
ZARZĄDZENIE Nr 24/2010 
 

Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w Krakowie z dnia 24  lipca 2010  roku w  sprawie odpłatności za  studia  
i  zajęcia  dydaktyczne  na  studiach  niestacjonarnych  (zaocznych, 
wieczorowych)  przez  studentów  rozpoczynających  studia  w  roku 
akademickim 2010/2011 
 
 
Działając na podstawie art. 66, art. 99 ust. 1 pkt. 1, 2 oraz ust. 2, 3 Ustawy z dnia 27 lipca  
2005  r.  ‐  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  (Dz.U.  nr  164,  poz.  1365  z  późn.  zm.),  
§  4,  pkt.  5  Rozporządzenia  Rady Ministrów  w  sprawie  szczegółowych  zasad  gospodarki 
finansowej  uczelni  z  dnia  22  grudnia  2006  r.  (Dz.U.  nr  246,  poz.  1796),  
§ 17 Rozporządzenia Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 
2006  roku  w  sprawie  podejmowania  i  odbywania  przez  cudzoziemców  studiów  
i  szkoleń  oraz  ich  uczestniczenia  w  badaniach  naukowych  i  pracach  badawczych  
(Dz.U.  nr  190,  poz.  1406)  oraz  Zarządzenia  Rektora  nr  38/2009  z  dnia  14  grudnia  
2009  roku  w  sprawie  wprowadzenia  w  życie  Regulaminu  pobierania  opłat  za  studia  oraz 
warunków  zwalniania  w  całości  lub  w  części  z  opłat  w  Akademii Wychowania  Fizycznego 
w Krakowie zarządzam co następuje: 
 
 

§ 1 
 

I. Odpłatność za studia niestacjonarne (zaoczne) dla studentów podejmujących 
studia od roku akademickiego 2010/2011 wynosi: 

 

a) kierunek turystyka i rekreacja ‐ 3‐letnie studia I stopnia – licencjackie: 
• I rok studiów ‐ 4.400,00 zł, 
‐ semestr I – 2.200,00 zł,  

 I rata ‐ 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 października 2010 roku,  
 II rata ‐ 700,00 zł termin wpłaty do dnia 05 listopada 2010 roku, 
 III rat ‐ 700,00 zł termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2010 roku; 

‐ semestr II – 2.200,00 zł, 
 I rata 800,00 zł, termin wpłaty do 10 lutego 2011 roku,  
 II rata – 700,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 marca 2011 roku,  
 III rata – 700,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 kwietnia 2011 roku; 

• II rok studiów ‐ 4.500,00 zł, 
‐ semestr III – 2.300,00 zł,  

 I rata ‐ 850,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 października 2011 roku,  
 II rata ‐ 750,00 zł termin wpłaty do dnia 05 listopada 2011 roku,  
 III rat ‐ 700,00 zł termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2011 roku; 
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‐ semestr IV – 2.200,00 zł, 
 I rata 800,00 zł, termin wpłaty do 10 lutego 2012 roku,  
 II rata – 700,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 marca 2012 roku,  
 III rata – 700,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 kwietnia 2012 roku; 

• III rok studiów ‐ 4.600,00 zł, 
‐ semestr V – 2.300,00 zł,  

 I rata ‐ 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 października 2012 roku,  
 II rata ‐ 800,00 zł termin wpłaty do dnia 05 listopada 2012 roku,  
 III rat ‐ 700,00 zł termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2012 roku; 

‐ semestr VI – 2.300,00 zł, 
 I rata 800,00 zł, termin wpłaty do 10 lutego 2013 roku,  
 II rata – 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 marca 2013 roku,  
 III rata – 700,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 kwietnia 2013 roku; 

 

b) kierunek turystyka i rekreacja ‐ 2‐letnie studia II stopnia ‐ magisterskie: 
• I rok studiów ‐ 4.400,00 zł, 
‐ semestr I – 2.200,00 zł,  

 I rata ‐ 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 października 2010 roku,  
 II rata ‐ 700,00 zł termin wpłaty do dnia 05 listopada 2010 roku,  
 III rata ‐ 700,00 zł termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2010 roku; 

‐ semestr II – 2.200,00 zł,  
 I rata 800,00 zł, termin wpłaty do 10 lutego 2011 roku,  
 II rata – 700,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 marca 2011 roku,  
 III rata – 700,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 kwietnia 2011 roku; 

• II rok studiów ‐ 4.500,00 zł, 
‐ semestr III – 2.300,00 zł,  

 I rata ‐ 850,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 października 2011 roku,  
 II rata ‐ 750,00 zł termin wpłaty do dnia 05 listopada 2011 roku,  
 III rata ‐ 700,00 zł termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2011 roku; 

