
Załącznik do Zarządzenia nr 29/2021 

Rektora Akademii 

z 29 kwietnia 2021 r. 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia 

w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………..…. 

Kierunek …………………………………………………………………………………………..……... 

Stopień ……………………………………………………………………………………………….….. 

Forma ………………………………………………………………………………………………….… 

Nr albumu …………………………………………………………………………………………..…… 

 

1. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat w wysokości oraz na zasadach zgodnych z aktualnie 

obowiązującym Zarządzeniem nr 29/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za usługi 

edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 i inne czynności związane ze studiami pierwszego, 

drugiego stopnia oraz jednolitymi studiami magisterskimi w Akademii, jak również w sposób 

zgodny z obowiązującą Uchwałą nr 124/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad pobierania 

i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia 

oraz jednolitych studiach magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 

Piaseckiego w Poznaniu, zmienioną Uchwałą nr 149/2019 Senatu Akademii z dnia 24 września 

2019 r., których treść jest dostępna na stronie internetowej www.awf.poznan.pl. 

 

2. Student zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na nią/niego 

ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.), 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 661), Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów, a także 

do przestrzegania aktów wewnętrznych Uczelni, których treść jest dostępna na stronie 

internetowej www.awf.poznan.pl. 

 

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się i akceptuję obowiązujące w Akademii akty prawne 

określające zasady pobierania i wysokości opłat za studia oraz zobowiązuję się do ich stosowania. 

Potwierdzam odbiór egzemplarza oświadczenia. 

 

Oświadczam, że Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu spełniła wobec mnie w formie 

tradycyjnej (papierowej) obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 

 

………………………………….. 

               data i czytelny podpis 

http://www.awf.poznan.pl/
http://www.awf.poznan.pl/

