
Uchwała Nr 70/2014/2015 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 14 lipca 2015 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 

 

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

jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), a także § 94 ust. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie, dokonuje się następujących zmian 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) Wstęp uchwały uzyskuje brzmienie: 

 

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

jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), a także § 94 ust. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat AWF Warszawa, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 28 maja 

2013 roku wniosku Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia uchwala, co następuje:” 

 

 

2) W § 1 ust. 1 uchyla się w całości pkt 2 i 3. 

 

 

3) W § 1 ust. 1 pkt 6-9 uzyskują brzmienie: 

 

„6) prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia 

niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów oraz za drugą i następne 

specjalizacje odbywane przez studenta, jeżeli dany plan studiów przewiduje obligatoryjne odbycie 

wyłącznie jednej specjalizacji, a także za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania różnic 

programowych, będące zajęciami nieobjętymi planem studiów na danym roku studiów, z zastrzeżeniem 

ust. 14, 

7) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń, 

8) przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się, 

9) dokumentację związaną z przebiegiem studiów, zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 27 lipca 

2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym.” 

 

 

4) W § 1 ust. 2 uzyskuje brzmienie: 

 

„Wysokość opłat za usługi edukacyjne, określone w ust. 1 pkt 1 ustala Rektor w terminie co najmniej 3 tygodni 

przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym będą one obowiązywały, na wniosek dziekanów 

wydziałów prowadzących zajęcia w tych formach kształcenia. Wysokość lub sposób naliczania opłat za usługi 

edukacyjne, określone w ust. 1 pkt 4-6, ustala Rektor po otrzymaniu stosownych informacji od dziekanów. 

Rektor może powierzyć kompetencje, w ramach określonych przez siebie zasad, do ustalania konkretnych 

wysokości opłat na wydziałach, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6, dziekanom wydziałów. Powierzenie 

kompetencji, o którym wyżej mowa, nie wymaga odrębnego dokumentu pełnomocnictwa. Zasady powyższe, 



odnośnie opłat określonych w ust. 1 pkt 4-6 i pobieranych na studiach stacjonarnych, stosuje się również 

odnośnie studiów realizowanych w formie niestacjonarnej.” 

 

 

5) W § 1 ust. 3 uzyskuje brzmienie: 

 

„W przypadku studiów  podyplomowych, szkoleń i kursów dokształcających, Rektor ustala wysokość opłaty, 

nie później niż przed rozpoczęciem kursu dokształcającego, szkolenia lub studiów podyplomowych, po 

otrzymaniu stosownych informacji z wydziału prowadzącego dany kurs, szkolenie  lub studia podyplomowe. 

Zapis ust. 2 zdanie trzecie i czwarte stosuje się odpowiednio do ustalania wysokości opłat w przypadku kursów 

dokształcających i szkoleń realizowanych przez wydziały.” 

 

 

6) W § 1 uchyla się w całości ust. 4. 

 

 

7) W § 1 ust. 5-10 uzyskują brzmienie: 

 

„5. Dziekan wydziału lub osoba przez niego upoważniona, w przypadku nieskorzystania przez Rektora 

z możliwości określonej w ust. 2 zdanie trzecie, składa wniosek do Rektora w sprawie wysokości opłat 

wymienionych w ust. 1 pkt 1-6 w terminie do 30 czerwca każdego roku lub innym wyznaczonym przez 

Rektora, a w przypadku kursów dokształcających i studiów podyplomowych, nie później niż na miesiąc 

przed rozpoczęciem zajęć - w przypadku studiów podyplomowych, lub nie później niż na 14 dni przed 

rozpoczęciem zajęć - w przypadku kursów dokształcających i szkoleń.  

6. Wysokość opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich, oraz opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach 

stacjonarnych oraz na stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników 

w nauce, nie  może przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia 

i prowadzenia w danej uczelni odpowiednio tych studiów i studiów doktoranckich oraz zajęć powtarzanych 

na tych studiach i studiach doktoranckich z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii 

rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym 

amortyzacji i remontów. 

