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UCHWAŁA Nr 35/2016 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 lutego 2016 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi 
edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów  

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. W uchwale Nr 94/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 
2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu  
i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) dodatkowymi zajęciami i egzaminami z języka obcego;”, 

b) uchyla się pkt 6; 

2) w § 3 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Zaliczanie wpłat dokonywanych na poczet należności z tytułu usług edukacyjnych 
dokonywane będzie na dług najdawniej wymagalny.”; 

3) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Cudzoziemcy podejmujący studia w Uniwersytecie Wrocławskim zobowiązani są 
wnosić opłaty w euro za I rok studiów za cały rok akademicki, na kolejnych latach 
studiów za semestr na rachunek bankowy wskazany w umowie o warunkach pobierania 
opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych, z podaniem nazwy wydziału, 
kierunku i roku studiów oraz zaznaczeniem czego wpłata dotyczy, zgodnie z § 15.”; 

4) w § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) za kolejne semestry nauki nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z 
programem studiów.”; 

5) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek cudzoziemca może przedłużyć 
termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach.”; 

6) uchyla się § 21; 

7) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku: 
1) rezygnacji cudzoziemca ze studiów przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

Zwrotowi podlega wysokość wpłaconej opłaty; 
2) nieotrzymania przez cudzoziemca wizy na wjazd do Polski. Zwrotowi podlega 

wysokość wpłaconej opłaty; 
3) otrzymania przez cudzoziemca decyzji o przyznaniu semestralnego/rocznego 

urlopu dziekańskiego, a w przypadku doktorantów urlopu udzielonego przez 
kierownika studiów doktoranckich zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich 
w Uniwersytecie Wrocławskim. Zwrotowi podlega opłata za czas niepobierania 
nauki; 

4) rezygnacji ze studiów z powodów zdrowotnych potwierdzonych właściwym 
zaświadczeniem lekarskim. Zwrotowi podlega opłata za czas niepobierania nauki 
ze względów zdrowotnych; 
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5) nieuzyskania przez cudzoziemca I roku studiów wpisu na kolejny semestr z 
powodu skreślenia z listy studentów/doktorantów. Zwrotowi podlega opłata za 
semestr. Opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli skreślenie z listy studentów/ 
doktorantów spowodowane było niedostarczeniem w terminie oryginałów 
dokumentów potwierdzających wcześniejszą edukację; 

6) uzyskania, przez Uniwersytet Wrocławski informacji o negatywnym przebiegu 
procesu nostryfikacji lub uznania dyplomu/świadectwa za równoważne z polskim. 
Zwrotowi podlega opłata za okres następujący po uzyskaniu przez Uniwersytet 
Wrocławski tej informacji.”. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. M. Bojarski 

 
 
 
 

 


