
 

UCHWAŁA Nr 80/2015 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 maja 2015 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 po pkt. 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się.”; 

2) w § 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Dziekan lub kierownik jednostki pozawydziałowej wskazuje zajęcia (w tym 
składowe przedmiotów i elementy modułów kształcenia), za które pobierane są opłaty. W 
uzasadnionych przypadkach dziekan może odstąpić od pobierania opłaty za powtarzanie 
zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce w przypadku studiów 
prowadzonych w języku angielskim.”; 

3) w § 6 uchyla się ust. 6 i 7; 

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

„§ 6.1. Jeżeli na dzień rozwiązania umowy student/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 
łączną liczbę godzin w okresie zajęć dydaktycznych (ustalonym komunikatem Rektora w 
sprawie organizacji roku akademickiego) i mnoży się przez liczbę godzin przypadających 
na okres od pierwszego dnia zajęć dydaktycznych do dnia rozwiązania umowy.  

2. Wysokość zaległej opłaty, o której mowa w ust. 1, określa skierowane do 
studenta/doktoranta wezwanie do zapłaty. 

3. W przypadku nieuregulowania zaległej opłaty, o której mowa w ust. 1, w terminie 
14 dni licząc od dnia odebrania wezwania do zapłaty, Uczelnia dochodzi należności z 
tytułu zaległych opłat za świadczone usługi edukacyjne w postępowaniu sądowym.”;   

5) w § 9 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Na wniosek studenta/doktoranta, dziekan może - uwzględniając postanowienia § 8 
ust. 2 - zwolnić w części z obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, 
nie więcej niż 25% należnej opłaty, jeżeli wnioskujący spełnia łącznie niżej określone 
warunki: 

1) posiada Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o 
Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2014 r. poz. 1863); 

2) dochód na jedną osobę w rodzinie studenta/doktoranta nie przekracza 150% 
wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta do ubiegania się o 
stypendium socjalne w Uniwersytecie Wrocławskim; 

3) złoży udokumentowany wniosek zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2-6.”;  

6) w § 12: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Od decyzji dziekana lub kierownika jednostki pozawydziałowej, podjętej w 
imieniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, dotyczącej zwolnienia z opłat, o których mowa w § 8 
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studentowi/doktorantowi przysługuje prawo złożenia wniosku do Rektora o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się w dziekanacie lub w odpowiedniej jednostce 
dydaktycznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku złożenia przez studenta/doktoranta wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy dziekanat/jednostka dydaktyczna zobowiązany jest do 
odpowiedniego przygotowania dokumentacji i niezwłocznego przekazania go do Działu 
Spraw Studenckich. Dokumentacja powinna zawierać decyzję, od której 
student/doktorant składa wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z kompletem 
dokumentów, na podstawie których decyzja została podjęta oraz stanowisko dziekana 
lub kierownika jednostki pozawydziałowej, co do zarzutów podniesionych we 
wniosku.”. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


