Zarządzenie Nr 5/2008/2009
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 9 października 2008 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora nr 85/2005/2006 z dnia 28 września 2006 roku w
sprawie wprowadzenia wzorców umów o warunkach odpłatności na studiach
niestacjonarnych w AWF w Warszawie
§1
1. Działając na podstawie art. 160 ust. 3 i art. 269 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku
(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.), §114 ust. 1 Statutu AWF oraz art. 44 ust. 2 Ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (DZ. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
upoważniam:
1) Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego dr hab. prof. AWF Henryka
Norkowskiego do podpisywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego w
Warszawie umów o warunkach odpłatności na studiach niestacjonarnych I stopnia na
kierunku wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja oraz na studiach
niestacjonarnych II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja ze
studentami, studiującymi na Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dla ważności
oświadczenia woli konieczne jest współdziałanie z kwestorem Uczelni mgr Anną
Szymanderą.
2) Dziekana Wydziału Rehabilitacji dr hab. prof. AWF Janusza Domanieckiego do
podpisywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie umów o
warunkach odpłatności na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku fizjoterapia oraz
na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku fizjoterapia ze studentami, studiującymi
na Wydziale Rehabilitacji. Dla ważności oświadczenia woli konieczne jest współdziałanie z
Kwestorem Uczelni mgr Anną Szymanderą.
3) Dziekana Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej dr
hab. prof. AWF Jerzego Sadowskiego do podpisywania w imieniu Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie umów o warunkach odpłatności na studiach niestacjonarnych I
stopnia na kierunku wychowanie fizyczne, kosmetologia, turystyka i rekreacja oraz na
studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne, z osobami
studiującymi w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Dla
ważności oświadczenia woli konieczne jest współdziałanie z Zastępcą Kwestora Uczelni
mgr Andrzejem Misińskim.
2. Wzory umów o warunkach odpłatności za studia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia. Z wzorców umów, stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia
należy korzystać przy podpisywaniu umów ze studentami I roku niestacjonarnych studiów
I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja oraz kosmetologia
a także na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne i
turystyka i rekreacja oraz ze studentami wznawiającymi studia.
3. Warunkiem podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia jest złożenie przez
studenta aktu ślubowania, potwierdzonego na piśmie.
4. Rejestr umów o warunkach odpłatności zawieranych na wszystkich wydziałach prowadzi
kwestor AWF w Warszawie.

5. Umowę o warunkach odpłatności za studia sporządza się w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach. Przekazanie studentowi jednego egzemplarza 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.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawartych ze studentem umów mogą być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnej aneksu.
7. Zobowiązuję dziekanów wydziałów do dokonania wspólnie z radcą prawnym przeglądu
zawartych i obowiązujących umów o warunkach odpłatności ze studentami
poszczególnych wydziałów w celu ich dostosowania do wymagań Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumenta w terminie do dnia 15 listopada 2008 roku.
8. W przypadku studentów, którzy wypowiedzieli umowę o warunkach odpłatności,
zobowiązuję dziekanów wydziałów oraz kwestora AWF i odpowiednio zastępcę kwestora
ds. Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej do
sporządzania zestawienia kosztów jakie poniosła uczelnia w związku z realizacją
konkretnej umowy oraz informacji czy wszystkie należne koszty i opłaty za
dotychczasową naukę zostały przez studenta pokryte. Jeśli koszty i opłaty za
dotychczasową naukę nie zostały pokryte przez studenta w całości należy wystąpić o
zapłatę nieuiszczonej należności, a w przypadku braku płatności potracić ją z
należnościami jakie student posiada wobec Uczelni.
§2
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3
2. Traci moc zarządzenie Rektora AWF z dnia 28 września 2006 roku nr 85/2005/2006.

Rektor

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer

Umowa o warunkach odpłatności za studia I stopnia (licencjackie) na kierunku
WYCHOWANIE FIZYCZNE
w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Nr umowy:.........................................
Umowa zawarta w dniu............................pomiędzy Stronami:
- Panią/Panem .....................................................................................................................................
legitymującym 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 Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
………………………………………………………….....................................................................
oraz Zastępcę Kwestora…………………………………….............……………………………….,
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia
Rektora AWF w Warszawie.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia zgodnie z art. 160 ust. 3
ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
zwanej dalej „Ustawą”, dla studentów studiów niestacjonarnych.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 Ustawy oraz wydanych na jej podstawie
rozporządzeń, a w szczególności:
1) warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe, związane z niezbędnym
wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku WYCHOWANIE
FIZYCZNE oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta (z
uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów),
2) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki związane z
łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne.
§3
1. Uczelnia oświadcza, że:
1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy, a
szczegółowe warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów
wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób
prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi lub tytułem
naukowym, miejsce, czas i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych
przedmiotów, będą podawane do wiadomości Studenta z odpowiednim wyprzedzeniem
przed rozpoczęciem każdego semestru za pośrednictwem strony internetowej www.awf.edu.pl oraz specjalnej tablicy ogłoszeniowej w Uczelni.

2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, do
nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymać do końca
okresu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1.
3) tytuł zawodowy licencjata daje uprawnienia do ubiegania się o kontynuowanie nauki na
studiach II stopnia.
4) stosowane będą następujące zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych:
- Uczelnia kieruje Studenta na praktyki oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad
prawidłowym i terminowym ich realizowaniem przez Studenta,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotu, u którego Student będzie
odbywał praktyki,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do podpisywania umów o praktyki z podmiotem, u
którego Student będzie odbywał praktyki,
- tryb i sposób rozliczeń za praktyki określany jest na zasadach odrębnych.
§4
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą
podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta
na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy, warunkach.
§5
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, wznowienie studiów, na kierunku WYCHOWANIE
FIZYCZNE ustalane są na każdy semestr oddzielnie. Opłaty te nie przekraczają kosztów
studiów ponoszonych przez Uczelnię na tym kierunku w zakresie niezbędnym do
uruchomienia i prowadzenia zajęć. Wysokość opłaty podstawowej oraz opłaty za
powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów, regulowana
jest 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 opłaty reguluje załącznik. O wysokości opłaty podstawowej za
dany semestr oraz o wysokości opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub
obozu, wznowienie studiów 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,
wznowienie studiów , 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 Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej
Podlaskiej. Terminy wniesienia opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub
obozu, wznowienie studiów 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 lub wskazanych w decyzji dziekana opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu,
seminarium lub obozu, wznowienie studiów stanowi podstawę do skreślenia z listy
studentów.
4. Dziekan Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej 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, wznowienie studiów, a także przywrócić 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 opłaty podstawowej za studia lub opłat za
powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów.
§6
1. Poza opłatami przewidzianymi w § 5, których wysokość określana jest corocznie w
załączniku do niniejszej Umowy, Student zobowiązuje się do ponoszenia w trakcie trwania
studiów na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE w Zamiejscowym Wydziale
Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie innych kosztów, o których
Student zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany w formie określonej w § 3 ust. 1
pkt 1, z tym, że informacja ta może nastąpić w trakcie danego semestru studiów. Są to w
szczególności koszty:
a) obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia NNW, jeżeli powyższych
ubezpieczeń nie opłaca Uczelnia.
b) dojazdu na obozy szkoleniowe organizowane poza siedzibą Uczelni, wyżywienia oraz
zakwaterowania w obiekcie wyznaczonym przez Uczelnię w trakcie trwania obozów
szkoleniowych, a także kosztów zakupu lub wynajmu wszelkiego sprzętu niezbędnego do
prawidłowego odbycia obozów szkoleniowych, jeżeli sprzęt ten nie stanowi własności
Uczelni i nie jest przez Uczelnię udostępniany,
c) innych kosztów związanych z pobytem na obozach szkoleniowych, jak opłaty za wyciągi
narciarskie oraz za akcesoria niezbędne do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych,
d) udziału w zawodach, jeżeli koszty te nie są pokrywane przez uczelnię na zasadach
uregulowanych odrębnymi przepisami,
e) zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia podczas odbywania praktyk zawodowych,
f) materiałów dydaktycznych oraz innych materiałów niezbędnych do studiowania na kierunku
WYCHOWANIE FIZYCZNE w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w
Białej Podlaskiej AWF w Warszawie, w tym kosztów osobistych strojów sportowych
koniecznych do uczestnictwa w zajęciach praktycznych, jeżeli materiały te nie są
udostępniane przez Uczelnię,
g) zakwaterowania i wyżywienia w czasie odbywania studiów, przy czym w przypadku trudnej
sytuacji materialnej Student może się ubiegać o dofinansowanie przez Uczelnię na ww. cel,
na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami,
h) uczestnictwa w wybranych przez siebie kursach dokształcających nieobjętych planem i
programem studiów,
i) badań lekarskich, jeśli są one wymagane przez Uczelnię.
2. Student zobowiązuje się ponadto do ponoszenia opłat za:
a) wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów
b) powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów, jeżeli
Student został do tego zobowiązany w drodze decyzji dziekana,
c) uzupełnienie różnic programowych, jeżeli Student został do tego zobowiązany w drodze
decyzji dziekana,
d) innych opłat niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego toku nauczania przewidzianych w
aktach normatywnych wewnętrznych Uczelni, oraz wynikających z ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym lub wydanych na jej podstawie rozporządzeń.

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.
§7
1. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym
dla realizacji postanowień niniejszej Umowy
2. Student winien posiadać rachunek bankowy oraz podać Uczelni jego numer, celem
dokonywania rozliczeń pieniężnych pomiędzy stronami Umowy.
3. Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych
osobowych i adresowych zawartych w niniejszej Umowie. Student jest również
zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Uczelni o zmianie numeru jego rachunku
bankowego. Skutki zaniechania wykonania tych obowiązków obciążać będą Studenta.
Uczelnia zobowiązuje się do posługiwania się ww. danymi Studenta zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
§8
1. Umowa zawarta zostaje na okres trwania studiów i wygasa z mocy prawa z chwilą
ukończenia studiów przez Studenta lub w wyniku skreślenia Studenta z listy studentów, z
chwilą uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu.
2. 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.
3. Uczelnia może wypowiedzieć Umowę w przypadku niewywiązywania się przez Studenta ze
zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w przypadku niewpłacania w terminie
opłat przewidzianych niniejszą Umową. Niepodpisanie przez Studenta załącznika do niniejszej
Umowy, określonego w § 5 ust. 1, w terminie miesiąca od rozpoczęcia danego roku
akademickiego, uważa się za podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Uczelnię, z
zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Student wypowiada Umowę poprzez złożenie pisemnej rezygnacji ze studiów w AWF w
Warszawie. Skutek wypowiedzenia ma tu miejsce z chwilą skreślenia z listy studentów, z tym,
że Student jest zobowiązany do niezwłocznego rozliczenia się z Uczelnią, jeżeli w dacie
wygaśnięcia umowy Student jest w zwłoce w zapłacie jakiejkolwiek wymagalnej należności w
stosunku do Uczelni.
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”.
Student skreślony z listy studentów ma obowiązek uiszczenia na rzecz Uczelni opłat za
zajęcia dydaktyczne , które odbył do czasu skreślenia z listy studentów.
7. O zwolnieniach z opłat, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu orzeka Dziekan
Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie.
§9
1. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów obowiązujący w
Uczelni, których treść znajduje się na stronie www.awf.edu.pl.
2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym, a także przepisy wydane przez odpowiednie organy Uczelni.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów
powszechnych.
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Student, a pozostałe dwa Uczelnia.

.............................................
Podpis Studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Zamiejscowego
Wydziału Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej

Pieczęć Uczelni

................................................
Podpis i pieczęć
Zastępcy Kwestora

Załącznik dotyczący opłat za studia I stopnia (licencjackie) na kierunku
WYCHOWANIE FIZYCZNE w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej
Podlaskiej na rok akademicki 2008/2009
§1
1. Opłata podstawowa za pierwszy semestr studiów wynosi ..........................zł,
za semestr drugi wynosi ..........................zł.*
2. Opłatę za drugi semestr należy uregulować do:
................................................................................................................................
§2
1. Opłata za powtarzanie semestru wynosi ....................................................................
Opłata za powtarzanie przedmiotu wynosi ...............................................................,
Opłata za powtarzanie seminarium wynosi .............................................................
Opłata za powtarzanie obozu wynosi ..........................................................................
Opłata za wznowienie studiów wynosi ....................................................................
2. Opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów należy
uregulować w terminach określonych w decyzji Dziekana Zamiejscowego Wydziału Wychowania
Fizycznego w Białej Podlaskiej .
Opłaty określone w § 1 i 2 Załącznika do umowy należy wnosić na konto ........................

.............................................
Podpis studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Zamiejscowego
w Białej Podlaskiej

................................................
Podpis i pieczęć
Zastępcy Kwestora

Umowa o warunkach odpłatności za studia I stopnia (licencjackie) na kierunku
TURYSTYKA i REKREACJA
w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Nr umowy:.........................................
Umowa zawarta w dniu............................pomiędzy Stronami:
- Panią/Panem .....................................................................................................................................
legitymującym 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 Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
………………………………………………………….....................................................................
oraz Zastępcę Kwestora…………………………………………………….............……………….,
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia
Rektora AWF w Warszawie.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia zgodnie z art. 160 ust. 3
ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
zwanej dalej „Ustawą”, dla studentów studiów niestacjonarnych.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 Ustawy oraz wydanych na jej podstawie
rozporządzeń, a w szczególności:
1) warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe, związane z niezbędnym
wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku TURYSTYKA I
REKREACJA oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów
Studenta (z uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem
Studiów),
2) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki
związane z łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania
kwalifikacyjne.
§3
1. Uczelnia oświadcza, że:
1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy, a szczegółowe
warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą
godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących
zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi lub tytułem naukowym, miejsce, czas
i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą
podawane do wiadomości Studenta z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem
każdego semestru za pośrednictwem strony internetowej - www.awf.edu.pl oraz specjalnej
tablicy ogłoszeniowej w Uczelni.

