
Zarządzenie Nr 44/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 31 marca 2014 r. 

 

w sprawie:   wprowadzenia opłat za czynności związane z przygotowaniem i weryfikacją 

danych niezbędnych do wydania wybranej dokumentacji związanej 

z przebiegiem studiów dla absolwentów AWF Warszawa oraz osób 

niebędących studentami AWF 

 

 

§ 1 

 

1. Działając na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 98 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. 

zm.) oraz § 45 ust. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, w związku z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 201 poz. 1188), wprowadza się opłatę za czynności związane 

z przygotowaniem i weryfikacją danych niezbędnych do wydania dokumentacji związanej 

z przebiegiem studiów (w szczególności wyciągu z indeksu, wykazy treści 

programowych, zestawienia odbytych praktyk zawodowych, suplementu (w trzech 

egzemplarzach) do dyplomu w j. angielskim, w przypadku złożenia wniosku o jego 

wydanie po 30 dniach od dnia ukończenia studiów przez wnioskującego lub wystąpienia 

o wydanie tego dokumentu przez inną osobę, niż absolwent AWF Warszawa, czy wykazu 

różnic programowych) dla absolwentów AWF Warszawa oraz osób niebędących 

studentami AWF Warszawa. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 300 zł. 

3. Opłatę, o której mowa w ust. 2, pobiera się osobno dla każdego dokumentu, z którym 

związana jest konieczność podjęcia czynności służących przygotowaniu dokumentu 

i weryfikacji stosownych, związanych z nim, danych. 

4. AWF Warszawa nie pobiera opłat za dokumenty wskazane w art. 99a ustawy z dnia 

27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 2 

1. Koszty, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia, są uzasadnione 

czynnościami koniecznymi do przygotowania i weryfikacji danych niezbędnych do 

wydania dokumentacji związanej z przebiegiem studiów. 

2. W przypadku wpłat w walucie obcej, wysokość kosztów za przygotowanie i weryfikację 

danych niezbędnych do wydania dokumentacji związanej z przebiegiem studiów, o której 

mowa w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia, oblicza się na podstawie średniego kursu 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, według stanu z dnia wystąpienia o wydanie 

danego dokumentu. 

3. Dokumenty wydawane przez Uczelnię przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą są 

legalizowane na wniosek zainteresowanego, zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 



Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji 

przebiegu studiów. 

4. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia, wnosi się na wskazany 

rachunek bankowy AWF Warszawa.  

5. Dziekan może zwolnić absolwenta z opłat, o których mowa w § 1 niniejszego 

zarządzenia. 

 

 

§ 3 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

  Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 


