
Uchwała Senatu nr 47/2011 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 22 grudnia 2011 r. 

 

W sprawie :   zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków  

zwalniania z ich ponoszenia 

 

Na podstawie : art. 99 ust. 3 w zw. z art. 99 ust. 1 i art. 170 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  

   Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn.zm.)  

   oraz rozporządzenia MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie  

   dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. nr 201, poz. 1188) 

 

Senat uchwala, co następuje : 

 

§ 1 

 

Akademia pobiera opłaty za wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem na studia 

na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia (maksymalną wysokość opłaty ustala 

na rok akademicki minister właściwy do spraw szkolnictwa wyŜszego). 

 

§ 2 

Akademia  pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: 

 

1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz doktorantów niestacjonarnych 

studiów doktoranckich;  

 

2) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeŜeli są to ich studia na drugim, 

wskazanym przez studenta lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej; poza 

• studentami studiów stacjonarnych, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

kontynuują studia drugiego stopnia do uzyskania tytułu magistra; 

• studentami lub absolwentami studiującymi drugi kierunek studiów na studiach 

stacjonarnych, którzy w poprzednim roku studiów spełnili kryteria otrzymania 

stypendium Rektora za najwyŜsze osiągnięcia (dotyczy to grupy nie większej niŜ 10% 

studentów na kaŜdym kierunku i poziomie studiów); uprawnienie to jest jednorazowe; 

 

3) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza 

dodatkowym limitem  30 punktów  ECTS, które moŜna zdobyć korzystając z nieodpłatnych 

zajęć na określonym poziomie studiów;   

 

4) powtarzaniem określonych zajęć przez studentów i doktorantów z powodu 

niezadowalających wyników w nauce; 

 

5) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów; 

 

6) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. 

 

§ 3 

 

Wysokość opłat, o których mowa w § 1 i § 2 ustala Rektor, z uwzględnieniem kosztów 

przygotowania i wdraŜania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr 



naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów. 

§ 4 

 

Informację o wysokości opłat (katalog opłat) za usługi edukacyjne, o których mowa w § 2, 

oraz wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług 

Akademia zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

 

 

§ 5 

1. Rektor podejmuje decyzje w sprawie prawa studenta do korzystania z zajęć bez wnoszenia 

opłat. 

2. Rektor podejmuje decyzję, o której mowa w ust. 1, na wniosek studenta zaopiniowany 

przez dziekana.  

 

§ 6 

Na wniosek zainteresowanego studenta, Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego 

moŜe podjąć decyzję o obniŜeniu opłat za usługi edukacyjne, częściowo lub w całości, w 

przypadku: 

 

1. studentów osiągających wybitne wyniki w nauce (do 10% najlepszych studentów na 

kaŜdym kierunku i poziomie studiów); 

 

2. studentów, którzy znaleźli się  w trudnej sytuacji materialnej (zgodnie z zasadami pomocy 

materialnej Uczelni); 

 

3. studentów, którzy w danym lub poprzednim semestrze zdobyli medal na Igrzyskach 

Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy (do 50%), w dyscyplinach 

nieolimpijskich (do 25%); 

 

4. studentów posiadających aktualne klasy sportowe (pierwszą, mistrzowską lub mistrzowską 
międzynarodową), w dyscyplinach olimpijskich do 50%, w dyscyplinach nieolimpijskich do 

25%; 

 

5. studentów obcokrajowców; 

 

6. studentów, którzy za swoje wyniki sportowe uzyskali specjalne wyróŜnienia lub odnieśli 
sukces i podkreślili udział w tym sukcesie Akademii w publicznych środkach przekazu; 

 

7. studentów – pracowników Uczelni oraz członków ich najbliŜszej rodziny (dzieci i 

małŜonkowie do 50% i wnukowie do 30%); 

 

Odwołania od decyzji Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego, dotyczącej 

obniŜenia opłat za usługi edukacyjne, rozpatruje Rektor. 

 

 

§ 7 

Akademia pobiera opłaty za wydanie dokumentacji przebiegu studiów: 

 

1. legitymacji studenckiej oraz doktoranckiej i ich duplikatów; 

 



2. indeksu i jego duplikatu; 

 

3. dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w 

tłumaczeniu na język obcy;  

 

4. świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i jego duplikatu.  

 

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dziekan moŜe zwolnić studenta z opłat za 

wydanie dokumentacji przebiegu studiów.  

 

 

 


