
 

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 stude ntów i doktorantów 

 

 

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym  

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat określa szczegółowe zasady pobierania opłat za 

świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania - w całości lub części - z tych opłat 

oraz zasady ustalania sytuacji materialnej studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego 

dla celów określenia prawa do ewentualnego zwolnienia z opłat. Zasady zawiera załącznik do 

niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2007 r. Traci moc Uchwała Nr 113/2006 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2006 r. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 



 1 

Załącznik do Uchwały Nr 116/2007 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 września 2007 r. 

 

Szczegółowe zasady pobierania  opłat za świadczone usługi edukacyjne, 
tryb i warunki zwalniania – w całości lub części – z tych opłat  

oraz zasady ustalania sytuacji materialnej  studentów i doktorantów Uniwersytetu 
Wrocławskiego dla celów określenia prawa do ewentualnego zwolnienia z opłat 

 
  

§ 1 
 

Uczelnia 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 z powodu  

niezadowalających wyników w nauce.  
 

§ 2 
 

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

§ 3 
 

1. Opłaty za studia, o których mowa w § 1 pkt 1, student ma obowiązek uiścić 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. 

JeŜeli 5 października lub 28 lutego przypada  na dzień ustawowo wolny od pracy, termin 
ten ulega przesunięciu na  najbliŜszy  dzień roboczy. 

 
2. Opłaty za powtarzanie zajęć student lub doktorant ma obowiązek uiścić przed 

rozpoczęciem kolejnego semestru. 
 
3. Opłaty naleŜy wnosić na wskazane konto z podaniem nazwy wydziału, kierunku  

i roku studiów oraz zaznaczeniem czego wpłata dotyczy, zgodnie z § 1 niniejszych 
Zasad. 

 
4. Za datę wniesienia opłaty rozumie się datę jej wpływu na rachunek bankowy 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
5. W przypadku nieuiszczenia opłat w obowiązującym terminie, student lub doktorant 

otrzymuje ponaglenie. W przypadku braku wpłaty w ciągu 10 dni od dnia otrzymania 
ponaglenia, student lub doktorant moŜe być skreślony z listy studentów lub doktorantów.    

 
§ 4 

 

1. Na wniosek studenta lub doktoranta,  Dziekan moŜe udzielić zwolnienia z obowiązku 
uiszczenia opłat, o których mowa w § 1 w części lub w całości,  pod  warunkiem, Ŝe 
student lub doktorant:       

1/ osiągnął w poprzednim roku akademickim wyniki w nauce określone przez Radę 
Wydziału  lub  kierownika  (dyrektora)  jednostki, o   której  mowa w § 4  ust. 3 
niniejszych Zasad,  
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2/ znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i jego dochód na jedna osobę  w  
rodzinie nie przekracza  sumy  kwot  określonych  w  art. 5 ust. 1  i  art. 6  ust. 2  
pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst 
jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 139, poz. 992).   

 
2. W uzasadnionych przypadkach, Dziekan na wniosek studenta lub doktoranta, moŜe 

wyrazić zgodę na dokonanie opłat - o których mowa  w  § 1 pkt 1 - w  ratach. Ilość rat, 
ich wysokość i termin wniesienia określa decyzja  Dziekana. Na  wniosek  Dziekana  
Rada Wydziału moŜe ustalić  zasady  dokonywania  opłat  w  stałych  ratach; w takim 
przypadku indywidualna decyzja Dziekana nie jest wymagana. 

 
3. W  uzasadnionych  przypadkach  Dziekan,  Kierownik  Studium  Praktycznej Nauki 

Języków Obcych, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycielskiej na wniosek  studenta lub 
doktoranta, moŜe wyrazić zgodę na dokonanie opłat - o których  mowa  w  § 1 pkt 2 i 3 - 
w ratach. Ilość  rat, ich  wysokość  i  termin  wniesienia  określa  decyzja osób, o których 
mowa powyŜej. 

