
Zarządzenie Nr 89/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 4 września 2013 r. 

 

 

w sprawie:  zmian w zarządzeniu nr 79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r. w 

sprawie odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 

innych opłat pobieranych w roku akademickim 2013/2014 

 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie § 45 ust. 2 pkt 20 i ust. 3 Statutu AWF Warszawa, wprowadza się 

nowe brzmienie § 1 ust. 2 pkt 4 zarządzenia nr 79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie 

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w 

roku akademickim 2013/2014. Paragraf 1 ust. 2 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„4) Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

 

a) kierunek wychowanie fizyczne  

studia 
opłata jednorazowa 

za jeden semestr 

opłata w ratach 

za jeden semestr 

studia I stopnia 2.220,00 zł 2 x 1.110,00 zł 

studia II stopnia 2.000,00 zł 2 x 1.000,00 zł 

 

b) kierunek turystyka i rekreacja 

studia 
opłata jednorazowa 

za jeden semestr 

opłata w ratach 

za jeden semestr 

studia I stopnia 3.166,00 zł 2 x 1.583,00 zł 

studia II stopnia 2.300,00 zł 2 x 1.150,00 zł 

 

c) kierunek sport 

studia 
opłata jednorazowa 

za jeden semestr 

opłata w ratach 

za jeden semestr 

studia I stopnia  3.200,00 zł 2 x 1.600,00 zł 

 

d) kierunek kosmetologia 

studia 
opłata jednorazowa 

za jeden semestr 

opłata w ratach 

za jeden semestr 

studia I stopnia 3.600,00 zł 2 x 1.800,00 zł 

 

„ 

 

§ 2 

 



1. Pozostałe zapisy zarządzenia nr 79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie 

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych 

w roku akademickim 2013/2014 pozostają bez zmian. 

2. Wprowadza się tekst jednolity zarządzenia nr 79/2012/2013 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r. 

uwzględniający wszelkie wprowadzone do niego dotychczas (obecne zarządzenie oraz 

zarządzenie Nr 81/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 2013 r.) zmiany. Tekst jednolity zarządzenia nr 

79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r., o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

4. Niniejsze zarządzenie umieszczone zostanie na stronie internetowej Uczelni, zgodnie z 

art. 99 ust. 2a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.  

 

 

 

 

 

                                                                               Rektor 

 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik: 

 

Tekst jednolity zarządzenia nr 79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2013/2014 na dzień 5 września 2013 r. 

 

Zarządzenie Nr 79/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

 

w sprawie:  odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych 

opłat pobieranych w roku akademickim 2013/2014 

 

Działając w szczególności na podstawie art. 99 ust. 2 i 2a, art. 99a, art. 195 ust. 9 Ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. 

zm.) oraz § 94 ust. 1 i 2 Statutu AWF Warszawa w związku z § 1 ust. 1 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, zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

 

Wysokość opłat za kształcenie za jeden semestr na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

wynika z kalkulacji kosztów kształcenia, niezbędnych dla uruchomienia i prowadzenia zajęć 

uwzględniających liczbę godzin dydaktycznych, liczebność grup, kwalifikacje kadry 

prowadzącej, koszty wydziałowe i koszty ogólnouczelniane i wynosi: 

 

1. Wysokość opłat za semestr za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli jest 

to podejmowane przez studenta kształcenie na drugim lub kolejnym kierunku studiów w 

formie stacjonarnej, z zastrzeżeniem art. 170 a ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 

roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, wynosi: 

 

a) kierunek wychowanie fizyczne  

studia 
opłata jednorazowa 

za jeden semestr 

opłata w ratach 

za jeden semestr 

studia I stopnia 2.882,00 zł 2 x 1.441,00 zł 

studia II stopnia 2.002,00 zł 2 x 1.001,00 zł 

 

b) kierunek turystyka i rekreacja 

studia 
opłata jednorazowa 

za jeden semestr 

opłata w ratach 

za jeden semestr 

studia I stopnia 2.630,00 zł 2 x 1.315,00 zł 

studia II stopnia 1.637,00 zł 1 x 1.637,00 zł 

 

c) kierunek sport 

studia 
opłata jednorazowa 

za jeden semestr 

opłata w ratach 

za jeden semestr 

studia I stopnia  2.586,00 zł 2 x 1.293,00 zł 

 



d) kierunek kosmetologia 

studia 
opłata jednorazowa 

za jeden semestr 

opłata w ratach 

za jeden semestr 

studia I stopnia  2.974,00 zł 2 x 1.487,00 zł 

 

e) kierunek fizjoterapia 

studia 
opłata jednorazowa 

za jeden semestr 

opłata w ratach 

za jeden semestr 

studia I stopnia  7.437,00 zł 3 x 2.479,00 zł 

studia II stopnia 3.766,00 zł 2 x 1.883,00 zł 

 

f) kierunek pielęgniarstwo 

studia opłata jednorazowa 

 za jeden semestr 

Opłata w ratach  

za jeden semestr  

studia I stopnia 4.316,00 zł 2 x 2.158,00 zł 

studia II stopnia 3.766,00 zł 2 x 1.883,00 zł 

 

