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ZARZĄDZENIE Nr  90/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  22 lipca 2009 r. 
 

w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców studiujących  
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz  
w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia  
12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów  
i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U.  
Nr 190, poz. 1406) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się roczne stawki opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców 
studiujących w Uniwersytecie Wrocławskim, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 2. Cudzoziemcy studiujący w Uniwersytecie Wrocławskim na zasadach 
odpłatności, w pierwszym roku wnoszą opłaty, o których mowa w § 1 podwyŜszone  
o 200 euro, niezaleŜnie od liczby podjętych kierunków. 
 

§ 3.1. Opłaty, o których mowa w § 1 wnoszone są za cały okres nauki na  wskazany 
rachunek bankowy  w euro. 

2. Opłata powinna zostać wniesiona w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji 
o przyjęciu na studia. 

3. Rektor na wniosek cudzoziemca moŜe wyrazić zgodę na rozłoŜenie opłaty,  
o której mowa w § 1 na raty (semestralne/roczne). 

4. Rektor, na wniosek studenta, moŜe obniŜyć opłatę w przypadku: 
1/ trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca, 
2/ podjęcia przez cudzoziemca drugiego kierunku studiów lub innej 

odpłatnej formy kształcenia w Uczelni. 
5. Szczegółowe warunki oraz terminy pobierania opłat od cudzoziemców określa 

Umowa o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadzie 
odpłatności, której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 4. Osoby pochodzenia polskiego podejmujące naukę na warunkach odpłatności 
wnoszą opłaty obniŜone o 30%. 
 

§ 5.1. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi, z zastrzeŜeniem ust. 2. 
2. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi w przypadku: 

1/ otrzymania przez studenta urlopu, 
2/ rezygnacji ze studiów z powodów zdrowotnych potwierdzonych 

zaświadczeniem lekarskim, 
3/ nieotrzymania przez studenta wizy, 
4/ innych udokumentowanych zdarzeń losowych uniemoŜliwiających 

kontynuowanie studiów. 
 

§ 6. W przypadku powtarzania zajęć na studiach z powodu niezadowalających 
wyników w nauce: 
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1/ cudzoziemiec studiujący na zasadach odpłatności wnosi opłatę stanowiącą 
taki procent opłaty semestralnej/rocznej, jaki procent liczby godzin zajęć 
realizowanych w danym semestrze stanowi liczba godzin przeznaczona na 
realizację niezaliczonego przedmiotu, 

2/ cudzoziemiec studiujący: 
a/ jako stypendysta strony polskiej, 
b/ bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, 
c/ jako stypendysta strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, 
d/ jako stypendysta Uczelni, 
e/ jako uczestnik innych programów stypendialnych, 

ponosi opłaty w wysokości obowiązującej studentów będących obywatelami 
polskimi. 

 
§ 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw Nauczania. 
 

§ 8. Niniejsze zarządzenie znajduje zastosowanie do studentów rozpoczynających 
studia w roku akademickim 2009/2010. 
 

§ 9. Tracą moc: 
1/ zarządzenie Nr 44/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lipca 

2002 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców 
studiujących w Uniwersytecie Wrocławskim, 

2/ komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 grudnia 2006 r.  
w sprawie stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim wzoru „Umowy  
o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia na 
zasadach odpłatności”. 

 
§ 10. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 90/2009 
z dnia 22 lipca 2009 r. 

 
 

Roczne stawki opłat wnoszonych przez cudzoziemców studiuj ących  
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
 
 
1. Dla cudzoziemców studiujących w języku polskim na: 
 
studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia i jednolitych studiach magisterskich 

- 3500 euro 

studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia i jednolitych studiach magisterskich 

- 3000 euro 

studiach doktoranckich - 4000 euro 

studiach podyplomowych - 3000 euro, 

 
2. Dla cudzoziemców studiujących w językach obcych na: 
 

studiach stacjonarnych pierwszego stopnia  - 3500 euro 

studiach stacjonarnych drugiego stopnia i jednolitych 
studiach magisterskich 

- 3500 euro 

studiach doktoranckich - 4500 euro. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 90/2009 
z dnia 22 lipca 2009 r.  

 
Umowa Nr ……………………. 

o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmuj ących studia  
na zasadach odpłatności 

 
 
zawarta na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym  
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania  
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406), 
 
w dniu …………………… 
we Wrocławiu, pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, zwanym dalej 
„Uczelnią”, reprezentowanym przez …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...… 
upowaŜnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego 
przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ………………………………………………….., 
                                                                                                    (numer pełnomocnictwa i data wydania) 
 
a Panią/Panem ………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 
 
zamieszkałą/zamieszkałym …………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
legitymującą/ym się paszportem nr ………………………………………..…………………… 
PESEL ……………………………. studentem Wydziału …………………………………….. 

      (nazwa wydziału i rok studiów) 
 
zwanym dalej „studentem”, 
następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków wnoszenia opłat przez studenta-

cudzoziemca za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne związane z kształceniem 
na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego 
stopnia, jednolitych studiach magisterskich * na 
kierunku ……………………………………………… 
zwanych dalej „opłatą”, odbywanych na podstawie art. 43 ust. 3, 4 lub 5 ustawy z dnia  
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym. 

