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KOMUNIKAT 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 grudnia 2011 r. 

 
w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za 
powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na 

stacjonarnych studiach wyŜszych/doktoranckich obowiązujących  
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 

Wprowadza się do stosowania wzór umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie 
zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na stacjonarnych studiach 
wyŜszych/doktoranckich obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 
Wzór wyŜej wymienionej umowy stanowi Załącznik do niniejszego komunikatu. 
 

 
 
 

R E K T O R  
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Załącznik 
do komunikatu 
z dnia 16 grudnia 2011 r.                                        

 
UMOWA Nr ………………. 

o  warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających 
wyników w nauce  na stacjonarnych studiach wyŜszych/doktoranckich 

obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
zawarta w dniu ………………………. we Wrocławiu, pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej 
„Uczelnią”, reprezentowanym przez ……………………………………………………………………. 
upowaŜnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego 
przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 
zwanym dalej „Uczelnią” 
a 
Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………. 
na stałe zamieszkałą/ym:…………….……………………………………………………………………………...... 
podającą/m adres do korespondencji:………………………………………………………………………….. 
legitymującą/ym  się dowodem osobistym: seria……………nr ……………………… 
lub innym dowodem  toŜsamości:……………………………………………………………….. 
PESEL: ………………………… 
przyjętym w poczet studentów studiów………………………………………………………. 
na Wydział………………………………………………………… 
od roku akademickiego………………………………….. 
Numer albumu……….………. 
zwaną/ym dalej „Studentem”/”Doktorantem”.  
 
                                                        § 1 
                                            Przedmiot umowy 
 
1. Przedmiotem umowy są warunki odpłatności za usługę edukacyjną związaną  

z powtarzaniem zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na 
stacjonarnych studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych 
magisterskich/studiach doktoranckich na kierunku………..…. specjalność 
………….. oraz wzajemne prawa i obowiązki stron. 

2. Wykaz przedmiotów powtarzanych wraz z określeniem odpłatności określa Załącznik 
Nr 1 do niniejszej umowy. 

 
                                                           § 2  
                                            Zobowiązania stron 
 
1. Uczelnia zobowiązuje się wobec Studenta/Doktoranta do stworzenia warunków 

umoŜliwiających powtarzanie niezaliczonych przedmiotów, zgodnie z Regulaminem 
studiów w UWr/Regulaminem studiów doktoranckich w UWr, zwanych dalej 
Regulaminem. 

2. W ramach świadczenia usługi edukacyjnej umoŜliwiającej powtarzanie niezliczonych 
przedmiotów Uczelnia zapewnia Studentowi/Doktorantowi: 
a/ prowadzenie zajęć dydaktycznych przez wyspecjalizowaną kadrę naukową, 
b/ prowadzenie zajęć programowych w pracowniach specjalistycznych i laboratoriach 

językowych wyposaŜonych w odpowiedni sprzęt, 
c/ realizowanie kształcenia zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących 

przepisach prawnych, 
d/ wydanie po zakończeniu toku studiów dyplomu zgodnego z ukończonym 

kierunkiem studiów, 
e/ udostępnianie na stronie internetowej Uczelni i Wydziału, w terminie 

przewidzianym w Regulaminie studiów, informacji na temat planu i programu 
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kształcenia oraz na temat wysokości i terminu wnoszenia opłat za kształcenie na 
studiach stacjonarnych, 

f/ korzystanie z bibliotek z czytelnią. 
3. Student/Doktorant zobowiązuje się podczas powtarzania zajęć do postępowania 

zgodnie z treścią ślubowania oraz do: 
a/ przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego Ustawa, Statut        

UWr, Regulamin studiów, a takŜe do przestrzegania wewnętrznych aktów 
normatywnych Uczelni obowiązujących w trakcie studiowania,  

b/ pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie  jego danych osobowych zawartych  
w niniejszej umowie, w tym adresu do korespondencji. Skutki  zaniechania tego 
obowiązku obciąŜać będą Studenta/Doktoranta, 

c/ wnoszenia opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających 
wyników w nauce.  

4. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników  
w  nauce określa Rektor UWr zarządzeniem. Ich wysokość nie moŜe przekraczać 
kosztów ponoszonych w Uczelni w zakresie niezbędnym do uruchomienia  
i prowadzenia tych studiów (art. 99 ust. 2 Ustawy) i jest jednakowa za kaŜde kolejne 
powtarzanie zajęć. 

5. Opłata za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce 
obowiązywać będzie w kolejnych latach akademickich, o ile nie zostanie ustalona,  
w trybie określonym w ust. 4, nowa jej wysokość. W przypadku zmiany wysokości 
opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce  
w kolejnym roku akademickim, Student/Doktorant zostanie powiadomiony o nowej 
wysokości opłaty za powtarzanie w sposób przyjęty w Uczelni (np. poprzez publikację 
w BIP-ie ).  

