
Uchwała Nr 28/2013/2014 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 stycznia 2014 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  

 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 99 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), w związku z pismem z Departamentu Organizacji Szkolnictwa 

Wyższego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 16 grudnia 2013 r., Senat AWF 

Warszawa, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 roku wniosku Rektora AWF 

Warszawa, przyjmuje następujące zmiany w uchwale Nr 78/2012/2013 z dnia 28 maja 2013 roku: 

 

 

1) § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:  

 

 

„2.  Wysokość opłat za usługi edukacyjne, określone w ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustala Rektor w terminie co 

najmniej 3 tygodni przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym będą one obowiązywały. 

Wysokość lub sposób naliczania opłat za usługi edukacyjne, określone w ust. 1 pkt 4 i 6-7 ustala 

Rektor po otrzymaniu stosownych informacji od dziekanów. Rektor może powierzyć 

kompetencje, na podstawie zasad przez siebie ustalonych, do ustalania konkretnych wysokości 

opłat na wydziałach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5, 6 i 7, dziekanom wydziałów.” 

 

 

2) § 1 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 

 

 

„5. Dziekan wydziału lub osoba przez niego upoważniona, w przypadku nieskorzystania przez 

Rektora z możliwości określonej w ust. 2 zdanie trzecie, składa wniosek do Rektora w sprawie 

wysokości opłat wymienionych w ust. 1 pkt 1-7 w terminie do 30 marca każdego roku lub innym 

wyznaczonym przez Rektora, a w przypadku kursów dokształcających i studiów podyplomowych, 

nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć - w przypadku studiów podyplomowych, lub 

nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć - w przypadku kursów dokształcających.” 

 

 

3) § 5 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie: 

 

„4.  Opłaty za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów nie podlegają zwolnieniu. Opłaty 

za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach i studiach 

doktoranckich, opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów lub studiów doktoranckich, opłaty za 

zajęcia realizowane w ramach różnic programowych oraz opłaty za wydanie dokumentów 

związanych z tokiem studiów nie podlegają rozłożeniu na raty.” 

 

4) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: 



 „§ 9 

 

Tryb i warunki zwalniania z opłat  

 

1. Z wnioskiem o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne określone w § 1 

ust. 1 pkt 1-3 i 5-6 niniejszej uchwały  mogą występować studenci, którzy znaleźli się w trudnej 

sytuacji materialnej z powodów losowych oraz legitymujący się jednocześnie wysoką średnią 

ocen, co najmniej 4,9 za ostatni okres zaliczeniowy. Z wnioskiem o częściowe lub całkowite 

zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne określone w § 1 ust. 1 pkt 4 i 7 niniejszej uchwały mogą 

występować studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodów losowych. 

2. Dziekan, w wyjątkowych przypadkach, może częściowo zwolnić studenta z opłat za usługi 

edukacyjne określone w § 1 ust. 1 pkt 1-3 i 5-6 niniejszej uchwały, legitymującego się średnią 

niższą niż 4,9 za ostatni okres zaliczeniowy, jednak średnia ta nie powinna być niższa niż 4,7 za 

ostatni okres zaliczeniowy. 

3. Z wnioskiem o częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne określone w § 1 ust. 1 pkt 1-7 

niniejszej uchwały mogą występować również studenci działający aktywnie w organach 

samorządu studenckiego, niespełniający warunków określonych w ust. 1 i 2. 

4. Wniosek o zwolnienie lub rozłożenie opłaty za usługi edukacyjne określone w § 1 ust. 1 pkt 1-7 

niniejszej uchwały, student lub odpowiednio doktorant, składa do dziekana wydziału najpóźniej na 

14 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć w danym semestrze, za jaki zobowiązany jest uiścić 

opłatę. Dziekan może przywrócić studentowi termin na złożenie wniosku, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym. Student we wniosku wskazuje, czy postuluje o częściowe, czy całkowite 

zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne określone w § 1 ust. 1 pkt 1-7 niniejszej uchwały. 

5. Wniosek o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat kreślonych w § 1 ust. 1 pkt 1-7 niniejszej 

uchwały powinien być udokumentowany przez studenta. 

6. Wniosek nieudokumentowany podlega zwrotowi w celu uzupełnienia. Brak uzupełnienia 

w terminie 7 dni skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

7. Decyzja o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat za studia podejmowana jest za okres 

jednego semestru lub w stosunku do opłaty za konkretne zajęcia. 

8. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat za kształcenie na wniosek studenta 

podejmuje dziekan wydziału. Po zakończeniu semestru dziekan składa Rektorowi sprawozdanie 

z udzielonych zwolnień z opłat za zajęcia dydaktyczne w danym semestrze. 

9. Od decyzji dziekana w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 

1-7 niniejszej uchwały, albo nieprzywrócenia przez dziekana terminu na złożenie wniosku 

w sprawie, studentowi przysługuje odpowiednio odwołanie do prorektora właściwego 

ds. studenckich, a doktorantowi odpowiednio do prorektora właściwego ds. nauki, w terminie 14 

dni od dnia otrzymania decyzji dziekana. Decyzja prorektora w sprawie jest ostateczna.  

10. W dziekanacie prowadzona jest ewidencja wniosków studenckich oraz decyzji w sprawie 

udzielenia lub odmowy udzielenia zwolnienia z opłat.” 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały nr 78/2012/2013 Senatu AWF w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku 

pozostają bez zmian.  

2. Niniejsza uchwała w zakresie niewymagającym zmiany umów zawieranych dotychczas ze 

studentami na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), tzn. w zakresie nienaruszającym zapisów 

zarządzenia Rektora Nr 82/2012/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie zasad zawierania umów ze 

studentami, wprowadzenia wzoru umów zawieranych przez uczelnię ze studentami studiów 

stacjonarnych o warunkach odpłatności za zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających 

wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów oraz wzorów umów na studiach 

niestacjonarnych obowiązujących w roku akademickim 2013/2014 - wchodzi w życie z dniem 

podjęcia, natomiast w zakresie wymagającym zmiany umów zawieranych dotychczas ze 



studentami na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym - wraz z początkiem roku akademickiego 2014/2015. 

3. Wprowadza się tekst jednolity uchwały 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, który stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

 

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik: 

1) Tekst jednolity uchwały 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 na dzień 22 stycznia 2014 r. 


