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R-B-SOP.021.1.77.2022 

ZARZĄDZENIE NR 77/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 17 maja 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia studenta o zapoznaniu się  

i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadza się wzory oświadczeń studenta o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności  

za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.  

2. Złożenie podpisanego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje studentów, którzy rozpoczną 

studia, również po wznowieniu studiów, w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu od roku 

akademickiego 2022/2023, za wyjątkiem studentów studiów Executive Master of Business 

Administration. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust 1. stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia: 

Załącznik nr 1: Oświadczenie studenta będącego obywatelem polskim o zapoznaniu się i akceptacji 

warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu;  

Załącznik nr 2: Oświadczenie studenta będącego cudzoziemcem o zapoznaniu się i akceptacji 

warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

Załącznik nr 3: Oświadczenie studenta będącego obywatelem polskim o zapoznaniu się i akceptacji 

warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu po wznowieniu 

studiów; 

Załącznik nr 4: Oświadczenie studenta będącego cudzoziemcem o zapoznaniu się i akceptacji 

warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu po wznowieniu 

studiów.  

 

§ 2 

Tracą moc: 

1)  Zarządzenie nr 75/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 

2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia studenta o zapoznaniu się i akceptacji 

warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

2) Zarządzenie nr 95/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2021 

r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia studenta o zapoznaniu się i akceptacji warunków 

odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 
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§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                    Rektor 

 

 

                                                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


