
 

SENAT

 
UCHWAŁA NR  0000 - 20/13 

 
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 14 marca 2013 r. 

 
 

w sprawie   
 
 

w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 

Na podstawie art. 99 ust. l Ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym, Senat postanawia, co 
następuje:  
 

 
§ 1 

 
1. Uniwersytet pobiera opłaty za wszystkie usługi edukacyjne wymienione w art. 99. ust. l Ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym, z tym że: 
1) wysokość opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych i uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich oraz związanych z powtarzaniem określonych zajęć na 
studiach stacjonarnych i stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających 
wyników w nauce, a także za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich 
studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej wynika z kalkulacji 
pełnych kosztów uruchomienia i prowadzenia zajęć, 

2)  wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne nieobjęte planem zależnie od przesłanek ich uruchomienia 
może być określona na podstawie kalkulacji kosztów lub bez jej uwzględnienia, 

3)  zajęcia w języku obcym mogą być bezpłatne dla studentów stacjonarnych Uniwersytetu będących 
obywatelami polskimi lub innych państw Unii Europejskiej, zwłaszcza, gdy ich zorganizowanie 
służy aktywizacji międzynarodowej wymiany studentów.  

ul. Komandorska 118/120, 53‐345 Wrocław

3. Opłaty za kształcenie studentów na pierwszym roku studiów stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej, pobierane są po zakończeniu roku 
akademickiego, o ile student nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 181 ust.1 Ustawy z dnia 
27 lipca 2005 z późn. zmianami. Jeżeli student przestał spełniać te kryteria po późniejszym roku 
studiów, to opłatę również pobiera się po zakończeniu roku akademickiego. Uiszczenie tej opłaty jest 
warunkiem koniecznym do kontynuowania studiów stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku. 

2. Wysokość i sposób pobierania opłat ustala Rektor w trybie zarządzenia. 
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W przypadku, gdy student przerywa ww. studia w trakcie roku akademickiego, wysokość opłaty jest 
proporcjonalna do czasu trwania studiów w danym roku akademickim.  

4. Pozostałe opłaty pobiera się co semestr lub w ratach określonych w zarządzeniu Rektora. Opłaty za 
powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce mogą zostać rozłożone na raty 
wyłącznie za zgodą Rektora. 

5. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek UE. Za nieterminowe wniesienie opłat 
nalicza się odsetki ustawowe. 

6. Nie stosuje się obniżek lub zwolnień z opłat wobec istnienia systemu stypendiów i zapomóg. 
7. W razie udokumentowania szczególnie trudnej sytuacji materialnej studenta Rektor może przesunąć 

termin wniesienia opłaty semestralnej lub rat bez naliczania odsetek ustawowych za zwłokę. Przed 
wniesieniem opłat nie wystawia się karty egzaminacyjnej. Niemożliwe jest przesunięcie terminu opłaty za 
studia stacjonarne na drugim lub kolejnym kierunku. 
 
 

§2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 

§3 
 

Traci ważność uchwała Senatu nr 103/06 z dnia 1 czerwca 2006. 
 
 
 
 
 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
 
 
 
 
 
 
 


