
Uchwała Nr 3/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 października 2016 roku 

  

  

w sprawie:  zmian w uchwale nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku dotyczącej zasad pobierania 

opłat za usługi edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa oraz trybu 

i warunków zwalniania studentów w całości lub w części z opłat za kształcenie 

(z późn. zm.) 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 99 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia 

w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1112), a także § 94 ust. 3 

Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, dokonuje się 

następującej zmiany w uchwale nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za usługi 

edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa oraz trybu i warunków zwalniania studentów w całości 

lub w części z opłat za kształcenie (z późn. zm.): 

 

 

1) W § 11 ust. 5 zmienia brzmienie z: 

 

„Przy opłacie za pierwszy rok obowiązuje jednorazowa opłata (rekrutacyjna) w wysokości 200 euro. 

Na uzasadniony wniosek cudzoziemca Rektor może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie.” 

 

na: 

 

„Przy rekrutacji na pierwszy rok cudzoziemców obowiązuje jednorazowa opłata rekrutacyjna, 

pobierana na zasadach ogólnych. Na uzasadniony wniosek cudzoziemca Rektor może obniżyć opłatę 

lub zwolnić z niej całkowicie.” 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały nr 78/2012/2013 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania 

opłat za usługi edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa  oraz trybu i warunków zwalniania 

studentów  w całości lub w części z opłat za kształcenie pozostają bez zmian. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

               PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

             Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 
 


