
Zarządzenie Nr 61/2017/2018 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 września 2018 r. 

 

 

w sprawie: odpłatności za specjalizacje nieobjęte planem studiów na studiach I i II stopnia, 

prowadzone w AWF Warszawa na stopień trenera AWF, na stopień instruktora sportu 

AWF oraz za inne specjalizacje, które nie umożliwiają uzyskanie tytułów zawodowych 

w sporcie w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1263 z późn. zm.)  
 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 i art. 99 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 5c 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 

z późn. zm.) oraz § 45 ust. 3 Statutu AWF Warszawa w związku z § 1 ust. 2 uchwały Nr 78/2012/2013 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku 

w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa oraz trybu 

i warunków zwalniania studentów w całości lub w części z opłat za kształcenie (z późn. zm.), zwanej 

dalej „uchwałą”, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Opłata za kształcenie na specjalizacjach nieobjętych planem studiów na studiach I i II stopnia 

obejmuje należności za świadczone usługi edukacyjne określone w programie danej specjalizacji 

i liczona jest na jednego uczestnika (druga i każda następna specjalizacja, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 6 

uchwały). 

2. Całkowity koszt godzin dydaktycznych płatnych na jednego uczestnika w Wydziale Wychowania 

Fizycznego wynosi: 

1) specjalizacja na stopień trenera (90 godzin)  - 1200,00 zł, 

2) specjalizacja na stopień instruktora sportu (na studiach I stopnia 105 godzin) - 1000,00 zł, 

3) specjalizacja na stopień instruktora sportu (na studiach II stopnia 75 godzin) - 1000,00 zł, 

4) specjalizacja na stopień instruktora rekreacji oraz specjalizacja, która nie umożliwia uzyskania 

uprawnień kwalifikacyjnych w sporcie, w rozumieniu art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1263 z późn. zm.) - 1000,00 zł. 

3. Całkowity koszt godzin dydaktycznych płatnych na jednego uczestnika w Wydziale Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej wynosi: 

1) specjalizacja na stopień trenera (150 godzin)  - 1200,00 zł, 

2) specjalizacja na stopień instruktora sportu (150 godzin)  - 1000,00 zł, 

3) specjalizacja na stopień instruktora rekreacji oraz specjalizacja, która nie umożliwia uzyskania 

uprawnień kwalifikacyjnych w sporcie, w rozumieniu art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1263 z późn. zm.)  - 1000,00 zł. 

4. Całkowity koszt godzin dydaktycznych płatnych na jednego uczestnika w Wydziale Turystyki 

i Rekreacji wynosi: 

1) specjalizacja realizowana na studiach I stopnia (105 godzin)  – 1000,00 zł, 

2) specjalizacja realizowana na studiach II stopnia (150 godzin)  – 1400,00 zł. 



5. Całkowity koszt godzin dydaktycznych płatnych na jednego uczestnika w Wydziale Turystyki 

i Zdrowia w Białej Podlaskie wynosi: 

1) specjalizacja realizowana w wymiarze 90 godzin – 990,00 zł, 

2) specjalizacja realizowana w wymiarze 150 godzin – 1650,00 zł. 

 

§ 2 

 

Opłaty, o których mowa w § 1, nie obejmują opłat za wydanie legitymacji (dyplomu) trenera lub 

instruktora sportu i innych opłat niebędących opłatami za godziny dydaktyczne odbywanej specjalizacji. 

Opłaty te ustalane są odrębnie w przepisach wewnętrznych AWF Warszawa (zarządzenia Rektora AWF 

Warszawa wydane na podstawie art. 99 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym), przepisach powszechnie obowiązującego prawa lub na podstawie porozumień zawartych 

przez AWF Warszawa. 

 

§ 3 

 

W sytuacji powołania przez dziekana specjalizacji lub kursu wynikających z potrzeb rynku pracy, których 

kosztorys uwzględniać będzie faktyczne inne koszty realizacji specjalizacji, niż określone w § 1 

niniejszego zarządzenia, zarządza się każdorazowo przygotowanie kosztorysu dla tego rodzaju inicjatyw, 

celem ustalenia innej stawki, niż określona w § 1 niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

 

1. Opłaty za zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach specjalizacji nieobjętych planem studiów na 

studiach I i II stopnia, określone w § 1 niniejszego zarządzenia, stosuje się do specjalizacji 

prowadzonych od dnia 1 października 2018 r. (chyba że dane zajęcia w ramach specjalizacji w roku 

akademickim 2018/2019 rozpoczęły się przed 1 października 2018 r.). 

2. Od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie stosuje się wysokości opłat określonych 

w zarządzeniu Nr 57/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie odpłatności za specjalizacje nieobjęte planem 

studiów na studiach I i II stopnia, prowadzone w AWF Warszawa na stopień trenera AWF, na 

stopień instruktora sportu AWF oraz za inne specjalizacje, które nie umożliwiają uzyskanie tytułów 

zawodowych w sporcie w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1463 z późn. zm.), chyba że dana specjalizacja rozpoczęta w roku 

akademickim 2017/2018 jest kontynuowana w roku akademickim 2018/2019 – w takim przypadku 

stosuje się stawki określone w ww. zarządzeniu. 

3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku, i obowiązuje 

od początku roku akademickiego 2018/2019, z zastrzeżeniem ust. 1. 

 

 

 

                                                                           Rektor 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


