
Zarządzenie Nr 116/2003 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  23 grudnia 2003 r. 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 38/2003 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2003 r. 

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne 
 

 Na podstawie  art. 49 ust. 2 i art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o 
szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 65 , poz. 385 z późniejszymi zmianami ) oraz § 9 ust. 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finan-
sowej uczelni ( Dz. U. Nr 84, poz. 380 z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały Nr 134/2003 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2003 r. zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. W zarządzeniu Nr 38/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 
2003 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne wprowadza się następujące zmiany: 
 
  1/  w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
 
 „1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta zaopiniowany przez uczel- 
      niany organ samorządu studenckiego i Dziekana, Rektor może zwolnić studenta 
      z uiszczenia opłaty wynikającej z § 1 pkt 1 i 2, w części lub w całości.  

     Wzór  wniosku  o udzielenie  zniżki w opłatach za zajęcia dydaktyczne stanowi 
     Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.  

 
   2. Student  może ubiegać  się o rozłożenie na raty opłat, o których mowa w § 1 pkt 
       1 i 2. Decyzja w tym przedmiocie należy odpowiednio do Dziekana, Kierownika 
       Studium Praktycznej  Nauki Języków  Obcych  czy Dyrektora Centrum Edukacji  
       Nauczycielskiej. Termin  spłaty ostatniej raty nie może przypadać później niż na 

      koniec zajęć w semestrze ( zimowym lub letnim ) lub roku.”  
 

 2/ § 8 skreśla się, 
  
 3/ wprowadza  się  Załącznik  Nr 5 w  brzmieniu  Załącznika  do  niniejszego  
      zarządzenia. 
 

 § 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania.  
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

         
 
 
  

 
 

 



       Załącznik  
       do zarządzenia Rektora Nr 116/2003 
       z dnia 23 grudnia 2003 r. 
 
 
Wniosek o udzielenie zniżki w roku akademickim....................... 
w semestrze................... 
na kierunku............................................ tryb zaoczny/ wieczorowy * 
 
Imię i nazwisko studenta .............................................................. 
 
Dotychczasowy przebieg studiów i przyznanie ulgi w opłatach: 
 

OPŁATY   

Dotychczasowe ulgi 
Średnia ocen za 
ostatni zaliczony 

semestr/ rok 
studiów * 

 
Powtarzany 
semestr lub 

rok 

 
Urlopy dziekańskie 
(zdrowotne, inne) 

 
Wniesione 

 
Zwolnienia 
całkowite 

 
Zwolnienia 
częściowe 

 
rok .................. 
 

 
sem. ..................... 

 
sem. ..................... 

 
rok..................... 

 
sem. ..................... 

 
sem. ..................... 
 

 
rok........................ 

 
sem. ..................... 

 
sem. ..................... 

 
rok...................... 
 

 
sem. .................... 

 
sem. ..................... 

   

 
rok..................... 

 
sem. ..................... 

 
sem. ..................... 
 

 
.................................... 
   Podpis pracownika dziekanatu 

WYMAGANE DOKUMENTY:  
 
1. Stanowisko Dziekana Wydziału ........................................................................................................... 

............................................................................................................. 

2. Opinia uczelnianego organu samorządu studenckiego (zgodnie z § 11 rozporządzenia Ra-
dy Ministrów z dnia 27.08.1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni Dz.. U. 
Nr 84, poz. 380 z późniejszymi  zmianami ) 

 
.................................................................................................................................................

......................................................................... 

* niepotrzebne skreślić 


