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ZARZĄDZENIE Nr 49/2006 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
 

wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 38/2003 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne 

z późniejszymi zmianami 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki 
finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380, z późniejszymi zmianami) zarządza się,  
co następuje: 

 
§ 1. W zarządzeniu Nr 38/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

13 maja 2003 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne, z późniejszymi zmianami § 6 
otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„§ 6 

 
1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta zaopiniowany przez 

Uczelniany Organ Samorządu Studenckiego i Dziekana, Prorektor do 
spraw Studenckich 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 Załącznik 
Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

 
2. W uzasadnionych przypadkach Dziekan, Kierownik Studium Praktycznej 

Nauki Języków Obcych, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycielskiej na 
wniosek studenta, może wyrazić zgodę na dokonanie opłaty semestralnej  
w ratach. 

 
3. Studenci studiów stacjonarnych składają udokumentowane wnioski  

o obniżenie wysokości opłat przed datą wpisu na kolejny semestr. 
 
4. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany. 
 
5. Student zalegający z opłatami nie może uzyskać wpisu na następny 

semestr.”. 
 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Studenckich. 
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§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
25 kwietnia 2006 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 38/2003 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne,  
z późniejszymi zmianami. 

 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 


