
 
 

KOMUNIKAT 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 lutego 2013 r. 
 

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach wnoszenia opłaty za 
studia stacjonarne na drugim kierunku studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
 

 Wprowadza się do stosowania, od semestru letniego 2012/2013,  wzór umowy  
o warunkach wnoszenia opłaty za studia stacjonarne na drugim kierunku studiów, 
stanowiący Załącznik do niniejszego komunikatu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
   R E K T O R  

 



UMOWA Nr ………….. 
o warunkach wnoszenia opłaty za studia stacjonarne  

na drugim kierunku studiów 
 

zawarta w dniu ……………….., we Wrocławiu, pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej 
„Uczelnią”, reprezentowanym przez …………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uczelni, 
a  
Panią / Panem/ …………………………………………………………………………………………..………………………… 

(imię i nazwisko) 
zamieszkałą/łym/ ………………………………………………………………………………………………………………….. 
podającą/ym adres do korespondencji: .………………………………………………………………………………. 
legitymującą /ym/ się dowodem osobistym: seria ………….…. nr ……………..………. 
PESEL …………………..…………… Studentem Wydziału …………………………….………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa wydziału ) 
numer albumu …………………… 
zwanym dalej „Studentem” o następującej treści:  

 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków wnoszenia opłaty za 

świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne związane z kształceniem na drugim 
kierunku studiów stacjonarnych -   …………………………………………………………………………………   

                                                                                     (nazwa kierunku studiów) 
zwanej dalej opłatą oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 

2. Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia, warunki i tryb zwalniania z opłat  
(w całości lub w części) określa Senat Uczelni w drodze uchwał, które zamieszczane 
są na stronie internetowej Uczelni www.bip.uni.wroc.pl. 

 
§ 2 

1. Uczelnia oświadcza, iŜ posiada wystarczające warunki prawne, kadrowe i lokalowe do 
kształcenia na kierunku studiów, o którym mowa w § 1 ust. 1 i zobowiązuje się 
utrzymać je do końca planowanego okresu studiów. 

2. Uczelnia oświadcza, Ŝe Student będzie studiował według programów kształcenia 
opracowanych i przyjętych do dnia 30 września 2012 r.  

3. Uczelnia oświadcza, Ŝe warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyŜszym i aktami wykonawczymi do niej, a szczegółowe 
warunki studiowania na poszczególne lata zawierają: wykaz przedmiotów wraz z 
liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, punktów ECTS oraz wykaz 
osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi i są 
podawane do wiadomości Studenta przed rozpoczęciem kaŜdego semestru. 

4. Podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego 
………………………..……, a Uczelnia jest uprawniona do jego nadawania. 

5. Student oświadcza, Ŝe znany jest mu Regulamin studiów w Uniwersytecie 
Wrocławskim oraz Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, uchwały 
Senatu i zarządzenia Rektora dotyczące opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz 
plan studiów i program kształcenia na kierunku studiów. 

 
§ 3 

1. Wysokość opłaty za studia: w roku akademickim ………………………………….wynosi za: 
rok/semestr *    ………………………….. zł 
(słownie:…………………………………………………………………………………….). 



2. Wysokość opłaty na kaŜdy kolejny rok/semestr akademicki określa Rektor odrębnym 
zarządzeniem, podawanym do wiadomości Studentów na stronie internetowej Uczelni 
www.bip.uni.wroc.pl. Wysokość opłaty w kolejnych latach będzie ustalana zgodnie z 
przepisami Ustawy czyli z uwzględnieniem zasady, Ŝe wysokość opłaty nie moŜe 
przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i 
prowadzenia tych studiów oraz zajęć na studiach, kosztów amortyzacji i remontów, a 
takŜe koszów przygotowania i wdraŜania strategii rozwoju Uczelni, w szczególności 
rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej. 
 

§ 4 
1. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat na zasadach określonych w Ustawie i 

uchwałach Senatu Uczelni, o których mowa w § 1 ust. 2, w szczególności Student 
uiszcza opłatę za studia stacjonarne na drugim kierunku, jeŜeli po roku kształcenia na 
drugim kierunku studiów stacjonarnych nie otrzymał stypendium Rektora dla 
najlepszych studentów w oparciu o kryteria określone w Regulaminie ustalania 
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego.  

