
 

UCHWAŁA Nr 47/2010 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne  

dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) postanawia się co następuje: 
 

§ 1 
 
Senat Uniwersytetu Wrocławskiego określa zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 
dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego w brzmieniu załącznika do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
 
Traci moc Uchwała Nr 116/2007 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2007 r.  
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania 
z tych opłat studentów i doktorantów. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r. z tym, że:  
- § 1 pkt 2, 3, 4 i 5 załącznika do niniejszej uchwały dotyczy wszystkich osób posiadających status 

studenta/doktoranta, 
- § 1  pkt 1 i 6 załącznika do niniejszej uchwały dotyczy studentów/doktorantów rozpoczynających 

studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2010/2011. 
 
 
 
 

  Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 
 
 
 
 

 



Załącznik do Uchwały Nr 47/2010  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 czerwca 2010 r. 

 

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne  
dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego  

  
 

§ 1 
 

Uniwersytet Wrocławski pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:  
1/ kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz  uczestników niestacjonarnych 

studiów doktoranckich, 
2/ powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach 

doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, 
3/ powtarzaniem określonych zajęć na studiach niestacjonarnych oraz niestacjonarnych 

studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, 
4/ dodatkowymi zajęciami i egzaminami z języka obcego, 
5/ przystąpieniem do egzaminu dodatkowego z przedmiotu, o którym mowa w § 24 ust. 8a 

Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, 
6/ kształceniem studentów i doktorantów polskich na studiach prowadzonych w języku 

angielskim.   
 

§ 2 
 

Wysokość opłat, o których mowa w § 1 na każdy kolejny rok akademicki określa Rektor 
Uniwersytetu Wrocławskiego odrębnym zarządzeniem. 

 
§ 3 

 
1. Opłaty za studia, o których mowa w § 1 pkt 1, student/doktorant uiszcza  w terminach: 

- do dnia 5 października za semestr zimowy, 
- do dnia 28 lutego za semestr letni, 
- za pierwszy semestr - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 4 

niniejszych „Zasad”. 
Jeżeli dzień 5 października lub 28 lutego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin 
zapłaty ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. 
 

2. Na wniosek Dziekana, Rada Wydziału może ustalić zasady odnoszące się do wszystkich 
studentów/doktorantów o dokonywaniu opłat, o których mowa w § 1 pkt 1 w stałych ratach. 

 
3. Opłaty za powtarzanie zajęć student/doktorant uiszcza przed rozpoczęciem kolejnego semestru.  

 
4. Opłaty za dodatkowe zajęcia i egzaminy z języka obcego student uiszcza przed rozpoczęciem 

zajęć lub przed przystąpieniem do egzaminu. 
 
5. Opłatę za przystąpienie do egzaminu dodatkowego z przedmiotu, o którym mowa w § 24 ust. 8a 

Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim student uiszcza przed przystąpieniem do tego 
egzaminu. 

 
6. Opłaty należy wnosić na wskazane przez dziekanat konto z podaniem nazwy wydziału, kierunku 

i roku studiów oraz zaznaczeniem czego wpłata dotyczy, zgodnie z § 1. 
 
7. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 
 
8. W przypadku nieuiszczenia w obowiązującym terminie opłat, o których mowa w § 1, 

student/doktorant może być skreślony z listy studentów/doktorantów.   
 



§ 4 
 

1. W przypadku rozwiązania umowy, którą student/doktorant zawarł z Uniwersytetem 
Wrocławskim o świadczenie usług edukacyjnych, przed końcem semestru, Uczelnia - na wniosek 
studenta/doktoranta - zwraca zainteresowanemu część opłaty za okres przypadający po 
rozwiązaniu umowy, na podstawie decyzji Dziekana określającej wysokość opłaty do zwrotu. 
Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi oblicza się następująco: opłatę semestralną dzieli się 
przez liczbę dni kalendarzowych w okresie zajęć dydaktycznych (ustalonym komunikatem 
Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego) i mnoży się przez liczbę dni przypadających 
na okres od dnia rozwiązania umowy do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. Termin zwrotu 
należnej studentowi/doktorantowi kwoty wynosi 21 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego 
wniosku o zwrot nadpłaconej opłaty. Zwrotu opłaty dokonuje się na konto wskazane przez 
studenta/doktoranta albo w kasie Uczelni, pomniejszając ją o należne Uczelni opłaty 
(świadczenia pieniężne) od studenta/doktoranta. Wniosek studenta lub doktoranta wraz z decyzją 
Dziekana, przekazywany jest do Kwestury Uniwersytetu Wrocławskiego, celem realizacji zwrotu 
nadpłaconej opłaty. Decyzja Dziekana nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjnego.  

 
2. Jeżeli na dzień rozwiązania umowy student/doktorant zalega z opłatą - jest on zobowiązany 

wnieść tę opłatę w wysokości przypadającej do dnia rozwiązania umowy. Wysokość zaległej 
opłaty oblicza się następująco: opłatę semestralną dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych w 
okresie zajęć dydaktycznych (ustalonym komunikatem Rektora w sprawie organizacji roku 
akademickiego)  i mnoży się przez liczbę dni 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 zaległej opłaty w terminie 21 dni, licząc od 
dnia rozwiązania umowy, Uczelnia dochodzi należności z tytułu zaległych opłat za świadczone 
usługi edukacyjne w  postępowaniu na drodze cywilnej, po uprzednim pisemnym wezwaniu do 
zapłaty.  

 
3. Od decyzji Dziekana, o których mowa w ust. 1 i 2, studentowi/doktorantowi przysługuje prawo 

wniesienia odwołania do Rektora. Odwołanie składa się w dziekanacie w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna i nie przysługuje od niej skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze względu na cywilno-prawny charakter sprawy. 

 
§ 5 

 
Szczegółowe zasady odpłatności za powtarzane zajęcia na studiach niestacjonarnych określa 
odrębna uchwała Senatu w sprawie zasad odpłatności za powtarzane zajęcia na studiach 
niestacjonarnych.  
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