
 Zarządzenie Nr 22/2007/2008
 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2008 r.

w sprawie: określenia wysokości  czesnego dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego 
Wychowania Fizycznego w Ciechanowie, odbywających studia w Wydziale 
Wychowania  Fizycznego  AWF  w  Warszawie  na  III  roku  studiów 
niestacjonarnych  (zaocznych)  licencjackich,  kierunek  Wychowanie 
Fizyczne

Działając na podstawie § 5 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 
sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. 1997 nr 104 poz. 664), § 
1  pkt  1  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  18  sierpnia  2006  r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2006 nr 
154 poz. 1099), uprawnień statutowych, oraz § 13 Porozumienia zawartego w dniu 10 grudnia 
2001  r.  miedzy  Akademią  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie  a 
Zarządem Województwa Mazowieckiego,  w sprawie  opieki  naukowej  i  dydaktycznej  nad 
Kolegium Nauczycielskim w Ciechanowie w zakresie specjalności – wychowanie fizyczne, 
kierunek nauczycielski, zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Określić  wysokość  czesnego  dla  słuchaczy  Kolegium  Nauczycielskiego  Wychowania 
Fizycznego w Ciechanowie, odbywających studia w Wydziale Wychowania Fizycznego 
AWF  w  Warszawie  na  III  roku  studiów  niestacjonarnych  (zaocznych)  licencjackich, 
kierunek Wychowanie Fizyczne, na rok akademicki 2007/2008, na 1190 zł za semestr.

2. Wysokość  czesnego  dla  osób,  o  których  mowa  w  ust.  1,  w  następnych  latach 
akademickich  będzie  wynosić  50  % czesnego  przewidywanego  dla  tego  typu  i  trybu 
studiów w danym roku ( III rok studiów licencjackich zaocznych, kierunek Wychowanie 
Fizyczne).

3. Niniejsze Zarządzenie dotyczy tylko słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego Wychowania 
Fizycznego w Ciechanowie odbywających w AWF w Warszawie studia licencjackie na 
podstawie Porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Zarządzenia.

§ 2

1. Niniejsze Zarządzenie nie narusza zapisów Porozumienia zawartego w dniu 10 grudnia 
2001 r. miedzy Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie a 
Zarządem Województwa Mazowieckiego, w sprawie opieki naukowej i dydaktycznej nad 
Kolegium  Nauczycielskim  w  Ciechanowie  w  zakresie  specjalności  –  wychowanie 
fizyczne, kierunek nauczycielski, którego postanowienia pozostają bez zmian.

2. Niniejsze Zarządzenie będzie stanowić załącznik do Porozumienia, o którym mowa w ust. 
1, uzupełniając jego zapisy.

3. Niniejsze  Zarządzenie  zostanie  wysłane  Zarządowi  Województwa  Mazowieckiego, 
będącego stroną Porozumienia, o którym mowa w ust. 1.



§ 3

1. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Zmiana zapisów niniejszego Zarządzenia może nastąpić w trybie przewidzianym dla jego 

wydania.

                                                                                       REKTOR

                                                                                         AWF w Warszawie

                                                                                 prof. dr hab. Henryk Sozański

Uzasadnienie

Wydanie  niniejszego  Zarządzenia  uzasadnione  jest  §  1  pkt  1  Rozporządzenia  Ministra 
Edukacji  Narodowej  z  dnia  18  sierpnia  2006 r.  zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie 
zakładów kształcenia  nauczycieli  (Dz.  U.  2006 nr  154 poz.  1099).  Określenie  wysokości 
czesnego, o której mowa w § 1 Zarządzenia podyktowane jest tym, iż słuchacze Kolegium 
Nauczycielskiego Wychowania Fizycznego w Ciechanowie, odbywający studia w Wydziale 
Wychowania  Fizycznego  AWF  w  Warszawie  na  III  roku  studiów  niestacjonarnych 
(zaocznych) licencjackich, kierunek Wychowanie Fizyczne, mają znacznie mniej godzin zajęć 
dydaktycznych w AWF w Warszawie, niż inni studenci odbywający studia w Akademii na 
tym samym wydziale, roku i w tym samym trybie. Część zajęć dydaktycznych wynikających 
z  programu  studiów odbywają  w ich  uczelni  macierzystej.  Wysokość  czesnego,  o  której 
mowa  w  §  1  Zarządzenia,  zyskała  akceptację  władz  Uczelni  i  służy  wykonywaniu 
postanowień Porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Zarządzenia.
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