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Data wydania ZAŚWIADCZENIE NR ¹     -   -      

 o rozpoczęciu odbywania studiów ²   

(znakiem X zaznaczyć właściwe pole) 
o kontynuowaniu studiów ³   

 A. CEL DOKUMENTU 

   Wydanie zaświadczenia 

(znakiem X zaznaczyć właściwe pole) 

  Korekta zaświadczenia ⁴ 

 Stwierdza się nieważność 

zaświadczenia nr ¹ 

 wydanego w dniu   -   -      

 B. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZELNI WYDAJĄCEJ ZAŚWIADCZENIE 

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) uczelni  Pieczęć uczelni 
              
2. Nazwa uczelni 
   

3. Adres siedziby uczelni 

   

4. Numer rachunku bankowego uczelni ⁵ 

                             

 
C. DANE IDENTYFIKACYJNE STUDENTA 

 5. Nazwisko   

 6. Imię (imiona)   

 7. Data urodzenia   

 8. Miejsce urodzenia   

 9. PESEL             

 10. Numer dokumentu tożsamości / 

nazwa 

państwa wydającego dokument ⁶ 

  

 D. DANE DOTYCZĄCE STUDIÓW 

  11. Kierunek studiów   

 12. Rok studiów ⁷   

 13. Semestr studiów ⁸   

 14. Forma studiów ⁹   

 15. Język, w którym odbywa się 

kształcenie 

  

 16. Planowany termin zakończenia studiów [miesiąc-rok]   -      
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E. Wysokość opłat za usługi edukacyjne, wynikająca z aktu prawa wewnętrznego uczelni, które student 

wskazany w niniejszym zaświadczeniu, zobowiązany jest wnosić na rachunek bankowy uczelni ¹⁰  Semestr Kwota opłaty w zł  Semestr Kwota opłaty w zł  

 17. I   23. VII   

18. II  24. VIII  

19. III  25. IX  

20. IV  26. X  

21. V  27. XI  

22. VI  28. XII  

Łączna wartość opłat 0,00 zł 

      F. POTWIERDZENIE KONTYNUOWANIA STUDIÓW 11 

29. Niniejszym zaświadcza się, że student został wpisany 

na 

 semestr studiów, który obejmuje okres ¹² 

 
od   -   -      do   -   -      

 

G. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO WYDANIA ZAŚWIADCZENIA 

30. Imię i nazwisko Podpis 

     

31. Stanowisko służbowe 

   

 1) Numer nadany zgodnie z ewidencją zaświadczeń, o której mowa w art. 103a ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, z późn. zm.) dalej zwana „ustawą”. 

2) Należy wypełnić w przypadku studenta odbywającego kształcenie na pierwszym semestrze studiów. 

3) Należy wypełnić w przypadku studenta odbywającego kształcenie w kolejnym semestrze studiów. 

4) Wypełnia się wyłącznie w przypadku stwierdzenia nieważności wcześniej wydanego zaświadczenia lub korekty 

informacji we wcześniej wydanym zaświadczeniu. 

5) Numer rachunku bankowego uczelni, o którym mowa w art. 103b ust. 1 ustawy tj. nr rachunku bankowego, na 

który bank udzielający kredytu na studia medyczne dokonywać będzie wypłaty semestralnych/ej transz/y kredytu 

na studia medyczne. 

6) Wypełnić w przypadku nie posiadania przez studenta numeru PESEL. 

7) Należy wpisać rok studiów od 1 do 6. 

8) Należy wpisać semestr studiów od 1 do 12. 

9) Należy wskazać: studia stacjonarne/niestacjonarne. 

10) Nie należy uwzględniać opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2–5 i ust. 2 ustawy. 

11) Nie należy wypełniać w przypadku studenta odbywającego kształcenie w pierwszym semestrze studiów. 

12) Należy wskazać daty rozpoczęcia i zakończenia semestru studiów, zgodnie z aktem prawa wewnętrznego 

uczelni. 
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