6. Wpis Studenta/Doktoranta na kolejny semestr uzaleŜniony jest od wniesienia opłaty 
za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce. 

 
                                                       § 3 
                           Czas trwania umowy. Rozwiązanie umowy. 
 
1. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres trwania studiów, określony w planie  

i programie kształcenia, na kierunku/specjalności studiów, o których mowa w § 1 
Umowy, tj. na okres…………….semestrów. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem złoŜenia przez Studenta/Doktoranta pisemnej 
rezygnacji z kontynuowania studiów lub teŜ z dniem prawomocnego skreślenia z listy 
Studentów/Doktorantów – na podstawie i w trybie określonym w Regulaminie studiów 
w Uniwersytecie Wrocławskim. 

3. Uczelnia moŜe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w razie nieuiszczenia przez 
Studenta/Doktoranta opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających 
wyników w nauce w terminach, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 
zachowując roszczenie o opłatę za czas świadczenia usługi edukacyjnej. 

4. Student/Doktorant moŜe domagać się zwrotu wniesionych opłat w całości  
w przypadku wypowiedzenia umowy przed rozpoczęciem nauczania na danym 
semestrze. 

5. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przed końcem semestru, Uczelnia – na 
wniosek Studenta/Doktoranta - zwraca zainteresowanemu część poniesionej opłaty 
proporcjonalnie do odbytego okresu nauki w danym semestrze. Wysokość opłaty 
określa dziekan na podstawie decyzji, która nie jest decyzją administracyjną  
w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Termin zwrotu 
naleŜnej Studentowi/Doktorantowi kwoty wynosi 21 dni, licząc od dnia złoŜenia 
kompletnego wniosku o zwrot nadpłaconej opłaty. Zwrotu opłaty dokonuje się na 
konto wskazane przez Studenta/Doktoranta, pomniejszając ją o opłatę z tytułu 
kosztów manipulacyjnych. 

6. Jeśli na dzień rozwiązania niniejszej umowy Student/Doktorant zalega z opłatą – jest 
on zobowiązany wnieść tą opłatę w wysokości przypadającej do dnia rozwiązania 
umowy. Wysokość opłaty ustala dziekan w drodze decyzji, która nie jest decyzją 
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administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.  
W przypadku braku zaległej opłaty w terminie 21 dni licząc od dnia rozwiązania 
umowy, Uczelnia dochodzi naleŜności z tytułu zaległej opłaty za świadczoną usługę 
edukacyjną w postępowaniu cywilnym, po uprzednim wezwaniu do zapłaty.  

7. W przypadku, gdy dni płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele 
święta), termin płatności przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu 
płatności. 

 
                                                        § 4 
                                Szczegółowe zasady pobierania opłat 
 
1. Opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wnosi się 

przed rozpoczęciem kolejnego semestru, nie później niŜ do …………………………. 
2. Student/Doktorant wnosząc opłatę na wskazane przez dziekanat konto podaje 

semestr i rok akademicki, za który wnosi opłatę oraz nazwę wydziału i kierunek 
studiów. 

3. Za datę uiszczenia opłaty uwaŜa się datę jej wpływu na konto Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

4. Od nieterminowo wnoszonych opłat Uczelnia nalicza odsetki ustawowe za kaŜdy dzień 
zwłoki.  

5. Student/Doktorant na wezwanie Uczelni, jest zobowiązany do okazania dowodu 
wniesienia opłaty. 

6. W przypadku nieuiszczenia w obowiązującym terminie opłaty, Student/Doktorant 
moŜe być skreślony z listy Studentów/Doktorantów. 

                                                         
                                                       § 5 
                                         Inne postanowienia 
 
1. Szczegółowe zasady pobierana opłat za studia, warunki i tryb zwalniania z opłat  

(w całości lub w części) określa Senat Uczelni w drodze uchwał, uwzględniając  
w szczególności sytuację materialną Studenta/Doktoranta. Uchwałę Senatu ogłasza 
się na tablicy ogłoszeń Uniwersytetu Wrocławskiego i na stronie internetowej Uczelni 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym, Kodeksu cywilnego 
oraz odpowiednie uchwały Senatu Uczelni i zarządzenie Rektora UWr, o których mowa 
w § 2 ust. 4. i § 5 ust. 1.  

3. KaŜda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
4. Wszelkie spory wynikające z umowy, strony będą starały się rozwiązać polubownie,  

a jeśli będzie to nieodzowne – poddają je rozstrzygnięciu przez sąd, według 
właściwości ze względu na miejsce wykonywania umowy.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej 
ze stron. 

6. Student/Doktorant wyraŜa zgodę na związane z realizacją tej umowy przetwarzanie 
swoich danych osobowych przez Uczelnię, stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  
z późniejszymi zmianami). 

 
 
                      UCZELNIA                          STUDENT/DOKTORANT 
 
 
         ………………………………………………         ………………………………………………..       


