
Uchwała Nr 82/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 września 2017 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  2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1311), § 18 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 

2016 r. 

w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554), 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 § 1 ust. 12 zmienia brzmienie z: 

 

„12. Informacja o wysokości opłat za usługi edukacyjne określone w ust. 1 pkt 1 i 4 oraz o wysokości 

kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług podlega publikacji na stronie 

internetowej Uczelni.” 

 

na: 

 

„12. Informacja o wysokości opłat za usługi edukacyjne określone w ust. 1 pkt 1 i 4 podlega publikacji 

na stronie internetowej Uczelni.” 

 

 

2) W § 5 ust. 4 zmienia brzmienie z: 

 

 

„4. Opłaty za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów nie podlegają zwolnieniu ani 

rozłożeniu na raty. Opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na 

studiach i studiach doktoranckich, opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów lub studiów 

doktoranckich, w tym opłaty za zajęcia realizowane w ramach różnic programowych będące zajęciami 

nieobjętymi planem studiów na danym roku studiów nie podlegają z zasady rozłożeniu na raty, chyba 

że dziekan, Rektor albo upoważnione przez nich osoby w indywidualnej sprawie studenckiej lub 

doktoranckiej postanowią inaczej.” 

 

 

na: 

 



„4. Opłaty za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów nie podlegają rozłożeniu na raty. 

Opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach i studiach 

doktoranckich, opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów lub studiów doktoranckich, w tym opłaty 

za zajęcia realizowane w ramach różnic programowych będące zajęciami nieobjętymi planem studiów 

na danym roku studiów nie podlegają z zasady rozłożeniu na raty, chyba że dziekan, Rektor albo 

upoważnione przez nich osoby w indywidualnej sprawie studenckiej lub doktoranckiej postanowią 

inaczej.” 

 

 

3) W § 9 ust. 1 zdanie trzecie uzyskuje brzmienie:  

 

„Z wnioskiem o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne określone w § 1 ust. 

1 pkt 4 i 9 niniejszej uchwały mogą występować studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 

materialnej.” 

 

 

4) W § 9, po ust. 9, dodaje się nowy ust. 9a o następującym brzmieniu: 

 

 

„Do postępowań w przedmiocie zwolnienia z opłat za dokumentację związaną z przebiegiem studiów, 

określoną w  § 1 ust. 1 pkt 9 niniejszej uchwały, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4-9.” 

 

 

§ 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.  

3. Wprowadza się tekst jednolity (jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) uchwały 

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, uwzględniający wszelkie wprowadzone dotychczas i niniejszą uchwałą zmiany.   

 

 

 

               PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 
 

 

 

 

 

Załącznik: 

1) Tekst jednolity uchwały 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 na 

dzień 19 września 2017 r. 


