
Zarządzenie Nr 62/2017/2018 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 września 2018 r. 

 

 

w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników 

w nauce oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć 

uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na 

określonym kierunku studiów, a także zmiany w dotychczasowych zarządzeniach 

Rektora polegającej na uchyleniu zapisów określających obowiązek ponoszenia przez 

studentów studiów stacjonarnych AWF Warszawa opłat za zajęcia realizowane 

w ramach uzupełniania różnic programowych, będących zajęciami nieobjętymi planem 

studiów na danym roku studiów 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 99 ust. 1 i 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.), 

w związku z § 45 ust. 3 Statutu AWF Warszawa oraz 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”, wprowadzam, w związku z wnioskami dziekanów sporządzonymi w oparciu o algorytm 

określony w zarządzeniu Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

Nr 72/2012/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zasad pobierania i sposobu naliczania opłat za 

powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce (z późn. zm), następujące 

wysokości opłat za powtarzanie zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za 

prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia 

niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów: 

 

1) Wydział Wychowania Fizycznego: 

Zajęcia na studiach stacjonarnych: 

a) do 15 godzin zajęć – 490 zł, 

b) od 16 do 30 godzin – 654 zł 

c) 31 i więcej godzin zajęć – 981 zł. 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych: 

a) do 15 godzin zajęć – 294 zł, 

b) od 16 do 30 godzin – 392 zł, 

c) 31 i więcej godzin zajęć – 588 zł. 

Opłata za powtarzanie praktyk pedagogicznych na kierunku studiów wychowanie fizyczne na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: 

a) Praktyka wdrożeniowa (psychologiczno-pedagogiczna) – 100 zł, 

b) Praktyka w szkole podstawowej – 420 zł, 

c) Praktyka w szkole ponadpodstawowej – 180 zł. 

Opłata za powtarzanie praktyk zawodowych na kierunku studiów sport – 190 zł. 

2) Wydział Turystyki i Rekreacji: 

Opłatę pobiera się według zasady: 100 zł za każdy 1 punkt ECTS przypisany do danego przedmiotu. 



3) Wydział Rehabilitacji: 

a) do 15 godzin zajęć  w grupie do 15 osób – 380 zł, 

b) do 15 godzin zajęć  w grupie powyżej 15 osób – 190 zł, 

c) 20-40 godzin zajęć  w grupie do 15 osób – 880 zł, 

d) 20-40 godzin zajęć  w grupie powyżej 15 osób – 440 zł, 

e) 41-60 godzin zajęć  w grupie do 15 osób – 1450 zł, 

f) 41-60 godzin zajęć  w grupie powyżej 15 osób – 725 zł, 

g) 65 i więcej godzin zajęć w grupie do 15 osób – 2150 zł, 

h) 65 i więcej godzin zajęć w grupie powyżej 15 osób – 1075 zł. 

4) Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej: 

Kierunek studiów fizjoterapia: 

a) do 15 godzin zajęć (ćwiczenia) – 281 zł, 

b) do 15 godzin zajęć (wykłady) – 56 zł, 

c) 30 godzin zajęć (ćwiczenia) – 561 zł, 

d) 30 godzin zajęć (wykłady) – 112 zł, 

e) 45 godzin zajęć (ćwiczenia) – 841 zł, 

f) 45 godzin zajęć (wykłady) – 168 zł. 

Opłata za powtarzanie praktyk – 246 zł. 

Kierunek studiów kosmetologia: 

a) do 15 godzin zajęć (ćwiczenia) – 281 zł, 

b) do 15 godzin zajęć (wykłady) – 94 zł, 

c) 30 godzin zajęć (ćwiczenia) – 561 zł, 

d) 30 godzin zajęć (wykłady) – 187 zł, 

e) 45 godzin zajęć (ćwiczenia) – 841 zł, 

f) 45 godzin zajęć (wykłady) – 281 zł. 

Opłata za powtarzanie praktyk – 60 zł. 

Kierunek studiów turystyka i rekreacja: 

a) do 15 godzin zajęć (ćwiczenia) – 281 zł, 

b) do 15 godzin zajęć (wykłady) – 113 zł, 

c) 30 godzin zajęć (ćwiczenia) – 561 zł, 

d) 30 godzin zajęć (wykłady) – 225 zł, 

e) 45 godzin zajęć (ćwiczenia) – 841 zł, 

f) 45 godzin zajęć (wykłady) – 337 zł. 

Opłata za powtarzanie praktyk – 126 zł. 

5) Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej: 

a) do 15 godzin zajęć (ćwiczenia) w grupie 15-osobowej – 472 zł, 

b) do 15 godzin zajęć (ćwiczenia) w grupie 20-osobowej – 354 zł, 

c) do 15 godzin zajęć (ćwiczenia) w grupie 25-osobowej – 283 zł, 

d) 30 godzin zajęć (ćwiczenia) w grupie 15-osobowej – 944 zł, 

e) 30 godzin zajęć (ćwiczenia) w grupie 20-osobowej – 708 zł, 

f) 30 godzin zajęć (ćwiczenia) w grupie 25-osobowej – 566 zł, 

Powtarzanie wykładu – 212 zł. 