2. Wysokość opłat za studia ustala Rektor w drodze zarządzenia. 
3. Student wnosi w pierwszym roku nauki opłatę podwyŜszoną o 200 euro niezaleŜnie od 

liczby podjętych kierunków studiów. 
 
* niepotrzebne skreślić 

§ 2 
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1. Uczelnia oświadcza, iŜ posiada wystarczające warunki prawne, kadrowe i lokalowe do 
kształcenia na kierunku, o którym mowa w § 1 i zobowiązuje się utrzymać je do końca 
planowanego okresu studiów. 

2. Uczelnia oświadcza, Ŝe warunki studiów określone są zgodnie z wymaganiami ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyŜszym, a szczegółowe warunki studiowania na poszczególne lata 
zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów  
i praktyk oraz wykaz nazwisk osób prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich 
stopniami naukowymi są podawane do wiadomości studenta przed rozpoczęciem kaŜdego 
semestru. 

3. Student oświadcza, Ŝe znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin studiów 
obowiązujący w Uczelni, a ponadto zapoznał się z treścią zarządzenia Nr 90/2009 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie opłat za studia 
wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Wrocławskim, o którym 
mowa w § 1 ust. 2. 

 
§ 3 

1. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat za semestr/rok w następujących terminach  
i kwotach: 

- do dnia ……………………………… - kwota w wysokości ………………………... 
- do dnia ……………………………… - kwota w wysokości ………………………... 
- do dnia ……………………………… - kwota w wysokości ………………………... 
- do dnia ……………………………… - kwota w wysokości ………………………... 
- do dnia ……………………………… - kwota w wysokości ………………………... 
- do dnia ……………………………… - kwota w wysokości ………………………... 
 
2. Student wnosząc opłatę za studia wskazuje semestr/rok akademicki, za który wnosi opłatę 

oraz nazwę wydziału i kierunku. 
3. Opłata wnoszona jest na  rachunek bankowy nr………………………………….w  euro. 
4. Za datę zapłaty uwaŜa się datę wpływu naleŜności na rachunek bankowy Uczelni.  
5. W przypadku nieuiszczenia opłat w obowiązującym terminie, student otrzymuje 

ponaglenie oraz naliczane są ustawowe odsetki za zwłokę. W przypadku zalegania  
z opłatą przez okres dłuŜszy niŜ 3 miesiące student zostaje skreślony z listy uczestników 
kształcenia. 

 
§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów, określony w planie studiów, tj. na okres 
………………. semestrów. 

2. W przypadku, gdy zgodnie z Regulaminem studiów czas trwania studiów, o których 
mowa w ust. 1 ulegnie przedłuŜeniu, okres obowiązywania umowy przedłuŜa się 
odpowiednio, bez konieczności sporządzania odrębnego aneksu. Student oświadcza, iŜ 
wiadome mu jest, iŜ w związku z przedłuŜeniem obowiązywania niniejszej umowy w 
trybie oznaczonym w zdaniu poprzednim, zobowiązany będzie do uiszczenia dodatkowej 
opłaty w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora Uczelni, o którym mowa w § 1 ust. 
2, obowiązującym w roku akademickim, w którym doszło do przedłuŜenia umowy. 
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§ 5 

Rozwiązanie umowy następuje: 
1/ z dniem upływu okresu, o którym mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeŜeniem § 4 ust. 2, 
2/ z dniem wydania ostatecznej decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów, 
3/ z dniem doręczenia dziekanowi pisemnej rezygnacji ze studiów. 

 
 

§ 6 
1. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi, z zastrzeŜeniem ust. 2. 
2. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi w przypadku: 

a/ otrzymania przez studenta urlopu, 
b/ rezygnacji ze studiów z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem 

lekarskim, 
c/ nieotrzymania przez studenta wizy, 
d/ innych udokumentowanych zdarzeń losowych uniemoŜliwiających kontynuowanie 

studiów. 
3. Zwrotu opłat dokonuje się proporcjonalnie do okresu niepobierania nauki. 
4. Zwrotu opłaty w euro Uczelnia dokonuje  na konto wskazane przez studenta. 
 

§ 7 
Student zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Uczelni o kaŜdej 
zmianie danych, określających go jako stronę niniejszej umowy, szczególnie adresu 
zamieszkania. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, korespondencja skierowana na 
ostatni podany przez studenta adres uznana zostanie za doręczoną.  
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 października 2006 r.  
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz.1406) 
oraz odpowiednie uchwały Senatu i zarządzenia Rektora regulujące zasady i tryb wnoszenia 
opłat za usługi edukacyjne odnoszące się do studentów – cudzoziemców. 
 

§ 9 
Zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu, z zastrzeŜeniem § 4 ust. 2. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Uczelnia, a jeden student. 
 
 

Uniwersytet Wrocławski                                                                          Student 
 
 
 
 


