Poz. 245
ZARZĄDZENIE NR 97
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad dochodzenia należności
w Uniwersytecie Warszawskim
Na podstawie § 35 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity:
Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zasad
dochodzenia należności w Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2018 r. poz.
172) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) uchwały nr 507 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (tekst jednolity: Monitor
UW z 2015 r. poz. 218);”;
2) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) załącznik nr 1 do Instrukcji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1
do niniejszego zarządzenia,
b) załącznik nr 2 do Instrukcji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2
do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: M. Pałys

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 97 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad dochodzenia należności w Uniwersytecie Warszawskim

„Załącznik nr 1 do Instrukcji
Warszawa, …………………..…………
Pan/Pani
……………… ……………….………….
zam. ……………………………………..
WEZWANIE DO ZAPŁATY (pierwsze wezwanie)

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Wzywam Pana/Panią do natychmiastowego uregulowania należnej kwoty, zgodnie z poniższym
zestawieniem, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania.

L.p.

Tytuł należności

Kwota

Data
płatności

Odsetki ustawowe na
dzień wystawienia
wezwania

Do zapłaty na dzień
wystawienia wezwania

1.
RAZEM
Słownie do zapłaty:
Wymienioną kwotę wraz z ustawowymi odsetkami na dzień dokonania spłaty proszę
przekazać na rachunek bankowy
nazwa banku i numer rachunku
w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania, pod rygorem wpisania do KRD BIG oraz
wszczęcia postępowania sądowego.
Informuję, że istnieje możliwość polubownego załatwienia sprawy. Niedokonanie wpłaty bądź brak zgłoszenia wniosku o
polubowne załatwienie sprawy w podanym terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
W wypadku, gdy należność została uregulowana przed otrzymaniem wezwania, proszę o niezwłoczne przesłanie dowodu wpłaty
(faks …………………… lub e-mail ………………)
Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach,
zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470, z późn. zm.),
będą przekazywane do:

Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
www.krd.pl
Informacja o zadłużeniu będzie upubliczniona do dnia zapłaty lub do 6 lat od dnia
wymagalności zobowiązania lub stwierdzenia roszczenia.
Dłużnik może zgłosić do wierzyciela, przed przekazaniem przez niego informacji
gospodarczej, sprzeciw wobec zamiaru przekazania danych do biura. Po przekazaniu przez
wierzyciela informacji gospodarczej, sprzeciw może być złożony bezpośrednio do właściwego
biura informacji gospodarczej.
Umieszczenie informacji o zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego
funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 6 lat.
Dłużnicy notowani w KRD napotykają na znaczne utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne,
leasing), telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy
dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny) itp.
Banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm mogą w takim
przypadku odmówić współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach.

……………………………….
(podpis i pieczęć wierzyciela)”

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 97 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad dochodzenia należności w Uniwersytecie Warszawskim

„Załącznik nr 2 do Instrukcji
Warszawa, …………………..…………

Nazwa i adres organu

Pan/Pani
………….………………………………..
zam. ……………………………………..
OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY
Wzywam Pana/Panią do natychmiastowego uregulowania należnej kwoty, zgodnie z poniższym
zestawieniem, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania.

L.p.

Tytuł należności

Kwota

Data
płatności

Odsetki ustawowe na
dzień wystawienia
wezwania

Do zapłaty na dzień
wystawienia wezwania

1.
RAZEM
Słownie do zapłaty:
Wymienioną kwotę wraz z ustawowymi odsetkami na dzień dokonania spłaty proszę przekazać
na rachunek bankowy
nazwa banku i numer rachunku
w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania, pod rygorem wpisania do KRD BIG oraz
wszczęcia postępowania sądowego.
W wypadku, gdy należność została uregulowana przed otrzymaniem wezwania, proszę o niezwłoczne przesłanie dowodu wpłaty
(faks ………………….. lub e-mail …………………….).

Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach,
zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470, z późn. zm.),
będą przekazywane do:

Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej SA
ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław
www.krd.pl
Informacja o zadłużeniu będzie upubliczniona do dnia zapłaty lub do 6 lat od dnia
wymagalności zobowiązania lub stwierdzenia roszczenia.
Dłużnik może zgłosić do wierzyciela, przed przekazaniem przez niego informacji
gospodarczej, sprzeciw wobec zamiaru przekazania danych do biura. Po
przekazaniu przez wierzyciela informacji gospodarczej, sprzeciw może być
złożony bezpośrednio do właściwego biura informacji gospodarczej.
Umieszczenie informacji o zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego
funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 6 lat.
Dłużnicy notowani w KRD napotykają na znaczne utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne,
leasing), telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy
dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny) itp.
Banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm mogą w takim
przypadku odmówić współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach.

……………………………………
(podpis i pieczęć wierzyciela)”

