
Zarządzenie Nr 56/2015/2016 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 30 września 2016 r. 

 

w sprawie: zmian w zarządzeniu 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.) 

 

§ 1 
 

Na podstawie z art. 66 ust. 2 w związku z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz 

w związku z § 45 ust. 3 Statutu AWF Warszawa, wprowadzam następujące zmiany do 

zarządzenia 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.): 

 

 

1)   § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8 

 

1. Inne opłaty związane z przebiegiem studiów doktoranckich, niż wskazane w niniejszym 

zarządzeniu (odnośnie kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego), wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 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. 

2. Opłaty związane z odbywanymi przez uczestników studiów doktoranckich obozami 

szkoleniowymi wnosi się na zasadach określonych odrębnie, przed rozpoczęciem obozu 

szkoleniowego, w terminie wyznaczonym przez dziekana wydziału. 

3. Uczelnia może pobierać opłaty za sporządzenie lub wydanie dokumentacji, jeżeli 

obowiązek wniesienia takiej opłaty wynika z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa, w szczególności Rozporządzenia wskazanego w ust. 1, albo z uchwały Senatu 

AWF Warszawa lub obowiązującego zarządzenia Rektora AWF Warszawa. Tryb, 

wysokość i zasady pobierania opłat od uczestników studiów doktoranckich AWF 

Warszawa reguluje w szczególności 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.) oraz w roku akademickim 2014/2015 zarządzenie 

Nr 61/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie odpłatności na studiach stacjonarnych 

i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2014/2015 od 

studentów, uczestników studiów doktoranckich a także słuchaczy studiów 

podyplomowych i kursów realizowanych przez AWF Warszawa, a w roku akademickim 

2015/2016 zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie odpłatności na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku 

akademickim 2015/2016 od studentów, uczestników studiów doktoranckich, a także 

słuchaczy studiów podyplomowych, szkoleń i kursów realizowanych przez AWF 

Warszawa - a następnych latach akademickich stosowne analogiczne zarządzenia Rektora 

AWF Warszawa wydane na podstawie art. 99 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym.”  

 

 

2)   W § 9 uchyla się ust. 3. 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie Nr 71/2013/2014 z dnia 29 września 2014 r. oraz jego 

załączników pozostają bez zmian. 

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

 

 

 

      Rektor 

 

    

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz  


