
ZARZĄDZENIE Nr 22/2012 
Rektora Akademii Górniczo - Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie  
z dnia 09 lipca 2012 r. 

 
w sprawie wzorów umów za usługi edukacyjne świadczone  

przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie  
 
 

 
 
Działając na podstawie art. 66 ust. 2, art. 160 ust. 3 w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. 
zm.) i art. 20 ust. 3 Statutu AGH z dnia 28 września 2011 r. zarządzam, co następuje:  
 

§ 1 
 

Wprowadzam do stosowania przez podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni wzory 
umów o warunkach odpłatności za studia oraz za świadczone w Uczelni usługi 
edukacyjne. 
 

§ 2 
 

1. Wzór umowy o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z kształceniem na studiach niestacjonarnych określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Wzór umowy o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na 
studiach stacjonarnych określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

3. Wzór umowy o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z prowadzeniem studiów w języku obcym określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 

4. Wzór umowy o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających określa 
odrębne zarządzenie Rektora. 

 
§ 3 

 
Wzory umów, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do umów zawieranych ze 
studentami po wejściu w życie niniejszego zarządzenia.  
 

§ 4 
 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
2. Traci moc Zarządzenie Nr 29/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 r. w sprawie wzorów 
umów za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. 
Stanisława Staszica w Krakowie, z tym że umowy o świadczenie usług edukacyjnych 
oraz o warunkach odpłatności za studia zawarte ze studentami przed dniem wejścia 
w życie niniejszego zarządzenia zachowują swoją ważność. 
 
 
 

 
     

 R E K T O R 
 
 

            prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 
 


