
Aneks nr 2 z dnia 21 kwietnia 2009 r. do Uchwały Nr 12/2006/2007 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 27 marca 2007 roku 

 

 

w sprawie:  przyjęcia zmian do Regulaminu Rekrutacji AWF w Warszawie, wprowadzonego 

w Ŝycie uchwałą Senatu AWF w Warszawie z dnia 27 marca 2007 roku oraz 

przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rekrutacji, uwzględniającego wszystkie 

wprowadzone  dotychczas i niniejszą Uchwałą zmiany   

 

 

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 50 ust. 2 pkt. 8 Statutu AWF w Warszawie, 

Senat AWF w Warszawie, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2009 roku wniosku 

Prorektora ds. Studenckich, uchwala następujące zmiany w Regulaminie Rekrutacji AWF w 

Warszawie, stanowiącym załącznik do Uchwały Senatu nr 12/2006/2007 z dnia 27 marca 2007 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Rekrutacji: 

 

§ 1  

 

1. Dotychczasowy zapis § 1 ust. 1 i 2 Regulaminu Rekrutacji zastępuje się następującą treścią: 

„1. Regulamin rekrutacji określa ogólne zasady postępowania rekrutacyjnego na studia I i II 

stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na 

wszystkich prowadzonych w uczelni kierunkach studiów w formie studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych oraz na studiach III stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego 

w Warszawie. 

      2.Warunki i tryb rekrutacji na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach 

uchwala Senat, na wniosek właściwej rady wydziału, w terminie najpóźniej do dnia 25 maja 

roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy.” 

2. Dotychczasowy zapis § 1 ust. 5 Regulaminu Rekrutacji zastępuje się następującą treścią: 

„5. Liczbę miejsc na I rok studiów na poszczególne kierunki, rodzaje i formy studiów 

określają dziekani po zasięgnięciu opinii właściwych rad wydziałów, a zatwierdza Senat 

najpóźniej do 31 maja roku, którego ta uchwała dotyczy.” 

3. W § 2 Regulaminu Rekrutacji dodaje się pkt 9 o następującym brzmieniu: 

„zaświadczeniu lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na 

studiach, wymagających dodatkowego wydatku energetycznego – zaświadczenie lekarskie, 

spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 

15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponad podstawowych 

lub wyŜszych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, 

którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są naraŜeni na działanie czynników 

szkodliwych, uciąŜliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz sposobu dokumentowania 

tych badań, wydane przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych w 

rozumieniu art. 229 § 8 pkt. 4 KP”. 

      4.    W § 3 ust. 5 pkt 1 Regulaminu Rekrutacji skreśla się pkt a) (właściwe zarejestrowanie się w 

internetowym systemie,), co skutkuje równieŜ zmianą numeracji dotychczasowego punktu b), 

c) i d) na a), b) i c). 

5. W § 3 ust. 5 Regulaminu Rekrutacji dodaje się punkt 3 o następującej treści: 

„3) na studia III stopnia:  

a) posiadanie tytułu magistra lub tytułu równorzędnego,  

b) wniesienie opłaty rekrutacyjnej”. 

6. Dotychczasowy zapis § 4 ust. 2 Regulaminu Rekrutacji zastępuje się następującą treścią: 

1. „Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest: 



1) Na studia I stopnia: 

a) zarejestrowanie kandydata w internetowym systemie, 

b) złoŜenie w dniu pierwszego egzaminu sprawnościowego zaświadczenia lekarskiego o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na studiach wymagających 

dodatkowego wydatku energetycznego, 

c) przedłoŜenie komisji rekrutacyjnej dowodu osobistego lub paszportu, 

d) wniesienie opłaty rekrutacyjnej. 

