
Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów prowizji z wpłaconej przeze mnie kwoty. Oświadczam, że nie będę wnosić żadnych 

roszczeń w stosunku do Uniwersytetu Opolskiego z tytułu zwrotu ww. opłaty./ I hereby grant my consent to cover bank 

charges from the amount paid. Hereby I declare that I shall not make any claims to the University of Opole regarding the 

refund of the above-mentioned fee. 

…............................... 

(date/data) 

 

……………………………………..                                      

(surname and name/imię i nazwisko )                       

 

……………………………………. 

(address/adres) 

 

……………………………………. 

(e-mail) 

 

……………………………………. 

(study programme, full-time/part-time, study cycle/kierunek i stopień studiów) 

 

 

 

Kwestura 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

 
Application for the refund of registration fee/ Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej 

 
 

I ask for a refund of the registration fee because of the (choose one of the reasons below)/ Proszę o 

zwrot opłaty rekrutacyjnej z powodu (należy wybrać jeden z poniższych powodów): 

…………………………………………………………………………….. …………………………. 

The registration fee can be refunded in the case of: 

1. program was not open due to the small number of candidates; 

2. invalid registration because of the payment after the deadline, a lack of registration for a 

programme or specialisation or lack of the document entitling to pursue the program; 

3. overpayment; 

Opłata rekrutacyjna może zostać zwrócona z powodu: 

1. nieotwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów; 

2. nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek, wniesienie opłaty po terminie lub brak 

dokumentu uprawniającego do przystąpienia do rekrutacji (np. niezdana matura); 

3. pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości. 

 

…………………………………… 

                                                                                                         (signature/podpis) 

https://rekrutacja.uni.opole.pl/en-gb/offer/R2022-2023/programme/1-PRK-DKK-S.L.3/


Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów prowizji z wpłaconej przeze mnie kwoty. Oświadczam, że nie będę wnosić żadnych 

roszczeń w stosunku do Uniwersytetu Opolskiego z tytułu zwrotu ww. opłaty./ I hereby grant my consent to cover bank 

charges from the amount paid. Hereby I declare that I shall not make any claims to the University of Opole regarding the 

refund of the above-mentioned fee. 

 

 

 

 

Właściciel rachunku 

bankowego/Beneficiary  

Adres/Beneficiary’s Address 
 

Nazwa banku/Bank name 
 

Adres banku/Bank address 
 

Nr konta/Account number 
 

Waluta/Currency 
 

Kod SWIFT/SWIFT code (BIC code) 
 

 

 

 

…………………………………… 

                                                                                                         (signature/podpis) 

 


