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ZARZĄDZENIE Nr 12/2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

       z dnia 8 lutego 2005 r. 
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwolnień studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 

z obowiązku uiszczania opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych,  
wieczorowych i eksternistycznych w części lub w całości 

 
 
 Na  podstawie  art. 49 ust. 2 i art. 23 ust. 2 pkt 2  ustawy  z  dnia  12 września 1990 r. 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finan-
sowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380) zarządza się, co następuje : 
 
 § 1. Wprowadza  się  Regulamin  zwolnień studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 
z obowiązku uiszczania  opłat  za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych, wieczorowych 
i eksternistycznych w części lub w całości, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2. Zobowiązuje się dziekanów wydziałów do wprowadzenia i przestrzegania po-
stanowień zawartych w Regulaminie, o którym mowa w ust. 1. 
 
 § 3. W § 6 zarządzenia Nr 38/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 
maja 2003 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne wprowadza się następujące zmiany : 
   1/ ust. 1 otrzymuje brzmienie : 
 
 „1.  W  uzasadnionych  przypadkach,  na  wniosek studenta zaopiniowany przez uczel- 

   niany  organ  samorządu  studenckiego i  Dziekana, Prorektor do spraw Nauczania 
   może  zwolnić  studenta  z  uiszczenia  opłaty wynikającej z § 1 pkt 1 i 2, w części 
    lub w całości. 

    Wzór wniosku o udzielenie zniżki w opłatach za zajęcia dydaktyczne stanowi  Za- 
    łącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.”, 
 
   2/ ust. 3 skreśla się. 
 
 § 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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                                                                                                          Załącznik 
do zarządzenia Nr 12/2005 
z dnia 8 lutego 2005 r. 
 

REGULAMIN 
ZWOLNIE Ń  STUDENTÓW  UNIWERSYTETU  WROCŁAWSKIEGO 

Z  OBOWIĄZKU  UISZCZANIA  OPŁAT ZA ZAJ ĘCIA DYDAKTYCZNE   
NA  STUDIACH ZAOCZNYCH, WIECZOROWYCH  I  EKSTERNIST YCZNYCH    

W  CZĘŚCI  LUB  CAŁO ŚCI 
 

§ 1 
 

1. Opłatę za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych, wieczorowych i eksternistycz-
nych student zobowiązany jest uiścić przed rozpoczęciem każdego semestru, z za-
strzeżeniem ust. 4.  

 
2. Prorektor do spraw Nauczania, po zasięgnięciu opinii Dziekana i Uczelnianego Orga-

nu Samorządu Studenckiego, może zwolnić studenta, znajdującego się w trudnej sytu-
acji materialnej, z obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt 1  w części lub 
w całości, pod warunkiem, że jego dochód na jedną 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 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z później-
szymi zmianami). 

 
3. W innych szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak: 

a/ pełne sieroctwo,  
b/ poważna  lub  długotrwała  choroba  studenta lub najbliższego członka jego rodziny 
    (trwająca dłużej niż 3 miesiące), uniemożliwiająca studentowi poniesienie kosztów 
    nauki w danym semestrze, 
c/ wyjątkowo trudna sytuacja materialna lub życiowa studenta, 
d/ wyjazd na studia zagraniczne w ramach umów podpisanych między Uniwersytetem 
    Wrocławskim a uczelniami zagranicznymi 
Prorektor do spraw  Nauczania  może  również zwolnić studenta z opłat (w części lub 
w całości), którego dochód na jedną osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mo-
wa w ust. 2. 
 

4. Złożenie wniosku o zwolnienie z odpłatności za studia w części lub całości nie zwal-
nia studenta z obowiązku uiszczenia opłaty w wymaganym terminie, chyba że przed 
upływem terminu do wniesienia opłaty student uzyska zgodę Dziekana na jego prze-
dłużenie. 

