
Aneks nr 1 z dnia 29 października 2010 roku
do Zarządzenia Nr 45/2009/2010

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 26 lipca 2010 roku

w sprawie: odpłatności  na  studiach  stacjonarnych  i  niestacjonarnych  oraz  innych 
opłat pobieranych w roku akademickim 2010/2011

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i art. 99 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.), art. 34 ust.1 pkt. c Ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), § 103 ust. 2 Statutu 
AWF Warszawa, § 20 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224 poz.1634), § 
15  Rozporządzenia  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  19  grudnia  2006  r. 
w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. 
U.1/2007 poz.3), § 17 ust.3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i 
szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 
190  poz.1406),  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i Sportu  z  dnia  15 stycznia 
2004 r.  w  sprawie  szczegółowego  trybu  przeprowadzania  czynności  w przewodach 
doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15 
poz.128)  po  zasięgnięciu  opinii  Senatu  AWF  Warszawa,  zarządzam  wprowadzenie 
następujących opłat za usługi edukacyjne AWF Warszawa w roku akademickim 2010/2011:

§ 1

1. Wysokość  opłat  za  świadczone  usługi  edukacyjne  związane  z  powtarzaniem 
określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na stacjonarnych i 
niestacjonarnych  studiach  doktoranckich  dla  studentów  studiów  stacjonarnych  i 
niestacjonarnych  ustala  się  na  podstawie  kalkulacji  kosztów  przeprowadzenia  tych 
zajęć uwzględniających koszt godziny prowadzenia danego przedmiotu, liczbę godzin, 
wartość osobowego funduszu płac pracowników realizujących  dany przedmiot  oraz 
kosztów wydziałowych i kosztów ogólnouczelnianych.

2. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem praktyk i 
obozów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz praktyk na stacjonarnych i 
niestacjonarnych studiach doktoranckich ustala się na podstawie całkowitego kosztu 
przeprowadzenia praktyki lub obozu. Do ustalenia odpłatności za usługi edukacyjne 
świadczone  w  związku  z  powtarzaniem  praktyki  lub  obozu  stosuje  się  zasady 
określone § 1 ust. 3 niniejszego Aneksu.



3. Wysokość  opłat  za  świadczone  usługi  edukacyjne  związane  z  powtarzaniem 
określonych  zajęć  w ramach  danego  przedmiotu  na  studiach  stacjonarnych  i 
niestacjonarnych oraz na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich dla 
studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 
wynosi:

Wydział Wychowania Fizycznego

Wydział Wychowania 
Fizycznego i Sportu 

AWF w Białej Podlaskiej
Opłata za 
powtarzanie  
przedmiotu 
w 
r.akad.2010/
2011

Studia 
stacjonarne

Studia 
niestacjonarne

Studia 
doktoranckie

Studia 
stacjonarne

Studia 
niestacjona
-rne

Wykład 
(15 h) 165,00 165,00 99,00 68,00 29,00

Ćwiczenia 
w salach 

(30 h)
235,00 240,00 141,00 235,00 241,00

Ćwiczenia 
w obiektach 
sport. (30 h)

405,00 380,00 243,00 407,00 314,00

Seminaria
magisterskie

(30 h)
235,00 240,00 141,00 235,00 241,00

Wydział Rehabilitacji

Opłata za powtarzanie przedmiotu 
w roku akademickim. 2010/2011 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Wykład (15 h) 190,00 190,00

Ćwiczenia w salach (30 h) 303,00 303,00

Ćwiczenia w obiektach szpitalnych (30 
h) 395,00 395,00

Ćwiczenia w obiektach sportowych (30 
h) 405,00 405,00

Seminaria magisterskie (30 h) 303,00 303,00



4. W przypadku nieuczestniczenia  w obowiązkowym szkoleniu BHP w wyznaczonym 
terminie, opłata za dodatkowe szkolenia BHP przeprowadzone przez AWF Warszawa 
dla studenta i doktoranta:             50,00 zł

5. Wysokość i zasady ustalania opłaty  za świadczone usługi edukacyjne określone  § 3 
ust.  3 niniejszego zarządzenia  stosuje  się przy ustalaniu opłaty za zajęcia nieobjęte 
planem studiów, w tym za różnice programowe.

6. Studenci  biorący  udział  w  programie  Erasmus  nie  wnoszą  opłat  za  zajęcia  z 
przedmiotów uzupełnianych w ramach różnic programowych po powrocie z wymiany 
międzynarodowej.  Zwolnienie  z  opłat  dotyczy  przedmiotów  uzupełnianych  przez 
studenta do końca pierwszego roku akademickiego (semestru) po zakończeniu pobytu 
w uczelni partnerskiej zgodnie z terminem określonym w umowie o grant.

7. Opłaty za powtarzanie  przedmiotów oraz za zajęcia  nieobjęte  planem i  programem 
studiów, w tym także za różnice programowe należy wpłacić na dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem zajęć w  semestrze, w którym przedmiot jest realizowany przez studenta. 
W przypadku wniesienia opłaty po upływie terminu, AWF Warszawa nalicza odsetki 
ustawowe.

§ 2

1. Opłaty za wydanie dokumentów wnosi się przed ich wydaniem na rachunek bankowy 
uczelni i nie podlegają one zwrotowi.

2. Wysokość opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, i kursach określa Rektor 
odrębnie dla każdego rodzaju i edycji studiów podyplomowych i kursów na podstawie 
kalkulacji kosztów ich przeprowadzenia przedstawionej przez dziekana.

3. Szczegółowe  zasady i  warunki  odpłatności  na  studiach  podyplomowych  i  kursach 
określa odrębne zarządzenie Rektora.

4. Szczegółowe  zasady  i  warunki  odpłatności  za  przeprowadzenie  czynności  w 
przewodach doktorskim lub  habilitacyjnym  osób niebędących  pracownikami  AWF 
określa odrębne zarządzenie Rektora.

§ 3

1. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 45/2009/2010 pozostają bez zmian.

2. Aneks wchodzi w życie z dniem 29 października 2010 roku.

Rektor
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer


