
Zarządzenie Nr 80/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 
 

 

w sprawie:   zmian w zarządzeniu Nr 72/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 13 maja 2013 r. w 

sprawie zasad pobierania i sposobu naliczania opłat za powtarzanie 

przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce 
 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2, art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), § 45 ust. 2 

pkt 20 w związku z ust. 3 Statutu AWF Warszawa, a także w związku z zapisami 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, zarządzam wprowadzenie następujących zmian do zarządzenia, o którym 

mowa w tytule: 

 

§ 1 

 

Paragraf 3 zarządzenia nr 72/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zasad pobierania i sposobu 

naliczania opłat za powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce 

uzyskuje brzmienie: 

 

 

„§ 3 

 

1. Opłatę za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce student 

lub doktorant wnosi w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem tych zajęć w danym 

semestrze. W decyzji w sprawie studenckiej lub doktoranckiej, z której wynika 

obowiązek opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych 

i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, gdy nie może 

być zastosowana zasada określona w zdaniu pierwszym, dziekan określa inny 

termin wniesienia tej opłaty. 

2. Student lub doktorant zobowiązany jest, na wezwanie dziekana lub kierownika 

studiów doktoranckich, do przedstawienia w dziekanacie potwierdzenia wpłaty 

przed rozpoczęciem zajęć powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w 

nauce. 

3. Warunkiem dopuszczenia studenta lub doktoranta do udziału w zajęciach 

prowadzonych w danym semestrze, które student lub doktorant powtarza z powodu 

niezadowalających wyników w nauce, jest potwierdzenie przez odpowiedni 

dziekanat faktu uiszczenia przez studenta lub doktoranta wymaganej opłaty, 

najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zajęć z przedmiotu 

powtarzanego.  

4. Prowadzący zajęcia odmawia dopuszczenia studenta lub doktoranta do udziału w 

zajęciach powtarzanych przez studenta lub doktoranta z danego przedmiotu w 



przypadku braku potwierdzenia dziekanatu, że opłata, o której mowa w ust. 1 

została przez studenta lub doktoranta wniesiona. 

5. Przekroczenie terminu na wniesienie opłaty stanowi podstawę do naliczenia odsetek 

ustawowych. Odsetki ustawowe są naliczane od dnia następnego po upływie terminu 

zapłaty należności do dnia zapłaty, czyli zaksięgowania należności na rachunku 

bankowym Uczelni. Dziekanat, na wniosek studenta lub doktoranta, informuje 

studenta lub doktoranta o wysokości odsetek do uiszczenia. 

6. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów lub kierownik studiów 

doktoranckich może skreślić doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich 

w przypadku niewniesienia opłaty za zajęcia powtarzane z powodu 

niezadowalających wyników w nauce. 

7. W pozostałym zakresie w sprawach dotyczących studentów lub doktorantów 

powtarzających przedmiot z powodu niezadowalających wyników w nauce stosuje 

się zapisy 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.” 
 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 72/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zasad 

pobierania i sposobu naliczania opłat za powtarzanie przedmiotu z powodu 

niezadowalających wyników w nauce pozostają bez zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

                                                                             Rektor 

 

 

 

                                                                                    Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 