W przypadkach określonych powyżej (opłata za semestr za kształcenie studentów na studiach 

stacjonarnych, jeżeli jest to podejmowane przez studenta kształcenie na drugim lub kolejnym 

kierunku studiów w formie stacjonarnej, z zastrzeżeniem art. 170 a ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 

lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym), jeżeli w tabeli nie przewidziano wprost 

rozłożenia opłaty czesnego za semestr na danym kierunku studiów na raty, decyzja w sprawie 

rozłożenia czesnego na raty, w wyniku wniosku złożonego przez studenta, należy do dziekana 

wydziału. 

 

2. Wysokość opłat za semestr za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych wynosi: 

 

1)   Wydział Wychowania Fizycznego 

 

kierunek wychowanie fizyczne  

studia 
opłata jednorazowa 

za jeden semestr 

opłata w ratach 

za jeden semestr 

studia I stopnia  3.310,00 zł 2 x 1.655,00 zł 

studia II stopnia 2.450,00 zł 2 x 1.225,00 zł 

 

2) Wydział Turystyki i Rekreacji 

 

kierunek turystyka i rekreacja 

studia 
opłata jednorazowa 

za jeden semestr 

opłata w ratach 

za jeden semestr 

studia I stopnia  2.440,00 zł 2 x 1.220,00 zł 

studia II stopnia 2.290,00 zł 2 x 1.145,00 zł 

 

 

 

 

 



3)   Wydział Rehabilitacji 

 

kierunek pielęgniarstwo 

studia I stopnia 

pomostowe  
1.990,00 zł. 2 x 995,00 zł. 

 

 

4) Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

 

a) kierunek wychowanie fizyczne  

studia 
opłata jednorazowa 

za jeden semestr 

opłata w ratach 

za jeden semestr 

studia I stopnia 2.220,00 zł 2 x 1.110,00 zł 

studia II stopnia 2.000,00 zł 2 x 1.000,00 zł 

 

b) kierunek turystyka i rekreacja 

studia 
opłata jednorazowa 

za jeden semestr 

opłata w ratach 

za jeden semestr 

studia I stopnia 3.166,00 zł 2 x 1.583,00 zł 

studia II stopnia 2.300,00 zł 2 x 1.150,00 zł 

 

c) kierunek sport 

studia 
opłata jednorazowa 

za jeden semestr 

opłata w ratach 

za jeden semestr 

studia I stopnia  3.200,00 zł 2 x 1.600,00 zł 

 

d) kierunek kosmetologia 

studia 
opłata jednorazowa 

za jeden semestr 

opłata w ratach 

za jeden semestr 

studia I stopnia 3.600,00 zł 2 x 1.800,00 zł 

 

 

§ 2 

 

Opłatę za studia (lub pierwszą ratę czesnego) należy opłacić na dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem zajęć w danym semestrze. W przypadku I semestru, opłatę należy wnieść w 

terminie określonym przez dziekana, pod rygorem niewpisania na listę studentów. Studenci 

wnoszący opłaty w ratach zobowiązani są do uiszczenia drugiej raty w terminie ustalonym 

przez dziekana.  

 

§ 3 

 

1. Wysokość opłat dla cudzoziemców za kształcenie na studiach stacjonarnych oraz 

niestacjonarnych wynosi: 

1) Na studiach I i II stopnia za rok akademicki na kierunkach: 

a. wychowanie fizyczne,   3.250 euro  

b. sport     3.250 euro  

c. turystyka i rekreacja   3.000 euro  

d. fizjoterapia    3.750 euro 



e. kosmetologia    3.150 euro 

f. opłata wpisowa    200 euro 

2) Odpłatność na studiach III stopnia za rok akademicki wynosi:     4.000 euro 

3) Opłata wpisowa                                   200 euro 

4) Odpłatność za kształcenie cudzoziemców za studiach I, II oraz III stopnia wnoszona jest 

przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w walucie polskiej i stanowi równowartość 

kwoty wskazanej w walucie euro, według kursu średniego euro Narodowego Banku 

Polskiego w dniu wpłaty. 

5) Cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1-3 Ustawy z dnia 9 

listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U nr 53 z 2004 poz. 532 z późn. zm.), 

podejmujący na zasadach odpłatności prowadzone w języku polskim studia lub inne 

formy kształcenia w Uczelni, mają prawo do złożenia wniosku o obniżenie opłaty 

czesnego o 30%. Decyzję w sprawie podejmuje dziekan wydziału. 

