01.10.2020

…………………., dnia ………………………

Oświadczenie Studenta
w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz inne opłaty
pobierane przez Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy

Ja, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko)
zamieszkały/a ……………………………………………..…………………..………………………………..………………………………
(pełny adres)
posiadający/a numer PESEL …………..……………………..
oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o fakcie, że:
− Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy pobiera
opłaty za świadczone usługi edukacyjne oraz inne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), a także, iż wysokość oraz
zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz inne pobierane opłaty, w tym warunki zwalniania
z tych opłat określają odrębne przepisy, w szczególności zarządzenie nr Z.121.2019.2020 Rektora
Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 27 marca 2020
r. w sprawie wprowadzenia „Zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz inne pobierane
opłaty, w tym terminy ich wymagalności oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie
Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy”,
− informacja o wysokości opłat na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego
2020/2021. dostępna jest na stronie internetowej Uniwersytetu w Biuletynie Informacji Publicznej
(BIP), w zakładce Opłaty studenckie, pod adresem: bip.utp.edu.pl
− informacja o zasadach pobierania opłat, w tym terminy wymagalności oraz tryb i warunki zwalniania
z tych opłat dostępna jest na stronie internetowej Uniwersytetu w Biuletynie Informacji Publicznej
(BIP), w zakładce Opłaty studenckie, pod adresem: bip.utp.edu.pl
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a obowiązku terminowego wnoszenia należnych opłat
w zakreślonych terminach. Ponadto, poinformowano mnie, że w przypadku braku uiszczenia
wymaganych opłat w przewidzianych terminach, Uniwersytet będzie upoważniony do wystąpienia na
drogę sądową z roszczeniem o zapłatę z tytułu nieuiszczonych przeze mnie opłat, co narazi mnie na
dodatkowe koszty w postaci odsetek ustawowych za opóźnienie oraz kosztów sądowych.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe. W razie zmiany adresu, zobowiązuję się do
niezwłocznego wskazania nowego adresu. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku
korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uznana za doręczoną.
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………….……………….
czytelny podpis

