
Aneks nr 2  

z dnia 21 października 2008 roku 

do Uchwały nr 9/2006/2007  

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 30 stycznia 2007 roku 
 

w sprawie:  zmian w uchwale w sprawie zasad pobierania opłat za studia oraz warunków 

zwalniania w całości lub w części z opłat z dnia 30 stycznia 2007 oraz 

wprowadzenia tekstu jednolitego powyŜszej uchwały Senatu uwzględniającego 

wprowadzone dotychczas zmiany 

 
 
Działając na podstawie art. 99 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku- Prawo o szkolnictwie wyŜszym ( Dz. 

U. Nr 164 poz. 1365) oraz § 50 ust. 2 pkt 22 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, Senat Uczelni, na posiedzeniu w dniu 21 października 2008 roku,  uchwala następujące 

zmiany w uchwale nr 9/2006/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia 

oraz warunków zwalniania w całości lub w części z opłat  za studia:  

 
§ 1  

 

W § 1 ust. 8 Uchwały zmienia się zapis „Student, który zrezygnował ze studiów przed rozpoczęciem zajęć 

dydaktycznych moŜe ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty za dany semestr” na: 

„Student, który zrezygnował ze studiów moŜe ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty za dany semestr”. 

 

§ 2  

 

W § 1 ust. 9 Uchwały zmienia się zapis „W przypadku rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu zajęć 

dydaktycznych, nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za dany semestr” na: 

 „W przypadku rezygnacji ze studiów student ma obowiązek zwrotu kosztów poczynionych przez Uczelnię 

w związku z jego kształceniem,  uiszczenia na rzecz Uczelni opłaty za zajęcia dydaktyczne, które odbył do 

czasu rezygnacji ze studiów oraz naprawienia szkody jaką poniosła Uczelnia na skutek wypowiedzenia 

umowy przez studenta bez waŜnego powodu. Wysokość opłaty za zajęcia dydaktyczne odbyte przez studenta 

do czasu skreślenia z listy studentów określa decyzja dziekana. Student skreślony z listy studentów ma 

obowiązek uiszczenia na rzecz Uczelni opłat za zajęcia dydaktyczne, które odbył do czasu skreślenia z listy 

studentów.” 

 

§ 3  

 

W  § 2  ust. 5  dotychczasowy zapis „ Opłaty za studia dokonuje się przelewem na konto: 

kierunek wychowanie fizyczne: 

nr konta: 66 1090 1014 0000 0000 0314 5328 

kierunek turystyka i rekreacja: 

nr konta: 93 1090 1014 0000 0000 0314 5327 

kierunek fizjoterapia: 

nr konta: 23 1090 1014 0000 0000 0314 5326 

w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej 

      nr konta: 63 1240 2177 1111 0000 3570 3633”  

zastępuje się zapisem: 

„ Opłaty za studia wnoszone są na rachunek  bankowy wskazany w  Zarządzeniu Rektora.”. 

 

§ 4  

 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Jednocześnie wprowadza się tekst jednolity uchwały Senatu 

nr 9/2006/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia oraz  warunków 

zwalniania w całości lub w części z opłat, uwzględniający wszelkie wprowadzone dotychczas zmiany i 



stanowiący załącznik do niniejszego aneksu do uchwały. 

 

§ 5  

 

Niniejszy aneks do uchwały wchodzi w Ŝycie z dniem jego podjęcia  i zostanie podany do powszechnej 

wiadomości  przez jego ogłoszenie  

 

 

PRZEWODNICZĄCA 

Senatu AWF w Warszawie  

 

 

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer  

 
 

 

Załącznik: 

1) Tekst jednolity (z dnia 22 października 2008 r.) uchwały Senatu AWF  nr 9/2006/2007 w sprawie 

zasad pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub w części z opłat.  

 

 

 

 

 

                                                                                     


