
 
 
 
 
 
 
 
 

K O M U N I K A T  
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 września 2010 r. 
 
 

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy  
o warunkach wnoszenia opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie 

 
 
 Wprowadza się do stosowania wzór umowy o warunkach wnoszenia opłaty za 
niestacjonarne studia doktoranckie, o której mowa w § 4 Załącznika do uchwały Nr 
47/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie 
określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów  
i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
Wzór wyŜej wymienionej umowy stanowi Załącznik do niniejszego komunikatu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
        R E K T O R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do komunikatu  
z dnia 22.09.2010 r. 

 

Umowa Nr ………….. 

o warunkach wnoszenia opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie 

 

zawarta na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym 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, 

a Panią / Panem/ …………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

zamieszkałą/łym/ ………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

legitymującą /ym/ się dowodem osobistym: seria ………….…., nr ………………..……………………… 

PESEL …………………… doktorantem …….…. roku niestacjonarnych studiów doktoranckich 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

(nazwa studiów doktoranckich) 

zwanym dalej „doktorantem”, 

następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków wnoszenia opłaty za świadczone 

przez Uczelnię usługi edukacyjne związane z kształceniem na niestacjonarnych 

studiach doktoranckich: …………………………………………………………………………………………….   

                                              (nazwa studiów doktoranckich) 

     zwanej dalej „opłatą”. 

2. Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia, warunki i tryb zwalniania z opłat 

(w całości lub w części) określa Senat Uczelni w drodze uchwały, uwzględniając  

w szczególności wybitne wyniki w nauce, jak teŜ sytuację materialną doktoranta. 

Uchwałę Senatu Rektor Uczelni ogłasza na tablicach ogłoszeń Uniwersytetu 

Wrocławskiego i na stronie internetowej. 

§ 2 

1. Uczelnia oświadcza, iŜ posiada wystarczające warunki prawne, kadrowe i lokalowe 

do kształcenia na kierunku, o którym mowa w § 1 ust. 1 i zobowiązuje się 

utrzymać je do końca planowanego okresu studiów. 



2. Uczelnia oświadcza, Ŝe warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym, a szczegółowe warunki studiowania na 

poszczególne lata zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin 

wykładów, laboratoriów, seminariów i praktyk oraz wykaz nazwisk osób 

prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi są podawane 

do wiadomości doktoranta przed rozpoczęciem kaŜdego semestru. 

§ 3 

1. Wysokość opłaty za studia  na rok akademicki …………..……………. za: 

a) I  semestr wynosi ………………. (słownie: ………………………………………………….……. zł) 

b) II semestr wynosi ………………. (słownie: ………………………………………………….……. zł) 

2. Wysokość opłaty na  kaŜdy kolejny rok akademicki określa Rektor odrębnym 

zarządzeniem, podawanym do wiadomości doktorantów poprzez wywieszenie na 

tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Wysokość opłaty w kolejnych latach będzie ustalana zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,  

z późn. zm.) tj. z uwzględnieniem zasady, Ŝe wysokość opłaty nie moŜe 

przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

studiów doktoranckich oraz zajęć na studiach, z uwzględnieniem kosztów 

amortyzacji i remontów. 

3. W przypadku zmiany wysokości opłaty w kolejnych semestrach w sposób podany 

w ust. 2 nie stanowi to zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy.  

4. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego, uczestni-

ków studiów doktoranckich, pokrywane są z opłat, o których mowa w ust. 1. 

§ 4 

1. Doktorant zobowiązuje się do wnoszenia opłat na zasadach określonych w ustawie 

Prawo o szkolnictwie wyŜszym i uchwałach Senatu Uczelni, o których mowa w § 1 

ust. 2, w szczególności doktorant uiszcza opłatę za studia doktoranckie 

semestralnie w terminach: 

a) do dnia 5 października kaŜdego roku akademickiego - za semestr zimowy; 

b) do dnia 28 lutego kaŜdego roku akademickiego - za semestr letni; 

c) za pierwszy semestr – w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

JeŜeli 5 października lub 28 lutego przypada na dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin zapłaty ulega przesunięciu na najbliŜszy dzień roboczy. 

2. Doktorant wnosząc opłatę za studia doktoranckie na wskazane przez dziekanat 

konto podaje semestr i rok akademicki, za który wnosi opłatę oraz nazwę wydziału 

i studiów doktoranckich. 

3. Za datę wniesienia opłaty uwaŜa się datę jej wpływu na rachunek bankowy 

Uczelni. 



