
Uchwała Nr 40/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 24 maja 2016 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. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), art. 2 ustawy o zmianie ustawy o terminach 

zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, z dnia 

9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1830), a także § 94 ust. 3 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w związku ze zmienionym wystąpieniem 

pokontrolnym Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli 

(KNO.411.002.02.2015 D/15/506) otrzymanym w dniu 18 grudnia 2015 r., w uzgodnieniu 

z dziekanami wydziałów oraz przedstawicielami Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AWF 

Warszawa, 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) W § 1 ust. 2 uzyskuje brzmienie: 

 

„Wysokość opłat za usługi edukacyjne, określone w ust. 1 pkt 1 ustala Rektor 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. 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.”, 

 

 

2) W § 1 ust. 7 uzyskuje brzmienie: 

 

„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, tzn. 

wysokość opłaty, o której wyżej mowa, ustalana jest na cały przewidywany okres trwania studiów 

danego stopnia.”, 

 

3) W § 1 ust. 9 uzyskuje brzmienie: 

 

„Podwyższenie opłaty w kolejnym roku akademickim może nastąpić jedynie na zasadach określonych 

w Kodeksie cywilnym przewidujących waloryzację świadczeń umownych. Niezależnie od 

powyższego zmiana wysokości świadczenia powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie 

wprowadzenia podwyżki, przy uwzględnieniu zasady wyrażonej w art. 99 ust. 2 ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym.”, 



4) W § 1 ust. 14 uzyskuje brzmienie: 

 

„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. Na wniosek studenta dziekan może również skierować studenta, który nie 

zdecydował się na uzupełnienie różnic programowych w ramach odbywania zajęć nieobjętych planem 

studiów na danym roku studiów, na niższy rok studiów (i z uwzględnieniem wszelkich konsekwencji 

skierowania na niższy rok studiów), na którym przedmiotowe zajęcia są zgodnie z planem studiów 

realizowane – w przypadku takim nie pobiera się opłaty za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania 

różnic programowych, gdyż nie są to wtedy zajęcia nieobjęte planem studiów na tym roku studiów.”, 

 

5) W § 4 pkt 1 uzyskuje brzmienie: 

 

„koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia NNW, w tym wymaganego dla 

odbycia danej praktyki, a w przypadku studentów kierunku studiów pielęgniarstwo również 

obligatoryjnego ubezpieczenia NNW rozszerzonego o ekspozycję zawodową na materiał zakaźny, 

jeżeli powyższych ubezpieczeń nie opłaca Uczelnia,”, 

 

6) W § 5 ust. 2 uzyskuje brzmienie: 

 

„Student studiów niestacjonarnych lub uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich może 

wnosić opłatę za kształcenie w semestrze w 2 lub 3 ratach. Decyzję w sprawie podejmuje właściwy 

dziekan lub upoważniona przez niego osoba.”, 

 

7) W § 5 ust. 4 uzyskuje brzmienie: 

 

„Opłaty za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów nie podlegają zwolnieniu ani 

rozłożeniu na raty. 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 będące zajęciami 

nieobjętymi planem studiów na danym roku studiów nie podlegają z zasady rozłożeniu na raty, chyba 

że dziekan, Rektor albo upoważnione przez nich osoby w indywidualnej sprawie studenckiej lub 

doktoranckiej postanowią inaczej.”, 

 

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

 

„ 

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 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. 

2. Dziekan 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 w organach samorządu 

studenckiego, niespełniający warunków określonych w ust. 1 i 2.”, 

 

 

 

 



9) W § 5 ust. 5 uzyskuje brzmienie: 

 

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

uchwały powinien być udokumentowany przez studenta w zakresie uprawdopodobnienia 

przedstawianej przez studenta podstawy zwolnienia oraz w zakresie dlaczego wnosi akurat 

o całkowite albo częściowe zwolnienie z opłat kreślonych w § 1 ust. 1 pkt 1-6 niniejszej uchwały.”, 

 

10) W § 5 ust. 8 uzyskuje brzmienie: 

 

„Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat za kształcenie na wniosek studenta 

podejmuje dziekan wydziału na podstawie całokształtu przedstawionej przez studenta dokumentacji 

oraz kierując się rzetelną oceną sytuacji materialnej studenta, jeżeli podstawą lub jedną z podstaw 

zwolnienia z opłat jest trudna sytuacja materialna wnioskodawcy. Po zakończeniu semestru dziekan 

składa Rektorowi, na jego życzenie, sprawozdanie z udzielonych zwolnień z opłat za zajęcia 

dydaktyczne w danym semestrze.”, 

 

11) W § 11 ust. 11 skreśla się in fine wyraz „losowych”, 

 

12) W § 6 ust. 13, § 7 ust. 4, § 8 ust. 1 oraz § 11 ust. 9, po wyrażeniach „odsetki ustawowe” 

dodaje się wyrażenie „za opóźnienie”. 

 

§ 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 (jako 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 25 maja 2016 r. 