2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, do
nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymać do końca okresu
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1.
3) tytuł zawodowy licencjata daje uprawnienia do ubiegania się o kontynuowanie nauki na
studiach II stopnia.
4) stosowane będą następujące zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych:
- Uczelnia kieruje Studenta na praktyki oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad
prawidłowym i terminowym ich realizowaniem przez Studenta,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotu, u którego Student będzie
odbywał praktyki,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do podpisywania umów o praktyki z podmiotem, u
którego Student będzie odbywał praktyki,
- tryb i sposób rozliczeń za praktyki określany jest na zasadach odrębnych.
§4
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą
podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta
na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy, warunkach.
§5
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, wznowienie studiów, na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA
ustalane są na każdy semestr oddzielnie. Opłaty te nie przekraczają kosztów studiów
ponoszonych przez Uczelnię na tym kierunku TURYSTYKA I REKREACJA w zakresie
niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia zajęć. Wysokość opłaty podstawowej oraz opłaty
za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów,
uregulowana jest 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 opłaty reguluje załącznik. O wysokości
opłaty podstawowej za dany semestr oraz o wysokości opłat za powtarzanie semestru,
przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów 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, wznowienie studiów, 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 Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w
Białej Podlaskiej AWF w Warszawie. Terminy wniesienia opłat za powtarzanie semestru,
przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów 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 lub wskazanych w decyzji dziekana opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu,
seminarium lub obozu, wznowienie studiów stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.
4. Dziekan Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej 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, wznowienie studiów, a także przywrócić 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 opłaty podstawowej za studia lub opłat za
powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów .
§6
1.

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

Poza opłatami przewidzianymi w § 5, których wysokość określana jest corocznie w
załączniku do niniejszej Umowy, Student zobowiązuje się do ponoszenia w trakcie
trwania studiów na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA w Zamiejscowym Wydziale
Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie innych kosztów, o
których Student zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany w formie określonej w §
3 ust. 1 pkt 1, z tym, że informacja ta może nastąpić w trakcie danego semestru studiów.
Są to w szczególności koszty:
obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia NNW, jeżeli powyższych
ubezpieczeń nie opłaca Uczelnia.
dojazdu na obozy szkoleniowe organizowane poza siedzibą Uczelni, wyżywienia oraz
zakwaterowania w obiekcie wyznaczonym przez Uczelnię w trakcie trwania obozów
szkoleniowych, a także kosztów zakupu lub wynajmu wszelkiego sprzętu niezbędnego do
prawidłowego odbycia obozów szkoleniowych, jeżeli sprzęt ten nie stanowi własności
Uczelni i nie jest przez Uczelnię udostępniany,
innych kosztów związanych z pobytem na obozach szkoleniowych, jak opłaty za wyciągi
narciarskie oraz za akcesoria niezbędne do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych,
udziału w zawodach, jeżeli koszty te nie są pokrywane przez uczelnię na zasadach
uregulowanych odrębnymi przepisami,
zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia podczas odbywania praktyk zawodowych,
materiałów dydaktycznych oraz innych materiałów niezbędnych do studiowania na kierunku
TURYSTYKA I REKREACJA w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w
Białej Podlaskiej AWF w Warszawie, w tym kosztów osobistych strojów sportowych
koniecznych do uczestnictwa w zajęciach praktycznych, jeżeli materiały te nie są
udostępniane przez Uczelnię,
zakwaterowania i wyżywienia w czasie odbywania studiów, przy czym w przypadku trudnej
sytuacji materialnej Student może się ubiegać o dofinansowanie przez Uczelnię na ww. cel,
na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami,
uczestnictwa w wybranych przez siebie kursach dokształcających nieobjętych planem i
programem studiów,
badań lekarskich, jeśli są one wymagane przez Uczelnię

2. Student zobowiązuje się ponadto do ponoszenia opłat za:
a) wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów
a) powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów, jeżeli
Student został do tego zobowiązany w drodze decyzji dziekana,
b) uzupełnienie różnic programowych, jeżeli Student został do tego zobowiązany w drodze
decyzji dziekana,
c) innych opłat niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego toku nauczania przewidzianych w
aktach normatywnych wewnętrznych Uczelni, oraz wynikających z ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym lub wydanych na jej podstawie rozporządzeń.
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.
§7
1. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym dla
realizacji postanowień niniejszej Umowy.
2. Student winien posiadać rachunek bankowy oraz podać Uczelni jego numer, celem
dokonywania rozliczeń pieniężnych pomiędzy stronami Umowy.
3. Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych
osobowych i adresowych zawartych w niniejszej Umowie. Student jest również zobowiązany
do niezwłocznego powiadamiania Uczelni o zmianie numeru jego rachunku bankowego. Skutki
zaniechania wykonania tych obowiązków obciążać będą Studenta. Uczelnia zobowiązuje się do
posługiwania się ww. danymi Studenta zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
§8
1. Umowa zawarta zostaje na okres trwania studiów i wygasa z mocy prawa z chwilą
ukończenia studiów przez Studenta lub w wyniku skreślenia Studenta z listy studentów, z
chwilą uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu.
2. 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.
3. Uczelnia może wypowiedzieć Umowę w przypadku niewywiązywania się przez Studenta ze
zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w przypadku niewpłacania w
terminie opłat przewidzianych niniejszą Umową. Niepodpisanie przez Studenta załącznika
do niniejszej Umowy, określonego w § 5 ust. 1, w terminie miesiąca od rozpoczęcia danego
roku akademickiego, uważa się za podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Uczelnię, z
zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Student wypowiada Umowę poprzez złożenie pisemnej rezygnacji ze studiów w AWF w
Warszawie. Skutek wypowiedzenia ma tu miejsce z chwilą skreślenia z listy studentów, z
tym, że Student jest zobowiązany do niezwłocznego rozliczenia się z Uczelnią, jeżeli w
dacie wygaśnięcia umowy Student jest w zwłoce w zapłacie jakiejkolwiek wymagalnej
należności w stosunku do Uczelni.
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”.
Student skreślony z listy studentów ma obowiązek uiszczenia na rzecz Uczelni opłat za

zajęcia dydaktyczne, które odbył do czasu skreślenia z listy studentów.
7) O zwolnieniach z opłat, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu orzeka Dziekan
Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.
§9
1. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów obowiązujący
w Uczelni, których treść znajduje się na stronie www.awf.edu.pl.
2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, a także przepisy wydane przez odpowiednie organy Uczelni.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów
powszechnych.
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Student, a pozostałe dwa Uczelnia.

.............................................
Podpis Studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Zamiejscowego
Wydziału Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej

Pieczęć Uczelni

................................................
Podpis i pieczęć
Zastępcy Kwestora

Załącznik dotyczący opłaty za studia I stopnia (licencjackie) na kierunku TURYSTYKA I
REKREACJA w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego zw Białej Podlaskiej na
rok akademicki 2008/2009
§1
1. Opłata podstawowa za pierwszy semestr studiów wynosi ..........................zł,
za semestr drugi wynosi ..........................zł.*
2. Opłatę za drugi semestr należy uregulować do:
................................................................................................................................
§2
1. Opłata za powtarzanie semestru wynosi ....................................................................
Opłata za powtarzanie przedmiotu wynosi ...............................................................,
Opłata za powtarzanie seminarium wynosi .............................................................
Opłata za powtarzanie obozu wynosi ..........................................................................
Opłata za wznowienie studiów wynosi ....................................................................
2. Opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów należy
uregulować w terminach określonych w decyzji dziekana Zamiejscowego Wydziału Wychowania
Fizycznego w Białej Podlaskiej .
Opłaty określone w § 1 i 2 Załącznika do umowy należy wnosić na konto ........................

.............................................
Podpis studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Zamiejscowego
Wydziału Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej

................................................
Podpis i pieczęć
Zastępcy Kwestora

Umowa o warunkach odpłatności za studia II stopnia (magisterskie) na
kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE
w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej AWF w
Warszawie
Nr umowy:.........................................
Umowa zawarta w dniu............................pomiędzy Stronami:
- Panią/Panem .....................................................................................................................................
legitymującym 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 Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
....................................................................................................................................................
oraz Zastępcę Kwestora……………………………………………………………………….,
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia
Rektora AWF w Warszawie.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia zgodnie z art. 160 ust. 3
ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
zwanej dalej „Ustawą”, dla studentów studiów niestacjonarnych.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 Ustawy oraz wydanych na jej podstawie
rozporządzeń, a w szczególności:
1) warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe, związane z niezbędnym
wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku WYCHOWANIE
FIZYCZNE oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta
(z uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów),
2) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki związane z
łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne.
§3
1. Uczelnia oświadcza, że:
1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy, a szczegółowe
warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą
godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących
zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi lub tytułem naukowym, miejsce, czas
i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą
podawane do wiadomości Studenta z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem
każdego semestru za pośrednictwem strony internetowej - www.awf.edu.pl oraz specjalnej
tablicy ogłoszeniowej w Uczelni.
2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, do
nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymać do końca okresu

wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1.
3) tytuł zawodowy magistra daje uprawnienia przewidziane w obowiązującym prawie oraz
stanowi podstawę do ubiegania się o kontynuowanie nauki na studiach III stopnia.
4) stosowane będą następujące zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych:
- Uczelnia kieruje Studenta na praktyki oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad
prawidłowym i terminowym ich realizowaniem przez Studenta,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotu, u którego Student będzie
odbywał praktyki,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do podpisywania umów o praktyki z podmiotem, u
którego Student będzie odbywał praktyki,
− tryb i sposób rozliczeń za praktyki określany jest na zasadach odrębnych.
§4
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą
podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta
na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy, warunkach.
§5
a)

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,
obozu, seminarium, wznowienie studiów na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE ustalana
jest na każdy semestr oddzielnie. Opłaty te nie przekraczają kosztów ponoszonych przez
Uczelnię na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE w zakresie niezbędnym do uruchomienia i
prowadzenia zajęć. Wysokość opłaty podstawowej oraz opłaty za powtarzanie semestru,
przedmiotu, seminarium,obozu, wznowienie studiów regulowana jest 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 opłaty
reguluje załącznik. O wysokości opłaty podstawowej za dany semestr studiów oraz o
wysokości opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu,obozu, seminarium, wznowienie
studiów, Student zostanie poinformowany, w formie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1, na
przynajmniej miesiąc przed rozpoczęciem zajęć w semestrze, na który opłaty reguluje
załącznik. Student podpisując załącznik wyraża tym samym zgodę na wysokość opłaty
podstawowej oraz opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium,obozu, wznowienie
studiów 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
Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie.
Terminy wniesienia opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, obozu, seminarium lub
wznowienie studiów określa decyzja dziekana Wydziału
b) 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.
c) Niewpłacenie w terminie określonym w załączniku opłaty podstawowej za dany semestr
studiów lub ustalonych w decyzji dziekana opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu,
seminarium,obozu, wznowienie studiów stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.
d) Dziekan Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej AWF w
Warszawie może, w szczególnych przypadkach i na wniosek Studenta, przywrócić termin na
uiszczenie opłaty podstawowej za dany semestr studiów lub ustalonych w decyzji dziekana
opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu,obozu seminarium, wznowienie studiów , a także

termin na podpisanie załącznika, które to terminy zostały określone w ust. 1.
e) Uczelnia ma prawo do pobierania odsetek ustawowych w przypadku niedotrzymania przez
Studenta wyznaczonego terminu na wniesienie opłat za studia lub ustalonych w decyzji
dziekana opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, obozu,seminarium, wznowienie studiów
§6
1) Poza opłatami przewidzianymi w § 5, których wysokość określana jest corocznie w załączniku
do niniejszej Umowy, Student zobowiązuje się do ponoszenia w trakcie trwania studiów na
kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w
Białej Podlaskiej AWF w Warszawie innych kosztów, o których Student zostanie odpowiednio
wcześniej poinformowany w formie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1, z tym, że informacja ta może
nastąpić w trakcie danego semestru studiów. Są to w szczególności koszty:
a) obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia NNW, jeżeli powyższych ubezpieczeń
nie opłaca Uczelnia.
b) dojazdu na obozy szkoleniowe organizowane poza siedzibą Uczelni, wyżywienia oraz
zakwaterowania w obiekcie wyznaczonym przez Uczelnię w trakcie trwania obozów
szkoleniowych, a także kosztów zakupu lub wynajmu wszelkiego sprzętu niezbędnego do
prawidłowego odbycia obozów szkoleniowych, jeżeli sprzęt ten nie stanowi własności Uczelni i
nie jest przez Uczelnię udostępniany,
c) innych kosztów związanych z pobytem na obozach szkoleniowych, jak opłaty za wyciągi
narciarskie oraz za akcesoria niezbędne do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych,
d) udziału w zawodach, jeżeli koszty te nie są pokrywane przez uczelnię na zasadach
uregulowanych odrębnymi przepisami, zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia podczas
odbywania praktyk zawodowych,
e) materiałów dydaktycznych oraz innych materiałów niezbędnych do studiowania na kierunku
WYCHOWANIE FIZYCZNE w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej
Podlaskiej AWF w Warszawie, w tym kosztów osobistych strojów sportowych koniecznych do
uczestnictwa w zajęciach praktycznych, jeżeli materiały te nie są udostępniane przez Uczelnię,
f) zakwaterowania i wyżywienia w czasie odbywania studiów, przy czym w przypadku trudnej
sytuacji materialnej Student może się ubiegać o dofinansowanie przez Uczelnię na ww. cel, na
zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami,
g) uczestnictwa w wybranych przez siebie kursach dokształcających nieobjętych planem i
programem studiów,
h) badań lekarskich, jeśli są one wymagane przez Uczelnię.
2. Student zobowiązuje się ponadto do ponoszenia opłat za:
a) wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów,
b) powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów, jeżeli
Student został do tego zobowiązany w drodze decyzji dziekana,
c) uzupełnienie różnic programowych, jeżeli Student został do tego zobowiązany w drodze
decyzji dziekana,
d) d)innych opłat niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego toku nauczania przewidzianych
w aktach normatywnych wewnętrznych Uczelni, oraz wynikających z ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym lub wydanych na jej podstawie rozporządzeń.
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.
§7
1. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym
dla realizacji postanowień niniejszej Umowy.
2. Student winien posiadać rachunek bankowy oraz podać Uczelni jego numer, celem
dokonywania rozliczeń pieniężnych pomiędzy stronami Umowy.
3. Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych
osobowych i adresowych zawartych w niniejszej Umowie. Student jest również
zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Uczelni o zmianie numeru jego rachunku
bankowego. Skutki zaniechania wykonania tych obowiązków obciążać będą Studenta.
Uczelnia zobowiązuje się do posługiwania się ww. danymi Studenta zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
§8
1. Umowa zawarta zostaje na okres trwania studiów i wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia
studiów przez Studenta lub w wyniku skreślenia Studenta z listy studentów, z chwilą
uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu.
2. 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.
3. Uczelnia może wypowiedzieć Umowę w przypadku niewywiązywania się przez Studenta ze
zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w przypadku niewpłacania w terminie
opłat przewidzianych niniejszą Umową. Niepodpisanie przez Studenta załącznika do niniejszej
Umowy, określonego w § 5 ust. 1, w terminie miesiąca od rozpoczęcia danego roku
akademickiego, uważa się za podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Uczelnię, z
zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Student wypowiada Umowę poprzez złożenie pisemnej rezygnacji ze studiów w AWF w
Warszawie. Skutek wypowiedzenia ma tu miejsce z chwilą skreślenia z listy studentów, z tym,
że Student jest zobowiązany do niezwłocznego rozliczenia się z Uczelnią, jeżeli w dacie
wygaśnięcia umowy Student jest w zwłoce w zapłacie jakiejkolwiek wymagalnej należności w
stosunku do Uczelni.
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.
Student skreślony z listy studentów ma obowiązek uiszczenia na rzecz Uczelni opłaty za
zajęcia dydaktyczne , które odbył do czasu skreślenia z listy studentów.

