
Uchwała Nr 68/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 16 lipca 2019 roku 

 

w sprawie:   zmian w uchwale oraz w załączniku do uchwały Nr 15/2016/2017 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 

2016 roku w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej ze słuchaczami studiów 

podyplomowych, prowadzonych przez AWF Warszawa (z późn. zm.) 
 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz.1668 z późn. zm.) - „Za kształcenie na studiach podyplomowych, kształcenie 

specjalistyczne lub kształcenie w innych formach można pobierać opłaty.” - w związku z art. 353¹ 

Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu 

odbywającym się w dniu 16 lipca 2019 r., postanawia dokonać następujących zmian w: 

 

1) Uchwale Nr 15/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej ze 

słuchaczami studiów podyplomowych, prowadzonych przez AWF Warszawa (z późn. zm.) 

 

a) W § 1 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu: 

 

„Koszty przetłumaczenia umowy, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, ponosi słuchacz 

studiów podyplomowych lub osoba przyjęta na te studia, chyba że dziekan postanowi inaczej.”. 

 

b) W § 2 ust. 1 uzyskuje brzmienie: 

 

„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, w szczególności odnośnie słuchaczy studiów 

podyplomowych będących cudzoziemcami, stosuje się zapisy uchwały zatwierdzającej wzory umów 

dla studentów AWF Warszawa na dany rok oraz zapisy uchwały Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 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, przyjętej na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668 z późn. zm.).”. 

 

c) W § 2 ust. 6 uzyskuje brzmienie: 

 

„W sprawach nieuregulowanych we wzorze umowy zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności przepisy polskiego Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce i jej rozporządzeń wykonawczych dotyczących realizacji studiów 

podyplomowych w uczelni publicznej, a także przepisy wydane przez odpowiednie organy AWF 

Warszawa, w szczególności zarządzenia Rektora powołujące dane studia podyplomowe lub daną 

edycję studiów podyplomowych oraz odpowiednio uchwała Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie regulująca zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne 

świadczone przez AWF Warszawa  oraz tryb i warunki zwalniania studentów w całości lub w części 

z opłat za kształcenie, o której mowa w ust. 1.”. 

 

d) W § 2 dodaje się nowy ust. 7 o następującym brzmieniu: 

 

 

„Z dniem 1 października 2019 r., tzn. z dniem wejścia w życie nowego Statutu AWF Warszawa z dnia 

30 kwietnia 2019 r., kompetencje do określania i modyfikowania wzorów umów zawieranych ze 



słuchaczami studiów podyplomowych prowadzonych przez AWF Warszawa  (w tym wzoru umowy 

określonego niniejszą uchwałą) przejmuje Rektor, zgodnie z § 33 ust. 2 pkt 38 ww. Statutu AWF 

Warszawa.”. 

 

 

2) W załączniku do uchwały Nr 15/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie określenia wzoru umowy 

zawieranej ze słuchaczami studiów podyplomowych, prowadzonych przez AWF Warszawa 

(z późn. zm.), tzn. we wzorze umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane 

z odbywanymi w AWF Warszawa studiami podyplomowymi: 

 

 

a) W § 1 ust. 1 uzyskuje brzmienie: 

 

„Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności dla słuchacza studiów 

podyplomowych w zakresie  

            Podyplomowych Studiów ……………………………………………………….prowadzonych 

w Wydziale ………………………w okresie od dnia ……………..do dnia……………………., 

zgodnie z art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2018 r., poz.1668 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem 

Studiów Podyplomowych, zwanym dalej „ Regulaminem”” 

 

b) W § 3 ust. 1 wyrażenie: „w art. 8a Ustawy” zastępuje się wyrażeniem: „w art. 160 ust. 2 

Ustawy”. 

