
Uchwała Nr 10/2017/2018 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 14 listopada 2017 roku 

 

w sprawie:   zmian w załączniku do 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 
 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 160a ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz wniosku Kierownika Centrum 

Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym 

się w dniu 14 listopada 2017 r., postanawia dokonać następujących zmian w załączniku do 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, tzn. we wzorze umowy o warunkach 

odpłatności za usługi edukacyjne związane z odbywanymi w AWF Warszawa studiami 

podyplomowymi: 

 

1) § 1 ust. 1 wzoru umowy uzyskuje brzmienie: 

 

„Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności dla słuchacza studiów 

podyplomowych w zakresie Podyplomowych Studiów 

……………………………………………………….prowadzonych w Wydziale 

………………………w okresie od dnia ……………..do dnia……………………., zgodnie z art. 160a 

ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz zgodnie z obowiązującym 

Regulaminem Studiów Podyplomowych, zwanym dalej „ Regulaminem”.” 

 

2) § 3 ust. 3 wzoru umowy uzyskuje brzmienie: 

 

„Na studiach podyplomowych pobierane są, poza opłatą wskazaną w ust. 1, opłaty za powtarzanie 

zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem i programem 

studiów, a także dodatkowa opłata w przypadku złożenia przez Słuchacza egzaminu dyplomowego po 

przewidzianym planem studiów podyplomowych lub harmonogramem zajęć terminie. Słuchacz, który 

powtarza zajęcia lub uzyskał zgodę dziekana na udział w zajęciach nieobjętych planem i programem 

studiów ma obowiązek wniesienia opłaty za powtarzanie zajęć lub odpowiednio opłaty za zajęcia 

nieobjęte planem i programem studiów w terminie ustalonym przez dziekana w decyzji o udzieleniu 

zgody na wpis warunkowy na semestr wyższy lub odpowiednio w decyzji o wyrażeniu zgody na 

udział w zajęciach nieobjętych planem i programem studiów. Nieuiszczenie opłaty we wskazanym 

terminie powoduje skreślenie z listy słuchaczy lub odpowiednio niedopuszczenie do udziału 

w zajęciach nieobjętych planem i programem studiów podyplomowych. Opłata za powtarzanie zajęć 

z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem i programem 

studiów nie podlega z zasady rozłożeniu na raty, chyba że dziekan w swojej decyzji postanowi 

inaczej. 

Wysokość opłat za powtarzanie przedmiotu i za zajęcia nieobjęte planem i programem studiów 

wynosi:  

     liczby godzin przedmiotu  x  koszt  1 godziny dydaktycznej 

 - koszt 1 godziny zajęć teoretycznych - 20 zł 

 - koszt 1 godziny zajęć praktycznych  - 40 zł  

 

Opłata podlega wniesieniu w terminie określonym w decyzji dziekana.” 

 

3) § 3 ust. 4 wzoru umowy uzyskuje brzmienie: 

„Wysokość opłaty za zajęcia nieobjęte planem i programem studiów wynosi, jeżeli dziekan w decyzji 



nie określił inaczej, 500 złotych. Opłatę w powyższej wysokości stosuje się również (jeżeli dziekan 

w decyzji nie określił inaczej) w przypadku złożenia przez Słuchacza egzaminu dyplomowego po 

przewidzianym planem studiów podyplomowych lub harmonogramem zajęć terminie.” 

 

4) § 4 ust. 2 wzoru umowy uzyskuje brzmienie: 

 

„Skreślenie z listy Słuchaczy lub rezygnacja ze studiów nie są równoznaczne z umorzeniem zaległości 

finansowych oraz zwolnieniem od uregulowania wymaganych opłat na rzecz Uczelni. Strony wspólnie 

ustalają, iż nieuregulowanie wszystkich należnych opłat wobec Uczelni może stanowić podstawę 

odmowy wydania karty okresowych osiągnięć lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.” 

 

5) § 4 ust. 5 wzoru umowy uzyskuje brzmienie: 

 

„W przypadku rezygnacji ze studiów i rozwiązania umowy o kształcenie przez Słuchacza po 

rozpoczęciu zajęć dydaktycznych, a przed końcem semestru, Uczelnia na wniosek Słuchacza zwraca 

Słuchaczowi część opłaty za okres kształcenia przypadający po rozwiązaniu umowy.” 

 

6) § 4 ust. 10 wzoru umowy uzyskuje brzmienie: 

 

„Jeżeli Słuchacz został skreślony z listy słuchaczy z powodu niezaliczenia semestru lub braku 

wniesienia opłaty za studia jest on zobowiązany uiścić zaległą opłatę za cały semestr, w którym 

nastąpiło skreślenie z listy Słuchaczy.” 

 

7) § 5 ust. 2 wzoru umowy uzyskuje brzmienie: 

 

„Każda zmiana i uzupełnienie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

z zastrzeżeniem, że nie wymaga formy pisemnej zmiana treści umowy wprost wymuszona zmianą 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa w danym zakresie (np. nowe wysokości opłat za 

wydanie dokumentów pobieranych w następstwie wydania przez ministra nowego rozporządzenia 

w tym zakresie).” 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy załącznika do 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 oraz zapisy samej wskazanej wyżej uchwały pozostają bez zmian. 

2. Wprowadza się, jako załącznik do niniejszej uchwały, wzór umowy o warunkach odpłatności za 

usługi edukacyjne związane z odbywanymi w AWF Warszawa studiami podyplomowymi, 

uwzględniający wprowadzone do niego niniejszą uchwałą zmiany.  

 

§ 3 

 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Wzór umowy określony w załączniku do niniejszej uchwały stosowany będzie odnośnie słuchaczy 

rozpoczynających studia podyplomowe w AWF Warszawa po dniu 17 listopada 2017 r. 

3. Wzór umowy wskazany w załączniku do niniejszej uchwały umieszczony zostanie na stronie 

internetowej AWF Warszawa, zgodnie z art. 160a ust. 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

       PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                                       Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

Załącznik: 

 

1) Zmieniony wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z odbywanymi 

w AWF Warszawa studiami podyplomowymi. 


