Zarządzenie Nr 49/2016/2017
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie: odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat
pobieranych w roku akademickim 2017/2018 od studentów, uczestników
studiów doktoranckich, a także słuchaczy studiów podyplomowych, szkoleń
i kursów realizowanych przez AWF Warszawa, w tym od osób będących
cudzoziemcami
Na podstawie art. 99 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 94 ust. 2 Statutu AWF
Warszawa w związku z § 1 ust. 1 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 (z późn. zm.),
a także na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz.
1554) oraz § 17 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia
12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów
i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr
190, poz. 1406 z późn. zm.), jako Rektor AWF Warszawa (zwanej też dalej „Uczelnią”)
zarządzam, co następuje:
§1
1.

Wysokość opłat za semestr kształcenia dla studentów studiujących na studiach
niestacjonarnych1 w roku akademickim 2017/2018 r. wynosi:
1) Wydział Wychowania Fizycznego
kierunek wychowanie fizyczne
opłata jednorazowa
studia
za jeden semestr
studia I stopnia
3.310,00 zł
studia II stopnia

2.450,00 zł

opłata w ratach
za jeden semestr
2 x 1.655,00 zł
2 x 1.225,00 zł

2) Wydział Turystyki i Rekreacji
kierunek turystyka i rekreacja
opłata jednorazowa
studia
za jeden semestr
studia II stopnia
2.290,00 zł

opłata w ratach
za jeden semestr
2 x 1.145,00 zł

Opłaty są pobierane pod warunkiem prowadzenia w roku akademickim 2017/2018 kształcenia na danym
stopniu i kierunku studiów niestacjonarnych.
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3) Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
kierunek wychowanie fizyczne
opłata jednorazowa
studia
za jeden semestr
studia II stopnia
2.000,00 zł
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

opłata w ratach
za jeden semestr
2 x 1.000,00 zł

Dziekan wydziału, na podstawie § 5 ust. 2 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 (z późn. zm.), ma prawo do rozłożenia opłaty czesnego za semestr również na
trzy raty. Kwotę jednorazowej opłaty czesnego za semestr dzieli się w takim przypadku
na trzy części.
Wysokość opłat za kształcenie za jeden semestr na studiach niestacjonarnych wynika
z kalkulacji kosztów kształcenia, niezbędnych dla uruchomienia i prowadzenia zajęć
uwzględniających liczbę godzin dydaktycznych, liczebność grup, kwalifikacje kadry
prowadzącej, koszty wydziałowe i koszty ogólnouczelniane.
Wysokość kosztów kształcenia ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia
i prowadzenia studiów ustala się w szczególności w oparciu o:
1) liczbę studentów, doktorantów lub słuchaczy korzystających z usług edukacyjnych,
2) stawki wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich określone w odrębnych
przepisach,
3) koszty amortyzacji i ubytku sprzętów, narzędzi i materiałów,
4) koszty niezbędnych remontów,
5) koszty wdrażania strategii rozwoju Uczelni,
6) wysokość dotacji dydaktycznej, jeżeli dane studia są dotowane.
Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych
zajęć i praktyk na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na stacjonarnych
i niestacjonarnych studiach doktoranckich, wysokość opłat za prowadzenie zajęć
nieobjętych planem studiów na danym roku studiów, w tym 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 oraz wysokość opłat za prowadzenie zajęć w języku obcym
określona zostaje odrębnymi zarządzeniami Rektora.
Odpłatność za kształcenie podyplomowe, szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia
ustala Rektor na podstawie kosztorysów poszczególnych edycji studiów. Wysokość i tryb
wnoszenia tych opłat określa w szczególności uchwała Senatu AWF Warszawa, o której
mowa w ust. 8, oraz odrębne zarządzenia Rektora.
Odpłatności wnoszone przez uczestników studiów doktoranckich AWF Warszawa oraz
odpłatności wnoszone przez osoby, które przystępują w AWF Warszawa do procedury
o nadanie stopnia naukowego doktora, w szczególności odpłatności za przeprowadzenie
przewodu doktorskiego, określa uchwała Senatu AWF Warszawa, o której mowa w ust. 8
oraz zarządzenie Rektora AWF Warszawa Nr 71/2013/2014 z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz
postępowania o nadanie tytułu profesora, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie
przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz odpłatności za czynności
postępowania o nadanie tytułu profesora (z późn. zm.), o ile wysokość i tryb wnoszenia
tych opłat nie są wprost wskazane w niniejszym zarządzeniu.
Zasady i terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię oraz
inne koszty ponoszone przez studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz

