
 

 

Uchwała nr 17/XII/2020 

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 14 grudnia 2020 r.  

 

w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 

 dla studentów i doktorantów 

 

 

 Na podstawie § 4 ust. 5 Zarządzenia 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 uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Studenci studiów niestacjonarnych oraz słuchacze niestacjonarnych studiów 

doktoranckich (doktoranci) mogą dokonywać opłat semestralnych, z wyjątkiem opłat za 

ostatni semestr studiów, w czterech stałych równych ratach. W takim przypadku student 

lub doktorant ma obowiązek uiścić raty w następujących terminach: 

a) za semestr zimowy: 

- rata nr I do 10 października, 

- rata nr II do 10 listopada, 

- rata nr III do 10 grudnia, 

- rata nr IV do 10 stycznia; 

b) za semestr letni: 

- rata nr I do 5 marca, 

- rata nr II do 5 kwietnia, 

- rata nr III do 5 maja, 

- rata nr IV do 5 czerwca. 

2. Opłaty za powtarzanie zajęć student lub doktorant uiszcza w ratach: 

a) za przedmioty zimowe w dwóch ratach: 

 - rata nr I do 15 października, 

- rata nr II do 15 grudnia, 

b) za przedmioty letnie w dwóch ratach: 

 - rata nr I do 10 marca, 

- rata nr II do 10 maja, 

 

c) za przedmioty roczne w czterech równych ratach: 

 - rata nr I do 15 października, 

- rata nr II do 15 grudnia, 

 - rata nr III do 10 marca, 

      - rata nr IV do 10 maja. 

 

§ 2  

W przypadku reaktywacji w prawach studenta, ustaloną opłatę za rok akademicki, na 

który student został wpisany, uiszcza w terminach zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 niniejszej 

uchwały. W wyjątkowych sytuacjach ustalona wysokość opłaty może być rozłożona na 

indywidualne raty decyzją dziekana na pisemny wniosek studenta. 

 

§ 3  

1. Student lub doktorant, który rezygnuje z dokonywania opłat w ratach, na zasadach 

określonych w pkt 1, ma obowiązek złożyć we właściwym dziekanacie pisemny wniosek o 

rezygnacji z uiszczenia opłat semestralnych w ratach w terminach: a) do dnia 20 

września za semestr zimowy; b) do dnia 20 lutego za semestr letni.  

2. Jeżeli student nie złoży wniosku o jakim mowa w ust 1. oznacza, iż uiszcza opłaty 

semestralne w stałych równych ratach. 

 

§ 4 

1. Ratę należy wnosić na wskazane konto z podaniem nazwy Wydziału, kierunku i roku 

studiów oraz z zaznaczeniem rodzaju opłaty, semestru i numeru raty. 



 

 

2.  W przypadku nieuiszczenia w obowiązującym terminie raty, student lub doktorant 

może być skreślony z listy studentów lub doktorantów po uprzednim wezwaniu do 

zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu na uiszczenie zaległej opłaty. 

 

 

§ 5  

1. Tracą moc: uchwała nr 2/I/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad 

pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów i uchwała 

nr 52/V/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały 2/I/2015 Rady 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 

2015 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne dla 

studentów i doktorantów.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 ust. 2, który wchodzi w 

życie  od 1 października 2021 r. 

 

 

Przewodniczący Rady WPAE UWr 

Dziekan: prof. dr hab. K. Kiczka 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