2) Na studia II stopnia: 

a) zarejestrowanie kandydata w internetowym systemie, 

b) dostarczenie wydziałowej komisji rekrutacyjnej wymaganych dokumentów:  

− oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,  

− 4 kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymogami stosowanymi przy 

wydawaniu dowodów osobistych; w tym jedna w wersji elektronicznej do 

systemu IRK (wymagania dotyczące zdjęć do Elektronicznej Legitymacji 

Studenckiej na stronie AWF), 

− oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (wraz z 

suplementem),  

− podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez internetowy program 

rekrutacyjny, 

− wniosek o wydanie studenckiej legitymacji elektronicznej,  

− dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne,  

− zaświadczenie o średniej ocen wyliczone na podstawie ocen uzyskanych w 

okresie zaliczonych lat studiów I stopnia,  

− kserokopię dowodu osobistego, 

− zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

nauki na studiach wymagających dodatkowego wydatku energetycznego – 

wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych, 

− w przypadku posiadania przez kandydata uprawnień z zakresu kultury 

fizycznej lub turystyki i rekreacji – dokumenty potwierdzające posiadane 

uprawnienia w zakresie kultury fizycznej lub turystyki i rekreacji. 

3) Na studia III stopnia: 

a) dostarczenie do wydziałowej komisji rekrutacyjnej w ustalonym terminie 

wymaganych dokumentów:  

− podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, 

− kwestionariusz osobowy,  

− dowód osobisty lub paszport (kserokopia, oryginał do wglądu), 

− oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich,  

− wyciąg z indeksu ze średnią ze studiów, 

− 3 fotografie zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 

osobistych, 

− potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej, o ile jest ona wymagana, 

− inne dokumenty określone w uchwale Senatu, określającej zasady i tryb 

rekrutacji na studia doktoranckie. 

NiezłoŜenie wymienionych w ust. 2 dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia 

studiów.” 

7. Zapis w § 4 ust. 4 Regulaminu Rekrutacji zastępuje się następującym brzmieniem: 

„Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na kierunek, formę i stopień studiów 

wskazany przez kandydata. Zmiana formy studiów w ramach kierunku w trakcie 

postępowania rekrutacyjnego moŜe nastąpić jedynie po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych 

do przyjęcia na studia, w terminie do 5 dni roboczych poprzez rejestrację wybranej formy 

studiów w systemie internetowym, z wyłączeniem studiów III stopnia”. 

8. Skreśla się § 4 ust. 7 Regulaminu Rekrutacji, a dotychczasowy zapis § 4 ust. 8, otrzymuje 

numerację ust. 7 oraz następujące brzmienie: „Dopuszcza się występowanie w imieniu 



kandydata osoby posiadającej upowaŜnienie wydane w formie aktu notarialnego.”  

9. W § 5 ust. 1 Regulaminu Rekrutacji zmienia się dotychczasowy zapis poprzez zastąpienie go 

następującym brzmieniem: 

„1. W Uczelni obowiązuje internetowy system rejestracji kandydatów: dla osób ubiegających 

się o przyjęcie na studia I i II stopnia na wszystkich wydziałach – Internetowa Rejestracja 

Kandydatów „IRK”. 

10. W § 5 ust. 2 w punktach 1, 3 i 4 wykreśla się zapisy dotyczące systemu rekrutacyjnego 

„Rekrut”. 

11. W § 5 ust. 2 pkt 6 a) wykreśla się zapis: „(dawny lekarz medycyny pracy)”. 

12. W § 5 ust. 2 pkt 7 zmienia się dotychczasowe brzmienie na: 

„dokumenty uprawniające do przyznania za egzamin sprawności fizycznej maksymalnej ilości 

punktów kandydat składa do Zespołu ds. Rekrutacji AWF najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

wyznaczonego egzaminu sprawności fizycznej,” 

13. W § 5 ust. 2 pkt 11 zmienia się dotychczasowy zapis zastępując go brzmieniem:  

„kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są w terminie 5 dni 

roboczych od daty ogłoszenia decyzji do złoŜenia następujących dokumentów: 

a) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 

b) 4 kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu 

dowodów osobistych; w tym jedna w wersji elektronicznej do systemu IRK (wymagania 

dotyczące zdjęć do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej na stronie AWF), 

c) podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez internetowy program rekrutacyjny, 

d) wniosek o wydanie studenckiej legitymacji elektronicznej, 

e) dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne, 

f) kserokopię dowodu osobistego. 

