
Uchwała Nr 29/2017/2018 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 marca 2018 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 

 

1. Na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), § 94 ust. 3 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a także w związku z pismem do 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 stycznia 2018 r., dotyczącym opłat 

pobieranych przez AWF Warszawa za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania różnic 

programowych, Senat AWF Warszawa postanawia wycofać z § 1 ust. 1 i w konsekwencji 

z innych fragmentów uchwały 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.) zapisy określające 

obowiązek ponoszenia przez studentów studiów stacjonarnych AWF Warszawa opłat za zajęcia 

realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych, będących zajęciami nieobjętymi 

planem studiów na danym roku studiów. 

2. Pozostałe zapisy uchwały nr 78/2012/2013 z dnia 28 maja 2013 roku, niezwiązane z tematyką 

opłat pobieranych od studentów studiów stacjonarnych za zajęcia realizowane w ramach 

uzupełniania różnic programowych, będących zajęciami nieobjętymi planem studiów na danym 

roku studiów, pozostają bez zmian. 

3. 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, po wprowadzeniu do niego zmian wskazanych 

w ust. 1, tzn. uwzględniający wszelkie wprowadzone dotychczas i niniejszą uchwałą zmiany, 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą w zakresie wycofania 

obowiązku ponoszenia przez studentów studiów stacjonarnych AWF Warszawa opłat za zajęcia 

realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych, będących zajęciami nieobjętymi planem 

studiów na danym roku studiów, od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 

               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 21 marca2018 r. 


