
 

UCHWAŁA NR 45/2017 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 29 marca 2017 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności  
za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
Na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 
2014 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w 
Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Określa się wzory aneksów do umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi 
edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim dotyczące zajęć nieobjętych planem studiów: 

1) wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem 
usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych – załącznik nr 10; 

2) wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem 
usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych – załącznik nr 11; 

3) wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem 
usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim  
– załącznik nr 12; 

4) wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem 
usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku angielskim 
– załącznik nr 13; 

5) wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem 
usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich – załącznik nr 14; 

6) wzór aneksu do umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców 
podejmujących studia na zasadach odpłatności – załącznik nr 15.”; 

2) dodaje się załączniki nr 10-15 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-6 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Prorektorowi ds. nauczania. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 

  



   

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 45/2017  
z dnia 29 marca 2017 r. 
 
 

ANEKS  Nr ……… do UMOWY Nr ………/..……. 
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE  ŚWIADCZENIEM USŁUG 

EDUKACYJNYCH NA STUDIACH STACJONARNYCH 
zawarty na podstawie § 4 ust. 2 w/w umowy 

 
w dniu ……………….., we Wrocławiu, pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej 
„Uczelnią”, reprezentowanym przez …………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 
a Panią / Panem/ …………………………………………………………………………………………………………………, 
                                                                (imię i nazwisko) 
zamieszkałą/łym/ w………………………………………………………………………………………………………………, 
podającą/cym adres do korespondencji ………………………………………………………………………………, 
legitymującą /ym/ się dowodem osobistym nr ……………..……/paszportem nr ………………….…. 
PESEL …………………..…………, przyjętą/tym w poczet studentów stacjonarnych studiów pierwszego 
stopnia/jednolitych magisterskich/ drugiego stopnia* 
Wydziału …………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
na kierunek: …………………………………………….……, specjalność:…………………………………..…………… 
– numer albumu ……………….– zwaną/nym dalej ”Studentem”, 
 
o następującej treści: 

§ 1 

Niniejszym strony określają wykaz przedmiotów nieobjętych planem studiów realizowanych 
przez Studenta w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20…/20…. /*w roku 
akademickim 20…./20….*, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu 
realizowania tych przedmiotów. 
 

Nazwa przedmiotu Liczba godzin 
w semestrze/roku* 

Liczba punktów 
ECTS 

Wysokość 
opłaty 

Termin płatności 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
§ 2 

 
Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.  
 

§ 3 
 
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
     za Uniwersytet Wrocławski                                                       Student 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić  



   

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 45/2017  
z dnia 29 marca 2017 r. 
 
 

ANEKS  Nr ………do UMOWY NR ……/…….. 
O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG 

EDUKACYJNYCH NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH 
zawarty na podstawie § 5 ust. 2 w/w umowy 

 
w dniu ……………….., we Wrocławiu, pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej 
„Uczelnią”, reprezentowanym przez …………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 
a Panią / Panem/ …………………………………………………………………………………………………………………, 
                                                                (imię i nazwisko) 
zamieszkałą/łym/ w………………………………………………………………………………………………………………, 
podającą/cym adres do korespondencji ………………………………………………………………………………, 
legitymującą /ym/ się dowodem osobistym nr ……………..……/paszportem nr ………………….…. 
PESEL …………………..…………, przyjętą/tym w poczet studentów stacjonarnych studiów pierwszego 
stopnia/jednolitych magisterskich/ drugiego stopnia* 
Wydziału …………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
na kierunek: …………………………………………….……, specjalność:…………………………………..…………… 
– numer albumu ……………….– zwaną/nym dalej ”Studentem”, 
 
o następującej treści: 

§ 1 

Niniejszym strony określają wykaz przedmiotów nieobjętych planem studiów realizowanych 
przez Studenta w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20…/20…. /*w roku 
akademickim 20…./20….*, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu 
realizowania tych przedmiotów. 
 

Nazwa przedmiotu Liczba godzin 
w semestrze/roku* 

Liczba punktów 
ECTS 

Wysokość 
opłaty 

Termin płatności 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
§ 2 

 
Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.  
 

§ 3 
 
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
     za Uniwersytet Wrocławski                                                       Student 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
  



   

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 45/2017  
z dnia 29 marca 2017 r. 
 
 

ANEKS  Nr ……… do UMOWY NR ……/………. O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT 
ZWIĄZANYCH ZE  ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH 

 NA STUDIACH STACJONARNYCH PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM 
zawarty na podstawie § 5 ust. 2 w/w umowy 

 
w dniu ……………….., we Wrocławiu, pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej 
„Uczelnią”, reprezentowanym przez …………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 
a Panią / Panem/ …………………………………………………………………………………………………………………, 
                                                                (imię i nazwisko) 
zamieszkałą/łym/ w………………………………………………………………………………………………………………, 
podającą/cym adres do korespondencji ………………………………………………………………………………, 
legitymującą /ym/ się dowodem osobistym nr ……………..……/paszportem nr ………………….…. 
PESEL …………………..…………, przyjętą/tym w poczet studentów stacjonarnych studiów pierwszego 
stopnia/jednolitych magisterskich/ drugiego stopnia* 
Wydziału …………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
na kierunek: …………………………………………….……, specjalność:…………………………………..…………… 
– numer albumu ……………….– zwaną/nym dalej ”Studentem”, 
 
o następującej treści: 

   § 1 

Niniejszym strony określają wykaz przedmiotów nieobjętych planem studiów realizowanych 
przez Studenta w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20…/20…. /*w roku 
akademickim 20…./20….*, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu 
realizowania tych przedmiotów. 
 

Nazwa przedmiotu Liczba godzin 
w semestrze/roku* 

Liczba punktów 
ECTS 

Wysokość 
opłaty 

Termin płatności 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
§ 2 

 
Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.  
 

