
Zarządzenie Nr 49/2018/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

 

 

w sprawie:    upoważnienia do zawierania umów ze studentami studiów niestacjonarnych 

prowadzonych przez AWF Warszawa oraz realizujących studia wyższe 

w AWF Warszawa na zasadach odpłatności, rozpoczynających te studia 

w roku akademickim 2019/2020 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 79 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 

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

„Uczelnia publiczna może pobierać opłaty za usługi edukacyjne związane z: 1) kształceniem 

na studiach niestacjonarnych; (...) 5) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych 

w języku polskim.” - oraz § 46 ust. 3 obowiązującego (na podstawie art. 227 ust. 3 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce - Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) Statutu AWF Warszawa, w związku z § 2 

ust. 2 uchwały Nr 59/2018/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzorów umów 

zawieranych ze studentami studiów niestacjonarnych prowadzonych przez AWF Warszawa 

oraz realizujących studia wyższe w AWF Warszawa na zasadach odpłatności, 

rozpoczynających te studia w roku akademickim 2019/2020 oraz zapisami 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.), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1  

 

1. Upoważniam: 

 

1) Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego do podpisywania, zmiany 

i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych 

ze studentami studiów niestacjonarnych I i II stopnia w Wydziale Wychowania 

Fizycznego, rozpoczynających te studia w roku akademickim 2019/2020; 

2) Dziekanów poszczególnych wydziałów AWF Warszawa do podpisywania, zmiany 

i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach 

podyplomowych, szkoleniach i kursach organizowanych w kierowanych przez nich 

wydziałach oraz podpisywania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie umów o warunkach 

odpłatności za usługi edukacyjne ze studentami realizującymi studia wyższe w AWF 

Warszawa na zasadach odpłatności, rozpoczynających te studia w roku akademickim 

2019/2020 w kierowanych przez nich wydziałach; 

3) Kierownika Szkoły Doktorskiej AWF Warszawa do podpisywania, zmiany 

i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne z doktorantami 

realizującymi studia w Szkole Doktorskiej AWF Warszawa na zasadach odpłatności, 

rozpoczynających te studia w roku akademickim 2019/2020. 



2. Dla ważności składanego w umowach oświadczenia woli konieczne jest współdziałanie 

z Kwestorem AWF Warszawa lub odpowiednio, w przypadku jednostek Filii AWF 

Warszawa w Białej Podlaskiej - z Zastępcą Kwestora AWF Warszawa w Białej 

Podlaskiej. 

3. Zobowiązuję Kwestora AWF Warszawa do: 

1) współdziałania z właściwymi dziekanami w zakresie podpisywania, zmiany 

i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych ze 

studentami i doktorantami w wydziałach części warszawskiej AWF Warszawa, 

wskazanymi w ust. 1.  

2) Współdziałania z właściwymi dziekanami w zakresie podpisywania, zmiany 

i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach 

podyplomowych, szkoleniach i kursach, organizowanych w wydziałach części 

warszawskiej AWF Warszawa, wskazanymi w ust. 1.  

4. Zobowiązuję Zastępcę Kwestora AWF Warszawa w Białej Podlaskiej do:  

1) współdziałania z właściwymi dziekanami w zakresie podpisywania, zmiany 

i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych ze 

studentami i doktorantami w wydziałach Filii w Białej Podlaskiej, wskazanymi w ust. 

1 pkt 2. 

2) Współdziałania z właściwymi dziekanami w zakresie podpisywania, zmiany 

i rozwiązywania w imieniu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach 

podyplomowych, szkoleniach i kursach, organizowanych w wydziałach  Filii w Białej 

Podlaskiej, wskazanymi w ust. 1 pkt 2. 

 

§ 2 

 

1. Umowa ze studentami studiów niestacjonarnych prowadzonych przez AWF Warszawa 

oraz realizujących studia wyższe w AWF Warszawa na zasadach odpłatności powinna 

być zawarta nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż 

w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć. Warunkiem podpisania umowy 

o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach wyższych jest decyzja 

o przyjęciu na studia wyższe w AWF Warszawa.  

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

 

 

 

 

      Rektor 

 

    

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz  


