
ZARZĄDZENIE Nr 141/2021 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 września 2021 r. 
 

w sprawie wzorów aneksów do umów o warunkach pobierania opłat związanych 
ze świadczeniem usług edukacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim dla 

studentów i doktorantów, którzy rozpoczęli studia  
przed rokiem akademickim 2021/2022 

 
 

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzory aneksów do umów o warunkach pobierania opłat związanych 
ze świadczeniem usług edukacyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim zawartych ze 
studentami i doktorantami którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022: 

1) Załącznik Nr 1 - wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat 
związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach 
stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim/języku 
angielskim - dotyczący cudzoziemców (studia płatne); 

2) Załącznik Nr 2 - wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat 
związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach 
niestacjonarnych/na studiach stacjonarnych/ niestacjonarnych prowadzonych 
w języku angielskim - dotyczący obywateli polskich (studia płatne); 

3) Załącznik Nr 3 -  wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat 
związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach 
stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzonych w języku angielskim oraz 
zasadach afiliacji publikacji studenta – dotyczący obywateli polskich (studia 
płatne); 

4) Załącznik Nr 4 -  wzór aneksu do umowy o warunkach wnoszenia opłat przez 
cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności oraz zasadach 
afiliacji publikacji studenta;  

5) Załącznik Nr 5 -  wzór umowy o warunkach wnoszenia opłat przez 
cudzoziemców podejmujących studia doktoranckie na zasadach odpłatności 
oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta. 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy studentów oraz 

doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/22. 
 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 
R E K T O R 

 

 

  



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 141/2021 
z dnia 22 września 2021 r. 

 
ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........  

o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych  
na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych* prowadzonych w języku polskim/ 

języku angielskim*  

 

zawarty 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 paszportem nr ...........................................przyjętą/tym w poczet 

studentów stacjonarnych/niestacjonarnych* studiów pierwszego/ drugiego* 

stopnia/jednolitych magisterskich* prowadzonych w języku polskim/angielskim*  

Wydziału  ..............................................................................................................  

na kierunek: .............................................. specjalność*:.......................................,  

numer albumu ................................... – zwaną/nym dalej ”Studentem”, o następującej 

treści:  

§1 

W Umowie wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 ust. 9 Umowy otrzymuje brzmienie: 
 „*Student wnosząc opłatę w euro za studia prowadzone w języku polskim/w języku 

angielskim* na wskazane w aneksie do umowy konto podaje w tytule przelewu numer 

albumu.” 

 

§ 2 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

za Uniwersytet Wrocławski                                                             Student  

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 141/2021    
z dnia 22 września 2021 r. 

 
ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........  

o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych 
na studiach niestacjonarnych*/na studiach stacjonarnych/ niestacjonarnych* 

prowadzonych w języku angielskim 

 

zawarty 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 paszportem nr ...........................................przyjętą/tym w poczet 

studentów niestacjonarnych studiów pierwszego/drugiego* stopnia/jednolitych 

magisterskich* prowadzonych w języku polskim */stacjonarnych/niestacjonarnych* 

studiów pierwszego/drugiego* stopnia prowadzonych w języku angielskim* 

Wydziału  ..............................................................................................................  

na kierunek: .............................................. specjalność*:.......................................,  

numer albumu ................................... – zwaną/nym dalej ”Studentem”, o następującej 

treści:  

§1 

W Umowie wprowadza się następujące zmiany: 

§ 6 ust. 9 Umowy otrzymuje brzmienie: 
 „*Student wnosząc opłatę w euro za studia prowadzone w języku angielskim na wskazane 

w aneksie do umowy konto podaje w tytule przelewu numer albumu.” 

 

§ 2 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

za Uniwersytet Wrocławski                                       Student  

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 141/2021 
z dnia 22 września 2021 r. 

 
ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........  

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG 
EDUKACYJNYCH NA STUDIACH STACJONARNYCH/NIESTACJONARNYCH* 
PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM ORAZ ZASADACH AFILIACJI 

PUBLIKACJI STUDENTA  

 
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/niestacjonarnych*  
studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich/drugiego stopnia*  
Wydziału …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
na kierunek: ................................................, specjalność:....................................... 
– numer albumu .......................................... – zwaną/nym dalej ”Studentem”,  
o następującej treści:  

 

§ 1 

 

W Umowie wprowadza się następujące zmiany: 

§ 6 ust. 8 Umowy otrzymuje brzmienie: 

 „Student wnosząc opłatę w euro na wskazane w aneksie do umowy konto podaje w tytule 

przelewu numer albumu.” 

 

§ 2 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

za Uniwersytet Wrocławski       Student 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 



 
Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 141/2021    
z dnia 22 września 2021 r. 

 
ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........  

O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁAT PRZEZ CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH  
STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI ORAZ ZASADACH  

AFILIACJI PUBLIKACJI STUDENTA 

 

 
zawarty 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/niestacjonarnych* studiów pierwszego stopnia/jednolitych 
magisterskich/drugiego stopnia* prowadzonych w języku polskim/angielskim* 
Wydziału................................................................................................................ 
na kierunek:............................................................................,  
– numer albumu .......................................... – zwaną/nym dalej ”Studentem”,  
o następującej treści:  
 
                                                                                           

§ 1 
W Umowie wprowadza się następujące zmiany: 

§ 5 ust. 6 Umowy otrzymuje brzmienie: 

 „Student wnosząc opłatę w euro za studia prowadzone w języku polskim/w języku 

angielskim* na wskazane w aneksie do umowy konto podaje w tytule przelewu numer 

albumu.” 

§2 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

za Uniwersytet Wrocławski      Student  

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
 



Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr 141/2021    
z dnia 22 września 2021 r. 

 
ANEKS Nr ........./.......... do UMOWY Nr ........./..........  

O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁAT PRZEZ CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH  
STUDIA DOKTORANCKIE NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI ORAZ ZASADACH  

AFILIACJI PUBLIKACJI DOKTORANTA 

 

 
zawarty 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 
stacjonarnych/niestacjonarnych* studiów doktoranckich prowadzonych w języku 
polskim/angielskim* 
Wydziału................................................................................................................ 
na studia doktoranckie:............................................................................,  
– numer albumu .......................................... – zwaną/nym dalej ”Doktorantem”,  
o następującej treści:  
 
                                                                                           

§ 1 
W Umowie wprowadza się następujące zmiany: 

§ 5 ust. 6 Umowy otrzymuje brzmienie: 

 „Doktorant wnosząc opłatę w euro za studia prowadzone w języku polskim/w języku 

angielskim* na wskazane w aneksie do umowy konto podaje w tytule przelewu numer 

albumu.” 

§2 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

za Uniwersytet Wrocławski      Doktorant  

 

 

*niepotrzebne skreślić 