7. O zwolnieniach z opłat, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu orzeka Dziekan
Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.
§9
1. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów obowiązujący w
Uczelni, których treść znajduje się na stronie www.awf.edu.pl.
2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym, a także przepisy wydane przez odpowiednie organy Uczelni.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów
powszechnych.
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Student, a pozostałe dwa Uczelnia.

.............................................
Podpis Studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Zamiejscowego
Wydziału Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej

Pieczęć Uczelni

................................................
Podpis i pieczęć
Zastępcy Kwestora

Załącznik dotyczący opłat za studia II stopnia (magisterskie) na kierunku WYCHOWANIE
FIZYCZNE w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej za rok
akademicki 2008/2009
§1
Opłata podstawowa za pierwszy semestr studiów wynosi ..........................zł,
za semestr drugi wynosi ..........................zł.*
Opłatę za drugi semestr należy uregulować do:
................................................................................................................................
§2
.1. Opłata za powtarzanie semestru wynosi ....................................................................
Opłata za powtarzanie przedmiotu wynosi ...............................................................,
Opłata za powtarzanie seminarium wynosi .............................................................
Opłata za powtarzanie obozu wynosi .........................................................................
Opłata za wznowienie studiów wynosi ....................................................................
2. Opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie
studiów należy uregulować w terminach określonych w decyzji dziekana
Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.
3. Opłaty określone w § 1 i 2 Załącznika do Umowy należy wnosić na
konto ........................

.............................................
Podpis studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Zamiejscowego
Wydziału Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej

................................................
Podpis i pieczę
Zastępcy Kwestora

Umowa o warunkach odpłatności za studia I stopnia (licencjackie) na kierunku
KOSMETOLOGIA
w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Nr umowy:.........................................
Umowa zawarta w dniu............................pomiędzy Stronami:
- Panią/Panem .....................................................................................................................................
legitymującym 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 Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
………………………………………………………….....................................................
oraz Zastępcę Kwestora…………………………………………………………………….,
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia
Rektora AWF w Warszawie.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia zgodnie z art. 160 ust. 3
ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
zwanej dalej „Ustawą”, dla studentów studiów niestacjonarnych.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 Ustawy oraz wydanych na jej podstawie
rozporządzeń, a w szczególności:
1) warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe, związane z niezbędnym
wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku KOSMETOLOGIA
oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta (z
uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów),
2) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki
związane z łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania
kwalifikacyjne.
§3
1. Uczelnia oświadcza, że:
1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy, a szczegółowe
warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą
godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących
zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi lub tytułem naukowym, miejsce, czas
i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą
podawane do wiadomości Studenta z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem
każdego semestru za pośrednictwem strony internetowej - www.awf.edu.pl oraz specjalnej
tablicy ogłoszeniowej w Uczelni.
2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, do

nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymać do końca okresu
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1.
3) tytuł zawodowy licencjata daje uprawnienia do ubiegania się o kontynuowanie nauki na
studiach II stopnia.
4) stosowane będą następujące zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych:
- Uczelnia kieruje Studenta na praktyki oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad
prawidłowym i terminowym ich realizowaniem przez Studenta,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotu, u którego Student będzie
odbywał praktyki,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do podpisywania umów o praktyki z podmiotem, u
którego Student będzie odbywał praktyki,
- tryb i sposób rozliczeń za praktyki określany jest na zasadach odrębnych.
§4
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą
podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta
na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy, warunkach.
§5
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, wznowienie studiów , na kierunku KOSMETOLOGIA
ustalane są na każdy semestr oddzielnie. Opłaty te nie przekraczają kosztów studiów
ponoszonych przez Uczelnię kierunku KOSMETOLOGIA w zakresie niezbędnym do
uruchomienia i prowadzenia zajęć. Wysokość opłaty podstawowej oraz opłaty za
powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów, regulowana
jest 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 opłaty reguluje załącznik. O wysokości opłaty podstawowej za
dany semestr oraz o wysokości opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub
obozu, wznowienie studiów 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,
wznowienie studiów , 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 Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej
Podlaskiej AWF w Warszawie. Terminy wniesienia opłat za powtarzanie semestru,
przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów 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 lub wskazanych w decyzji dziekana opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu,
seminarium lub obozu, wznowienie studiów stanowi podstawę do skreślenia z listy
studentów.
4. Dziekan Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej 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, wznowienie studiów, a także przywrócić 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 opłaty podstawowej za studia lub opłat za
powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów .
§6
1. Poza opłatami przewidzianymi w § 5, których wysokość określana jest corocznie w
załączniku do niniejszej Umowy, Student zobowiązuje się do ponoszenia w trakcie trwania
studiów na kierunku KOSMETOLOGIA w Zamiejscowym Wydziale Wychowania
Fizycznego w Białej Podlaskiej innych kosztów, o których Student zostanie odpowiednio
wcześniej poinformowany w formie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1, z tym, że informacja ta
może nastąpić w trakcie danego semestru studiów. Są to w szczególności koszty:
a) obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia NNW, jeżeli powyższych
ubezpieczeń nie opłaca Uczelnia.
b) dojazdu na obozy szkoleniowe organizowane poza siedzibą Uczelni, wyżywienia oraz
zakwaterowania w obiekcie wyznaczonym przez Uczelnię w trakcie trwania obozów
szkoleniowych, a także kosztów zakupu lub wynajmu wszelkiego sprzętu niezbędnego do
prawidłowego odbycia obozów szkoleniowych, jeżeli sprzęt ten nie stanowi własności
Uczelni i nie jest przez Uczelnię udostępniany,
c) innych kosztów związanych z pobytem na obozach szkoleniowych, jak opłaty za wyciągi
narciarskie oraz za akcesoria niezbędne do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych,
d) udziału w zawodach, jeżeli koszty te nie są pokrywane przez uczelnię na zasadach
uregulowanych odrębnymi przepisami,
e) zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia podczas odbywania praktyk zawodowych,
f) materiałów dydaktycznych oraz innych materiałów niezbędnych do studiowania na kierunku
KOSMETOLOGIA w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej
Podlaskiej AWF w Warszawie, w tym kosztów osobistych strojów sportowych koniecznych
do uczestnictwa w zajęciach praktycznych, jeżeli materiały te nie są udostępniane przez
Uczelnię,
g) zakwaterowania i wyżywienia w czasie odbywania studiów, przy czym w przypadku trudnej
sytuacji materialnej Student może się ubiegać o dofinansowanie przez Uczelnię na ww. cel,
na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami,
h) uczestnictwa w wybranych przez siebie kursach dokształcających nieobjętych planem i
programem studiów,
i) badań lekarskich,jeśli są one wymagane przez Uczelnię
2. Student zobowiązuje się ponadto do ponoszenia opłat za:
a) wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów
b) powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów, jeżeli
Student został do tego zobowiązany w drodze decyzji dziekana,
c) uzupełnienie różnic programowych, jeżeli Student został do tego zobowiązany w drodze
decyzji dziekana,
d) innych opłat niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego toku nauczania przewidzianych w
aktach normatywnych wewnętrznych Uczelni, oraz wynikających z ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym lub wydanych na jej podstawie rozporządzeń.
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.
§7
1. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym
dla realizacji postanowień niniejszej Umowy.
2. Student winien posiadać rachunek bankowy oraz podać Uczelni jego numer, celem
dokonywania rozliczeń pieniężnych pomiędzy stronami Umowy.
3. Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych
osobowych i adresowych zawartych w niniejszej Umowie. Student jest również
zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Uczelni o zmianie numeru jego rachunku
bankowego. Skutki zaniechania wykonania tych obowiązków obciążać będą Studenta.
Uczelnia zobowiązuje się do posługiwania się ww. danymi Studenta zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
§8
1. Umowa zawarta zostaje na okres trwania studiów i wygasa z mocy prawa z chwilą
ukończenia studiów przez Studenta lub w wyniku skreślenia Studenta z listy studentów, z
chwilą uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu.
2. 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.
3. Uczelnia może wypowiedzieć Umowę w przypadku niewywiązywania się przez Studenta ze
zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w przypadku niewpłacania w
terminie opłat przewidzianych niniejszą Umową. Niepodpisanie przez Studenta załącznika
do niniejszej Umowy, określonego w § 5 ust. 1, w terminie miesiąca od rozpoczęcia danego
roku akademickiego, uważa się za podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Uczelnię, z
zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Student wypowiada Umowę poprzez złożenie pisemnej rezygnacji ze studiów w AWF w
Warszawie. Skutek wypowiedzenia ma tu miejsce z chwilą skreślenia z listy studentów, z
tym, że Student jest zobowiązany do niezwłocznego rozliczenia się z Uczelnią, jeżeli w
dacie wygaśnięcia umowy Student jest w zwłoce w zapłacie jakiejkolwiek wymagalnej
należności w stosunku do Uczelni.
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.

Student skreślony z listy studentów ma obowiązek uiszczenia na rzecz Uczelni opłat za
zajęcia dydaktyczne , które odbył do czasu skreślenia z listy studentów.
7. O zwolnieniach z opłat, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu orzeka Dziekan
Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
§9
1. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów obowiązujący
w Uczelni, których treść znajduje się na stronie www.awf.edu.pl.
2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, a także przepisy wydane przez odpowiednie organy Uczelni.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów
powszechnych
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Student, a pozostałe dwa Uczelnia.

............................................
Podpis Studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Zamiejscowego
Wydziału Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej

Pieczęć Uczelni

................................................
Podpis i pieczęć
Zastępcy Kwestora

Załącznik dotyczący opłat za studia I stopnia (licencjackie) na kierunku KOSMETOLOGIA
w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej za rok akademicki
2008/2009
§1
1. Opłata podstawowa za pierwszy semestr studiów wynosi ..........................zł,
za semestr drugi wynosi ..........................zł.*
2. Opłatę za drugi semestr należy uregulować do:
................................................................................................................................
§2
1. Opłata za powtarzanie semestru wynosi ....................................................................
Opłata za powtarzanie przedmiotu wynosi ...............................................................,
Opłata za powtarzanie seminarium wynosi .............................................................
Opłata za powtarzanie obozu wynosi ..........................................................................
Opłata za wznowienie studiów wynosi ....................................................................
2. Opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów należy
uregulować w terminach określonych w decyzji dziekana Zamiejscowego Wydziału Wychowania
Fizycznego w Białej Podlaskiej .
Opłaty określone w § 1 i 2 Załącznika do umowy należy wnosić na konto ........................

.............................................
Podpis studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Zamiejscowego Wydziału

Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej

................................................
Podpis i pieczęć
Zastępcy Kwestora

Umowa o warunkach odpłatności za studia I stopnia (licencjackie) na kierunku
FIZJOTERAPIA
w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Białej Podlaskiej Wydziału
Rehabilitacji AWF w Warszawie

Nr umowy:.........................................
Umowa zawarta w dniu............................pomiędzy Stronami:
- Panią/Panem .....................................................................................................................................
legitymującym 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 Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
………………………………………………………….....................................................
oraz Zastępcę Kwestora…………………………………………………………………….,
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia
Rektora AWF w Warszawie.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia zgodnie z art. 160 ust. 3
ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
zwanej dalej „Ustawą”, dla studentów studiów niestacjonarnych.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 Ustawy oraz wydanych na jej podstawie
rozporządzeń, a w szczególności:
1) warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe, związane z niezbędnym
wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku FIZJOTERAPIA oraz
zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta (z
uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów),
2) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki
związane z łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania
kwalifikacyjne.
§3
1. Uczelnia oświadcza, że:
1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy, a szczegółowe
warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą
godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących
zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi lub tytułem naukowym, miejsce, czas
i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą
podawane do wiadomości Studenta z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem
każdego semestru za pośrednictwem strony internetowej - www.awf.edu.pl oraz specjalnej
tablicy ogłoszeniowej w Uczelni.

2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, do
nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymać do końca okresu
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1.
3) tytuł zawodowy licencjata daje uprawnienia do ubiegania się o kontynuowanie nauki na
studiach II stopnia.
4) stosowane będą następujące zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych:
- Uczelnia kieruje Studenta na praktyki oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad
prawidłowym i terminowym ich realizowaniem przez Studenta,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotu, u którego Student będzie
odbywał praktyki,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do podpisywania umów o praktyki z podmiotem, u
którego Student będzie odbywał praktyki,
- tryb i sposób rozliczeń za praktyki określany jest na zasadach odrębnych.
§4
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą
podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta
na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy, warunkach.
§5
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, wznowienie studiów na kierunku FIZOTERAPIA
ustalane są na każdy semestr oddzielnie. Opłaty te nie przekraczają kosztów studiów
ponoszonych przez Uczelnię na kierunku FIZJOTERAPIA w zakresie niezbędnym do
uruchomienia i prowadzenia zajęć. Wysokość opłaty podstawowej oraz opłaty za
powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów, regulowana
jest 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 opłaty reguluje załącznik. O wysokości opłaty podstawowej za
dany semestr oraz o wysokości opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub
obozu, wznowienie studiów 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,
wznowienie studiów , 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 Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej
Podlaskiej. Terminy wniesienia opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub
obozu, wznowienie studiów określa decyzja dziekana Zamiejscowego Wydziału
Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej .
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 lub wskazanych w decyzji dziekana opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu,
seminarium lub obozu, wznowienie studiów stanowi podstawę do skreślenia z listy
studentów.

