
 
 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 
W KRAKOWIE 

 
Dziekan 

Wydziału Prawa i Administracji 
 
Informuję, iż zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 

kwietnia 2010 r. oraz uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2010 r. 

opłata za kurs dokształcający: Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze wynosi 3800 zł. 
 
 
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365) 

w zw. § 36 ust. 3 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego (uchwała Senatu UJ z 7.06.2006 r. 

ze zm.) w zw. z § 5 ust. 3 uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 40/VI/2009 z dnia 

24.06.2009 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w 

Uniwersytecie Jagiellońskim ustalam następujący sposób i terminy wnoszenia opłat za 

uczestnictwo w kursie dokształcającym: Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze: 
 
 
1. Opłata za kurs dokształcający: Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze wnoszona jest 

przez na indywidualny rachunek bankowy wskazany w wiadomości elektronicznej (e-mail) 

wysyłanej w przeciągu 21 dni od dni rejestracji na kurs.  

2. Uniwersytet Jagielloński nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, 

powstałe  na  skutek  okoliczności  leżących  po  stronie  wpłacającego,  w  szczególności  w 

wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych 

powodów. 

3. Za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Uczelni. 
 

4. Opłata wnoszona jest jednorazowo, w terminie 7 dniu od otrzymania wiadomości 

elektronicznej z numerem rachunku bankowego; z zastrzeżeniem ustępu 5. 

5. Możliwe jest rozłożenie opłaty na dwie raty. Pierwsza w wysokości 1900 zł płatna jest w 

ciągu  7  dniu  od  otrzymania  wiadomości  elektronicznej  z indywidualnym numerem 

rachunku bankowego. O chęci skorzystania z rozłożenia opłaty na raty należy powiadomić 

drogą elektroniczną organizatorów kursu w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości 

potwierdzającej rejestrację, na adres: kurs-na-aplikacje@uj.edu.pl 

Druga rata w wysokości 1900 zł płatna jest w terminie 7 dni od otrzymania drogą 

elektroniczną wezwania do jej zapłaty. Wezwanie takie zostanie wysłane w momencie 
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zgłoszenia się na grupę 20 osób. Najpóźniej wezwanie takie zostanie wysłane w  13.02.2022 r. 
 
 
 
6. Dokonanie wpłaty pierwszej raty w wysokości 1900 zł oznacza rezerwację miejsca na 

kursie. W przypadku braku wpłaty drugiej raty, pomimo wezwania do zapłaty rezerwacja 

ulega anulowaniu, zaś rata ulega zwrotowi. Pierwszeństwo miejsca na kursie przysługuje 

osobom, które uiściły opłatę w całości. 

7. W przypadku rezygnacji uczestnika kursu w trakcie jego trwania opłata ulega zwrotowi 
 

w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć objętych planem kursu i ponoszonych przez 

Uczelnię kosztów, licząc od dnia, w którym uczestnik kursu złożył rezygnację ze z kursu.  

Rezygnacja  winna  być  złożona  pisemnie  na  ręce  opiekuna  kursu.  Decyzję  w  tej sprawie 

podejmuje Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego jako 

organizator kursu. 

8. Ostateczny termin wnoszenia opłat upływa dnia 28 lutego 2022 r. 