7. Wysokość opłat za usługi edukacyjne określone w ust. 1 pkt 1 i 5, Rektor ustala dla studentów I roku 

studiów lub odpowiednio uczestników I roku studiów doktoranckich. Wysokość opłat ustalona przez 

Rektora dla I roku studiów pozostaje niezmienna do dnia ukończenia przez studenta studiów na danym 

stopniu studiów i odpowiednio do ukończenia studiów przez uczestnika studiów doktoranckich. 

8. Wysokość opłaty za kurs dokształcający, szkolenie lub studia podyplomowe jest ustalana dla całego 

okresu kształcenia na danym kursie, szkoleniu lub studiach podyplomowych. 

9. Podwyższenie opłaty w kolejnym roku akademickim może nastąpić jedynie stosownie do wskaźnika 

inflacji lub też z innych uzasadnionych przyczyn powodujących wzrost kosztów prowadzonych zajęć. 

W takim przypadku wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie wprowadzenia podwyżki, przy 

uwzględnieniu zasady wyrażonej w art. 99 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

10. Wysokość opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich jest ustalana za okres semestru.” 

 

 

8) W § 1 uchyla się w całości ust. 11. 

 

 

9) W § 1 ust. 12-15 uzyskują brzmienie: 

 

„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.  

13. Warunki odpłatności za usługi edukacyjne pobierane przez Uczelnię na podstawie art. 99 ust. 1 Ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym ustalają pisemne umowy, o których mowa 

w art. 160a ust. 1 i art. 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

których wzory określa odrębna uchwała Senatu Uczelni. 



14. Dziekan danego wydziału w indywidualnej sprawie studenckiej lub doktoranckiej może zwolnić 

studenta lub doktoranta z opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym za zajęcia realizowane 

w ramach uzupełniania różnic programowych, będące zajęciami nieobjętymi planem studiów na danym 

roku studiów. 

15. Zasady i tryb pobierania  oraz wysokość opłat związanych z przeprowadzaniem potwierdzania efektów 

uczenia się, o których mowa w ust. 1, od kandydatów na studia w Uczelni (niebędących jeszcze studentami 

czy też osobami przyjętymi na studia), o których to opłatach mowa w art. 99 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 

lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym  , określa się odrębnie poprzez stosowną uchwałę Senatu 

AWF Warszawa, przyjętą na podstawie art. 170f Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższym, oraz wydane na jej podstawie zarządzenia Rektora Uczelni i decyzje innych organów Uczelni.” 

 

 

10) W § 2 dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu: 

 

„Kandydat na studia stacjonarne w Uczelni lub student przenoszący się z innej uczelni jest zobowiązany do 

złożenia oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych 

w uczelni publicznej, zgodnie z art. 169 ust. 1a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższym.” 

 

 

11) W § 2 uchyla się w całości ust. 2-8. 

 

 

12) W § 2 ust. 9 uzyskuje brzmienie: 

 

„Opłata za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów studiów niestacjonarnych 

obejmuje wszystkie zajęcia określone w planie i programie kształcenia dla tego kierunku, w tym praktyki 

i obozy, o łącznej liczbie punktów ECTS ustalonej przez radę wydziału, niezbędnej dla ukończenia tego 

kierunku studiów, jednak nie mniejszej niż określona w art. 164a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo 

o szkolnictwie wyższym. Zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach niestacjonarnych, zajęcia realizowane 

w ramach uzupełniania różnic programowych, będące zajęciami nieobjętymi planem studiów na danym roku 

studiów, oraz zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce student odbywa po 

uiszczeniu dodatkowej opłaty za kształcenie.” 

 

 

13) W § 2 uchyla się w całości ust. 10-11. 

14) W § 2 ust. 12 skreśla się zdanie trzecie. 

 

 

15) W § 2 ust. 14 uzyskuje brzmienie: 

 

„Opłata za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów obejmuje również 

zajęcia, które Uczelnia organizuje dla studenta poza planem studiów w danym roku (semestrze), w tym 

związane z uzupełnieniem różnic programowych, jeśli nie istnieje możliwość ich uzupełnienia przez studenta 

studiów stacjonarnych w ramach planu studiów w danym semestrze, z zastrzeżeniem § 1 ust. 14 niniejszej 

uchwały.” 