4. Dziekan Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej 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, wznowienie studiów, a także przywrócić 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 opłaty podstawowej za studia lub opłat za
powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów .
§6
1. Poza opłatami przewidzianymi w § 5, których wysokość określana jest corocznie w
załączniku do niniejszej Umowy, Student zobowiązuje się do ponoszenia w trakcie trwania
studiów na kierunku FIZJOTERAPIA w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Białej
Podlaskiej Wydziału Rehabilitacji w Warszawie innych kosztów, o których Student zostanie
odpowiednio wcześniej poinformowany w formie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1, z tym, że
informacja ta może nastąpić w trakcie danego semestru studiów. Są to w szczególności koszty:
a) obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia NNW, jeżeli powyższych
ubezpieczeń nie opłaca Uczelnia.
b) dojazdu na obozy szkoleniowe organizowane poza siedzibą Uczelni, wyżywienia oraz
zakwaterowania w obiekcie wyznaczonym przez Uczelnię w trakcie trwania obozów
szkoleniowych, a także kosztów zakupu lub wynajmu wszelkiego sprzętu niezbędnego do
prawidłowego odbycia obozów szkoleniowych, jeżeli sprzęt ten nie stanowi własności
Uczelni i nie jest przez Uczelnię udostępniany,
c) innych kosztów związanych z pobytem na obozach szkoleniowych, jak opłaty za wyciągi
narciarskie oraz za akcesoria niezbędne do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych,
d) udziału w zawodach, jeżeli koszty te nie są pokrywane przez uczelnię na zasadach
uregulowanych odrębnymi przepisami,
e) zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia podczas odbywania praktyk zawodowych,
f) materiałów dydaktycznych oraz innych materiałów niezbędnych do studiowania na kierunku
FIZJOTERAPIA w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Białej Podlaskiej Wydziału
Rehabilitacji w Warszawie , w tym kosztów osobistych strojów sportowych koniecznych do
uczestnictwa w zajęciach praktycznych, jeżeli materiały te nie są udostępniane przez
Uczelnię,
g) zakwaterowania i wyżywienia w czasie odbywania studiów, przy czym w przypadku trudnej
sytuacji materialnej Student może się ubiegać o dofinansowanie przez Uczelnię na ww. cel,
na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami,
h) uczestnictwa w wybranych przez siebie kursach dokształcających nieobjętych planem i
programem studiów,
i) badań lekarskich, jeśli są one wymagane przez Uczelnię.
2. Student zobowiązuje się ponadto do ponoszenia opłat za:
a) wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów
b) powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów, jeżeli
Student został do tego zobowiązany w drodze decyzji dziekana,
c) uzupełnienie różnic programowych, jeżeli Student został do tego zobowiązany w drodze
decyzji dziekana,
d) innych opłat niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego toku nauczania przewidzianych w
aktach normatywnych wewnętrznych Uczelni, oraz wynikających z ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym lub wydanych na jej podstawie rozporządzeń.
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.
§7
1. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym
dla realizacji postanowień niniejszej Umowy.
2. Student winien posiadać rachunek bankowy oraz podać Uczelni jego numer, celem
dokonywania rozliczeń pieniężnych pomiędzy stronami Umowy
3. Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych
osobowych i adresowych zawartych w niniejszej Umowie. Student jest również
zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Uczelni o zmianie numeru jego rachunku
bankowego. Skutki zaniechania wykonania tych obowiązków obciążać będą Studenta.
Uczelnia zobowiązuje się do posługiwania się ww. danymi Studenta zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
§8
1. Umowa zawarta zostaje na okres trwania studiów i wygasa z mocy prawa z chwilą
ukończenia studiów przez Studenta lub w wyniku skreślenia Studenta z listy studentów, z
chwilą uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu.
2. 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.
3. Uczelnia może wypowiedzieć Umowę w przypadku niewywiązywania się przez Studenta ze
zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w przypadku niewpłacania w
terminie opłat przewidzianych niniejszą Umową. Niepodpisanie przez Studenta załącznika
do niniejszej Umowy, określonego w § 5 ust. 1, w terminie miesiąca od rozpoczęcia danego
roku akademickiego, uważa się za podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Uczelnię, z
zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Student wypowiada Umowę poprzez złożenie pisemnej rezygnacji ze studiów w AWF w
Warszawie. Skutek wypowiedzenia ma tu miejsce z chwilą skreślenia z listy studentów, z
tym, że Student jest zobowiązany do niezwłocznego rozliczenia się z Uczelnią, jeżeli w
dacie wygaśnięcia umowy Student jest w zwłoce w zapłacie jakiejkolwiek wymagalnej
należności w stosunku do Uczelni.
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.

Student skreślony z listy studentów ma obowiązek uiszczenia na rzecz Uczelni opłat za
zajęcia dydaktyczne , które odbył do czasu skreślenia z listy studentów.
7. O zwolnieniach z opłat, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu orzeka Dziekan
Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie.
§9
1. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów obowiązujący
w Uczelni, których treść znajduje się na stronie www.awf.edu.pl.
2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, a także przepisy wydane przez odpowiednie organy Uczelni.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów
powszechnych.
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Student, a pozostałe dwa Uczelnia.

.............................................
Podpis Studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Zamiejscowego
Wydziału Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej

Pieczęć Uczelni

................................................
Podpis i pieczęć
Zastępcy Kwestora

Załącznik dotyczący opłat za studia I stopnia (licencjackie) na kierunku
FIZJOTERAPIA w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego zw Białej Podlaskiej
na rok akademicki 2008/2009
§1
1. Opłata podstawowa za pierwszy semestr studiów wynosi ..........................zł,
za semestr drugi wynosi ..........................zł.*
2. Opłatę za drugi semestr należy uregulować do:
................................................................................................................................
§2
1. Opłata za powtarzanie semestru wynosi ....................................................................
Opłata za powtarzanie przedmiotu wynosi ..................................................................,
Opłata za powtarzanie seminarium wynosi .................................................................
Opłata za powtarzanie obozu wynosi ............................................................................
Opłata za wznowienie studiów wynosi .........................................................................
2. Opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów należy
uregulować w terminach określonych w decyzji Dziekana Zamiejscowego Wydziału Wychowania
Fizycznego w Białej Podlaskiej .
Opłaty określone w § 1 i 2 Załącznika do umowy należy wnosić na konto ........................

.............................................
Podpis studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Zamiejscowego
Wydziału Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej

................................................
Podpis i pieczęć
Zastępcy Kwestora

Umowa o warunkach odpłatności za studia I stopnia (licencjackie)
na kierunku TURYSTYKA i REKREACJA
na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie

Nr umowy:.........................................
Umowa zawarta w dniu............................pomiędzy Stronami:
- Panią/Panem .....................................................................................................................................
legitymującym 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 Wychowania Fizycznego w Warszawie
………………………………………………………….....................................................
oraz Kwestora……………………………………………………………………………..,
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia
Rektora AWF w Warszawie.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia zgodnie z art. 160 ust. 3
ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
zwanej dalej „Ustawą”, dla studentów studiów niestacjonarnych.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 Ustawy oraz wydanych na jej podstawie
rozporządzeń, a w szczególności:
1) warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe, związane z niezbędnym
wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku TURSTYKA I
REKREACJA oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów
Studenta (z uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem
Studiów),
2) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki
związane z łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania
kwalifikacyjne.
§3
1. Uczelnia oświadcza, że:
1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy, a szczegółowe
warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą
godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących
zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi lub tytułem naukowym, miejsce, czas
i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą
podawane do wiadomości Studenta z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem

każdego semestru za pośrednictwem strony internetowej - www.awf.edu.pl oraz specjalnej
tablicy ogłoszeniowej w Uczelni.
2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, do
nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymać do końca okresu
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1.
3) tytuł zawodowy licencjata daje uprawnienia do ubiegania się o kontynuowanie nauki na
studiach II stopnia.
4) stosowane będą następujące zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych:
- Uczelnia kieruje Studenta na praktyki oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad
prawidłowym i terminowym ich realizowaniem przez Studenta,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotu, u którego Student będzie
odbywał praktyki,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do podpisywania umów o praktyki z podmiotem, u
którego Student będzie odbywał praktyki,
- tryb i sposób rozliczeń za praktyki określany jest na zasadach odrębnych.
§4
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą
podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta
na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy, warunkach.
§5
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, wznowienie studiów , na kierunku TURYSTYKA I
REKREACJA ustalane są na każdy semestr oddzielnie. Opłaty te nie przekraczają
kosztów studiów ponoszonych przez Uczelnię na tym kierunku w zakresie niezbędnym do
uruchomienia i prowadzenia zajęć. Wysokość opłaty podstawowej oraz opłaty za
powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów,
regulowana jest 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 opłaty reguluje załącznik. O wysokości
opłaty podstawowej za dany semestr oraz o wysokości opłat za powtarzanie semestru,
przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów 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, wznowienie studiów , 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 Wychowania
Fizycznego AWF w Warszawie. Terminy wniesienia opłat za powtarzanie semestru,
przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów 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 lub wskazanych w decyzji dziekana opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu,

seminarium lub obozu, wznowienie studiów stanowi podstawę do skreślenia z listy
studentów.
4. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego 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, wznowienie
studiów, a także przywrócić 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 opłaty podstawowej za studia lub opłat za
powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów na Wydziale
Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie.
§6
1. Poza opłatami przewidzianymi w § 5, których wysokość określana jest corocznie w załączniku
do niniejszej Umowy, Student zobowiązuje się do ponoszenia w trakcie trwania studiów na
kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w
Warszawie innych kosztów, o których Student zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany
w formie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1, z tym, że informacja ta może nastąpić w trakcie danego
semestru studiów. Są to w szczególności koszty:
a) obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia NNW, jeżeli powyższych ubezpieczeń
nie opłaca Uczelnia.
b) dojazdu na obozy szkoleniowe organizowane poza siedzibą Uczelni, wyżywienia oraz
zakwaterowania w obiekcie wyznaczonym przez Uczelnię w trakcie trwania obozów
szkoleniowych, a także kosztów zakupu lub wynajmu wszelkiego sprzętu niezbędnego do
prawidłowego odbycia obozów szkoleniowych, jeżeli sprzęt ten nie stanowi własności Uczelni i
nie jest przez Uczelnię udostępniany,
c) innych kosztów związanych z pobytem na obozach szkoleniowych, jak opłaty za wyciągi
narciarskie oraz za akcesoria niezbędne do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych,
d) udziału w zawodach, jeżeli koszty te nie są pokrywane przez uczelnię na zasadach
uregulowanych odrębnymi przepisami,
e) zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia podczas odbywania praktyk zawodowych,
f) materiałów dydaktycznych oraz innych materiałów niezbędnych do studiowania na kierunku
TURYSTYKA I REKREACJA na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie, w
tym kosztów osobistych strojów sportowych koniecznych do uczestnictwa w zajęciach
praktycznych, jeżeli materiały te nie są udostępniane przez Uczelnię,
g) zakwaterowania i wyżywienia w czasie odbywania studiów, przy czym w przypadku trudnej
sytuacji materialnej Student może się ubiegać o dofinansowanie przez Uczelnię na ww. cel, na
zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami,
h) uczestnictwa w wybranych przez siebie kursach dokształcających nieobjętych planem i
programem studiów,
i) badań lekarskich, jeśli są one wymagane przez Uczelnię
2. Student zobowiązuje się ponadto do ponoszenia opłat za:
a) wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów
b) powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów, jeżeli Student
został do tego zobowiązany w drodze decyzji dziekana,
c) uzupełnienie różnic programowych, jeżeli Student został do tego zobowiązany w drodze decyzji
Dziekana,
d) innych opłat niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego toku nauczania przewidzianych w
aktach normatywnych wewnętrznych Uczelni, oraz wynikających z ustawy – Prawo o

szkolnictwie wyższym lub wydanych na jej podstawie rozporządzeń.
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.
§7
1. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym
dla realizacji postanowień niniejszej Umowy.
2. Student winien posiadać rachunek bankowy oraz podać Uczelni jego numer, celem
dokonywania rozliczeń pieniężnych pomiędzy stronami Umowy.
3. Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych
osobowych i adresowych zawartych w niniejszej Umowie. Student jest również
zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Uczelni o zmianie numeru jego rachunku
bankowego. Skutki zaniechania wykonania tych obowiązków obciążać będą Studenta.
Uczelnia zobowiązuje się do posługiwania się ww. danymi Studenta zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
§8
1. Umowa zawarta zostaje na okres trwania studiów i wygasa z mocy prawa z chwilą
ukończenia studiów przez Studenta lub w wyniku skreślenia Studenta z listy studentów, z
chwilą uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu.
2. 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.
3. Uczelnia może wypowiedzieć Umowę w przypadku niewywiązywania się przez Studenta ze
zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w przypadku niewpłacania w
terminie opłat przewidzianych niniejszą Umową. Niepodpisanie przez Studenta załącznika
do niniejszej Umowy, określonego w § 5 ust. 1, w terminie miesiąca od rozpoczęcia danego
roku akademickiego, uważa się za podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Uczelnię, z
zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Student wypowiada Umowę poprzez złożenie pisemnej rezygnacji ze studiów w AWF w
Warszawie. Skutek wypowiedzenia ma tu miejsce z chwilą skreślenia z listy studentów, z
tym, że Student jest zobowiązany do niezwłocznego rozliczenia się z Uczelnią, jeżeli w
dacie wygaśnięcia umowy Student jest w zwłoce w zapłacie jakiejkolwiek wymagalnej
należności w stosunku do Uczelni.
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.
Student skreślony z listy studentów ma obowiązek uiszczenia na rzecz Uczelni opłat za
zajęcia dydaktyczne, które odbył do czasu skreślenia z listy studentów.
7. O zwolnieniach z opłat, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu orzeka Dziekan
Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie.
§9
1. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów obowiązujący
w Uczelni, których treść znajduje się na stronie www.awf.edu.pl.
2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, a także przepisy wydane przez odpowiednie organy Uczelni.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów
powszechnych.
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Student, a pozostałe dwa Uczelnia

..............................................
Podpis Studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego

Pieczęć Uczelni

................................................
Podpis i pieczęć
Kwestora

Załącznik dotyczący opłat za studia I stopnia (licencjackie) na kierunku TURYSTYKA I
REKREACJA na Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie za rok akademicki
2008/2009
§1
1. Opłata podstawowa za pierwszy semestr studiów wynosi ..........................zł,
za semestr drugi wynosi ..........................zł.*
2. Opłatę za drugi semestr należy uregulować do:
................................................................................................................................
§2
1. Opłata za powtarzanie semestru wynosi ....................................................................
Opłata za powtarzanie przedmiotu wynosi ...............................................................,
Opłata za powtarzanie seminarium wynosi .............................................................
Opłata za powtarzanie obozu wynosi ..........................................................................
Opłata za wznowienie studiów wynosi ....................................................................
2. Opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów należy
uregulować w terminach określonych w decyzji dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego .
Opłaty określone w § 1 i 2 Załącznika do umowy należy wnosić na konto ........................

