
Aneks nr 1 z dnia 7 kwietnia 2009 r. do Zarządzenia Nr 5/2008/2009
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
 z dnia 9 października 2008 r.

w sprawie: wprowadzenia wzoru aneksu do umów o warunkach odpłatności na studiach 
niestacjonarnych w AWF w Warszawie

Działając na podstawie art. 160 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164 poz. 
1365 ze zm.), §114 ust. 1 Statutu AWF zobowiązuję:

§ 1

1. Dziekanów  poszczególnych  wydziałów do  podpisywania  w  imieniu  Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie aneksu do umów o warunkach odpłatności na 
studiach  niestacjonarnych  ze  studentami  studiującymi  w  Akademii  Wychowania 
Fizycznego  w  Warszawie  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  29  maja  2009  r.  Dla 
ważności oświadczenia woli konieczne jest współdziałanie z kwestorem Uczelni mgr 
Anną Szymanderą.

2. Wzór  aneksu  do  umów  o  warunkach  odpłatności  za  studia  stanowi  załącznik  do 
niniejszego aneksu.

3. Aneks  do  umowy  o  warunkach  odpłatności  za  studia  sporządza  się  w  trzech 
jednobrzmiących  egzemplarzach.  Przekazanie  studentowi  jednego  egzemplarza 
aneksu  do  umowy  następuje  za  potwierdzeniem  odbioru  na  piśmie.  Pozostałe 
egzemplarze  umowy  przeznaczone  są  dla  Uczelni,  z  czego  jeden  przechowuje 
dziekanat  właściwy  dla  miejsca  studiowania  studenta  dla  celów  związanych  z 
rozliczeniami  wynikającymi  z  umowy,  a  drugi  egzemplarz  umowy  przechowuje 
kwestor AWF.

§ 2

Aneks do Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer



Załącznik
Aneks nr 

do Umowy  o warunkach odpłatności za studia I /II stopnia  na
 kierunku ........................

na Wydziale .................... AWF w Warszawie

Nr umowy:......................................... zawarty w dniu.................................................. 
pomiędzy Stronami: Panią/Panem .................................................................................
Legitymującą/ym się ......................................................................................................
Adres zameldowania.......................................................................................................
Adres do korespondencji.................................................................................................
Nr albumu..................................................., zwaną/ym dalej „Studentem”, a
Akademią  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie,  zwaną  dalej 
„Uczelnią”, reprezentowaną przez:
Dziekana Wydziału  ……………………………………………..….
oraz Kwestora……………………………………………………….,
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia 
Rektora AWF w Warszawie.

§ 1 

Zmienia się § 5 Umowy poprzez zastąpienie go następującym zapisem:

„1. Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat za studia zgodnie z postanowieniami 
Ustawy,  Regulaminu studiów oraz innych wewnętrznych aktów prawnych Uczelni. 
Opłata  za  studia  objęte  planem  studiów  (opłata  podstawowa)  oraz  opłata  za 
powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu oraz różnice programowe 
na kierunku .................................. ustalana jest na każdy semestr oddzielnie. Opłaty te 
nie  przekraczają  kosztów  studiów  ponoszonych  przez  Uczelnię  na 
kierunku  ..................................  w  zakresie  niezbędnym  do  uruchomienia  i 
prowadzenia  zajęć.  Wysokość  opłaty  podstawowej  oraz opłat  za  powtarzanie 
semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu oraz różnice programowe regulowane są 
corocznie  w  załącznikach  do  niniejszej  umowy.  Załączniki  te  stanowią  integralną 
część  Umowy  i  wymagają  podpisania  przez  strony  niniejszej  Umowy  przed 
rozpoczęciem  zajęć  w  roku  akademickim,  za  który  opłatę  reguluje  załącznik.  O 
wysokości opłaty podstawowej za dany semestr studiów oraz o wysokości opłat za 
powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu oraz różnice programowe 
Student  zostanie  poinformowany  w  formie  określonej  w  §  3  ust.  1  pkt  1,  na 
przynajmniej miesiąc przed rozpoczęciem zajęć w semestrze, na który opłatę reguluje 
załącznik. Student podpisując załącznik wyraża tym samym zgodę na wysokość opłaty 
podstawowej oraz opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu 
oraz różnice programowe w nim określonych. Opłatę podstawową za studia  należy 
uregulować  na  dwa  tygodnie  przed  rozpoczęciem  zajęć  w  danym  semestrze,  z 
wyjątkiem pierwszego  semestru  –  opłatę  podstawową za  pierwszy semestr  należy 
uregulować w terminie  określonym przez  Dziekana  Wydziału.  Terminy wniesienia 
opłat  za  powtarzanie  semestru,  przedmiotu,  seminarium  lub  obozu  oraz  różnice 
programowe określa decyzja dziekana Wydziału.
2. Opłata  podstawowa,  przewidziana  w ust.  1  nie  obejmuje innych,  dodatkowych 

opłat  ponoszonych  przez  Studenta  podczas  trwania  studiów;  opłaty  te  zostały 



wymienione w § 6 niniejszej Umowy.
3. Niewpłacenie w terminie określonym w załączniku opłaty podstawowej za dany 

semestr  studiów  oraz  wskazanych  w  decyzji  dziekana  opłat  za  powtarzanie 
semestru,  przedmiotu,  seminarium lub obozu oraz różnice programowe stanowi 
podstawę do skreślenia z listy studentów.