4. W przypadku nieuiszczenia w obowiązującym terminie opłaty, doktorant moŜe być 

skreślony z listy doktorantów. 

§ 5 

Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów doktoranckich, określony w planie 

studiów, tj. na okres …………………… semestrów. 

§ 6 

1. Rozwiązanie umowy następuje: 

1/ z dniem upływu okresu, o którym mowa w § 5, 

2/ z dniem wydania ostatecznej decyzji o skreśleniu doktoranta z listy 

doktorantów, z zastrzeŜeniem pkt 3, 

3/ z dniem złoŜenia właściwemu Kierownikowi studiów doktoranckich 

rezygnacji ze studiów w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.  

2. W przypadku, gdy zgodnie z regulaminem studiów czas trwania studiów, o którym 

mowa w § 5, ulegnie przedłuŜeniu, okres obowiązywania umowy przedłuŜa się 

odpowiednio, bez konieczności sporządzania odrębnego aneksu, chyba Ŝe 

doktorant złoŜy rezygnację z kontynuacji studiów doktoranckich. Doktorant 

oświadcza, iŜ wiadomym 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 § 3 ust. 2, obowiązującym w roku akademickim,  

w którym doszło do przedłuŜenia umowy. 

§ 7 

1. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przed końcem semestru, Uczelnia - na 

wniosek doktoranta - zwraca zainteresowanemu część opłaty za okres 

przypadający po rozwiązaniu umowy, na podstawie decyzji Dziekana określającej 

wysokość opłaty do zwrotu. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi oblicza się 

następująco: opłatę semestralną dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych  

w okresie zajęć dydaktycznych (ustalonym komunikatem Rektora w sprawie 

organizacji roku akademickiego) i mnoŜy się przez liczbę dni przypadających na 

okres od dnia rozwiązania umowy do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. Termin 

zwrotu naleŜnej doktorantowi kwoty wynosi 21 dni, licząc od dnia złoŜenia 

kompletnego wniosku o zwrot nadpłaconej opłaty. Zwrotu opłaty dokonuje się na 

konto wskazane przez doktoranta albo w kasie Uczelni, pomniejszając ją o naleŜne 

Uczelni opłaty (świadczenia pienięŜne) od doktoranta. Decyzja Dziekana nie jest 

decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  

2. JeŜeli na dzień rozwiązania niniejszej umowy doktorant zalega z opłatą - jest on 

zobowiązany wnieść tę opłatę w wysokości przypadającej do dnia rozwiązania 



umowy. Wysokość zaległej opłaty oblicza się następująco: opłatę semestralną 

dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych w okresie zajęć dydaktycznych 

(ustalonym komunikatem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego)  

i mnoŜy się przez liczbę dni przypadających na okres od pierwszego dnia zajęć 

dydaktycznych do dnia rozwiązania umowy. Wysokość zaległej opłaty ustala  

w drodze decyzji Dziekan. Decyzja Dziekana nie jest decyzją administracyjną  

w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku 

braku zaległej opłaty w terminie 21 dni, licząc od dnia rozwiązania umowy, 

Uczelnia dochodzi naleŜności z tytułu zaległych opłat za świadczone usługi 

edukacyjne w postępowaniu cywilnym, po uprzednim pisemnym wezwaniu do 

zapłaty.  

3. Od decyzji Dziekana, o której mowa w ust. 1 i 2 doktorantowi przysługuje prawo 

wniesienia odwołania do Rektora. Odwołanie składa się za pośrednictwem 

dziekanatu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja Rektora jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego ze względu na cywilno-prawny charakter sprawy. 

§ 8 

Doktorant zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Uczelni o kaŜdej 

zmianie danych, określających go jako stronę niniejszej umowy, a w szczególności 

adresu zamieszkania, z zastrzeŜeniem poniesienia skutków w przypadku uchybienia temu 

obowiązkowi, w tym uznanie za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres 

podany przez doktoranta.  

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 

zm.), przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie uchwały Senatu Uczelni  

i zarządzenia Rektora Uczelni, o których mowa w § 1 ust. 2 i w § 3 ust. 2. 

§ 10 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądów 

powszechnych właściwych ze względu na miejsce wykonywania umowy. 

§ 11 

Zmiana umowy, wymaga pod rygorem niewaŜności, formy pisemnego aneksu,  

z zastrzeŜeniem § 6 ust. 2. 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 

stron. 

 

za Uniwersytet Wrocławski      Doktorant 