.............................................
Podpis studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego

................................................
Podpis i pieczęć
Kwestora

Umowa o warunkach odpłatności za studia I stopnia (licencjackie) na kierunku
SPORT
na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie

Nr umowy:.........................................
Umowa zawarta w dniu............................pomiędzy Stronami:
- Panią/Panem .....................................................................................................................................
legitymującym 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 Wychowania Fizycznego w Warszawie
………………………………………………………….....................................................
oraz Kwestora……………………………………………………………………………..,
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia
Rektora AWF w Warszawie.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia zgodnie z art. 160 ust. 3
ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
zwanej dalej „Ustawą”, dla studentów studiów niestacjonarnych.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 Ustawy oraz wydanych na jej podstawie
rozporządzeń, a w szczególności:
1) warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe, związane z niezbędnym
wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku SPORT oraz
zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta (z
uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów),
2) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki
związane z łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania
kwalifikacyjne.
§3
1.Uczelnia oświadcza, że:
1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy, a szczegółowe
warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą
godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących
zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi lub tytułem naukowym, miejsce, czas
i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą
podawane do wiadomości Studenta z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem
każdego semestru za pośrednictwem strony internetowej - www.awf.edu.pl oraz specjalnej
tablicy ogłoszeniowej w Uczelni.

2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, do
nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymać do końca okresu
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1.
3) tytuł zawodowy licencjata daje uprawnienia do ubiegania się o kontynuowanie nauki na
studiach II stopnia.
4) stosowane będą następujące zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych:
- Uczelnia kieruje Studenta na praktyki oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad
prawidłowym i terminowym ich realizowaniem przez Studenta,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotu, u którego Student będzie
odbywał praktyki,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do podpisywania umów o praktyki z podmiotem, u
którego Student będzie odbywał praktyki,
- tryb i sposób rozliczeń za praktyki określany jest na zasadach odrębnych.
§4
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą
podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta
na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy, warunkach.
§5
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, wznowienie studiów , na kierunku SPORT , ustalane są
na każdy semestr oddzielnie. Opłaty te nie przekraczają kosztów studiów ponoszonych
przez Uczelnię na tym kierunku w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia
zajęć. Wysokość opłaty podstawowej oraz opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu,
seminarium lub obozu, wznowienie studiów, regulowana jest 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
opłaty reguluje załącznik. O wysokości opłaty podstawowej za dany semestr oraz o
wysokości opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie
studiów 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,
wznowienie studiów , 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 Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie.
Terminy wniesienia opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu,
wznowienie studiów 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 lub wskazanych w decyzji dziekana opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu,
seminarium lub obozu, wznowienie studiów stanowi podstawę do skreślenia z listy
studentów.
4. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego 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, wznowienie
studiów, a także przywrócić 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 opłaty podstawowej za studia lub opłat za
powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów.
§6
1. Poza opłatami przewidzianymi w § 5, których wysokość określana jest corocznie w załączniku
do niniejszej Umowy, Student zobowiązuje się do ponoszenia w trakcie trwania studiów na
kierunku SPORT na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie innych kosztów, o
których Student zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany w formie określonej w § 3 ust.
1 pkt 1, z tym, że informacja ta może nastąpić w trakcie danego semestru studiów. Są to w
szczególności koszty:
a) obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia NNW, jeżeli powyższych ubezpieczeń
nie opłaca Uczelnia.
b) dojazdu na obozy szkoleniowe organizowane poza siedzibą Uczelni, wyżywienia oraz
zakwaterowania w obiekcie wyznaczonym przez Uczelnię w trakcie trwania obozów
szkoleniowych, a także kosztów zakupu lub wynajmu wszelkiego sprzętu niezbędnego do
prawidłowego odbycia obozów szkoleniowych, jeżeli sprzęt ten nie stanowi własności Uczelni i
nie jest przez Uczelnię udostępniany,
c) innych kosztów związanych z pobytem na obozach szkoleniowych, jak opłaty za wyciągi
narciarskie oraz za akcesoria niezbędne do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych,
d) udziału w zawodach, jeżeli koszty te nie są pokrywane przez uczelnię na zasadach
uregulowanych odrębnymi przepisami,
e) zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia podczas odbywania praktyk zawodowych,
f) materiałów dydaktycznych oraz innych materiałów niezbędnych do studiowania na kierunku
SPORT na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie, w tym kosztów osobistych
strojów sportowych koniecznych do uczestnictwa w zajęciach praktycznych, jeżeli materiały te
nie są udostępniane przez Uczelnię,
g) zakwaterowania i wyżywienia w czasie odbywania studiów, przy czym w przypadku trudnej
sytuacji materialnej Student może się ubiegać o dofinansowanie przez Uczelnię na ww. cel, na
zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami,
h) uczestnictwa w wybranych przez siebie kursach dokształcających nieobjętych planem i
programem studiów,
i) badań lekarskich, jeśli są one wymagane przez Uczelnię
2. Student zobowiązuje się ponadto do ponoszenia opłat za:
a) wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów
b) powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów, jeżeli Student
został do tego zobowiązany w drodze decyzji dziekana,
c) uzupełnienie różnic programowych, jeżeli Student został do tego zobowiązany w drodze decyzji
dziekana,
d) innych opłat niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego toku nauczania przewidzianych w
aktach normatywnych wewnętrznych Uczelni, oraz wynikających z ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym lub wydanych na jej podstawie rozporządzeń.
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.
§7
1. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym
dla realizacji postanowień niniejszej Umowy.
2. Student winien posiadać rachunek bankowy oraz podać Uczelni jego numer, celem
dokonywania rozliczeń pieniężnych pomiędzy stronami Umowy.
3. Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych
osobowych i adresowych zawartych w niniejszej Umowie. Student jest również
zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Uczelni o zmianie numeru jego rachunku
bankowego. Skutki zaniechania wykonania tych obowiązków obciążać będą Studenta.
Uczelnia zobowiązuje się do posługiwania się ww. danymi Studenta zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
§8
1. Umowa zawarta zostaje na okres trwania studiów i wygasa z mocy prawa z chwilą
ukończenia studiów przez Studenta lub w wyniku skreślenia Studenta z listy studentów, z
chwilą uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu.
2. 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.
3. Uczelnia może wypowiedzieć Umowę w przypadku niewywiązywania się przez Studenta ze
zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w przypadku niewpłacania w
terminie opłat przewidzianych niniejszą Umową. Niepodpisanie przez Studenta załącznika
do niniejszej Umowy, określonego w § 5 ust. 1, w terminie miesiąca od rozpoczęcia danego
roku akademickiego, uważa się za podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Uczelnię, z
zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Student wypowiada Umowę poprzez złożenie pisemnej rezygnacji ze studiów w AWF w
Warszawie. Skutek wypowiedzenia ma tu miejsce z chwilą skreślenia z listy studentów, z
tym, że Student jest zobowiązany do niezwłocznego rozliczenia się z Uczelnią, jeżeli w
dacie wygaśnięcia umowy Student jest w zwłoce w zapłacie jakiejkolwiek wymagalnej
należności w stosunku do Uczelni.
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.
Student skreślony z listy studentów ma obowiązek uiszczenia na rzecz Uczelni opłat za
zajęcia dydaktyczne, które odbył do czasu skreślenia z listy studentów.

7. O zwolnieniach z opłat, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu orzeka Dziekan
Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie.
§9
1. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów obowiązujący
w Uczelni, których treść znajduje się na stronie www.awf.edu.pl.
2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, a także przepisy wydane przez odpowiednie organy Uczelni.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów
powszechnych.
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Student, a pozostałe dwa Uczelnia.

.............................................
Podpis Studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego

Pieczęć Uczelni

................................................
Podpis i pieczęć
Kwestora

Załącznik dotyczący opłat za studia I stopnia (licencjackie) na kierunku
SPORT na Wydziale Wychowania Fizycznego za rok akademicki 2008/2009
§1
1. Opłata podstawowa za pierwszy semestr studiów wynosi ..........................zł,
za semestr drugi wynosi ..........................zł.*
2. Opłatę za drugi semestr należy uregulować do:
................................................................................................................................
§2
1. Opłata za powtarzanie semestru wynosi ....................................................................
Opłata za powtarzanie przedmiotu wynosi ...............................................................,
Opłata za powtarzanie seminarium wynosi .............................................................
Opłata za powtarzanie obozu wynosi ..........................................................................
Opłata za wznowienie studiów wynosi ....................................................................
2. Opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów należy
uregulować w terminach określonych w decyzji dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego .
3. Opłaty określone w § 1 i 2 Załącznika do umowy należy wnosić na konto ........................
.............................................
Podpis studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego

................................................
Podpis i pieczęć
Kwestora

Umowa o warunkach odpłatności za studia II stopnia (magisterskie) na
kierunku TURYSTYKA I REKREACJA
na Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie
Nr umowy:.........................................
Umowa zawarta w dniu............................pomiędzy Stronami:
- Panią/Panem .....................................................................................................................................
legitymującym 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 Wychowania Fizycznego w Warszawie…………………………………
oraz Kwestora…………………………………………………………………………….......,
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia
Rektora AWF w Warszawie.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia zgodnie z art. 160 ust. 3
ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
zwanej dalej „Ustawą”, dla studentów studiów niestacjonarnych.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 Ustawy oraz wydanych na jej podstawie
rozporządzeń, a w szczególności:
1) warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe, związane z niezbędnym
wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku TURYSTYKA I
REKREACJA oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów
Studenta (z uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem
Studiów),
2) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki
związane z łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania
kwalifikacyjne.
§3
1.Uczelnia oświadcza, że:
1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy, a szczegółowe
warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą
godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących
zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi lub tytułem naukowym, miejsce, czas
i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą
podawane do wiadomości Studenta z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem
każdego semestru za pośrednictwem strony internetowej - www.awf.edu.pl oraz specjalnej
tablicy ogłoszeniowej w Uczelni.
2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, do
nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymać do końca okresu
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1.