2. Student uiszcza opłatę za studia semestralnie: 
a) do dnia 25 listopada, kolejnego roku studiów, gdy studia rozpoczynają się 

od semestru zimowego, 
b) do dnia 20 kwietnia, kolejnego roku studiów, gdy studia rozpoczynają się 

od semestru letniego. 
3. Student wnosząc opłatę za studia na wskazane przez dziekanat konto podaje semestr 

i rok akademicki, za który wnosi opłatę oraz nazwę wydziału i kierunku studiów. 
4. 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. 

5. Za datę wniesienia opłaty uwaŜa się datę jej wpływu na rachunek bankowy Uczelni. 
6. W przypadku nieuiszczenia opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe 

odsetki za zwłokę. 
7. W przypadku nieuiszczenia w obowiązującym terminie opłaty, Student moŜe być 

skreślony z listy studentów. 
 

§ 5 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów, określony w planie studiów, tj. 
na okres …………………… semestrów. 
 

§ 6 
1. Rozwiązanie umowy następuje:  

  1/ z dniem upływu okresu, o którym mowa w § 5; 
       2/ z dniem wydania ostatecznej decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów; 
       3/ z dniem złoŜenia właściwemu dziekanowi rezygnacji ze studiów w formie   
           pisemnej pod rygorem niewaŜności; 
       4/ z pierwszym dniem rozpoczęcia semestru, w razie niezaakceptowania aneksu   
           dotyczącego zmiany wysokości opłat za studia na kolejny rok/semestr. 
2. Uczelnia moŜe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w razie nieuiszczenia przez 

Studenta opłaty w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 
zachowując roszczenie o opłatę za czas świadczenia usługi edukacyjnej.  

3. W przypadku, gdy zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 
czas trwania studiów, o którym mowa w § 5, ulegnie przedłuŜeniu, okres 
obowiązywania umowy przedłuŜa się odpowiednio, bez konieczności sporządzania 
odrębnego aneksu, chyba Ŝe Student złoŜy rezygnację z kontynuacji studiów.  
Student oświadcza, iŜ w związku z przedłuŜeniem obowiązywania niniejszej umowy w 
trybie oznaczonym w zdaniu poprzednim, zobowiązany będzie do uiszczenia 
dodatkowej opłaty w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora Uczelni, o którym 
mowa w § 3 ust. 2, obowiązującym w roku akademickim, w którym doszło do 
przedłuŜenia umowy. 



 
§ 7 

JeŜeli na dzień rozwiązania umowy Student zalega z opłatą - jest on zobowiązany wnieść 
tę opłatę w wysokości przypadającej do dnia rozwiązania umowy. Wysokość zaległej 
opłaty oblicza się następująco: opłatę roczną/semestralną dzieli się przez łączną liczbę 
godzin zajęć dydaktycznych w roku/semestrze i mnoŜy się przez liczbę godzin 
przypadających na okres od pierwszego dnia zajęć dydaktycznych do dnia rozwiązania 
umowy. Wysokość zaległej opłaty ustala w drodze decyzji Dziekan. Decyzja Dziekana nie 
jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego. W przypadku braku wpłaty zaległej opłaty w terminie 21 dni, licząc od 
dnia rozwiązania umowy, Uczelnia dochodzi naleŜności z tytułu zaległych opłat za 
świadczone usługi edukacyjne w postępowaniu cywilnym, po uprzednim pisemnym 
wezwaniu do zapłaty.  

§ 8 
Student zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Uczelni o kaŜdej 
zmianie danych, określających go jako stronę niniejszej umowy, a w szczególności 
adresu do korespondencji, pod rygorem poniesienia skutków prawnych, a w 
szczególności uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na adres wskazany.  

 
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Ustawy, 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie wewnętrzne akty normatywne 
Uniwersytetu Wrocławskiego.  

§ 10 
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądów 
powszechnych właściwych ze względu na miejsce wykonywania umowy. 

 
§ 11 

Zmiana umowy, wymaga pod rygorem niewaŜności, formy pisemnego aneksu,  
z zastrzeŜeniem § 6 ust. 3. 

§ 12 
Student 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 
§ 13 

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

UCZELNIA      STUDENT 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
*  niepotrzebne skreślić 


