021 r. i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz bieżącego zapoznawania się z 

jego zmianami na stronie bip.ue.wroc.pl, w szczególności zobowiązuję się do uczestnictwa w zajęciach 

przewidzianych dla kierunku, na który zostałem przyjęty. 

2. Zapoznałem się z wysokością opłat, zasadami pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne, 

obowiązującymi studentów rozpoczynających kształcenie w UEW od roku akademickiego 2021/2022 

określonymi w: 

1) Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661) , 

2) Zarządzeniu nr 49/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 

kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich 

studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z wyłączeniem studiów 

Executive Master of Business Administration (EMBA), zwanym dalej: zarządzenie, 

i przyjmuję wynikające z ww. aktów obowiązki właściwe podejmowanym przeze mnie studiom, 

w szczególności zobowiązując się do: 

a) terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach, 

na wskazanym wyżej kierunku, na który zostałem przyjęty, zgodnie z terminami 

określonymi w zarządzeniu, na indywidualne konto rozliczeniowe (IKR) 

b) pisemnego powiadamiania UEW o zmianie moich danych osobowych i adresowych 

podanych w ankiecie osobowej. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) opłaty za usługi edukacyjne określone w zarządzeniu nie mogą ulec zwiększeniu, z 

wyłączeniem wysokości opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów; 

2) opłaty za usługi edukacyjne określone w zarządzeniu muszą być wnoszone na wskazane 

indywidualne konto rozliczeniowe (IKR) w wysokości i terminie wskazanym w zarządzeniu; 



3) za datę dokonania opłaty uważa się datę wpływu należności na indywidualne konto 

rozliczeniowe (IKR). UEW nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty 

powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego; 

4) od nieterminowo wnoszonych opłat UEW nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie, a brak 

wniesienia opłat za studia stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w przedmiocie 

skreślenia z listy studentów; 

5) w przypadku skreślenia z listy studentów na zasadach określonych w Uczelnianym 

Regulaminie Studiów, w tym m.in. w przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów po ich 

rozpoczęciu,  opłaty naliczane będą proporcjonalnie do dnia uprawomocnienia się decyzji o 

skreśleniu z listy studentów; 

6) w przypadku niewniesienia wymaganych opłat, UEW wszczyna postępowanie windykacyjne, 

w którym dochodzi wymaganych należności;  

7) w przypadku rezygnacji ze studiów oświadczenie o rezygnacji musi być złożone w 

dziekanacie w formie pisemnej. 

 

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się i akceptuję obowiązujące w UEW regulacje prawne 

określające zasady pobierania i wysokość opłat za studia oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

………………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis Studenta) 

 
RODO 

1. Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, 
zobowiązuje Studenta/Studentkę do pisemnego jej powiadamiania o zmianie jego danych osobowych zawartych w 
niniejszym oświadczeniu. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Studenta/ Studentkę. 

2. Student/ Studentka przyjmuje do wiadomości, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-

345 Wroclaw, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 71 36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl. 
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są następujące: tel. +48 71 36 80 453, e-mail: iod@ue.wroc.pl. 
3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 
6 ust. 1 pkt „b”, „c”, „e”. 

4) Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do wykonania umowy z 
Administratorem danych, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz jest 
niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych. 

5) Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową, 
wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6) Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora 
danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w 
imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych oraz innym podmiotom 
upoważnionym z mocy prawa. 

7) Studentowi/Studentce przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do jego danych osobowych, 
żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

8) Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679. 

9) Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu. 

………………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis Studenta) 