Za datę złoŜenia dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Uczelni. NiezłoŜenie 

wyŜej wymienionych dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów.” 

14. W § 5 ust. 2 wykreśla się pkt 12. 

15. W § 5 ust. 3 pkt 8 zmienia się dotychczasowe brzmienie na: 

„Wszelkie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia II stopnia (wymienione w § 4 ust. 2 

pkt 2) kandydat składa przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.” 

16. W § 6 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Rekrutacji skreśla się zapis: „jeŜeli są lub byli zatrudnieni 

w Polsce”. 

17. W § 6 ust. 1 Regulaminu Rekrutacji dodaje się pkt 7, 8, i 9 o następującym brzmieniu: 

„7) posiadacze waŜnej Karty Polaka, 

8) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

9) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo 

stałego pobytu.” 

18. W § 6 ust. 10 pkt 1 e) Regulaminu Rekrutacji dodaje się zapis: „w tym jedno zdjęcie w wersji 

elektronicznej do systemu IRK (wymagania dotyczące zdjęć do Elektronicznej Legitymacji 

Studenckiej na stronie AWF)”. 

19. W § 6 ust. 10 Regulaminu Rekrutacji skreśla się punkty 1 g), 1 h) oraz 1 j), w wyniku czego 

zmienia się numeracja liter w ust. 10 pkt 1. 

20. W § 6 ust. 10 Regulaminu Rekrutacji zmienia się zapis dotychczasowego punktu 1 l), który 

teraz będzie stanowił pkt 1 i) na:  

„zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na studiach 

wymagających dodatkowego wydatku energetycznego, wydane przez lekarza uprawnionego 

do badań profilaktycznych.” 

21. W § 7 ust. 1 Regulaminu Rekrutacji dodaje się zdanie drugie: „Dziekan Wydziału 

Wychowania Fizycznego w Warszawie powołuje odrębną wydziałową komisję rekrutacyjną 

ds. naboru na studia III stopnia”. 

22. W § 10 ust. 6 wykreśla się zapis: „a takŜe dane uprawniające kandydata do przyjęcia na I rok 

studiów bez egzaminów.” 



23. W § 10 ust. 13 pkt 5 b) zmienia się wyraz „przyjęcia” na „przyjęcie”. 

24. W § 11 ust. 4 zmienia się wyraz „odpowiedzialna” na „odpowiedzialny”. 

25. W § 11 ust. 6 wykreśla się zapis: „(w roku akademickim 2009/2010 odbędzie się egzamin z 

języka obcego dla kandydatów na studia I stopnia kierunek turystyka i rekreacja, którzy 

zdawali egzamin dojrzałości w systemie „starej matury”).”  

 

§ 2  

 

1. Pozostałe zapisy Uchwały nr 12/2006/2007 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Rekrutacji pozostają bez zmian.  

2. Senat uchwala jednocześnie tekst jednolity Regulaminu Rekrutacji AWF w Warszawie 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, uwzględniający wszelkie wprowadzone 

dotychczas i niniejszą Uchwałą zmiany.  

3. W następstwie wydania niniejszego aneksu do uchwały uchyla się Zarządzenie Rektora AWF 

w Warszawie nr 33/2006/2007 z dnia 30 marca 2007 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 25 czerwca 

2008 r. Z chwilą wejścia w Ŝycie niniejszego aneksu zapisy Regulaminu Rekrutacji AWF w 

Warszawie reguluje wyłącznie Senat, w drodze uchwały, zgodnie z § 50 ust. 2 pkt. 8 Statutu 

AWF w Warszawie. 

4. Niniejszy aneks do uchwały wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i zostanie on ogłoszony wraz z 

przyjętym tekstem jednolitym. 

 

 

 

   PRZEWODNICZĄCA 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

        dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 

 

 

 

 

 

 
Załącznik: 

1) Tekst jednolity Regulaminu Rekrutacji AWF w Warszawie na dzień 22 kwietnia 2009 r. wraz załącznikami. 

 

 

 

 

 

  