 

 

16) W § 2 ust. 17 dodaje się zdanie trzecie o następującym brzmieniu: 

 

„Zapis niniejszego ustępu stosuje się również odpowiednio do szkoleń realizowanych przez Uczelnię.” 

 

 

17) W § 2 ust. 18 uzyskuje brzmienie: 

 

„Studenci, uczestnicy studiów doktoranckich oraz słuchacze studiów podyplomowych, szkoleń i kursów mają 

obowiązek ponoszenia opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów, szkoleń lub 

kursów.” 

 



18) W § 3 ust. 1 uzyskuje brzmienie: 

 

„Podstawą ustalenia opłat określonych w § 1 ust. 1 pkt 1-7 niniejszej uchwały jest kosztorys przeprowadzenia 

zajęć.” 

 

 

19) W § 4 w zdaniu pierwszym po wyrazie „kursu” dodaje się po przecinku wyraz „szkolenia”. 

 

 

20) W § 5 ust. 4 uzyskuje brzmienie: 

 

„Opłaty za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów nie podlegają zwolnieniu. 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 oraz opłaty za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów nie podlegają 

rozłożeniu na raty.” 

 

 

21) W § 5 ust. 10 uzyskuje brzmienie: 

 

„W przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych, obowiązek uiszczenia opłaty dotyczy 

zarówno studentów oraz doktorantów studiów niestacjonarnych, jak i stacjonarnych, z zastrzeżeniem § 1 ust. 

14 niniejszej uchwały.” 

 

 

22) W § 6 ust. 1 uzyskuje brzmienie: 

 

„Warunkiem dopuszczenia studenta do udziału w zajęciach prowadzonych w danym semestrze na studiach 

niestacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich lub odpowiednio w zajęciach dydaktycznych, które 

student powtarza z powodu niezadowalających wyników w nauce lub zajęć nieobjętych planem studiów oraz 

realizowanych w ramach uzupełnienia różnic programowych, jest potwierdzenie przez odpowiedni dziekanat 

faktu uiszczenia przez studenta lub doktoranta wymaganej opłaty najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym 

terminem zajęć z przedmiotu powtarzanego lub odpowiednio terminem początku zajęć nieobjętych planem 

studiów lub wykonania innej odpłatnej usługi edukacyjnej, o której wyżej mowa.” 

 

 

23) W § 6 ust. 3 skreśla się zdanie trzecie. 

 

 

24) W § 6 ust. 5-7 uzyskują brzmienie: 

 

„5. Student wnosi opłatę na rachunek bankowy AWF Warszawa za pośrednictwem konta osobistego lub 

inny wskazany przez Uczelnię sposób. 

6. Wniesienie wymaganej opłaty jest warunkiem wydania indeksu (jeżeli jest on przez Uczelnię 

stosowany) i karty okresowych osiągnięć studenta. 

7. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku niewniesienia w terminie określonym 

w niniejszej uchwale lub przez dziekana wydziału opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych lub 

jednej z rat lub też opłaty za powtarzanie zajęć. Dziekan ma w powyższym przypadku obowiązek 

rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy o kształcenie zawartej ze studentem. W przypadku 

studentów rozpoczynających studia, niewniesienie opłaty w wyznaczonym terminie powoduje niewpisanie 

na listę studentów.” 

 

 

25) W § 6 uchyla się w całości ust. 10 oraz 12, a ust. 11 uzyskuje brzmienie: 

 

„Student ma obowiązek wpłacenia opłaty za zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i 6 w terminie 14 dni 

od daty otrzymania decyzji dziekana ustalającej wysokość opłaty za te zajęcia, w przypadku wystąpienia 

sytuacji, o której mowa w ust. 9.” 

26) § 9 uzyskuje brzmienie: 



 „§ 9 

 

Tryb i warunki zwalniania z opłat  

 

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

i 5-6 niniejszej uchwały mogą występować studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej 

z powodów losowych oraz legitymujący się jednocześnie wysoką średnią ocen, co najmniej 4,9 za ostatni 

okres zaliczeniowy. Z wnioskiem o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne 

określone w § 1 ust. 1 pkt 1 i 5-6 niniejszej uchwały mogą występować również studenci, którzy uczestniczyli 

w międzynarodowych programach stypendialnych, z zastrzeżeniem ust. 3a. Z wnioskiem o częściowe lub 

całkowite zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne określone w § 1 ust. 1 pkt 4 niniejszej uchwały  mogą 

występować studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodów losowych. 

