
Zarządzenie Nr 34/2015/2016 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 10 maja 2016 r. 

 

w sprawie: określenia wysokości opłat za przeprowadzenie procedury potwierdzania 

efektów uczenia się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie 

 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 98 ust. 1 pkt 3a w związku z art. 170f ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 

572 z późn. zm.), a także na podstawie § 5 ust. 1 uchwały Nr 63/2014/2015 Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 

2015 roku w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, określam, na 

podstawie kosztorysów przygotowanych przez wydziały, wysokości opłat za 

przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w poszczególnych 

uprawnionych do przeprowadzania ww. procedury, zgodnie z art. 170f ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, wydziałach Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.  

2. Wysokości opłat za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się 

w poszczególnych uprawnionych do przeprowadzania ww. procedury wydziałach AWF 

Warszawa określa załącznik do niniejszego zarządzenia.  

3. Stałą częścią opłaty za przeprowadzenie procesu potwierdzenia efektów uczenia się, 

o której mowa w § 4 ust. 3 uchwały Nr 63/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie 

określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, jest opłata odzwierciedlająca koszty 

przeprowadzenia przedmiotowej procedury przez wydziałową komisję ds. potwierdzania 

efektów uczenia się, wskazana w pierwszej rubryce tabel będących załącznikami do 

niniejszego zarządzenia (WR – 240 zł, WWF – 280 zł, WWFiS – 294 zł). Proces 

potwierdzania efektów uczenia się rozpoczyna się złożeniem przez wnioskodawcę 

wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z dokumentami stanowiącymi 

Portfolio oraz dowodu wniesienia wskazanej wyżej stałej części opłaty za 

przeprowadzenie procesu potwierdzenia efektów uczenia się w danym wydziale AWF 

Warszawa. 

4. Wysokość pozostałej części opłaty, która jest uzależniona od zindywidualizowanego 

postępowania egzaminacyjnego w stosunku do każdego wnioskodawcy, została 

wykazana w kolejnych rubrykach tabel będących załącznikami do niniejszego 

zarządzenia. Konkretna wysokość opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania 

efektów uczenia się w stosunku do danej osoby podlegającej tej procedurze ustalana jest 

przez dziekana wydziału uprawnionego ustawowo do prowadzania procedury 

potwierdzania efektów uczenia się lub osobę przez niego upoważnioną. Konkretna 

wysokość wskazanej wyżej pozostałej części opłaty, zostanie przekazana do wiadomości 

wnioskodawcy niezwłocznie po jej ustaleniu na podstawie złożonego wniosku 

i dołączonych do niego dokumentów. 

 

 



§ 2 
 

1. Wniesione opłaty, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, nie podlegają 

zwrotowi, bez względu na wynik procesu potwierdzania efektów uczenia się, tzn. czy 

dany efekt uczenia się został przez właściwą komisję faktycznie potwierdzony, czy też 

nie, w wyniku braku pozytywnego przejścia procedury w zakresie danego efektu. 

2. Opłaty, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, pobierane są niezależnie od 

opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, o których mowa w art. 98 ust. 1 

pkt 4 ustawy. Stawki opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, o których 

wyżej mowa, określa corocznie odrębne zarządzenie Rektora wydane na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w art. 98 ust. 

2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

3. Wysokość opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się określona 

w niniejszym zarządzeniu nie przekracza kosztów ponoszonych w zakresie świadczenia 

tej usługi o więcej niż 20%. 

 

§ 3 

 

1. Warunki przystąpienia do procedury potwierdzania efektów uczenia się określa art. 170f 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. Procedurę potwierdzania efektów uczenia się obowiązującą w AWF Warszawa określa 

uchwała Nr 63/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie określenia organizacji 

potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie. 

3. Harmonogram procesu potwierdzania efektów uczenia się w wydziale ustala dziekan. 

 

§ 4 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

 

 

 

Rektor 

                                

                                      

                                                         Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 
Załącznik: 

1) Wysokości opłat za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się 

w poszczególnych uprawnionych do przeprowadzania ww. procedury wydziałach AWF 

Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

 



Koszty przeprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się w Wydziale 

Rehabilitacji 

 

  liczba 

osób w 

komisji 

koszt 

jednostkowy 

 

koszty 

wydziałowe 
(20%) 

do zapłaty 

przez 

kandydata 

1. Wydziałowa Komisja 

ds. Potwierdzania 

Efektów Uczenia się  

(opłata stała) 

5 40 zł 

(x 5) 

40 zł 240 zł 

2. Komisja 

Egzaminacyjna - 

egzamin teoretyczny 
(za każdy 

moduł/przedmiot) 

3 50 zł  

(x 3) 

30 zł  180 zł 
(za każdy 

moduł/przedmiot) 

3. Komisja 

Egzaminacyjna - 

egzamin praktyczny (za 

każdy moduł/przedmiot) 

3 60 zł 

(x 3) 

36 zł  216 zł 
(za każdy 

moduł/przedmiot) 

4. Wydanie decyzji przez 

Wydziałową Komisję 

ds. Potwierdzania 

Efektów Uczenia się 

- 40 zł - 40 zł 

      

 

 
Koszty przeprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się w Wydziale 

Wychowania Fizycznego 

 

  liczba 

osób w 

komisji 

koszt 

jednostkowy 

 

koszty 

wydziałowe 
(20%) 

do zapłaty 

przez 

kandydata 

1. Wydziałowa Komisja 

ds. Potwierdzania 

Efektów Uczenia się  

(opłata stała) 

6 40 zł 

(x 6) 

40 zł 280 zł 

2. Komisja 

Egzaminacyjna - 

egzamin teoretyczny 
(za każdy 

moduł/przedmiot) 

3 50 zł  

(x 3) 

30 zł  180 zł 
(za każdy 

moduł/przedmiot) 

3. Komisja 

Egzaminacyjna - 

egzamin praktyczny (za 

każdy moduł/przedmiot) 

3 65 zł 

(x 3) 

39 zł  234 zł 
(za każdy 

moduł/przedmiot) 

4. Wydanie decyzji przez 

Wydziałową Komisję 

ds. Potwierdzania 

Efektów Uczenia się 

- 40 zł - 40 zł 

      

 



 

 

 
*Koszt jednostkowy stanowi stawkę godzinową na stanowisku adiunkta zgodnie z obowiązującą 

w danym roku akademickim Uchwałą Senatu AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie w sprawie 

zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych 

objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz 

zasad obliczania godzin dydaktycznych. 

Koszty przeprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się w Wydziale 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

 

 

  liczba osób 

w komisji 

koszt 

jednostkowy 

koszty 

wydziałowe 

(20%) 

do zapłaty 

przez 

kandydata 

 

1. Wydziałowa Komisja 

ds. Potwierdzania 

Efektów Uczenia się 

(opłata stała) 

5 49 zł* 

(x 5) 

49 zł 294 zł 

2. Komisja Egzaminacyjna 

- egzamin teoretyczny 

- egzamin praktyczny 

/za każdy moduł, 

przedmiot/ 

3 49 zł* 

(x3) 

29,40 zł 176,40 zł 

3. Wydanie decyzji przez 

Wydziałową Komisję 

ds. Potwierdzania 

Efektów Uczenia się 

- 40 zł - 40 zł 