 

§ 4 

 

1. W przypadku nieuczestniczenia w obowiązkowym szkoleniu BHP w wyznaczonym 

terminie, opłata za dodatkowe szkolenia BHP przeprowadzone przez AWF Warszawa dla 

studenta i doktoranta wynosi 50,00 zł. 

2. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych 

zajęć i praktyk na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na stacjonarnych 

i niestacjonarnych studiach doktoranckich, wysokość opłat za kształcenie studentów na 

studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem 

punktów ECTS, określonym w art. 170a ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo 

o szkolnictwie wyższym, wysokość opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych planem 

studiów, w tym za drugą i następne specjalizacje odbywane przez studenta, jeżeli dany 

plan studiów przewiduje obligatoryjne odbycie wyłącznie jednej specjalizacji, wysokość 

opłat za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych oraz wysokość 

opłat za prowadzenie zajęć w języku obcym, a także wysokość opłat za prowadzenie 

studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających określa się odrębnie, w tym w 

zarządzeniach Rektora. 

3. Zasady wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię określa 

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. 

 

§ 5 

 

1. Wysokość opłat za wydanie dokumentów wynosi: 

1) Indeks        4,00 zł 

  Duplikat       6,00 zł 

2) Legitymacja studencka     5,00 zł 

Duplikat       7,50 zł 

Elektroniczna legitymacja studencka    17,00 zł 

Duplikat       25,50 zł 

3) Legitymacja doktoranta     10,00 zł 

Duplikat        15,00 zł 

4) Legitymacja instruktorska     20,00 zł 

 Duplikat       30,00 zł 

5) Dyplom trenerski      30,00 zł 

 Duplikat       45,00 zł 



6) Dyplom ukończenia studiów     60,00 zł 

  Duplikat       90,00 zł  

 Dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40,00 zł 

7) Dokument stwierdzający ukończenie  

       studiów podyplomowych                                                30,00 zł 

 Duplikat       45,00 zł 

8) Świadectwo ukończenia studiów doktoranckich   30,00 zł 

 Duplikat        45,00 zł 

9) Dyplom doktorski lub doktora habilitowanego   120,00 zł 

Duplikat       180,00 zł 

10) Za legalizację dokumentów przeznaczonych do  

obrotu prawnego z zagranicą                  19,00 zł 

2. Odpłatność za kształcenie podyplomowe, kursy i inne formy doskonalenia ustala Rektor 

na podstawie kosztorysów poszczególnych edycji studiów. 

3. Wydziały pobierają opłaty za przeprowadzenie czynności w przewodach doktorskich, 

habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora od osób niebędących 

pracownikami tego wydziału lub od osób niebędących uczestnikami studiów 

doktoranckich prowadzonych przez ten wydział. Opłaty od osób, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, za przeprowadzenie czynności w przewodach doktorskich, 

habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, wszczętych przed 1 

października 2013 i jednocześnie prowadzonych wg tzw. „starej procedury”, na 

podstawie art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2011 r., Nr 84, poz. 455), wydziały pobierają w wysokości: 

-  za czynności w przewodach doktorskich – 11.000,00 zł, 

- za czynności w przewodach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu 

profesora – 16.000,00 zł. 

Opłaty od osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, za przeprowadzenie czynności w 

przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu 

profesora, wszczętych po 1 października 2013 lub wszczętych wcześniej, ale 

prowadzonych wg tzw. „nowej procedury”, na podstawie art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 18 

marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 84, poz. 455), wydziały pobierają w 

wysokości: 

- za czynności w przewodach doktorskich – 13.000,00 zł, 

- za czynności w przewodach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora 

– 22.000,00 zł. 

4. Cudzoziemcy wnoszą opłatę za: 

1) Przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi - w wysokości 

stanowiącej równowartość w złotych 2.000 euro według kursu średniego euro 

Narodowego Banku Polskiego na dzień wpłaty. 

2) Przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego bez odbycia stażu habilitacyjnego – 

w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 3.000 euro według kursu średniego 

euro Narodowego Banku Polskiego na dzień wpłaty. 

 

§ 6 

 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wysokości opłat ustalone w niniejszym zarządzeniu wchodzą w życie z dniem 1 

października 2013 roku. W przypadku studentów rozpoczynających zajęcia w roku 



akademickim 2013/2014 przed 1 października 2013 roku, opłaty określone w niniejszym 

zarządzeniu obowiązują od momentu rozpoczęcia przez nich zajęć w roku akademickim 

2013/2014. 

3. Niniejsze zarządzenie umieszczone zostanie na stronie internetowej Uczelni, zgodnie z art. 

99 ust. 2a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.  

 

 

 

 

                                                                               Rektor 

 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 