Opłata za powtarzanie praktyk pedagogicznych na kierunku studiów wychowanie fizyczne na 

studiach stacjonarnych – 159 zł, 

Opłata za powtarzanie praktyk psychologiczno-pedagogicznych na kierunku studiów wychowanie 

fizyczne na studiach stacjonarnych – 70 zł, 



Opłata za powtarzanie praktyk wdrożeniowych na kierunku studiów wychowanie fizyczne na 

studiach stacjonarnych - 105 zł, 

Opłata za powtarzanie praktyk pedagogicznych na kierunku studiów wychowanie fizyczne na 

studiach niestacjonarnych – 115 zł, 

Opłata za powtarzanie praktyk specjalizacyjnych na kierunkach studiów: wychowanie fizyczne, sport 

- 50 zł, 

Opłata za powtarzanie praktyk zawodowych na kierunku studiów sport – 72 zł, 

Opłata za powtarzanie praktyk zawodowych na kierunku studiów trener personalny – 72 zł. 

 

§ 2 

 

1. Wskazane w  § 1 niniejszego zarządzenia opłaty liczone są na jednego uczestnika. 

2. Opłaty za kształcenie na specjalizacjach nieobjętych planem studiów na studiach I i II stopnia (druga 

i każda następna specjalizacja, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 6 uchwały), określone zostają poprzez 

odrębne zarządzenie Rektora. 

 

§ 3 

 

1. Dziekan lub inna osoba uprawniona nie może określić wysokości łącznej opłaty dla osoby 

powtarzającej do trzech przedmiotów w danym semestrze w ramach powtarzania określonych zajęć 

z powodu niezadowalających wyników w nauce, w kwocie większej niż 50% stawki za powtarzanie 

całego semestru, w ramach którego umiejscowione są, zgodnie z planem i programem studiów, 

przedmioty podlegające powtórzeniu. W przypadku, gdyby łączna kwota opłaty za powtarzane 

przedmioty była większa, niż 50% stawki za powtarzanie całego semestru, w ramach którego 

umiejscowione są, zgodnie z planem i programem studiów, przedmioty podlegające powtórzeniu, 

dziekan lub inna osoba uprawniona zmniejsza wysokość opłaty łącznej za powtarzane przedmioty do 

wysokości 50% stawki za powtarzanie całego semestru, w ramach którego umiejscowione są, zgodnie 

z planem i programem studiów, przedmioty podlegające powtórzeniu. 

2. Dziekan lub inna osoba uprawniona nie może określić wysokości łącznej opłaty dla osoby 

powtarzającej cztery i więcej przedmiotów w danym semestrze  w ramach powtarzania określonych 

zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, w kwocie większej, niż 70% stawki za 

powtarzanie całego semestru, w ramach którego umiejscowione są, zgodnie z planem i programem 

studiów, przedmioty podlegające powtórzeniu. W przypadku, gdyby łączna kwota opłaty za 

powtarzane przedmioty była większa, niż 70% stawki za powtarzanie całego semestru, w ramach 

którego umiejscowione są, zgodnie z planem i programem studiów, przedmioty podlegające 

powtórzeniu, dziekan lub inna osoba uprawniona zmniejsza wysokość opłaty łącznej za powtarzane 

przedmioty do wysokości 70% stawki za powtarzanie całego semestru, w ramach którego 

umiejscowione są, zgodnie z planem i programem studiów, przedmioty podlegające powtórzeniu. 

 

§ 4 

 

Tryb i warunki zwalniania z opłat, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, reguluje § 9 uchwały 

oraz stosowne zapisy umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawartej między 

studentem/uczestnikiem studiów doktoranckich a AWF Warszawa. 

 

§ 5 

 

W związku z brzmieniem § 1 ust. 1 uchwały Nr 29/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale 

nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 

28 maja 2013 roku dotyczącej 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.), a także w związku z pismem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

10 stycznia 2018 r., dotyczącym opłat pobieranych przez AWF Warszawa za zajęcia realizowane 

w ramach uzupełniania różnic programowych, uchyla się w wydanych dotychczas zarządzeniach Rektora 

zapisy określające obowiązek ponoszenia przez studentów studiów stacjonarnych AWF Warszawa opłat 

za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych, będących zajęciami nieobjętymi 

planem studiów na danym roku studiów. 

 

§ 6 

 

1. Opłaty określone w § 1 niniejszego zarządzenia obowiązują w okresie od dnia 1 października 2018 r. 

(chyba że dane zajęcia 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 58/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć na studiach 

z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych planem 

studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 

stopnia na określonym kierunku studiów, a także za zajęcia realizowane w ramach uzupełniania 

różnic programowych, będące zajęciami nieobjętymi planem studiów na danym roku studiów. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się w szczególności zapisy 

uchwały. 

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

od początku roku akademickiego 2018/2019, z zastrzeżeniem ust. 1 i 5. 

5. § 5 niniejszego zarządzenia uzyskuje moc obowiązującą w zakresie wycofania z zarządzeń Rektora 

obowiązku ponoszenia przez studentów studiów stacjonarnych AWF Warszawa opłat za zajęcia 

realizowane w ramach uzupełniania różnic programowych, będących zajęciami nieobjętymi planem 

studiów na danym roku studiów, od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 

 

                                                                           Rektor 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 