‐ semestr IV – 2.200,00 zł, 
 I rata 800,00 zł, termin wpłaty do 10 lutego 2012 roku,  
 II rata – 700,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 marca 2012 roku,  
 III rata – 700,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 kwietnia 2012 roku); 

 

c) kierunek fizjoterapia ‐ 2‐letnie studia II stopnia – magisterskie: 
• I rok studiów – 5.800,00 zł, 
‐ semestr I ‐ 2.900,00 zł,  

 I rata 1.000,00 zł, termin wpłaty do 05 października 2010 roku,  
 II rata – 1.000,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 listopada 2010 roku,  
 III rata – 900,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2010 roku; 
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‐ semestr II – 2.900,00 zł, 
 I rata 1,000,00 zł, termin wpłaty do 10 lutego 2011 roku,  
 II rata – 1.000,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 marca 2011 roku,  
 III rata – 900,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 kwietnia 2011 roku; 

• II rok studiów – 5.900,00 zł, 
‐ semestr III ‐ 3.000,00 zł,  

 I rata 1.100,00 zł, termin wpłaty do 05 października 2011 roku,  
 II rata – 1.000,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 listopada 2011 roku,  
 III rata – 900,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2011 roku; 

‐ semestr IV – 2.900,00 zł, 
 I rata 1.000,00 zł, termin wpłaty do 10 lutego 2012 roku,  
 II rata – 1.000,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 marca 2012 roku,  
 III rata – 900,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 kwietnia 2012 roku; 

 

d) kierunek wychowanie fizyczne – 3‐letnie studia I stopnia ‐licencjackie: 
• I rok studiów – 4.200,00 zł, 
‐ semestr I – 2.100,00 zł,  

 I rata ‐ 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 października 2010 roku,  
 II rata ‐ 700,00 zł termin wpłaty do dnia 05 listopada 2010 roku,  
 III rat ‐ 600,00 zł termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2010 roku; 

‐ semestr II – 2.100,00 zł, 
 I rata ‐ 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 lutego 2011 roku,  
 II rata ‐ 700,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 marca 2011 roku,  
 III rata ‐ 600,00 zł, do dnia 10 kwietnia 2011 roku; 

• II rok studiów – 4.300,00 zł, 
‐ semestr III – 2.150,00 zł,  

 I rata ‐ 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 października 2011 roku,  
 II rata ‐ 750,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 listopada 2011 roku,  
 III rat ‐ 600,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2011 roku; 

‐ semestr IV – 2.150,00 zł, 
 I rata – 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 lutego 2012 roku,  
 II rata – 750,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 marca 2012 roku,  
 III rata – 600,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 kwietnia 2012 roku; 

• III rok studiów – 4.400,00 zł, 
‐ semestr V – 2.200,00 zł,  

 I rata – 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 października 2012 roku,  
 II rata – 700,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 listopada 2012 roku,  
 III rat – 700,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2012 roku; 
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‐ semestr VI – 2.200,00 zł, 
 I rata – 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 lutego 2013 roku,  
 II rata – 700,00 zł,  do dnia 10 marca 2013 roku,  
 III rata – 700,00 zł,  do dnia 10 kwietnia 2013 roku; 

 

e) kierunek wychowanie fizyczne – 2‐letnie studia II stopnia – magisterskie: 
• I rok studiów – 4.500,00 zł, 
‐ semestr I – 2.250,00 zł,  

 I rata ‐ 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 października 2010 roku,  
 II rata ‐ 750,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 listopada 2010 roku,  
 III rata ‐ 700,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2010 roku; 

‐ semestr II – 2.250,00 zł, 
 I rata ‐ 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 lutego 2011 roku,  
 II rata ‐ 750,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 marca 2011 roku,  
 III rata ‐ 700,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 kwietnia 2011 roku; 

• II rok studiów – 4.600,00 zł, 
‐ semestr III – 2.300,00 zł,  

 I rata ‐ 850,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 października 2011 roku,  
 II rata ‐ 750,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 listopada 2011 roku,  
 III rata ‐ 700,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2011 roku; 

‐ semestr IV ‐ 2.300,00 zł, 
 I rata ‐ 850,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 lutego 2012 roku,  
 II rata ‐ 750,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 marca 2012 roku,  
 III rata ‐ 700,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 kwietnia 2012 roku. 