4. Dziekan Wydziału  może,  w szczególnych przypadkach i  na wniosek Studenta, 
przywrócić termin na uiszczenie opłaty podstawowej za dany semestr studiów lub 
opłat  za powtarzanie semestru,  przedmiotu,  seminarium lub obozu oraz różnice 
programowe, a także termin na podpisanie  załącznika,  które to  terminy zostały 
określone w ust. 1.

5. Uczelnia  ma  prawo  do  pobierania  odsetek  ustawowych  w  przypadku 
niedotrzymania  przez  Studenta  wyznaczonego  terminu  na  wniesienie  opłat  za 
studia  lub  wskazanych  w  decyzji  dziekana  opłat  za  powtarzanie  semestru, 
przedmiotu, seminarium lub obozu oraz różnice programowe.”

§ 2 

1. W § 6 ust. 1 pkt i Umowy  zmienia się dotychczasowe zapis poprzez zastąpienie go 
brzmieniem „badań lekarskich, jeżeli są wymagane przez Uczelnię”.

2. W § 6 dodaje się ust. 3 i 4 Umowy w następującym brzmieniu:

„3. Wysokość opłat za wydanie dokumentów określają w dacie podpisania Umowy 
przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 
2006 roku w sprawie dokumentacji  przebiegu studiów (Dz.  U.  Nr 224 poz.1364). 
Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości tych opłat w przypadku zmiany 
przepisów Rozporządzenia wydanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

4.  Opłaty za wydanie dokumentów związanych z  przebiegiem studiów uiszcza się 
przed sporządzeniem i wydaniem dokumentu. Opłaty te nie podlegają zwrotowi.”

§ 3 

1. W  § 8 ust. 2  Umowy zmienia się dotychczasowy zapis na następujący:

„Umowa  może  również  zostać  rozwiązana  w  drodze  porozumienia  stron  albo 
wypowiedzenia  przez  jedną  ze  stron.  Wypowiedzenie  Umowy  wymaga  formy 
pisemnej. Ustala się miesięczny termin wypowiedzenia”.

2. W § 8 ust. 5 i 6 zastępuje się dotychczasowe brzmienie następującym zapisem:

 „5.  Student może wypowiedzieć Umowę w przypadku niewywiązywania się przez 
Uczelnię ze zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w przypadku utraty 
przez  Uczelnię  uprawnień  do  prowadzenia  kierunku  studiów  wybranego  przez 
Studenta na określonym poziomie studiów, który jest określony w niniejszej Umowie. 
Uczelnia  ma  obowiązek  naprawienia  szkody,  jaką  poniósł  Student  na  skutek 
niewywiązywania się przez Uczelnię ze zobowiązań wynikających z Umowy.
6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Studenta ma on obowiązek:
- zwrotu  kosztów  poczynionych  przez  Uczelnię  w  celu  zrealizowania  niniejszej 

Umowy,



- uiszczenia na rzecz Uczelni opłaty za zajęcia dydaktyczne, które odbył do czasu 
rezygnacji ze studiów ,

- naprawienia  szkody  jaką  poniosła  Uczelnia  na  skutek  wypowiedzenia  umowy 
przez Studenta bez ważnego powodu.

Wysokość opłaty za zajęcia dydaktyczne odbyte przez studenta do czasu skreślenia z 
listy studentów określa decyzja dziekana.”

3.  § 8 ust. 7 zastępuje się następującym zapisem:
„7. Student skreślony z listy studentów ma obowiązek uiszczenia na rzecz Uczelni 
opłaty za zajęcia dydaktyczne, które odbył do czasu skreślenia z listy studentów.”

§ 4 

Zmienia się treść § 9 ust. 3 Umowy poprzez zastąpienie go następującym brzmieniem:
„4.  Wszelkie  spory  wynikające  z  niniejszej  Umowy,  Strony  poddają  rozstrzygnięciu 
sądów powszechnych”.

§5 

Zmienia się treść Załącznika do Umowy według następującego wzoru:

„Załącznik dotyczący opłat za studia ............... stopnia ........ na kierunku .............................. 
na Wydziale .................................. i za rok akademicki ..........

§ 1

1. Opłata podstawowa za pierwszy semestr studiów wynosi ..........................zł, 
2. za semestr drugi wynosi ..........................zł.
3. Opłatę za drugi semestr należy uregulować do: ...................................................................

§ 2
1. Opłata za powtarzanie semestru wynosi ..................................
2. Opłata za powtarzanie  przedmiotu wynosi ..................................
3. Opłata za powtarzanie  seminarium  wynosi ..................................
4. Opłata za powtarzanie obozu wynosi ..................................
5. Opłata za różnice programowe wynosi ..................................
6. Opłaty  za  powtarzanie  semestru,  przedmiotu,  seminarium  lub  obozu  oraz  różnice 

programowe  w  należy  uregulować  w  terminach  określonych  w  decyzji  dziekana 
Wydziału ................................

7. Opłaty określone w § 1 i 2 Załącznika do umowy należy wnosić na konto .......................”

§ 6 

1. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  jeden 

egzemplarz otrzymuje Student, a pozostałe dwa Uczelnia.

Podpis studenta                                              Podpis i pieczęć Dziekana Wydziału                                          Podpis i pieczęć 
Kwestora


