
 

UCHWAŁA Nr 128/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 września 2013 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie 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. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. W uchwale Nr 105/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów  
i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego w § 4 wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłaty za studia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4, student/doktorant uiszcza  
w terminach: 

 do dnia 10 października za semestr zimowy, 
 do dnia 5 marca za semestr letni, 
 za pierwszy semestr - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa 

w § 7 niniejszej uchwały. 
Jeżeli dzień 10 października lub 5 marca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin zapłaty ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.”; 

 
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Opłaty, o których mowa w § 1 mogą być uiszczane przez wszystkich 
studentów/doktorantów w ratach ustalonych przez radę wydziału na wniosek dziekana,  
z tym że wymagana opłata musi być wniesiona w całości najpóźniej 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zaliczenia zajęć (w tym przystąpienie do egzaminu).”; 

 
3) ust. 7-9 otrzymują brzmienie: 

„7. Za datę wniesienia opłaty/raty uważa się datę jej wpływu na rachunek bankowy 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

8. W przypadku nieuiszczenia opłaty/raty w obowiązującym terminie naliczane są 
ustawowe odsetki za opóźnienia.  

9. W przypadku nieuiszczenia w obowiązującym terminie opłat/rat, o których mowa 
w § 1, student/doktorant może być skreślony z listy studentów/doktorantów.”;  

 
4) po ust. 9 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu: 

„10. Dziekan wydziału lub odpowiednio dyrektor/kierownik pozawydziałowej 
jednostki organizacyjnej wskazuje zajęcia (w tym składowe przedmiotów i elementy 
modułów kształcenia), za które pobierane są opłaty.  

11. Dziekan wydziału lub odpowiednio dyrektor/kierownik pozawydziałowej jednostki 
organizacyjnej nadzoruje prawidłowość pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 
w kierowanej jednostce, w tym terminowe ich uiszczanie.”   

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. 

 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 
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