 

c) W § 3 ust. 12 uzyskuje brzmienie: 

 

„Uczelnia pobiera opłatę za wydanie indeksu, dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów 

podyplomowych, jego duplikatu innych dokumentów na studiach podyplomowych, uwzględniając 

poniesione koszty, według następujących stawek: 

 

1) za wydanie indeksu -  4,00 zł, 

2) za wydanie duplikatu indeksu - 6,00 zł, 

3) za wydanie legitymacji instruktorskiej 20,00 zł, 

4) za wydanie duplikatu legitymacji instruktorskiej 30,00 zł, 

5) za wydanie dyplomu trenera - 30,00 zł , 

6) za wydanie duplikatu  dyplomu trenera – 45,00 zł,  

7) za wydanie zaświadczenia  o ukończeniu części ogólnej kursu - 20,00 zł, 

8) za wydanie duplikatu zaświadczenia  o ukończeniu części ogólnej kursu – 30,00 zł, 

9) za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych - 30,00 zł, 

10) za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 45,00 zł, 

11) Za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – 26,00 zł.

            

  

Opłata podlega uiszczeniu przed wydaniem dokumentu i nie podlega zwrotowi. Opłaty, o których 

wyżej mowa, wnosi się na rachunek bankowy Uczelni lub w miejscu wyznaczonym przez Rektora 

albo osobę działającą z jego upoważnienia. Opłatę za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych 

do obrotu prawnego z zagranicą wnosi się:  

1) na rachunek bankowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - w przypadku uwierzytelnienia 

dokumentu przez dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; 

2) na rachunek bankowy Uczelni albo w miejscu wyznaczonym przez Rektora - w przypadku 

uwierzytelnienia dokumentu przez Uczelnię.”. 

 

 

d) W § 5 ust. 1 uzyskuje brzmienie: 

 



„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności przepisy polskiego Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce i jej rozporządzeń wykonawczych dotyczących realizacji studiów 

podyplomowych w uczelni publicznej, a także przepisy wydane przez odpowiednie organy Uczelni, 

w szczególności Regulaminu, zarządzenie Rektora powołujące dane studia lub daną edycje studiów 

podyplomowych oraz odpowiednio uchwała Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie regulująca zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez 

AWF Warszawa oraz tryb i warunki zwalniania studentów w całości lub w części z opłat za 

kształcenie, przyjętej na podstawie art. 79 ust. 3 Ustawy.”. 

 

e) W § 5 ust. 2 uzyskuje brzmienie: 

 

„Każda zmiana i uzupełnienie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

z zastrzeżeniem, że nie wymaga formy pisemnej zmiana treści umowy wprost wymuszona zmianą 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa w danym zakresie.” 

 

f) W Klauzuli informacyjnej RODO w punkcie 1 skreśla się zapis: „, prof. nzw. Andrzeja 

Mastalerza”. 

 

g) W Klauzuli informacyjnej RODO w punkcie 3 zapis: „ zapisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)” zmienia 

brzmienie na: „zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668 z późn. zm.)”. 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały oraz załącznika do uchwały Nr 15/2016/2017 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 roku 

w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej ze słuchaczami studiów podyplomowych, 

prowadzonych przez AWF Warszawa pozostają bez zmian. 

2. Wprowadza się, jako załącznik do niniejszej uchwały, wzór umowy o warunkach odpłatności za 

usługi edukacyjne związane z odbywanymi w AWF Warszawa studiami podyplomowymi, 

uwzględniający wprowadzone do niego niniejszą uchwałą zmiany.  

 

§ 3 

 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, wskazanym w nagłówku.  

2. Wzór umowy określony w załączniku do niniejszej uchwały stosowany będzie odnośnie słuchaczy 

rozpoczynających studia podyplomowe w AWF Warszawa po dniu 1 września 2019 r. 

3. Wzór umowy wskazany w załączniku do niniejszej uchwały umieszczony zostanie na stronie 

internetowej AWF Warszawa. 

 

 

       PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                                       Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

Załącznik: 

 

1) Zmieniony wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z odbywanymi 

w AWF Warszawa studiami podyplomowymi. 