2. Dziekan, w wyjątkowych przypadkach, może częściowo zwolnić studenta z opłat za usługi edukacyjne 

określone w § 1 ust. 1 pkt 1 i 5-6 niniejszej uchwały, legitymującego się średnią niższą niż 4,9 za ostatni okres 

zaliczeniowy, jednak średnia ta nie powinna być niższa niż 4,7 za ostatni okres zaliczeniowy. 

3. Z wnioskiem o częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne określone w § 1 ust. 1 pkt 1-6 niniejszej 

uchwały mogą występować również studenci działający aktywnie w organach samorządu studenckiego, 

niespełniający warunków określonych w ust. 1 i 2.  

3a. Studentom wyjeżdżającym w ramach programów studenckiej wymiany krajowej lub międzynarodowej, 

w szczególności studentom wyjeżdżającym w ramach programu „Erasmus +”, nie przysługuje z tego tytułu 

możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne określone w § 1 ust. 1 pkt 1 

i 5-6 niniejszej uchwały za okres ich wyjazdu. 

4. Wniosek o zwolnienie lub rozłożenie opłaty za usługi edukacyjne określone w § 1 ust. 1 pkt 1-6 niniejszej 

uchwały, student lub odpowiednio doktorant, składa do dziekana wydziału najpóźniej na 14 dni przed 

terminem rozpoczęcia zajęć w danym semestrze, za jaki zobowiązany jest uiścić opłatę. Dziekan może 

przywrócić studentowi termin na złożenie wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Student we wniosku 

wskazuje, czy postuluje o częściowe, czy całkowite zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne. 

5. Wniosek o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat kreślonych w § 1 ust. 1 pkt 1-6 niniejszej uchwały 

powinien być udokumentowany przez studenta.  

6. Wniosek nieudokumentowany podlega zwrotowi w celu uzupełnienia. Brak uzupełnienia w terminie 7 dni 

skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

7. Decyzja o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat za studia podejmowana jest za okres jednego 

semestru lub w stosunku do opłaty za konkretne zajęcia.  

8. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat za kształcenie na wniosek studenta podejmuje 

dziekan wydziału. Po zakończeniu semestru dziekan składa Rektorowi, na jego życzenie, sprawozdanie 

z udzielonych zwolnień z opłat za zajęcia dydaktyczne w danym semestrze. 

9. Od decyzji dziekana w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-6 

niniejszej uchwały, albo nieprzywrócenia przez dziekana terminu na złożenie wniosku w sprawie, studentowi 

przysługuje odpowiednio odwołanie do prorektora właściwego ds. studenckich, a doktorantowi odpowiednio 

do prorektora właściwego ds. nauki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji dziekana. Decyzja 

prorektora w sprawie jest ostateczna.  

10. W dziekanacie prowadzona jest ewidencja wniosków studenckich oraz decyzji w sprawie udzielenia lub 

odmowy udzielenia zwolnienia z opłat. 

11. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do doktorantów.” 

 

 

27) Tytuł § 10 uzyskuje brzmienie: 

 

„Warunki pobierania opłat na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach” 

 

 

28) W § 10 ust. 3 uzyskuje brzmienie: 

 

„Warunki odpłatności określa umowa o kształcenie na studiach podyplomowych, której wzór określa odrębna 

uchwała Senatu Uczelni.” 

 

 

29) W § 10 dodaje się ust. 11 o następującym brzmieniu: 

 



„Zapisy niniejszego paragrafu dotyczące kursów stosuje się odpowiednio do szkoleń realizowanych przez 

Uczelnię.” 

 

 

30) W § 11 ust. 7 uzyskuje brzmienie: 

 

„Warunki studiowania określa umowa, której wzór określa odrębna uchwała Senatu Uczelni.” 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały 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 (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 15 lipca 2015 r. 