3) tytuł zawodowy magistra daje uprawnienia przewidziane w obowiązującym prawie oraz
stanowi podstawę do ubiegania się o kontynuowanie nauki na studiach III stopnia.
4) stosowane będą następujące zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych:
- Uczelnia kieruje Studenta na praktyki oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad
prawidłowym i terminowym ich realizowaniem przez Studenta,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotu, u którego Student będzie
odbywał praktyki,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do podpisywania umów o praktyki z podmiotem, u
którego Student będzie odbywał praktyki,
- tryb i sposób rozliczeń za praktyki określany jest na zasadach odrębnych.
§4
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą
podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta
na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy, warunkach.
§5
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 ,obozu, wznowienie studiów na kierunku TURSTYKA i
REKREACJA ustalana jest na każdy semestr oddzielnie. Opłaty te nie przekraczają kosztów
ponoszonych przez Uczelnię na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA w zakresie
niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia zajęć. Wysokość opłaty podstawowej oraz
opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu,obozu, seminarium, wznowienie studiów
regulowana jest 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 opłaty reguluje załącznik. O wysokości
opłaty podstawowej za dany semestr studiów oraz o wysokości opłaty za powtarzanie
semestru, przedmiotu,obozu, seminarium, wznowienie studiów, Student zostanie
poinformowany, w formie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1, na przynajmniej miesiąc przed
rozpoczęciem zajęć w semestrze, na który opłaty reguluje załącznik. Student podpisując
załącznik wyraża tym samym zgodę na wysokość opłaty podstawowej oraz opłaty za
powtarzanie semestru, przedmiotu, obozu, seminarium, wznowienie studiów 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 Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie. Terminy wniesienia opłat za
powtarzanie semestru, przedmiotu,obozu,seminarium lub wznowienie studiów 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 lub ustalonych w decyzji dziekana opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu,
seminarium,obozu, wznowienie studiów stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.
4. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego w Warszawie może, w szczególnych
przypadkach i na wniosek Studenta, przywrócić termin na uiszczenie opłaty podstawowej za
dany semestr studiów lub ustalonych w decyzji dziekana opłat za powtarzanie semestru,
przedmiotu, seminarium, wznowienie studiów , 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 ustalonych w decyzji
dziekana opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, obozu, seminarium, wznowienie
studiów
§6
1. Poza opłatami przewidzianymi w § 5, których wysokość określana jest corocznie w
załączniku do niniejszej Umowy, Student zobowiązuje się do ponoszenia w trakcie
trwania studiów na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na Wydziale Wychowania
Fizycznego AWF w Warszawie innych kosztów, o których Student zostanie odpowiednio
wcześniej poinformowany w formie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1, z tym, że informacja
ta może nastąpić w trakcie danego semestru studiów. Są to w szczególności koszty:
a) obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia NNW, jeżeli powyższych
ubezpieczeń nie opłaca Uczelnia.
b) dojazdu na obozy szkoleniowe organizowane poza siedzibą Uczelni, wyżywienia oraz
zakwaterowania w obiekcie wyznaczonym przez Uczelnię w trakcie trwania obozów
szkoleniowych, a także kosztów zakupu lub wynajmu wszelkiego sprzętu niezbędnego do
prawidłowego odbycia obozów szkoleniowych, jeżeli sprzęt ten nie stanowi własności
Uczelni i nie jest przez Uczelnię udostępniany,
c) innych kosztów związanych z pobytem na obozach szkoleniowych, jak opłaty za wyciągi
narciarskie oraz za akcesoria niezbędne do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych,
d) udziału w zawodach, jeżeli koszty te nie są pokrywane przez uczelnię na zasadach
uregulowanych odrębnymi przepisami,
e) zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia podczas odbywania praktyk zawodowych,
f) materiałów dydaktycznych oraz innych materiałów niezbędnych do studiowania na
kierunku TURYSTKA I REKREACJA na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w
Warszawie, w tym kosztów osobistych strojów sportowych koniecznych do uczestnictwa
w zajęciach praktycznych, jeżeli materiały te nie są udostępniane przez Uczelnię,
g) zakwaterowania i wyżywienia w czasie odbywania studiów, przy czym w przypadku
trudnej sytuacji materialnej Student może się ubiegać o dofinansowanie przez Uczelnię
na ww. cel, na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami,
h) uczestnictwa w wybranych przez siebie kursach dokształcających nieobjętych planem i
programem studiów,
i) badań lekarskich, jeśli są one wymagane przez Uczelnię.
2. Student zobowiązuje się ponadto do ponoszenia opłat za:
a) wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów,
b) powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów, jeżeli
Student został do tego zobowiązany w drodze decyzji dziekana,
c) uzupełnienie różnic programowych, jeżeli Student został do tego zobowiązany w drodze
decyzji dziekana,
d) innych opłat niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego toku nauczania przewidzianych w
aktach normatywnych wewnętrznych Uczelni, oraz wynikających z ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym lub wydanych na jej podstawie rozporządzeń.
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.
§7
1. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym
dla realizacji postanowień niniejszej Umowy.
2. Student winien posiadać rachunek bankowy oraz podać Uczelni jego numer, celem
dokonywania rozliczeń pieniężnych pomiędzy stronami Umowy.
3. Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych
osobowych i adresowych zawartych w niniejszej Umowie. Student jest również
zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Uczelni o zmianie numeru jego rachunku
bankowego. Skutki zaniechania wykonania tych obowiązków obciążać będą Studenta.
Uczelnia zobowiązuje się do posługiwania się ww. danymi Studenta zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
§8
1. Umowa zawarta zostaje na okres trwania studiów i wygasa z mocy prawa z chwilą
ukończenia studiów przez Studenta lub w wyniku skreślenia Studenta z listy studentów, z
chwilą uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu.
2. Umowa może również zostać rozwiązana w drodze porozumienia stron albo wypowiedzenia
przez jedną ze stron. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemne. Ustala się
miesięczny termin wypowiedzenia.
3. Uczelnia może wypowiedzieć Umowę w przypadku niewywiązywania się przez Studenta ze
zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w przypadku niewpłacania w
terminie opłat przewidzianych niniejszą Umową. Niepodpisanie przez Studenta załącznika
do niniejszej Umowy, określonego w § 5 ust. 1, w terminie miesiąca od rozpoczęcia danego
roku akademickiego, uważa się za podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Uczelnię, z
zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Student wypowiada Umowę poprzez złożenie pisemnej rezygnacji ze studiów w AWF w
Warszawie. Skutek wypowiedzenia ma tu miejsce z chwilą skreślenia z listy studentów, z
tym, że Student jest zobowiązany do niezwłocznego rozliczenia się z Uczelnią, jeżeli w
dacie wygaśnięcia umowy Student jest w zwłoce w zapłacie jakiejkolwiek wymagalnej
należności w stosunku do Uczelni.
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.
Student skreślony z listy studentów ma obowiązek uiszczenia na rzecz Uczelni opłaty za
zajęcia dydaktyczne , które odbył do czasu skreślenia z listy studentów.

7. O zwolnieniach z opłat, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu orzeka Dziekan
Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie.
§9
1. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów obowiązujący
w Uczelni, których treść znajduje się na stronie www.awf.edu.pl.
2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, a także przepisy wydane przez odpowiednie organy Uczelni.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów
powszechnych.
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Student, a pozostałe dwa Uczelnia.

.............................................
Podpis Studenta

..........................................
................................................
Podpis i pieczęć
Podpis i pieczęć
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego
Kwestora
w Warszawie

Pieczęć Uczelni

Załącznik dotyczący opłat za studia II stopnia (magisterskie) na kierunku TURYSTYKA I
REKREACJA na Wydziale Wychowania Fizycznego za rok akademicki 2008/2009
§1
Opłata podstawowa za pierwszy semestr studiów wynosi ..........................zł,
za semestr drugi wynosi ..........................zł.*
Opłatę za drugi semestr należy uregulować do:
................................................................................................................................
§2
1. Opłata za powtarzanie semestru wynosi ....................................................................
Opłata za powtarzanie przedmiotu wynosi ...............................................................
Opłata za powtarzanie seminarium wynosi .............................................................
Opłata za wznowienie studiów wynosi ....................................................................
Opłata za powtarzanie obozu wynosi ....................................................................
2. Opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów
należy uregulować w terminach określonych w decyzji dziekana Wydziału Rehabilitacji
3. Opłaty określone w § 1 i 2 Załącznika do Umowy należy wnosić na konto ........................

.............................................
Podpis studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego
w Warszawie

................................................
Podpis i pieczęć
Kwestora

Umowa o warunkach odpłatności za studia II stopnia (magisterskie) na
kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE
na Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie
Nr umowy:.........................................
Umowa zawarta w dniu............................pomiędzy Stronami:
- Panią/Panem .....................................................................................................................................
legitymującym 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 Wychowania Fizycznego w Warszawie…………………………………
oraz Kwestora……………………………………………………………………………. .,
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia
Rektora AWF w Warszawie.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia zgodnie z art. 160 ust. 3
ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
zwanej dalej „Ustawą”, dla studentów studiów niestacjonarnych.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 Ustawy oraz wydanych na jej podstawie
rozporządzeń, a w szczególności:
1) warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe, związane z niezbędnym
wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku WYCHOWANIE
FIZYCZNE oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów
Studenta (z uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem
Studiów),
2) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki
związane z łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania
kwalifikacyjne.
§3
1. Uczelnia oświadcza, że:
1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy, a szczegółowe
warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą
godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących
zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi lub tytułem naukowym, miejsce, czas
i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą
podawane do wiadomości Studenta z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem
każdego semestru za pośrednictwem strony internetowej - www.awf.edu.pl oraz specjalnej
tablicy ogłoszeniowej w Uczelni.
2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, do
nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymać do końca okresu
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1.

3) tytuł zawodowy magistra daje uprawnienia przewidziane w obowiązującym prawie oraz
stanowi podstawę do ubiegania się o kontynuowanie nauki na studiach III stopnia.
4) stosowane będą następujące zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych:
- Uczelnia kieruje Studenta na praktyki oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad
prawidłowym i terminowym ich realizowaniem przez Studenta,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotu, u którego Student będzie
odbywał praktyki,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do podpisywania umów o praktyki z podmiotem, u
którego Student będzie odbywał praktyki,
- tryb i sposób rozliczeń za praktyki określany jest na zasadach odrębnych.
§4
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą
podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta
na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy, warunkach.
§5
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,obozu, seminarium, wznowienie studiów na kierunku WYCHOWANIE
FIZYCZNE ustalana jest na każdy semestr oddzielnie. Opłaty te nie przekraczają kosztów
ponoszonych przez Uczelnię na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE w zakresie
niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia zajęć. Wysokość opłaty podstawowej oraz
opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium, obozu, wznowienie studiów
regulowana jest 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 opłaty reguluje załącznik. O wysokości
opłaty podstawowej za dany semestr studiów oraz o wysokości opłaty za powtarzanie
semestru, przedmiotu,obozu, seminarium, wznowienie studiów, Student zostanie
poinformowany, w formie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1, na przynajmniej miesiąc przed
rozpoczęciem zajęć w semestrze, na który opłaty reguluje załącznik. Student podpisując
załącznik wyraża tym samym zgodę na wysokość opłaty podstawowej oraz opłaty za
powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium,obozu, wznowienie studiów 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 Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie. Terminy wniesienia opłat za
powtarzanie semestru, przedmiotu,obozu, seminarium lub wznowienie studiów 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 lub ustalonych w decyzji dziekana opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu,
seminarium, wznowienie studiów stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.
4. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego w Warszawie może, w szczególnych
przypadkach i na wniosek Studenta, przywrócić termin na uiszczenie opłaty podstawowej za
dany semestr studiów lub ustalonych w decyzji dziekana opłat za powtarzanie semestru,
przedmiotu, seminarium, obozu, wznowienie studiów , 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 ustalonych w decyzji
dziekana opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu,obozu, seminarium, wznowienie
studiów.
§6
1. Poza opłatami przewidzianymi w § 5, których wysokość określana jest corocznie w
załączniku do niniejszej Umowy, Student zobowiązuje się do ponoszenia w trakcie
trwania studiów na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE na Wydziale Wychowania
Fizycznego AWF w Warszawie innych kosztów, o których Student zostanie odpowiednio
wcześniej poinformowany w formie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1, z tym, że informacja
ta może nastąpić w trakcie danego semestru studiów. Są to w szczególności koszty:
a) obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia NNW, jeżeli powyższych
ubezpieczeń nie opłaca Uczelnia.
b) dojazdu na obozy szkoleniowe organizowane poza siedzibą Uczelni, wyżywienia oraz
zakwaterowania w obiekcie wyznaczonym przez Uczelnię w trakcie trwania obozów
szkoleniowych, a także kosztów zakupu lub wynajmu wszelkiego sprzętu niezbędnego do
prawidłowego odbycia obozów szkoleniowych, jeżeli sprzęt ten nie stanowi własności
Uczelni i nie jest przez Uczelnię udostępniany,
c) innych kosztów związanych z pobytem na obozach szkoleniowych, jak opłaty za wyciągi
narciarskie oraz za akcesoria niezbędne do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych,
d) udziału w zawodach, jeżeli koszty te nie są pokrywane przez uczelnię na zasadach
uregulowanych odrębnymi przepisami,
e) zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia podczas odbywania praktyk zawodowych,
f) materiałów dydaktycznych oraz innych materiałów niezbędnych do studiowania na
kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w
Warszawie, w tym kosztów osobistych strojów sportowych koniecznych do uczestnictwa
w zajęciach praktycznych, jeżeli materiały te nie są udostępniane przez Uczelnię,
g) zakwaterowania i wyżywienia w czasie odbywania studiów, przy czym w przypadku
trudnej sytuacji materialnej Student może się ubiegać o dofinansowanie przez Uczelnię
na ww. cel, na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami,
h) uczestnictwa w wybranych przez siebie kursach dokształcających, nieobjętych planem i
programem studiów,
i) badań lekarskich, jeżeli są one wymagane przez Uczelnię
2. Student zobowiązuje się ponadto do ponoszenia opłat za:
a) wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów,
b) powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów, jeżeli
Student został do tego zobowiązany w drodze decyzji dziekana,
c)uzupełnienie różnic programowych, jeżeli Student został do tego zobowiązany w drodze
decyzji dziekana,
d)innych opłat niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego toku nauczania przewidzianych w
aktach normatywnych wewnętrznych Uczelni, oraz wynikających z ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym lub wydanych na jej podstawie rozporządzeń.
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.
§7
1. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym
dla realizacji postanowień niniejszej Umowy.
2. Student winien posiadać rachunek bankowy oraz podać Uczelni jego numer, celem
dokonywania rozliczeń pieniężnych pomiędzy stronami Umowy.
3. Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych
osobowych i adresowych zawartych w niniejszej Umowie. Student jest również
zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Uczelni o zmianie numeru jego rachunku
bankowego. Skutki zaniechania wykonania tych obowiązków obciążać będą Studenta.
Uczelnia zobowiązuje się do posługiwania się ww. danymi Studenta zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
§8
1. Umowa zawarta zostaje na okres trwania studiów i wygasa z mocy prawa z chwilą
ukończenia studiów przez Studenta lub w wyniku skreślenia Studenta z listy studentów, z
chwilą uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu.
2. Umowa
może również zostać rozwiązana w drodze porozumienia stron albo
wypowiedzenia przez jedną ze stron. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej
3. Uczelnia może wypowiedzieć Umowę w przypadku niewywiązywania się przez Studenta ze
zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w przypadku niewpłacania w
terminie opłat przewidzianych niniejszą Umową. Niepodpisanie przez Studenta załącznika
do niniejszej Umowy, określonego w § 5 ust. 1, w terminie miesiąca od rozpoczęcia danego
roku akademickiego, uważa się za podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Uczelnię, z
zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Student wypowiada Umowę poprzez złożenie pisemnej rezygnacji ze studiów w AWF w
Warszawie. Skutek wypowiedzenia ma tu miejsce z chwilą skreślenia z listy studentów, z
tym, że Student jest zobowiązany do niezwłocznego rozliczenia się z Uczelnią, jeżeli w
dacie wygaśnięcia umowy Student jest w zwłoce w zapłacie jakiejkolwiek wymagalnej
należności w stosunku do Uczelni.
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.
Student skreślony z listy studentów ma obowiązek uiszczenia na rzecz Uczelni opłaty za
zajęcia dydaktyczne , które odbył do czasu skreślenia z listy studentów.

7. O zwolnieniach z opłat, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu orzeka Dziekan
Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie.
§9
1. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów obowiązujący
w Uczelni, których treść znajduje się na stronie www.awf.edu.pl.
2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, a także przepisy wydane przez odpowiednie organy Uczelni.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów
powszechnych.
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Student, a pozostałe dwa Uczelnia.

.............................................
Podpis Studenta

..........................................
................................................
Podpis i pieczęć
Podpis i pieczęć
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego
Kwestora
w Warszawie

Pieczęć Uczelni

Załącznik dotyczący opłat za studia II stopnia (magisterskie) na kierunku WYCHOWANIE
FIZYCZNE na Wydziale Wychowania Fizycznego za rok akademicki 2008/2009
§1
Opłata podstawowa za pierwszy semestr studiów wynosi ..........................zł,
za semestr drugi wynosi ..........................zł.*
Opłatę za drugi semestr należy uregulować do:
................................................................................................................................
§2
1. Opłata za powtarzanie semestru wynosi ....................................................................
Opłata za powtarzanie przedmiotu wynosi ..................................................................,
Opłata za powtarzanie seminarium wynosi ..................................................................
Opłata za wznowienie studiów wynosi ..........................................................................
Opłata za powtarzanie obozu wynosi .............................................................................
4. Opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów
należy uregulować w terminach określonych w decyzji dziekana Wydziału Wychowania
Fizycznego w Warszawie.
5. Opłaty określone w § 1 i 2 Załącznika do Umowy należy wnosić na konto ........................