słuchaczy studiów podyplomowych, szkoleń i kursów realizowanych przez AWF
Warszawa w związku z odbywanymi studiami, a także zasady zwalniania – w całości lub
części – z opłat, określa uchwała 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.). Uchwała, o której wyżej mowa, jest dostępna na stronie internetowej AWF
Warszawa.
9. Pozostałe opłaty związane z przebiegiem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, inne
niż wyżej wymienione, wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
w szczególności przepisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1554), odrębnych zarządzeń Rektora AWF Warszawa wydanych na podstawie
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 (z późn. zm.) lub też
z rzeczywistych kosztów związanych z przeprowadzeniem danych zajęć, jak
przykładowo koszty dojazdu na obozy szkoleniowe organizowane poza siedzibą Uczelni,
koszty wyżywienia oraz zakwaterowania w obiekcie wyznaczonym przez Uczelnię
w trakcie trwania obozów szkoleniowych, a także inne koszty związane z pobytem na
obozach szkoleniowych, jak przejazdy na zajęcia, opłaty za wyciągi narciarskie oraz
opłaty za akcesoria niezbędne do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, koszty
obowiązkowych ubezpieczeń itp.
10. Opłaty związane z odbywanymi przez studentów obozami szkoleniowymi wnosi się na
zasadach określonych odrębnie, przed rozpoczęciem obozu szkoleniowego, w terminie
wyznaczonym przez dziekana wydziału.
11. Zasady i tryb pobierania oraz wysokość opłat związanych z przeprowadzaniem
potwierdzania efektów uczenia się od kandydatów na studia w AWF Warszawa
(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 i decyzje
innych organów Uczelni.
12. W przypadku nieuczestniczenia w obowiązkowym szkoleniu BHP w wyznaczonym
terminie, opłata za dodatkowe szkolenia BHP przeprowadzone przez AWF Warszawa dla
studenta i doktoranta wynosi 50,00 zł.
§2
1. Wysokość opłat dla cudzoziemców za kształcenie na studiach stacjonarnych I, II i III
stopnia za rok akademicki na poszczególnych wydziałach i kierunkach studiów wynosi:
1) Wydział Rehabilitacji:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fizjoterapia I stopnia:
3750 euro,
Fizjoterapia II stopnia:
3190 euro,
Fizjoterapia jednolite magisterskie: 4300euro,
Pielęgniarstwo I stopnia:
3750 euro,
Terapia zajęciowa
4200 euro,
Studia III stopnia (doktoranckie): 3050 euro,

2) Wydział Wychowania Fizycznego:
a)
b)
c)
d)
e)

Wychowanie Fizyczne I stopnia:
Wychowanie Fizyczne II stopnia:
Sport I stopnia:
Sport II stopnia:
Studia III stopnia (doktoranckie):

3250 euro,
2610 euro,
3250 euro,
3250 euro,
3050 euro,

3) Wydział Turystyki i Rekreacji:
a) Turystyka i Rekreacja I stopnia:
b) Turystyka i Rekreacja II stopnia:

2420 euro,
1990 euro,

4) Wydział Wychowanie Fizycznego i Sport w Białej Podlaskiej:
a)
b)
c)
d)

Wychowanie Fizyczne I stopnia:
Wychowanie Fizyczne II stopnia
Sport I stopnia
Trener personalny

2960 euro,
2960 euro,
3000 euro,
3280 euro,

5) Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej:
a)
b)
c)
d)

Turystyka i Rekreacja I stopnia:
Turystyka i Rekreacja I stopnia:
Kosmetologia:
Fizjoterapia:

1610 euro,
1610 euro,
3150 euro,
3750 euro.

