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Zarządzenie Nr 19/2022 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

z dnia 1 marca 2022 r.  

 

w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia I stopnia, 

II stopnia i jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych 

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na rok akademicki 

2022/2023 

 

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) w związku z § 38 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów (t.j. Dz.U. 2021 r.  poz. 661, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi pobiera opłatę za 

przeprowadzenie rekrutacji. 

 

2. Opłata (zwana dalej opłatą rekrutacyjną) za postępowanie związane z przyjęciem 

kandydata obywatela Polski oraz kandydata cudzoziemca na studia I stopnia, II stopnia, 

jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 

Strzemińskiego w Łodzi (zwana dalej ASP w Łodzi) w ramach rekrutacji na rok 

akademicki 2022/2023 wynosi 150,00 zł. 

 

3. Osoba, ubiegająca się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów na danym 

poziomie (studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie) wnosi opłatę 

rekrutacyjną w wysokości wymienionej w ust. 2 na każdy wybrany kierunek studiów. 
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§ 2 

 

1. Osoba, ubiegająca się o przyjęcie na studia w ASP w Łodzi, wnosi opłatę rekrutacyjną 

na indywidualny numer rachunku bankowego, przydzielony na potrzeby rekrutacji 

w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.  

 

2. Rachunek bankowy wymieniony w ust. 1 obsługuje Bank Gospodarstwa Krajowego.  

Osoby, które będą dokonywały opłaty rekrutacyjnej z innego rachunku niż w walucie 

PLN (zł), zobowiązane są przed numerem rachunku bankowego wpisać litery: PL oraz 

kod SWIFT GOSKPLPW. 

 

3. Opłatę rekrutacyjną na wybrany kierunek studiów na danym poziomie 

(studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie) należy wnieść 

najpóźniej do dnia zakończenia elektronicznej rekrutacji na wybrany kierunek studiów 

wyznaczony w zarządzeniu Rektora. 

 

4. W przypadku braku wniesienia opłaty rekrutacyjnej w terminie, o którym mowa 

w ust. 3, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia w ASP w Łodzi nie otrzyma statusu 

kandydata i nie zostanie dopuszczona do postępowania egzaminacyjnego. 

 

5. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 

 
 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