.............................................
Podpis studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego
w Warszawie

................................................
Podpis i pieczęć
Kwestora

Umowa o warunkach odpłatności za studia I stopnia (licencjackie) na kierunku
WYCHOWANIE FIZYCZNE na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w
Warszawie

Nr umowy:.........................................
Umowa zawarta w dniu............................pomiędzy Stronami:
- Panią/Panem .....................................................................................................................................
legitymującym 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 Wychowania Fizycznego w Warszawie
………………………………………………………….....................................................
oraz Kwestora……………………………………………………………………………. .,
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia
Rektora AWF w Warszawie.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia zgodnie z art. 160 ust. 3
ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
zwanej dalej „Ustawą” dla studentów studiów niestacjonarnych.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 Ustawy oraz wydanych na jej podstawie
rozporządzeń, a w szczególności:
1) warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe, związane z niezbędnym
wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku WYCHOWANIE
FIZYCZNE oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów
Studenta (z uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem
Studiów),
2) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki
związane z łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania
kwalifikacyjne.
§3
1. Uczelnia oświadcza, że:
1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy, a szczegółowe
warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą
godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących
zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi lub tytułem naukowym, miejsce, czas
i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą
podawane do wiadomości Studenta z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem
każdego semestru za pośrednictwem strony internetowej - www.awf.edu.pl oraz specjalnej

tablicy ogłoszeniowej w Uczelni.
2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, do
nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymać do końca okresu
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1.
3) tytuł zawodowy licencjata daje uprawnienia do ubiegania się o kontynuowanie nauki na
studiach II stopnia.
4) stosowane będą następujące zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych:
- Uczelnia kieruje Studenta na praktyki oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad
prawidłowym i terminowym ich realizowaniem przez Studenta,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotu, u którego Student będzie
odbywał praktyki,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do podpisywania umów o praktyki z podmiotem, u
którego Student będzie odbywał praktyki,
- tryb i sposób rozliczeń za praktyki określany jest na zasadach odrębnych.
§4
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą
podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta
na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy, warunkach.
§5
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, wznowienie studiów, na kierunku wychowanie fizyczne
ustalana jest na każdy semestr oddzielnie. Opłaty te nie przekraczają kosztów studiów
ponoszonych przez Uczelnię na tym kierunku w zakresie niezbędnym do uruchomienia i
prowadzenia zajęć. Wysokość opłaty podstawowej oraz za opłaty powtarzanie semestru,
przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów, regulowana jest 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 opłaty reguluje załącznik. O wysokości opłaty podstawowej za dany
semestr oraz o wysokości opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub
obozu, wznowienie studiów 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,
wznowienie studiów , 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 Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie.
Terminy wniesienia opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu,
wznowienie studiów 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 lub wskazanych w decyzji dziekana opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu,
seminarium lub obozu, wznowienie studiów stanowi podstawę do skreślenia z listy
studentów.

4. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego 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, wznowienie
studiów, a także przywrócić 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 opłaty podstawowej za studia lub opłat za
powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów na Wydziale
Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie.
§6
1. Poza opłatami przewidzianymi w § 5, których wysokość określana jest corocznie w
załączniku do niniejszej Umowy, Student zobowiązuje się do ponoszenia w trakcie
trwania studiów na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE na Wydziale Wychowania
Fizycznego AWF w Warszawie innych kosztów, o których Student zostanie odpowiednio
wcześniej poinformowany w formie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1, z tym, że informacja
ta może nastąpić w trakcie danego semestru studiów. Są to w szczególności koszty:
a) obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia NNW, jeżeli powyższych
ubezpieczeń nie opłaca Uczelnia.
b) dojazdu na obozy szkoleniowe organizowane poza siedzibą Uczelni, wyżywienia oraz
zakwaterowania w obiekcie wyznaczonym przez Uczelnię w trakcie trwania obozów
szkoleniowych, a także kosztów zakupu lub wynajmu wszelkiego sprzętu niezbędnego do
prawidłowego odbycia obozów szkoleniowych, jeżeli sprzęt ten nie stanowi własności
Uczelni i nie jest przez Uczelnię udostępniany,
c) innych kosztów związanych z pobytem na obozach szkoleniowych, jak opłaty za wyciągi
narciarskie oraz za akcesoria niezbędne do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych,
d) udziału w zawodach, jeżeli koszty te nie są pokrywane przez uczelnię na zasadach
uregulowanych odrębnymi przepisami,
e) zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia podczas odbywania praktyk zawodowych,
f) materiałów dydaktycznych oraz innych materiałów niezbędnych do studiowania na
kierunku wychowanie fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie,
w tym kosztów osobistych strojów sportowych koniecznych do uczestnictwa w zajęciach
praktycznych, jeżeli materiały te nie są udostępniane przez Uczelnię,
g) zakwaterowania i wyżywienia w czasie odbywania studiów, przy czym w przypadku
trudnej sytuacji materialnej Student może się ubiegać o dofinansowanie przez Uczelnię
na ww. cel, na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami,
h) uczestnictwa w wybranych przez siebie kursach dokształcających nieobjętych planem i
programem studiów,
i) badań lekarskich, jeśli są one wymagane przez Uczelnię
2. Student zobowiązuje się ponadto do ponoszenia opłat za:
a) wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów
b) powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów, jeżeli
Student został do tego zobowiązany w drodze decyzji dziekana,
c) uzupełnienie różnic programowych, jeżeli Student został do tego zobowiązany w drodze
decyzji dziekana,
d) innych opłat niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego toku nauczania przewidzianych
w aktach normatywnych wewnętrznych Uczelni, oraz wynikających z ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym lub wydanych na jej podstawie rozporządzeń.

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.
§7
1. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym
dla realizacji postanowień niniejszej Umowy.
2. Student winien posiadać rachunek bankowy oraz podać Uczelni jego numer, celem
dokonywania rozliczeń pieniężnych pomiędzy stronami Umowy.
3. Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych
osobowych i adresowych zawartych w niniejszej Umowie. Student jest również
zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Uczelni o zmianie numeru jego rachunku
bankowego. Skutki zaniechania wykonania tych obowiązków obciążać będą Studenta.
Uczelnia zobowiązuje się do posługiwania się ww. danymi Studenta zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
§8
1. Umowa zawarta zostaje na okres trwania studiów i wygasa z mocy prawa z chwilą
ukończenia studiów przez Studenta lub w wyniku skreślenia Studenta z listy studentów, z
chwilą uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu.
2. 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.
3. Uczelnia może wypowiedzieć Umowę w przypadku niewywiązywania się przez Studenta ze
zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w przypadku niewpłacania w
terminie opłat przewidzianych niniejszą Umową. Niepodpisanie przez Studenta załącznika
do niniejszej Umowy, określonego w § 5 ust. 1, w terminie miesiąca od rozpoczęcia danego
roku akademickiego, uważa się za podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Uczelnię, z
zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Student wypowiada Umowę poprzez złożenie pisemnej rezygnacji ze studiów w AWF w
Warszawie. Skutek wypowiedzenia ma tu miejsce z chwilą skreślenia z listy studentów, z
tym, że Student jest zobowiązany do niezwłocznego rozliczenia się z Uczelnią, jeżeli w
dacie wygaśnięcia umowy Student jest w zwłoce w zapłacie jakiejkolwiek wymagalnej
należności w stosunku do Uczelni.
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.
Student skreślony z listy studentów ma obowiązek uiszczenia na rzecz Uczelni opłat za
zajęcia dydaktyczne , które odbył do czasu skreślenia z listy studentów.
7. O zwolnieniach z opłat, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu orzeka Dziekan
Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie.
§9
1. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów obowiązujący
w Uczelni, których treść znajduje się na stronie www.awf.edu.pl.
2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, a także przepisy wydane przez odpowiednie organy Uczelni.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów
powszechnych.
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Student, a pozostałe dwa Uczelnia.

.............................................
Podpis Studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego
w Warszawie

Pieczęć Uczelni

................................................
Podpis i pieczęć
Kwestora

Załącznik dotyczący opłat za studia I stopnia (licencjackie) na kierunku wychowanie fizyczne
na Wydziale Wychowania Fizycznego za rok akademicki 2008/2009
§1
1. Opłata podstawowa za pierwszy semestr studiów wynosi ..........................zł,
za semestr drugi wynosi ..........................zł.*
2. Opłatę za drugi semestr należy uregulować do:
................................................................................................................................
§2
1. Opłata za powtarzanie semestru wynosi ....................................................................
Opłata za powtarzanie przedmiotu wynosi ...............................................................,
Opłata za powtarzanie seminarium wynosi .............................................................
Opłata za powtarzanie obozu wynosi ..........................................................................
Opłata za wznowienie studiów wynosi ....................................................................
2. Opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów należy
uregulować w terminach określonych w decyzji dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego W
Warszawie.
Opłaty określone w § 1 i 2 Załącznika do umowy należy wnosić na konto ........................

.............................................
Podpis studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego

W Warszawie

................................................
Podpis i pieczęć
Kwestora

Umowa o warunkach odpłatności za studia II stopnia (magisterskie) na
kierunku FIZOTERAPIA
na Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie
Nr umowy:.........................................
Umowa zawarta w dniu............................pomiędzy Stronami:
- Panią/Panem .....................................................................................................................................
legitymującym 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 Rehabilitacji w Warszawie ………………………………………
oraz Kwestora……………………………………………………………………………..,
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia
Rektora AWF w Warszawie.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia zgodnie z art. 160 ust. 3
ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
zwanej dalej „Ustawą”, dla studentów studiów niestacjonarnych.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 Ustawy oraz wydanych na jej podstawie
rozporządzeń, a w szczególności:
1) warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe, związane z niezbędnym
wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku FIZJOTERAPIA
2) oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta (z
uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów),
3) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki
związane z łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania
kwalifikacyjne.
§3
1. Uczelnia oświadcza, że:
1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy, a szczegółowe
warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą
godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących
zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi lub tytułem naukowym, miejsce, czas
i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą
podawane do wiadomości Studenta z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem
każdego semestru za pośrednictwem strony internetowej - www.awf.edu.pl oraz specjalnej
tablicy ogłoszeniowej w Uczelni.
2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, do
nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymać do końca okresu
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1.

3) tytuł zawodowy magistra daje uprawnienia przewidziane w obowiązującym prawie oraz
stanowi podstawę do ubiegania się o kontynuowanie nauki na studiach III stopnia.
4) stosowane będą następujące zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych:
- Uczelnia kieruje Studenta na praktyki oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad
prawidłowym i terminowym ich realizowaniem przez Studenta,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotu, u którego Student będzie
odbywał praktyki,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do podpisywania umów o praktyki z podmiotem, u
którego Student będzie odbywał praktyki,
- tryb i sposób rozliczeń za praktyki określany jest na zasadach odrębnych.
§4
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą
podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta
na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy, warunkach.
§5
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,obozu, seminarium, wznowienie studiów na kierunku FIZJOTERAPIA, ustalana
jest na każdy semestr oddzielnie. Opłaty te nie przekraczają kosztów ponoszonych przez
Uczelnię na kierunku FIZJOTERAPIA w zakresie niezbędnym do uruchomienia i
prowadzenia zajęć. Wysokość opłaty podstawowej oraz opłaty za powtarzanie semestru,
przedmiotu,obozu, seminarium, wznowienie studiów regulowana jest 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 opłaty reguluje załącznik. O wysokości opłaty podstawowej za dany
semestr studiów oraz o wysokości opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu,
obozu,seminarium, wznowienie studiów, Student zostanie poinformowany, w formie
określonej w § 3 ust. 1 pkt 1, na przynajmniej miesiąc przed rozpoczęciem zajęć w
semestrze, na który opłaty reguluje załącznik. Student podpisując załącznik wyraża tym
samym zgodę na wysokość opłaty podstawowej oraz opłaty za powtarzanie semestru,
przedmiotu, seminarium, obozu,wznowienie studiów 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 Rehabilitacji
AWF w Warszawie. Terminy wniesienia opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu,obozu,
seminarium lub wznowienie studiów 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 lub ustalonych w decyzji dziekana opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu,
seminarium,obozu, wznowienie studiów stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.
4. Dziekan Wydziału Rehabilitacji może, w szczególnych przypadkach i na wniosek Studenta,
przywrócić termin na uiszczenie opłaty podstawowej za dany semestr studiów lub
ustalonych w decyzji dziekana opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu,
seminarium,obozu, wznowienie studiów , 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 ustalonych w decyzji
dziekana opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium, wznowienie studiów.
§6
1. Poza opłatami przewidzianymi w § 5, których wysokość określana jest corocznie w
załączniku do niniejszej Umowy, Student zobowiązuje się do ponoszenia w trakcie
trwania studiów na kierunku FIZJOTERAPIA na Wydziale Rehabilitacji AWF w
Warszawie innych kosztów, o których Student zostanie odpowiednio wcześniej
poinformowany w formie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1, z tym, że informacja ta może
nastąpić w trakcie danego semestru studiów. Są to w szczególności koszty:
a) obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia NNW, jeżeli powyższych
ubezpieczeń nie opłaca Uczelnia.
b) dojazdu na obozy szkoleniowe organizowane poza siedzibą Uczelni, wyżywienia oraz
zakwaterowania w obiekcie wyznaczonym przez Uczelnię w trakcie trwania obozów
szkoleniowych, a także kosztów zakupu lub wynajmu wszelkiego sprzętu niezbędnego do
prawidłowego odbycia obozów szkoleniowych, jeżeli sprzęt ten nie stanowi własności
Uczelni i nie jest przez Uczelnię udostępniany,
c) innych kosztów związanych z pobytem na obozach szkoleniowych, jak opłaty za wyciągi
narciarskie oraz za akcesoria niezbędne do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych,
d) udziału w zawodach, jeżeli koszty te nie są pokrywane przez uczelnię na zasadach
uregulowanych odrębnymi przepisami,
e) zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia podczas odbywania praktyk zawodowych,
f) materiałów dydaktycznych oraz innych materiałów niezbędnych do studiowania na
kierunku FIZJOTERAPIA na Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie, w tym kosztów
osobistych strojów sportowych koniecznych do uczestnictwa w zajęciach praktycznych,
jeżeli materiały te nie są udostępniane przez Uczelnię,
g) zakwaterowania i wyżywienia w czasie odbywania studiów, przy czym w przypadku
trudnej sytuacji materialnej Student może się ubiegać o dofinansowanie przez Uczelnię
na ww. cel, na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami,
h) uczestnictwa w wybranych przez siebie kursach dokształcających nieobjętych planem i
programem studiów,
i) badań lekarskich, jeśli są one wymagane przez Uczelnię.
2. Student zobowiązuje się ponadto do ponoszenia opłat za:
a) wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów,
b) powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów, jeżeli
Student został do tego zobowiązany w drodze decyzji dziekana,
c)uzupełnienie różnic programowych, jeżeli Student został do tego zobowiązany w drodze
decyzji dziekana,
d) innych opłat niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego toku nauczania przewidzianych w
aktach normatywnych wewnętrznych Uczelni, oraz wynikających z ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym lub wydanych na jej podstawie rozporządzeń.
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.

