
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 268/2021/2022 
Rektora UAM z dnia 30 września 2022 r. 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia podyplomowe i inne 
formy kształcenia prowadzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Ja niżej podpisany……… (imię i nazwisko, PESEL), Uczestnik …. (nazwa studiów podyplomowych lub 
innej formy kształcenia, wydział) niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z: 
1) zasadami pobierania i zwalniania z opłat za studia podyplomowe i inne formy kształcenia 

określonymi w Regulaminie pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za studia 
podyplomowe i inne formy kształcenia prowadzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (dalej „UAM”), stanowiącym załącznik do zarządzenia nr ……. Rektora UAM z dnia 
…….. (uzupełnić dane) oraz  

2) wysokością opłat określoną w zarządzeniu nr …………… Rektora UAM z dnia ………… w sprawie 
opłat za studia podyplomowe i inne formy kształcenia prowadzone w semestrze zimowym roku 
akademickiego ……………... (wpisać zarządzenie na semestr zimowy roku akademickiego, w którym 
nastąpiło rozpoczęcie studiów podyplomowych/innych form kształcenia) oraz będę zapoznawał się 
z wysokością opłat określoną w zarządzeniach Rektora UAM wprowadzanych przed rozpoczęciem 
każdego kolejnego semestru odbywanych przeze mnie studiów podyplomowych/innych form 
kształcenia. 

 
Jednocześnie zobowiązuję się do: 
1) terminowego wnoszenia opłat za studia podyplomowe/inne formy kształcenia na indywidualny 

nr rachunku bankowego wskazany na indywidualnym koncie w systemie USOS dostępnym pod 
adresem https://usosweb.amu.edu.pl, w wysokości i terminach zgodnie z wykazem tam zawartym 
(aby przejść do płatności należy w górnym menu wybrać opcję Dla wszystkich, a następnie z lewego 
menu opcję Płatności FK). Oświadczam, że posiadam dostęp do systemu USOS i zobowiązuje się 
do regularnego sprawdzania stanu swoich zobowiązań na indywidualnym koncie w systemie USOS; 
zmiana nr rachunku bankowego nie wymaga zmiany oświadczenia, a o zmianie nr rachunku 
bankowego UAM zawiadamia Uczestnika niezwłocznie; 

2) pisemnego powiadamiania UAM o zmianie swoich danych osobowych zawartych w niniejszym 
oświadczeniu, jak również o każdorazowej zmianie swojego adresu zamieszkania i przyjmuję do 
wiadomości, że skutki zaniechania wykonania tych obowiązków będą mnie obciążać. 

 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 
1) za datę dokonania opłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy UAM, UAM nie 

odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałe na skutek okoliczności 
leżących po stronie wpłacającego; 

2) od nieterminowo wnoszonych opłat UAM nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie, a brak wniesienia 
opłat za studia podyplomowe lub inne formy kształcenia stanowi także podstawę do skreślenia z listy 
uczestników studiów podyplomowych/innych form kształcenia; 

3) w przypadku niewniesienia wymaganych opłat, UAM wszczyna postępowanie windykacyjne, 
a w przypadku jego bezskuteczności kieruje sprawę na drogę postepowania sądowego; 

4) mam prawo wnioskować o zwolnienie w całości lub w części z opłat oraz mam prawo ubiegać się 
o zwrot wniesionych opłat na zasadach określonych w Regulaminie pobierania oraz warunków i trybu 
zwalniania z opłat za studia podyplomowe i inne formy kształcenia prowadzone na UAM. 

 
Oświadczenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i UAM. 
 
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się i akceptuję obowiązujące w UAM akty prawne określające 
zasady pobierania i wysokość opłat za studia podyplomowe i inne formy kształcenia prowadzone na 
UAM oraz zobowiązuję się do ich stosowania. Potwierdzam odbiór egzemplarza oświadczenia. 
 
 

……….…………………… 
(czytelny podpis) 

https://usosweb.amu.edu.pl/