 
5. Zwolnienie z odpłatności za studia w części lub całości może być udzielone studento-

wi maksymalnie dwa razy w ciągu okresu studiów, przy czym za okres studiów uznaje 
się zarówno jednolite studia magisterskie, jak i studia dwustopniowe. W przypadkach 
określonych w § 1 ust. 3 lit. a, b, c Prorektor do spraw Nauczania może odstąpić od 
wyżej określonej zasady i częściowo zwolnić z odpłatności za studia, nie więcej jed-
nak niż na dwa dalsze semestry. 
Zwolnienia z odpłatności za studia przyznane w semestrze zimowym roku akademic-
kiego 2004/2005 są doliczane do wyżej wymienionego limitu zwolnień.    
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§ 2 
 

1. Zwolnienie z odpłatności za studia nie przysługuje studentom: 
a/ będącym na pierwszym semestrze studiów, 
b/ powtarzającym semestr, 
c/ studiującym drugi lub kolejny kierunek, przy czym obniżenie odpłatności za studia 
    dotyczy tego właśnie kierunku. 

 
2. W uzasadnionych przypadkach, o których mowa w  § 1 ust. 2 student powtarzający 

semestr lub studiujący drugi lub kolejny kierunek studiów, może ubiegać się o zwol-
nienie z częściowej opłaty, o ile udokumentuje wystąpienie szczególnych okoliczności 
uniemożliwiających mu wniesienie pełnej opłaty. 

 
§ 3 

 
1. Student ubiegający się o zwolnienie z opłaty - w części lub w całości - za studia zo-

bowiązany jest udokumentować wysokość dochodów własnych oraz wszystkich 
członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, uzyskanych 
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się 
o zwolnienie z opłaty za zajęcia dydaktyczne w części lub w całości. W szczególnych 
przypadkach  Prorektor do spraw Nauczania może wyznaczyć studentowi inny okres, 
z którego dochód student ma udokumentować. 

 
2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta oraz sposób jego doku-

mentowania ustala się na zasadach określonych w ustawie określonej w § 1 ust. 2. 
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Dziekanat. 

 
3. Udokumentowany wniosek o zwolnienie z odpłatności za studia (w części lub w cało-
ści) student jest zobowiązany złożyć w Dziekanacie, w nieprzekraczalnym terminie do 
końca sesji poprawkowej obu semestrów.  Szczegółowe terminy składania wniosków 
o obniżenie odpłatności za studia oraz terminy przekazania ich przez Dziekanat do 
Działu Młodzieżowego będą każdorazowo podawane do wiadomości przez Dział 
Młodzieżowy.  

 
4. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 3 nie będzie rozpatrywany. 
 
5. Dziekanat zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania dokumentacji wraz z listą 

imienną studentów ubiegających się o zwolnienie z opłaty. Lista powinna być przeka-
zana w wersji papierowej i elektronicznej. 
Wzór listy stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.    

 
 

§ 4 
 

1. Od decyzji odmawiającej zwolnienia (w części lub w całości) studentowi przysługuje 
prawo złożenia podania o ponowne rozpatrzenie jego wniosku przez Prorektora do 
spraw Nauczania, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

 
2. Podanie o ponowne rozpatrzenie wniosku student zobowiązany jest złożyć w Dzieka-

nacie. 
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3. Dziekanat zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania dokumentacji do Działu 

Młodzieżowego. Dokumentacja powinna zawierać decyzję, od której student wnosi 
odwołanie wraz z kompletem dokumentów, na podstawie których została podjęta oraz 
opinię Dziekana sporządzoną do podania o ponowne rozpatrzenie wniosku. 

 
4. Prorektor do spraw Nauczania, przed wydaniem decyzji, ponownie zasięga opinii 

Uczelnianego Organu Samorządu Studenckiego. 
 

5. Student otrzymuje decyzję na piśmie za pokwitowaniem odbioru. 
 

§ 5 
 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku studenta o obniżenie odpłatności za studia 
wpłacona kwota zwolnienia zostaje zaliczona na poczet opłaty za następny semestr lub zwró-
cona studentowi na jego wniosek. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Dziekan. 
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        Załącznik 
        do Regulaminu 

 
Lista studentów ubiegających się o zwolnienie z odpłatności za studia                      DATA 
 
Lp. Nazwisko i imię Wydział Kierunek Rok 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