 
§ 5 

 

Poza przypadkami, o których mowa w § 4 ust. 1, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
takich jak: 

1/ pełne sieroctwo,  
2/ powaŜna lub długotrwała choroba studenta (doktoranta) lub najbliŜszego członka  

jego  rodziny (trwająca dłuŜej niŜ 3 miesiące), uniemoŜliwiająca  studentowi  
poniesienie kosztów nauki w danym semestrze, 

3/ wyjątkowo trudna sytuacja materialna lub Ŝyciowa studenta (doktoranta), 
4/ wyjazd na studia zagraniczne w ramach umów podpisanych  między  

Uniwersytetem Wrocławskim, a uczelniami zagranicznymi 
Dziekan moŜe zwolnić z opłat studenta lub doktoranta, którego dochód na jedną osobę  
w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2. 

 
§ 6 

 

1. ZłoŜenie wniosku o zwolnienie z opłat, o których mowa w § 1 w części lub całości, nie 
zwalnia studenta lub doktoranta z obowiązku uiszczenia opłaty w wymaganym terminie, 
chyba Ŝe przed upływem terminu do wniesienia opłaty student lub doktorant uzyska 
zgodę Dziekana lub upowaŜnionych osób na jego przedłuŜenie. 

 
2. Zwolnienie z odpłatności za studia w części lub całości moŜe być udzielone studentowi 

na jednolitych studiach magisterskich oraz uczestnikowi studiów doktoranckich 
maksymalnie dwa razy w ciągu okresu studiów, a na studiach  pierwszego i drugiego 
stopnia tylko raz. 

  
§ 7 

 

1. Zwolnienie z odpłatności za studia nie przysługuje osobom: 
1/ będącym na pierwszym semestrze studiów, 
2/ wpisanym ponownie na ten sam semestr, 
3/ studiującym drugi  lub  kolejny kierunek, przy  czym  obniŜenie  odpłatności  

za studia dotyczy tego właśnie kierunku. 
  

2. W uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, student lub doktorant 
moŜe ubiegać się o zwolnienie z częściowej opłaty, o ile udokumentuje wystąpienie 
szczególnych okoliczności uniemoŜliwiających mu wniesienie pełnej opłaty, takich jak 
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na przykład: ponoszenie wydatków związanych z chorobą jego lub członków jego 
rodziny lub wystąpienie zdarzeń losowych. 

 
§ 8 

 

1. Student lub doktorant ubiegający się o zwolnienie z opłat, o których mowa w § 1  
w całości lub w części, zobowiązany jest udokumentować: 

1/ uzyskanie wybitnych wyników w nauce – w przypadku ubiegania się  
o zwolnienie z odpłatności, o której mowa w § 1 pkt 1, 

2/ wysokość dochodów własnych oraz wszystkich członków rodziny pozostających 
we wspólnym gospodarstwie domowym, uzyskanych w  roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok akademicki, w którym  student  lub  doktorant ubiega się o 
zwolnienie z opłaty za zajęcia  dydaktyczne w części lub całości. W szczególnych 
przypadkach Dziekan moŜe  wyznaczyć  studentowi  lub doktorantowi inny okres, 
z którego dochód student lub doktorant ma udo-komentować. 

  
2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta oraz sposób 

jego dokumentowania ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

 
3. Za właściwe skompletowanie i za prawidłowe wyliczenie dochodu przypadającego na 

jedną osobę w rodzinie studenta lub doktoranta oraz za wyliczenie średniej ocen 
odpowiedzialni są pracownicy administracji wydziału wyznaczeni przez Dziekana. 

 
4. Udokumentowany wniosek o zwolnienie z opłat, o których mowa w § 1 (w całości lub   

części), student lub doktorant jest zobowiązany złoŜyć w swoim Dziekanacie, lub 
odpowiedniej jednostce, w nieprzekraczalnym terminie do końca sesji poprawkowej obu 
semestrów. Szczegółowe terminy składania wniosków o zwolnienie  z opłat ustala 
Dziekan lub osoba upowaŜniona. 

