
Zarządzenie Nr 17/2011/2012
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie: odpłatności w roku akademickim 2011/2012 za inne specjalizacje nieobjęte planem 
i programem  kształcenia  na  studiach  I  i  II  stopnia,  które  nie  umożliwiają 
uzyskanie tytułów zawodowych w sporcie w rozumieniu art. 41 ust. 1 Ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014)

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt. 3 i art. 99 ust.1 pkt.  4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164. poz. 1365 ze zm.), art. 34 ust. 1 pkt. 5c Ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co 
następuje:

§1

1. Opłata  za  zajęcia  dydaktyczne  w  roku  akademickim  2011/2012  realizowane  w  ramach 
specjalizacji nieobjętych planem i programem kształcenia na studiach I i II stopnia, które nie są 
zakończone uzyskaniem tytułów zawodowych w sporcie w rozumieniu art. 41 ust. 1 Ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014)  obejmuje 
należności za świadczone usługi edukacyjne określone w programie specjalizacji.

2. Wysokość opłaty za prowadzenie zajęć dydaktycznych na specjalizacji,  która nie  umożliwia 
uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych w sporcie w rozumieniu art. 41  ust. 1 Ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014)  liczony na jednego 
uczestnika przy liczbie 30 uczestników w grupie ustala się wg zasady:

Wykłady 45 godz.

Ćwiczenia 60 godz.

Razem 105 godz.

Koszt wykładów 197,00 zł

Koszt ćwiczeń 508,20 zł

Całkowity koszt godzin dydaktycznych  płatnych na jednego uczestnika wynosi 700,00 zł.

§ 2

1. Opłaty  za  zajęcia  dydaktyczne  w  roku  akademickim  2011/2012  realizowane  w  ramach 
specjalizacji nieobjętych planem i programem kształcenia na studiach I i II stopnia określonych 
w § 1 niniejszego Zarządzenia, stosuje się do specjalizacji prowadzonych w okresie od dnia 1 
października 2011 roku do dnia 30 września 2012 roku.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska- Fiszer