§7
1. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym
dla realizacji postanowień niniejszej Umowy.
2. Student winien posiadać rachunek bankowy oraz podać Uczelni jego numer, celem
dokonywania rozliczeń pieniężnych pomiędzy stronami Umowy.
3. Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych
osobowych i adresowych zawartych w niniejszej Umowie. Student jest również
zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Uczelni o zmianie numeru jego rachunku
bankowego. Skutki zaniechania wykonania tych obowiązków obciążać będą Studenta.
Uczelnia zobowiązuje się do posługiwania się ww. danymi Studenta zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
§8
1. Umowa zawarta zostaje na okres trwania studiów i wygasa z mocy prawa z chwilą
ukończenia studiów przez Studenta lub w wyniku skreślenia Studenta z listy studentów, z
chwilą uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu.
2. 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.
3. Uczelnia może wypowiedzieć Umowę w przypadku niewywiązywania się przez Studenta ze
zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w przypadku niewpłacania w
terminie opłat przewidzianych niniejszą Umową. Niepodpisanie przez Studenta załącznika
do niniejszej Umowy, określonego w § 5 ust. 1, w terminie miesiąca od rozpoczęcia danego
roku akademickiego, uważa się za podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Uczelnię, z
zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Student wypowiada Umowę poprzez złożenie pisemnej rezygnacji ze studiów w AWF w
Warszawie. Skutek wypowiedzenia ma tu miejsce z chwilą skreślenia z listy studentów, z
tym, że Student jest zobowiązany do niezwłocznego rozliczenia się z Uczelnią, jeżeli w
dacie wygaśnięcia umowy Student jest w zwłoce w zapłacie jakiejkolwiek wymagalnej
należności w stosunku do Uczelni.
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.
Student skreślony z listy studentów ma obowiązek uiszczenia na rzecz Uczelni opłaty za
zajęcia dydaktyczne , które odbył do czasu skreślenia z listy studentów.
7. O zwolnieniach z opłat, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu orzeka Dziekan
Wydziału Rehabilitacji w Warszawie.

§9
1. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów obowiązujący
w Uczelni, których treść znajduje się na stronie www.awf.edu.pl.
2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, a także przepisy wydane przez odpowiednie organy Uczelni.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów
powszechnych.
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Student, a pozostałe dwa Uczelnia.

.............................................
Podpis Studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Wydziału Rehabilitacji
w Warszawie

Pieczęć Uczelni

................................................
Podpis i pieczęć
Kwestora

Załącznik dotyczący opłat za studia II stopnia (magisterskie) na kierunku fizjoterapia na
Wydziale Rehabilitacji za rok akademicki 2008/2009
§1
Opłata podstawowa za pierwszy semestr studiów wynosi ..........................zł,
za semestr drugi wynosi ..........................zł.*
Opłatę za drugi semestr należy uregulować do:
................................................................................................................................
§2
4. Opłata za powtarzanie semestru wynosi ....................................................................
Opłata za powtarzanie przedmiotu wynosi ...........................................................................,
Opłata za powtarzanie seminarium wynosi ..........................................................................
Opłata za wznowienie studiów wynosi ..................................................................................
Opłata za powtarzanie obozu wynosi .....................................................................................
2.Opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium, obozu,wznowienie studiów należy
uregulować w terminach określonych w decyzji Dziekana Wydziału Rehabilitacji.
3.Opłaty określone w § 1 i 2 Załącznika do Umowy należy wnosić na konto ........................

.............................................
Podpis studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Wydziału Rehabilitacji

w Warszawie
*

................................................
Podpis i pieczęć
Kwestor

Umowa o warunkach odpłatności za studia I stopnia (licencjackie) na
kierunku FIZJOTERAPIA
na Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie
Nr umowy:.........................................
Umowa zawarta w dniu............................pomiędzy Stronami:
- Panią/Panem .....................................................................................................................................
legitymującym 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 Rehabilitacji w Warszawie ……………………………………………….
oraz Kwestora……………………………………………………………………………........,
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia
Rektora AWF w Warszawie.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie warunków odpłatności za studia zgodnie z art. 160 ust. 3
ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
zwanej dalej „Ustawą”, dla studentów studiów niestacjonarnych.
§2
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania art. 9 Ustawy oraz wydanych na jej podstawie
rozporządzeń, a w szczególności:
1) warunki kadrowe oraz inne niezbędne warunki, w tym lokalowe, związane z niezbędnym
wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na kierunku FIZJOTERAPIA,
2) oraz zobowiązuje się je spełniać do końca planowanego okresu studiów Studenta (z
uwzględnieniem możliwego wydłużenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów),
3) wymagania wynikające z obowiązujących standardów kształcenia, a w tym warunki
związane z łączną liczbą godzin zajęć prowadzonych przez osoby spełniające wymagania
kwalifikacyjne.
§3
1. Uczelnia oświadcza, że:
1) warunki studiów są określone zgodnie z wymaganiami art. 160 i 161 Ustawy, a szczegółowe
warunki studiowania w kolejnym semestrze, zawierające: wykaz przedmiotów wraz z liczbą
godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób prowadzących
zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi lub tytułem naukowym, miejsce, czas
i sposób ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą
podawane do wiadomości Studenta z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem
każdego semestru za pośrednictwem strony internetowej - www.awf.edu.pl oraz specjalnej
tablicy ogłoszeniowej w Uczelni.
2) podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, do
nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymać do końca okresu
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1.

3) tytuł zawodowy licencjata daje uprawnienia do ubiegania się o kontynuowanie nauki na
studiach II stopnia.
4) stosowane będą następujące zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych:
- Uczelnia kieruje Studenta na praktyki oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad
prawidłowym i terminowym ich realizowaniem przez Studenta,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotu, u którego Student będzie
odbywał praktyki,
- Uczelnia zastrzega sobie prawo do podpisywania umów o praktyki z podmiotem, u
którego Student będzie odbywał praktyki,
- tryb i sposób rozliczeń za praktyki określany jest na zasadach odrębnych.
§4
Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Uczelni będą
podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta
na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy, warunkach.
§5
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, wznowienie studiów na kierunku FIZJOTERAPIA
ustalana jest na każdy semestr oddzielnie. Opłaty te nie przekraczają kosztów studiów
ponoszonych przez Uczelnię na kierunku FIZJOTERAPIA w zakresie niezbędnym do
uruchomienia i prowadzenia zajęć. Wysokość opłaty podstawowej oraz opłat za powtarzanie
semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów regulowana jest
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, wznowienie studiów 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, wznowienie studiów 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 Rehabilitacji.
Terminy wniesienia opłat za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu,
wznowienie studiów 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, wznowienie studiów stanowi podstawę do skreślenia z listy
studentów.
4. Dziekan Wydziału Rehabilitacji 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, wznowienie studiów , 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, wznowienie
studiów.
§6

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

1. Poza opłatami przewidzianymi w § 5, których wysokość określana jest corocznie w
załączniku do niniejszej Umowy, Student zobowiązuje się do ponoszenia w trakcie
trwania studiów na kierunku FIZJOTERAPIA na Wydziale Rehabilitacji AWF w
Warszawie innych kosztów, o których Student zostanie odpowiednio wcześniej
poinformowany w formie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1, z tym, że informacja ta może
nastąpić w trakcie danego semestru studiów. Są to w szczególności koszty:
obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia NNW, jeżeli powyższych
ubezpieczeń nie opłaca Uczelnia.
dojazdu na obozy szkoleniowe organizowane poza siedzibą Uczelni, wyżywienia oraz
zakwaterowania w obiekcie wyznaczonym przez Uczelnię w trakcie trwania obozów
szkoleniowych, a także kosztów zakupu lub wynajmu wszelkiego sprzętu niezbędnego do
prawidłowego odbycia obozów szkoleniowych, jeżeli sprzęt ten nie stanowi własności
Uczelni i nie jest przez Uczelnię udostępniany,
innych kosztów związanych z pobytem na obozach szkoleniowych, jak opłaty za wyciągi
narciarskie oraz za akcesoria niezbędne do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych,
udziału w zawodach, jeżeli koszty te nie są pokrywane przez uczelnię na zasadach
uregulowanych odrębnymi przepisami,
zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia podczas odbywania praktyk zawodowych,
materiałów dydaktycznych oraz innych materiałów niezbędnych do studiowania na kierunku
FIZJOTERAPIA na Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie, w tym kosztów osobistych
strojów sportowych koniecznych do uczestnictwa w zajęciach praktycznych, jeżeli materiały
te nie są udostępniane przez Uczelnię,
zakwaterowania i wyżywienia w czasie odbywania studiów, przy czym w przypadku trudnej
sytuacji materialnej Student może się ubiegać o dofinansowanie przez Uczelnię na ww. cel,
na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami,
uczestnictwa w wybranych przez siebie kursach dokształcających nieobjętych planem i
programem studiów,
badań lekarskich, jeśli są wymagane przez Uczelnię.

2. Student zobowiązuje się ponadto do ponoszenia opłat za:
a) wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów j
b) powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów, jeżeli
Student został do tego zobowiązany w drodze decyzji dziekana,
c) uzupełnienie różnic programowych, jeżeli Student został do tego zobowiązany w drodze
decyzji dziekana,
d) innych opłat niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego toku nauczania przewidzianych w
aktach normatywnych wewnętrznych Uczelni, oraz wynikających z ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym lub wydanych na jej podstawie rozporządzeń.
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.
§7
1. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym
dla realizacji postanowień niniejszej Umowy.
2. Student winien posiadać rachunek bankowy oraz podać Uczelni jego numer, celem
dokonywania rozliczeń pieniężnych pomiędzy stronami Umowy.
3. Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie jego danych
osobowych i adresowych zawartych w niniejszej Umowie. Student jest również
zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Uczelni o zmianie numeru jego rachunku
bankowego. Skutki zaniechania wykonania tych obowiązków obciążać będą Studenta.
Uczelnia zobowiązuje się do posługiwania się ww. danymi Studenta zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
§8
1. Umowa zawarta zostaje na okres trwania studiów i wygasa z mocy prawa z chwilą
ukończenia studiów przez Studenta lub w wyniku skreślenia Studenta z listy studentów, z
chwilą uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu.
2. 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.
3. Uczelnia może wypowiedzieć Umowę w przypadku niewywiązywania się przez Studenta ze
zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w przypadku niewpłacania w
terminie opłat przewidzianych niniejszą Umową. Niepodpisanie przez Studenta załącznika
do niniejszej Umowy, określonego w § 5 ust. 1, w terminie miesiąca od rozpoczęcia danego
roku akademickiego, uważa się za podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Uczelnię, z
zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Student wypowiada Umowę poprzez złożenie pisemnej rezygnacji ze studiów w AWF w
Warszawie. Skutek wypowiedzenia ma tu miejsce z chwilą skreślenia z listy studentów, z
tym, że Student jest zobowiązany do niezwłocznego rozliczenia się z Uczelnią, jeżeli w
dacie wygaśnięcia umowy Student jest w zwłoce w zapłacie jakiejkolwiek wymagalnej
należności w stosunku do Uczelni.
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.
Student skreślony z listy studentów ma obowiązek uiszczenia na rzecz Uczelni opłaty za
zajęcia dydaktyczne , które odbył do czasu skreślenia z listy studentów.

7. O zwolnieniach z opłat, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu orzeka Dziekan
Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie.
§9
1. Student oświadcza, że znany jest mu Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów obowiązujący
w Uczelni, których treść znajduje się na stronie www.awf.edu.pl.
2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, a także przepisy wydane przez odpowiednie organy Uczelni.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów
powszechnych.
5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Student, a pozostałe dwa Uczelnia.

.............................................
Podpis Studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Wydziału Rehabilitacji
w Warszawie

Pieczęć Uczelni

................................................
Podpis i pieczęć
Kwestora

Załącznik dotyczący opłat za studia I stopnia (licencjackie) na kierunku FIZJOTERAPIA na
Wydziale Rehabilitacji za rok akademicki 2008/2009
§1
Opłata podstawowa za pierwszy semestr studiów wynosi ..........................zł,
za semestr drugi wynosi ..........................zł.*
Opłatę za drugi semestr należy uregulować do:
................................................................................................................................
§2
4. Opłata za powtarzanie semestru wynosi ....................................................................
Opłata za powtarzanie przedmiotu wynosi ...............................................................,
Opłata za powtarzanie seminarium wynosi .............................................................
Opłata za powtarzanie obozu wynosi .........................................................................
Opłata za wznowienie studiów wynosi ....................................................................
2.Opłaty za powtarzanie semestru, przedmiotu, seminarium lub obozu, wznowienie studiów
należy uregulować w terminach określonych w decyzji dziekana Wydziału Rehabilitacji.
3.Opłaty określone w § 1 i 2 Załącznika do umowy należy wnosić na konto ........................

.............................................
Podpis studenta

..........................................
Podpis i pieczęć
Dziekana Wydziału Rehabilitacji
w Warszawie

................................................
Podpis i pieczęć
Kwestora

