
Zarządzenie Nr 47/2016/2017 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

 

w sprawie:   upoważnienia do zawierania umów o świadczenie usług edukacyjnych 

z osobami przyjętymi na studia wyższe, studia doktoranckie, studia 

podyplomowe i inne formy kształcenia w AWF Warszawa na rok 

akademicki 2017/2018, w tym ze studentami-cudzoziemcami 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 w związku z art. 99 ust. 1, art. 160a oraz art. 195 ust. 10 

Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), § 46 ust. 3 Statutu AWF Warszawa oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 

z późn. zm.), w związku z zapisami uchwały Nr 63/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie 

określenia, na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne 

zawieranych ze studentami i doktorantami AWF Warszawa, w tym wzoru umowy zawieranej 

ze studentami-cudzoziemcami, obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 oraz 

zapisami uchwały Nr 15/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie określenia wzoru umowy 

zawieranej ze słuchaczami studiów podyplomowych, prowadzonych przez AWF Warszawa, 

zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1  

 

Upoważniam: 

1. Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego dr hab. prof. AWF Krzysztofa 

Perkowskiego do: 

1) podpisywania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych I i II 

stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego oraz 

2) podpisywania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne, zawieranych ze studentami (uczestnikami) studiów III stopnia 

(doktoranckich) w Wydziale Wychowania Fizycznego oraz 

3) podpisywania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne na studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach organizowanych na 

Wydziale Wychowania Fizycznego. 

 

Dla ważności składanego w umowach oświadczenia woli konieczne jest współdziałanie 

z Kwestorem AWF Warszawa. 

 

2. Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji dr hab. prof. AWF Stanisława 

Piekarskiego do: 



1) podpisywania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 

stopnia w Wydziale Turystyki i Rekreacji oraz  

2) podpisywania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne na studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach organizowanych na 

Wydziale Turystyki i Rekreacji. 

 

Dla ważności składanego w umowach oświadczenia woli konieczne jest współdziałanie 

z Kwestorem AWF Warszawa. 

 

3. Dziekana Wydziału Rehabilitacji dr hab. prof. AWF Bartosza Molika do: 

1) podpisywania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 

stopnia w Wydziale Rehabilitacji, oraz 

2) podpisywania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne zawieranych ze studentami studiów jednolitych magisterskich w Wydziale 

Rehabilitacji, oraz 

3) podpisywania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne, zawieranych ze studentami (uczestnikami) studiów III stopnia 

(doktoranckich) w Wydziale Rehabilitacji oraz 

4) podpisywania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne na studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach organizowanych na 

Wydziale Rehabilitacji. 

 

Dla ważności składanego w umowach oświadczenia woli konieczne jest współdziałanie 

z Kwestorem AWF Warszawa. 

 

4. Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej dr hab. 

prof. AWF Huberta Makaruka do: 

1) podpisywania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 

stopnia prowadzonych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej 

Podlaskiej, oraz 

2) podpisywania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne na studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach organizowanych na 

Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. 

 

Dla ważności składanego w umowach oświadczenia woli konieczne jest współdziałanie 

z Zastępcą Kwestora AWF Warszawa w Białej Podlaskiej.  

 

5. Dziekana Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej dr hab. prof. AWF 

Wojciecha Piaseckiego do: 

1) podpisywania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi 



edukacyjne zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 

stopnia prowadzonych w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, oraz 

2) podpisywania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne zawieranych ze studentami studiów jednolitych magisterskich w Wydziale 

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, oraz 

3) podpisywania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach organizowanych na Wydziale 

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej. 

 

Dla ważności składanego w umowach oświadczenia woli konieczne jest współdziałanie 

z Zastępcą Kwestora AWF Warszawa w Białej Podlaskiej. 

 

6. Kwestora AWF Warszawa mgr inż. Annę Szymanderę do: 

1) Współdziałania z właściwymi dziekanami w zakresie podpisywania, zmiany 

i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych ze 

studentami w Wydziale Wychowania Fizycznego, w Wydziale Turystyki i Rekreacji 

oraz w Wydziale Rehabilitacji, 

2) Współdziałania z dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego i dziekanem 

Wydziału Rehabilitacji w zakresie podpisywania, zmiany i rozwiązywania w imieniu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie umów 

o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych z uczestnikami studiów III 

stopnia (doktoranckich) oraz 

3) Współdziałania z właściwymi dziekanami w zakresie podpisywania, zmiany 

i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach 

podyplomowych, szkoleniach i kursach, organizowanych w Wydziale Wychowania 

Fizycznego, w Wydziale Turystyki i Rekreacji oraz w Wydziale Rehabilitacji. 

 

 

7. Zastępcę Kwestora AWF Warszawa w Białej Podlaskiej mgr Małgorzatę 

Wojtiuk do:  

1) Współdziałania z właściwymi dziekanami w zakresie podpisywania, zmiany 

i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych ze 

studentami w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej oraz 

w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, oraz 

2) Współdziałania z właściwymi dziekanami w zakresie podpisywania, zmiany 

i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach 

podyplomowych, szkoleniach i kursach, organizowanych w Wydziale Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej oraz w Wydziale Turystyki i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej. 

 

§ 2 

 

1. Warunkiem podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne jest 

decyzja o przyjęciu na studia w AWF Warszawa.  



2. Umowy ze studentami i uczestnikami studiów doktoranckich winne być zawierane nie 

wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie 

trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć. 

3. Zapisy niniejszego zarządzenia mówiące o studentach, uczestnikach studiów 

doktoranckich lub słuchaczach studiów podyplomowych stosuje się odpowiednio do osób 

przyjętych na studia na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1. 

4. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

 

 

 

      Rektor 

 

    

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz  


