
Uchwała 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 

 

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 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 7 uchwały Nr 45/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 

2016 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 2016/2017, Senat AWF 

Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 15 listopada 2016 r., postanawia określić, na 

podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, wzór 

umowy zawieranej ze słuchaczami studiów podyplomowych, prowadzonych przez AWF 

Warszawa. 

2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wzór umowy, 

o której mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli dziekan danego wydziału nie postanowi inaczej, również 

do kursów i szkoleń prowadzonych przez ten wydział. W przypadku zastosowania wzoru, 

o którym mowa w ust. 1, również do kursów i szkoleń, upoważnia się dziekana wydziału do 

dokonywania niezbędnych korekt we wzorze umowy, po przeprowadzeniu konsultacji z radcą 

prawnym AWF Warszawa oraz osobą odpowiedzialną są przeprowadzenie danego kursu lub 

szkolenia. Upoważnia się również dziekana do dokonywania niezbędnych korekt we wzorze 

umowy w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych będących cudzoziemcami. 

3. Rejestr umów o warunkach odpłatności na studiach podyplomowych na wszystkich wydziałach 

prowadzi kwestor AWF Warszawa. 

 

§ 2 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, w szczególności odnośnie słuchaczy 

studiów podyplomowych będących cudzoziemcami, stosuje się zapisy uchwały zatwierdzającej 

wzory umów dla studentów AWF Warszawa na dany rok oraz zapisy uchwały Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 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, przyjętej na podstawie art. 99 ust. 2 

Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. Za uchylone uznaje się, w zakresie określenia wzoru umowy obowiązującego na studiach 

podyplomowych prowadzonych w AWF Warszawa, zapisy zarządzenia Nr 16/2010/2011 Rektora 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie zasad zawierania umów o odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych oraz 

rozliczania należności słuchaczy na studiach podyplomowych. 

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

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

rozpoczynających studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017. 

5. Wzór umowy określony niniejszą uchwałą umieszczony zostanie na stronie internetowej AWF 

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



6. W sprawach nieunormowanych wzorem umowy mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, przepisy aktualnego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego regulującego podejmowanie i odbywanie przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz 

ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, a także przepisy wydane 

przez odpowiednie organy Uczelni, w szczególności uchwała Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (wydana na podstawie art. 99 ust. 3 Ustawy) 

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. 

 

 

 

       PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                                     Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

Załączniki: 

 

1) Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z odbywanymi w AWF 

Warszawa studiami podyplomowymi. 