2. Odpłatność za kształcenie cudzoziemców za studiach I, II oraz III stopnia wnoszona jest
przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w walucie polskiej i stanowi równowartość
kwoty wskazanej w walucie euro, według kursu średniego euro Narodowego Banku
Polskiego w dniu wpłaty.
3. Opłatę za przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej na studia cudzoziemcy wnoszą na
zasadach ogólnych, określonych odrębnie.
4. Wysokość opłat dla cudzoziemców za kształcenie na studiach niestacjonarnych w AWF
Warszawa jest taka sama jak dla obywateli polskich.
§3
AWF Warszawa nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów,
egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie
dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie
suplementu do dyplomu.
§4
1) Wysokość opłat za dokumentację związaną z przebiegiem studiów wynosi:
1) Elektroniczna legitymacja studencka
Duplikat
2) Legitymacja doktoranta2

17,00 zł
25,50 zł
10,00 zł

Począwszy od roku akademickiego 2014/2015 nie planuje się wydawania legitymacji doktoranta w formie
innej, niż elektroniczna.
2

Duplikat
15,00 zł
Elektroniczna legitymacja doktoranta
17,00 zł
Duplikat
25,50 zł
3) Legitymacja instruktorska
20,00 zł
Duplikat
30,00 zł
4) Dyplom trenerski
30,00 zł
Duplikat
45,00 zł
5) Dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami
60,00 zł
Duplikat
90,00 zł
Dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40,00 zł
6) Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
30,00 zł
Duplikat
45,00 zł
7) Świadectwo ukończenia studiów doktoranckich
30,00 zł
Duplikat
45,00 zł
8) Dyplom doktorski lub doktora habilitowanego
120,00 zł
Duplikat
180,00 zł
9) Za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do
obrotu prawnego z zagranicą
19,00 zł
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8 wnosi się na rachunek bankowy Uczelni lub w
miejscu wyznaczonym przez Rektora, a opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 9, wnosi się:
1) na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra nadzorującego uczelnię, która
wydała dokument – w przypadku, którym mowa w art. 191b ust. 3 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym;
2) na rachunek bankowy uczelni albo w miejscu wyznaczonym przez rektora –
w przypadku, o którym mowa w art. 191b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym.
3. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat, o których mowa w ust. 1,
w trakcie trwania roku akademickiego 2017/2018, w przypadku zmiany przepisów prawa
powszechnie obowiązującego ustalającego wysokości opłat za sporządzenie określonej
wyżej dokumentacji.
4. Uczelnia może pobierać opłaty za sporządzenie lub wydanie innej dokumentacji, niż
wskazana w ust. 1, jeżeli obowiązek wniesienia takiej opłaty wynika z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu
studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554) albo z uchwały Senatu AWF Warszawa lub
obowiązującego zarządzenia Rektora AWF Warszawa.
§5
1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się w szczególności
zapisy 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 (z późn. zm.), przyjętej na
podstawie art. 99 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz zapisy odrębnych zarządzeń
Rektora w sprawie opłat, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.
3. Wysokości opłat ustalone w niniejszym zarządzeniu wchodzą w życie z dniem
1 października 2017 roku. W przypadku studentów rozpoczynających zajęcia w roku
akademickim 2017/2018 przed 1 października 2017 roku, opłaty określone w niniejszym
zarządzeniu obowiązują od momentu rozpoczęcia przez nich zajęć w roku akademickim

2017/2018, chyba że zarządzenie Rektora lub uchwała Senatu AWF Warszawa wyznaczają
termin wcześniejszy na wniesienie danej opłaty.
4. Niniejsze zarządzenie umieszczone zostanie na stronie internetowej AWF Warszawa,
zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Rektor

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz

