
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 179/2022 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 lipca 2022 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone 
usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu  i zwalniania z tych opłat 

studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca  
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W zarządzeniu Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 
czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz 
trybu i warunków zwrotu  i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu 
Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany: 

1/ w § 4 po ustępie 3 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu: 
„3a. Opłata wnoszona przez cudzoziemca za pierwszy rok studiów w języku 

angielskim nie podlega rozłożeniu na raty semestralne. W 
uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek cudzoziemca 
zaopiniowany przez dziekana lub kierownika jednostki pozawydziałowej, 
może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na 
wniesienie opłaty w dwóch ratach, płatnych przed rozpoczęciem 
pierwszego i drugiego semestru. Za uzasadniony przypadek uważa się 
w szczególności pozostawanie w trudnej sytuacji materialnej przez 
wnioskodawcę, który: 

1) posiada status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
2) jest absolwentem studiów pierwszego, drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie 
Wrocławskim.”; 

2/ w § 18: 
a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na wniosek studenta/doktoranta będącego cudzoziemcem 

dziekan, prodziekan właściwy ds. kształcenia lub kierownik jednostki 

pozawydziałowej może zwolnić go w całości lub w części z obowiązku 

uiszczenia opłat, o których mowa w § 17, jeżeli wystąpią ważne 

okoliczności, w szczególności takie jak: 

1) pełne sieroctwo;  
2) poważna lub długotrwała choroba studenta/doktoranta albo 

najbliższego członka jego rodziny (trwająca dłużej niż 6 
miesięcy); 

3) zdarzenie losowe (np. pożar, powódź); 
4) wyjątkowo trudna sytuacja materialna lub życiowa 

studenta/doktoranta; 
5) realizowanie programu studiów w określonym zakresie w 

ramach umów zawartych między Uniwersytetem 
Wrocławskim a uczelniami krajowymi lub zagranicznymi, z 
którym związane są dodatkowe koszty ponoszone przez 
studenta/doktoranta, jeżeli powyższe okoliczności 
uniemożliwiają studentowi/doktorantowi wniesienie pełnej 
lub częściowej opłaty; 



6) podjęcie przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub 
kształcenia w innej formie w Uniwersytecie Wrocławskim na 
warunkach odpłatności.”, 

b/ ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Decyzje w sprawie zwolnienia w całości lub części z obowiązku 

uiszczania opłat, o których mowa w § 17, podejmuje dziekan, prodziekan 

właściwy ds. kształcenia lub kierownik jednostki pozawydziałowej.”; 

3/ w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Od decyzji dziekana, prodziekana właściwego ds. kształcenia lub 

kierownika jednostki pozawydziałowej, dotyczącej zwolnienia z opłat, o których 

mowa w § 17, podjętej na podstawie upoważnienia Rektora, 

studentowi/doktorantowi będącemu cudzoziemcem przysługuje: 

1) prawo złożenia wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie 
sprawy. Wniosek składa się w dziekanacie lub odpowiedniej 
jednostce organizacyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
decyzji lub 

2) skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego bez 
konieczności składania wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie 
sprawy. Skargę składa się w dziekanacie lub odpowiedniej 
jednostce organizacyjnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
decyzji.”. 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 

nauczania. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 

R E K T O R 
z pełnomocnictwa 

dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr 
Prorektor ds. projektów i relacji 

międzynarodowych 

 
 


