
Zarządzenie Nr 32/2018/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

 

 

w sprawie:  uchylenia zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 44/2013/2014 z dnia 

31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłat za czynności związane 

z przygotowaniem i weryfikacją danych niezbędnych do wydania wybranej 

dokumentacji związanej z przebiegiem studiów dla absolwentów AWF 

Warszawa oraz osób niebędących studentami AWF 
 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 80 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668) oraz § 45 ust. 3 

Statutu AWF Warszawa, uchylam zarządzenie Rektora AWF Warszawa 

Nr 44/2013/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłat za czynności 

związane z przygotowaniem i weryfikacją danych niezbędnych do wydania wybranej 

dokumentacji związanej z przebiegiem studiów dla absolwentów AWF Warszawa oraz 

osób niebędących studentami AWF.  

2. Uchylenie zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, następuje w związku z brzmieniem art. 

art. 80 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(„Uczelnia nie pobiera opłat za czynności związane z weryfikacją efektów uczenia się 

określonych w programie studiów oraz za wydanie dokumentów związanych 

z przebiegiem studiów innych niż określone w art. 79 ust. 2 pkt 3–5.”). 

 

§ 2 

 

1. Od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie pobiera się w szczególności opłaty 

za wydanie: 

-  kart przebiegu studiów (wyciągu z indeksu), 

-  wykazu treści programowych, 

-  zestawienia odbytych praktyk zawodowych, 

-  wykazu różnic programowych. 

2. Opłatę za czynności związane z przygotowaniem i weryfikacją danych niezbędnych do 

wydania dokumentacji w dotychczasowej wysokości 300 zł można pobierać wyłącznie 

w przypadku wystąpienia o wydanie dokumentacji przez inną osobę, niż obecny lub były 

student, doktorant lub słuchacz studiów podyplomowych AWF Warszawa. Nie pobiera 

się jednak ww. opłaty w przypadku wystąpienia o wydanie dokumentacji przez osobę 

działającą z upoważnienia i w imieniu obecnego lub byłego studenta, doktoranta lub 

słuchacza studiów podyplomowych AWF Warszawa. 

3. Opłaty (i ich wysokość) oraz wykaz dokumentów, za jakie mogą być one pobierane od 

obecnego lub byłego studenta, doktoranta lub słuchacza studiów podyplomowych AWF 

Warszawa określa rozporządzenie ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego. 

4. W przypadku opłat za sporządzenie odpisu lub kopii przechowywanej dokumentacji 

takiej jak kopia świadectwa pracy i innej dokumentacji pracowniczej  stosuje się zasady 

i stawki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. 

w sprawie określenia maksymalnej wysokości opat za sporządzenie odpisu lub kopii 

dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. z 2005 nr 28 poz. 240). 

5. Dokumenty wydawane przez Uczelnię w związku z przebiegiem lub ukończeniem 

studiów przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą są uwierzytelniane na wniosek 



zainteresowanego na zasadach określonych w art. 78 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktualnym rozporządzeniu ministra 

właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie studiów. 

6. Opłaty, o których mowa w ust. 2-4, wnosi się na wskazany rachunek bankowy AWF 

Warszawa.  

7. Rektor lub działający z jego upoważnienia prorektor albo dziekan może zwolnić z opłat, 

o których mowa w ust. 2-4.  

 

§ 3 

 

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

 

 

 

                                              Rektor 

 

 

                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


