
Aneks Nr 1 z dnia 20 maja 2008 
do Uchwały Nr 9/2006/2007

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie: zmian  w  uchwale  w  sprawie  zasad  pobierania  opłat  za  studia  oraz 
warunków zwalniania w całości  lub w części  z  opłat  z  dnia  30 stycznia 
2007  oraz  wprowadzenia  tekstu  jednolitego  powyższej  uchwały  Senatu 
uwzględniającego wprowadzone zmiany

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.) oraz § 50 ust. 2 pkt 22 Statutu 
Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie,  Senat  Uczelni  na 
posiedzeniu w dniu 20 maja 2008 roku uchwala następujące zmiany w uchwale w sprawie 
zasad pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub w części z opłat 
z dnia 30 stycznia 2007:

§ 1

W § 1 ust. 1 uchwały zmienia się zapis „Wysokość opłat za kształcenie studentów na studiach 
niestacjonarnych  oraz  za  powtarzanie  określonych  zajęć  na  studiach  stacjonarnych  oraz 
stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce ustala 
Rektor  po  zasięgnięciu  opinii  Senatu  Akademii  na  okres  jednego  roku  kalendarzowego, 
w terminie co najmniej 4 tygodni przed rozpoczęciem roku, w którym będą obowiązywały.” 
na:   „Wysokość  opłat  za  kształcenie  studentów  na  studiach  niestacjonarnych  oraz  za 
powtarzanie  określonych  zajęć  na  studiach  stacjonarnych  oraz  stacjonarnych  studiach 
doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce ustala Rektor po zasięgnięciu 
opinii  Senatu Akademii  na okres  jednego roku akademickiego,  w terminie  co najmniej  4 
tygodni przed rozpoczęciem roku, w którym będą obowiązywały.”

§ 2

W § 1 ust.  2  uchwały  zmienia  się  zapis:  „Dziekan wydziału  składa  wniosek  do  Rektora 
w sprawie wysokości opłat wymienionych w ust. 1 w terminie do 31 października każdego 
roku.”  na:  „Dziekan  wydziału  składa  wniosek  do  Rektora  w  sprawie  wysokości  opłat 
wymienionych w ust. 1 w terminie do 31 marca każdego roku.”

§ 3

W §  3  ust.  2  uchwały  zmienia  się  zapis:  Zwolnienie  z  opłat  za  kształcenie  na  studiach 
niestacjonarnych, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje studentom:…” na: „Zwolnienie 
z opłat, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje studentom:…”



§ 4

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Jednocześnie wprowadza się tekst jednolity 
uchwały  Senatu  w  sprawie  zasad  pobierania  opłat  za  studia  oraz  warunków  zwalniania 
w całości lub w części z opłat z dnia 30 stycznia 2007 uwzględniający wprowadzone zmiany 
i stanowiący załącznik do niniejszego aneksu do uchwały.

§ 5

Niniejszy  aneks  do  uchwały  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  zostanie  podany  do 
powszechnej wiadomości poprzez jego ogłoszenie.

                                                                                      PRZEWODNICZĄCY
Senatu AWF w Warszawie

                  prof. dr hab. Henryk Sozański

Załącznik:
1)  Tekst  jednolity  uchwały  w  sprawie  zasad  pobierania  opłat  za  studia  oraz  warunków 
zwalniania w całości lub w części z opłat z dnia 30 stycznia 2007 