§ 3 
 
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
     za Uniwersytet Wrocławski                                                       Student 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
  



   

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 45/2017  
z dnia 29 marca 2017 r. 
 
 

ANEKS  Nr ……… do UMOWY NR ……/………. O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT 
ZWIĄZANYCH ZE  ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH 

 NA STUDIACH  NIESTACJONARNYCH PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM 
zawarty na podstawie § 5 ust. 2 w/w umowy 

 
w dniu ……………….., we Wrocławiu, pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej 
„Uczelnią”, reprezentowanym przez …………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 
a Panią / Panem/ …………………………………………………………………………………………………………………, 
                                                                (imię i nazwisko) 
zamieszkałą/łym/ w………………………………………………………………………………………………………………, 
podającą/cym adres do korespondencji ………………………………………………………………………………, 
legitymującą /ym/ się dowodem osobistym nr ……………..……/paszportem nr ………………….…. 
PESEL …………………..…………, przyjętą/tym w poczet studentów stacjonarnych studiów pierwszego 
stopnia/jednolitych magisterskich/ drugiego stopnia* 
Wydziału …………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
na kierunek: …………………………………………….……, specjalność:…………………………………..…………… 
– numer albumu ……………….– zwaną/nym dalej ”Studentem”, 
 
o następującej treści: 

   § 1 

Niniejszym strony określają wykaz przedmiotów nieobjętych planem studiów realizowanych 
przez Studenta w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20…/20…. /*w roku 
akademickim 20…./20….*, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu 
realizowania tych przedmiotów. 

 
Nazwa przedmiotu Liczba godzin 

w semestrze/roku* 
Liczba punktów 

ECTS 
Wysokość 

opłaty 
Termin płatności 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
§ 2 

 
Student zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.  

 
§ 3 

 
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
     za Uniwersytet Wrocławski                                                       Student 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
  



   

Załącznik nr 5 do uchwały Nr 45/2017  
z dnia 29 marca 2017 r. 
 
 

ANEKS  Nr ……… do UMOWY NR ……/………. O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT 
ZWIĄZANYCH ZE  ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH 

NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH  
zawarty na podstawie § 5 ust. 2 w/w umowy 

 
w dniu ……………….., we Wrocławiu, pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej 
„Uczelnią”, reprezentowanym przez …………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 
a Panią / Panem/ …………………………………………………………………………………………………………………, 
                                                                (imię i nazwisko) 
zamieszkałą/łym/ w………………………………………………………………………………………………………………, 
podającą/cym adres do korespondencji ………………………………………………………………………………, 
legitymującą /ym/ się dowodem osobistym nr ……………..……/paszportem nr ………………….…. 
PESEL …………………..…………, przyjętą/tym w poczet doktorantów  
   Wydziału ………….…………………………………………………………………………………………………………………….., 
    na ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                     (nazwa studiów doktoranckich) 
   – numer albumu …………………………………………….– zwaną/nym dalej „Doktorantem”, 
 
     o następującej treści:  

§ 1 

Niniejszym strony określają wykaz przedmiotów nieobjętych planem studiów realizowanych 
przez Doktoranta w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20…/20…. /*w roku 
akademickim 20…./20….*, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu 
realizowania tych przedmiotów. 
 

Nazwa przedmiotu Liczba godzin 
w semestrze/roku* 

Liczba punktów 
ECTS 

Wysokość 
opłaty 

Termin płatności 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
§ 2 

 
Doktorant zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej w § 1.  

 
§ 3 

 
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
     za Uniwersytet Wrocławski                                                       Doktorant 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
  



   

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 45/2017  
z dnia 29 marca 2017 r. 
 
 

ANEKS  Nr ……… do UMOWY NR ……/………. O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁAT 
PRZEZ CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI 

zawarty na podstawie § 4 ust. 2 w/w umowy 
 

w dniu ……………….., we Wrocławiu, pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej 
„Uczelnią”, reprezentowanym przez …………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
upoważnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 
a Panią / Panem/ …………………………………………………………………………………………………………………, 
                                                                (imię i nazwisko) 
zamieszkałą/łym/ w………………………………………………………………………………………………………………, 
podającą/cym adres do korespondencji ………………………………………………………………………………, 
legitymującą/ym/ się dowodem osobistym nr …………….…… /paszportem nr ……………….……,  
PESEL …………………..…………………….…, przyjętą/tym w poczet studentów/doktorantów 
stacjonarnych/niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich/ 
drugiego stopnia/ doktoranckich* prowadzonych w języku polskim/angielskim*  
Wydziału ……………………………………………………………………………………….…….………………………..………  
na kierunek/studia doktoranckie*:……………………………………………………………………………….,  
specjalność: ……………………………………………………………………….…………..……………………………....……  
– numer albumu ……………….– zwaną/nym dalej ”Studentem/Doktorantem”,  
o następującej treści:  
 

§ 1 

Niniejszym strony określają wykaz przedmiotów nieobjętych planem studiów realizowanych 
przez Studenta/Doktoranta* w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego 20…/20…. /*w 
roku akademickim 20…./20….*, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS oraz wysokość opłaty z tytułu 
realizowania tych przedmiotów. 

 
Nazwa przedmiotu Liczba godzin 

w semestrze/roku* 
Liczba punktów 

ECTS 
Wysokość 

opłaty 
Termin płatności 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
§ 2 

 
Student/Doktorant* zobowiązuje się do wniesienia opłaty w terminie i wysokości wskazanej  
w § 1.  

 
§ 3 

 
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
     za Uniwersytet Wrocławski                                                       Student/Doktorant* 
 

 
 
*niepotrzebne skreślić 


