
Uchwała Nr 22/2007/2008
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2008 roku

w sprawie: odpłatności  na  studiach  stacjonarnych  i  niestacjonarnych  oraz  innych  opłat 
pobieranych w roku akademickim 2008/09

Działając na podstawie art. 99 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), § 20 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, § 15 Rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich 
prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni,  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców 
studiów  i  szkoleń  oraz  ich  uczestniczenia  w badaniach  naukowych  i  pracach  rozwojowych, 
Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  15 stycznia  2004 r.  w  sprawie 
szczegółowego  trybu  przeprowadzania  czynności  w przewodach  doktorskim  i habilitacyjnym  oraz 
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wysokość opłat za kształcenie za jeden semestr na studiach niestacjonarnych:
1)Za studia niestacjonarne na Wydziale Wychowania Fizycznego:

kierunek wychowanie fizyczne

studia opłata 
jednorazowa opłata w ratach

studia I stopnia (wieczorowe) 2.650,00 3 x 890,00

studia I stopnia (zaoczne) 2.550,00 3 x 860,00 

studia II stopnia (zaoczne) 2.800,00 3 x 940,00 

kierunek turystyka i rekreacja
studia I stopnia (wieczorowe) 2.950,00 3 x 990,00 

studia I stopnia (zaoczne) 2.850,00 3 x 960,00 

studia II stopnia (zaoczne) 2.550,00 3 x 860,00

kierunek sport
studia I stopnia (zaoczne) 2.550,00 3 x 860,00 

2)Za studia niestacjonarne na Wydziale Rehabilitacji:
kierunek fizjoterapia
studia I stopnia (wieczorowe) 3.000,00 3 x 1.010,00 

studia II stopnia (wieczorowe) 3.700,00 3 x 1.240,00 
jednolite studia magisterskie 
(wieczorowe) 3.705,00 3 x 1.245,00 

3)Za studia niestacjonarne w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego:



kierunek wychowanie fizyczne
studia I stopnia (zaoczne) 2.500,00 3 x 840,00 

studia II stopnia (zaoczne) 2.800,00 3 x 940,00 

kierunek turystyka i rekreacja
studia I stopnia (zaoczne) 2.650,00 3 x 890,00 

kierunek kosmetologia
studia I stopnia (zaoczne) 2.800,00 3 x 950,00 

4)Za studia III stopnia niestacjonarne (zaoczne) na Wydziale Wychowania Fizycznego:
3.000,00 zł.

5)Opłata za studia jest tylko częściowym udziałem studentów w kosztach studiów, jakie ponosi 
Uczelnia. Opłatę jednorazową należy opłacić na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć w danym 
semestrze, z wyjątkiem I semestru – termin wniesienia opłaty określa dziekan pod rygorem nie 
wpisania na listę studencką. W przypadku wnoszenia opłaty w ratach, terminy poszczególnych rat 
każdorazowo określa dziekan. 

2. Wysokość opłat dla cudzoziemców za kształcenie na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych 
wynosi:

1)Na studiach I i II stopnia za rok akademicki na kierunku:
a. wychowanie fizyczne 3.300 euro
b. turystyka i rekreacja 3.000 euro
c. fizjoterapia 4.500 euro
d. sport 3.400 euro
e. kosmetologia 3.200 euro
f. opłata wpisowa 200 euro

2)Osoby pochodzenia polskiego zamieszkujące kraje byłego Związku Radzieckiego -  bez opłat. 
Liczba miejsc bez opłat ograniczona do 3 na każdym kierunku studiów. 
3) Osoby pochodzenia  polskiego wnoszą  opłaty za  studia  obniżone o  30 %,  z  zastrzeżeniem 
punktu 2.

4)Odpłatność na studiach III stopnia za rok akademicki wynosi:              5.000 euro
5)Opłata wpisowa 200 euro
6)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.

§ 2

1. Wysokość opłat dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi z tytułu:
1)Powtarzania wszystkich zajęć w semestrze z powodu niezadowalających wyników w nauce na 
studiach stacjonarnych                           2.000,00 zł

2)Powtarzanie jednego przedmiotu 1.000,00 zł
3)Powtarzanie seminarium dyplomowego (licencjackiego) 1.400,00 zł
4)Powtarzanie seminarium dyplomowego (magisterskiego) 2.000,00 zł
5)Powtarzanie obozu całkowity koszt obozu
6)Powtarzanie praktyk całkowity koszt praktyk
7)W przypadku nieuczestniczenia w obowiązkowym szkoleniu BHP w wyznaczonym terminie, 
przystąpienie do szkolenia w drugim terminie                          50,00 zł

2. Wysokość opłat za wydanie dokumentu:
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 26,00 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 120,00 zł

3. W przypadku niezgłoszenia  się  na  obowiązkowe badania  lekarskie  w wyznaczonym terminie, 
student wykonuje je na własny koszt (aktualna wysokość opłat ustalona jest w cenniku Przychodni 
Lekarskiej).

4. Odpłatność  za  kształcenie  podyplomowe,  kursy  i  inne  formy  doskonalenia  określa  dziekan 
wydziału na podstawie kosztorysów.

5. Za przeprowadzenie czynności w przewodach doktorskim lub habilitacyjnym osób niebędących 
pracownikami  AWF  w Warszawie  lub  nieuczestniczących  w studiach  doktoranckich 
prowadzonych w Uczelni, pobiera się opłatę odpowiednio 8.000,00 zł oraz 12.000,00 zł.

6. Cudzoziemcy wnoszą opłatę za:
1)Przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi - w wysokości 
stanowiącej równowartość 2.000 euro,
2)Przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego bez odbycia stażu habilitacyjnego - w wysokości 
stanowiącej równowartość 3.000 euro.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie wraz z początkiem semestru zimowego w roku akademickim 2008/09 i 
zostanie ona podana do publicznej wiadomości.

   PRZEWODNICZĄCY
Senatu AWF w Warszawie

                 prof. dr hab. Henryk Sozański


