
 

Aneks Nr 3 z dnia 17 lutego 2009 r. 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 powyŜszej uchwały Senatu uwzględniającego 

wprowadzone zmiany 
  

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

wyŜszym (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 17 

lutego 2009 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 r.: 

 

§ 1 

 

1. W § 2 ust. 1 uchwały zmienia się zapis „Student wnosi opłaty za świadczone usługi edukacyjne 

wymienione w § 1 w formie polecenia przelewu bankowego lub pocztowego na wskazany 

rachunek.” na:  „Studenci Wydziału Wychowania Fizycznego i Wydziału Rehabilitacji, którzy 

rozpoczęli studia od roku akademickiego 2008/2009 oraz studenci Zamiejscowego Wydziału 

Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej rozpoczynający studia od roku 2009/2010 

wnoszą opłaty za świadczone usługi edukacyjne oraz opłaty za wydanie dokumentów na 

indywidualne konta studenckie, zaś pozostali studenci w formie polecenia przelewu 
bankowego lub pocztowego na wskazany rachunek.”. 

1. W § 2 ust. 5 uchwały zmienia się zapis „Opłaty za studia wnoszone są na rachunek bankowy 

wskazany w  Zarządzeniu Rektora.” na: „Studenci nieposiadający indywidualnego konta 

studenckiego opłaty za studia dokonują przelewem na konto wskazane w Zarządzeniu 
Rektora.” 

2. W § 3 ust. 2 uchwały zmienia się zapis: „Zwolnienie z opłat, o którym mowa w ust. 1 nie 

przysługuje studentom:…” na: „Zwolnienie częściowe lub całkowite z opłat za kształcenie nie 

przysługuje studentom:…” 

 

§ 2 

 

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 r. uwzględniający wprowadzone zmiany i stanowiący załącznik do 

niniejszego aneksu do uchwały. 

 

§ 3 

 

Niniejszy aneks do uchwały wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i zostanie podany do powszechnej 

wiadomości poprzez jego ogłoszenie. 

 

       PRZEWODNICZĄCA 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

                                                                          Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 

 

Załącznik: 

- Tekst jednolity (na dzień 18 lutego 2009 r.) Uchwały nr 9/2006/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zasad pobierania 

opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub części z opłat 