  
5. Wniosek złoŜony po terminie, o którym mowa w ust. 4, nie będzie rozpatrywany. 

 
6. Przed podjęciem decyzji o zwolnieniu z opłat, Dziekan moŜe zwrócić się do   

odpowiedniego organu samorządu studenckiego lub doktoranckiego o pisemne 
zaopiniowanie wniosku. 

 
7. Za prawidłowe przygotowanie decyzji oraz terminowe przekazanie jej zainteresowanemu 

studentowi lub doktorantowi odpowiedzialni są pracownicy administracji wydziału 
wyznaczeni przez Dziekana lub kierowników jednostek wymienionych w § 4 ust. 3.     

 
§ 9 

 

1. Od decyzji odmawiającej zwolnienia z opłat (w całości lub części) studentowi lub 
doktorantowi przysługuje prawo złoŜenia odwołania do Rektora, w terminie 14 dni od 
daty doręczenia decyzji. 

 
2. Odwołanie student lub doktorant zobowiązany jest złoŜyć w swoim Dziekanacie. 

 
3. Dziekanat zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania dokumentacji 

i niezwłocznego przekazania jej do Działu MłodzieŜowego. Dokumentacja powinna 
zawierać decyzję, od której student lub doktorant wnosi odwołanie wraz  
z kompletem dokumentów, na podstawie których została podjęta oraz opinię Dziekana. 

 
4. Przed podjęciem decyzji o zwolnieniu z opłat, Rektor moŜe zwrócić się do odpowiednio 

organu samorządu studenckiego lub doktoranckiego o pisemne zaopiniowanie wniosku. 
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Student lub doktorant otrzymuje decyzję na piśmie za potwierdzeniem odbioru. 
Pracownicy dziekanatu zobowiązani są do prawidłowego przekazania decyzji 
zainteresowanym studentom lub doktorantom. 

 
5. Od decyzji Rektora słuŜy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 

30 dni od daty jej otrzymania. Skargę składa się za pośrednictwem Uczelni.   
 

§ 10 
 

Decyzja, o której mowa w § 8 i § 9 podlega wymogom przewidzianym dla decyzji 
administracyjnych, w szczególności w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 

§ 11 
 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku studenta o obniŜenie odpłatności za studia 
wpłacona kwota zwolnienia zostaje zaliczona na poczet opłaty za następny semestr lub 
zwrócona studentowi na jego wniosek.  
Decyzję w powyŜszej sprawie podejmuje Dziekan. 
 

§ 12 
 

1. W przypadku rozwiązania umowy, którą student zawarł z Uniwersytetem Wrocławskim 
o świadczenie usług edukacyjnych, przed końcem semestru – Uczelnia zwraca 
studentowi część opłaty, proporcjonalnie za okres przypadający po rozwiązaniu umowy. 
Termin zwrotu naleŜnej studentowi kwoty wynosi 21 dni, licząc od dnia rozwiązania 
umowy. Uczelnia dokonuje zwrotu nadpłaconej opłaty na konto wskazane przez studenta 
lub w kasie Uczelni. 

 
2. JeŜeli na dzień rozwiązania umowy student zalega z opłatą – jest on zobowiązany wnieść 

tę opłatę w wysokości proporcjonalnej do odbytych zajęć objętych planem studiów. 
 

3. Decyzję o zwrocie i wysokości kwoty, o której mowa w  ust. 1, podejmuje Dziekan.  Do 
decyzji Dziekana stosuje się odpowiednio § 9. 

 
4. Wniosek, o którym mowa w ust.1, wraz z decyzją Dziekana, przekazywany jest 

niezwłocznie do Kwestury Uniwersytetu Wrocławskiego, celem realizacji zwrotu 
wpłaconej opłaty. 

 
 
 