 
II.  Odpłatność  za  studia  niestacjonarne  (wieczorowe)  dla  studentów 

podejmujących studia w roku akademickim 2010/2011 wynosi: 
 

a) kierunek fizjoterapii ‐ 3‐letnie studia I stopnia ‐ licencjackie: 
• I rok studiów ‐ 5.600,00 zł, 
‐ semestr I – 2.800,00 zł,  

 I rata ‐ 1.000,00 zł, termin wpłaty do 05 października 2010 roku,  
 II rata – 900,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 listopada 2010 roku,  
 III rata – 900,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2010 roku; 

‐ semestr II – 2.800,00 zł, 
 I rata ‐ 1.000,00 zł, termin wpłaty do 10 lutego 2011 roku,  
 II rata – 900,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 marca 2011 roku,  
 III rata – 900,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 kwietnia 2011 roku; 
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• II rok studiów – 5.700,00 zł, 
‐ semestr III – 2.900,00 zł,  

 I rata ‐ 1.000,00 zł, termin wpłaty do 05 października 2011 roku,  
 II rata – 1.000,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 listopada 2011 roku,  
 III rata – 900,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2011 roku; 

‐ semestr IV – 2.800,00 zł, 
 I rata ‐ 1.000,00 zł, termin wpłaty do 10 lutego 2012 roku,  
 II rata – 900,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 marca 2012 roku,  
 III rata – 900,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 kwietnia 2012 roku; 

• III rok studiów – 5.800,00 zł, 
‐ semestr I – 2.900,00 zł,  

 I rata ‐ 1.000,00 zł, termin wpłaty do 05 października 2012 roku,  
 II rata – 1.000,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 listopada 2012 roku,  
 III rata – 900,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2012 roku; 

‐ semestr II ‐ 2.900,00 zł, 
 I rata ‐ 1.000,00 zł, termin wpłaty do 10 lutego 2013 roku,  
 II rata – 1.000,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 marca 2013 roku,  
 III rata – 900,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 kwietnia 2013 roku; 

 

b) kierunek turystyka i rekreacja – 3‐letnie studia I stopnia ‐ licencjackie: 
• I rok studiów ‐ 4.900,00 zł, 
‐ semestr I – 2.500,00 zł,  

 I rata ‐ 900,00 zł, termin wpłaty do 05 października 2010 roku,  
 II rata – 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 listopada 2010 roku,  
 III rata – 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2010 roku; 

‐ semestr II ‐ 2.400,00 zł, 
 I rata ‐ 800,00 zł, termin wpłaty do 10 lutego 2011 roku,  
 II rata – 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 marca 2011 roku,  
 III rata – 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 kwietnia 2011 roku; 

• II rok studiów – 5.000,00 zł, 
‐ semestr III ‐ 2.500,00 zł,  

 I rata ‐ 900,00 zł, termin wpłaty do 05 października 2011 roku,  
 II rata – 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 listopada 2011 roku,  
 III rata – 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2011 roku; 

‐ semestr IV ‐ 2.500,00 zł,  
 I rata ‐ 900,00 zł, termin wpłaty do 10 lutego 2012 roku,  
 II rata – 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 marca 2012 roku,  
 III rata – 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 kwietnia 2012 roku; 
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• III rok studiów ‐ 5.100,00 zł, 
‐ semestr V ‐ 2.600,00 zł,  

 I rata ‐ 900,00 zł, termin wpłaty do 05 października 2012 roku,  
 II rata – 900,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 listopada 2012 roku,  
 III rata – 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 05 grudnia 2012 roku; 

‐ semestr VI ‐ 2.500,00 zł, 
 I rata ‐ 900,00 zł, termin wpłaty do 10 lutego 2013 roku,  
 II rata – 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 marca 2013 roku,  
 III rata – 800,00 zł, termin wpłaty do dnia 10 kwietnia 2013 roku; 

 
III.  Opłaty  za  zajęcia  dydaktyczne  obowiązujące  studentów  studiów 
niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych): 

 
 

1. Odpłatność  za  powtarzanie  semestru  przez  studentów  studiów 
niestacjonarnych  (wieczorowych  i  zaocznych)  obowiązuje  według  stawek 
i terminów określonych w § 1 ust. I, pkt a,b,c,d,e oraz ust. II, pkt a,b. 

 

2. Odpłatność  za  powtarzanie  semestru  może  być  uzależniona  od  ilości 
niezaliczonych  przedmiotów.  Dziekan  podejmując  decyzję  o  skierowaniu 
studenta  na  powtarzanie  semestru  może  ustalić  ilość  przedmiotów,  które 
student ma  zrealizować w powtarzanym  semestrze  (pod warunkiem,  że  co 
najmniej 50% przedmiotów student ma zaliczone; w przeciwnym przypadku 
powtarza całość). 
W tych przypadkach, gdy wyznaczona została mniejsza liczba przedmiotów 
do  zaliczenia  w  powtarzanym  semestrze,  dziekan  ustala  także  wysokość 
odpłatności  mieszczącą  się  w  poniżej  podanym  zakresie  dla  studentów 
kierunku: 
1) wychowanie fizyczne  ‐ od 900,00 do 2.700,00 zł; 
2) turystyka i rekreacja  ‐ od 800,00 do 2.350,00 zł; 
3) fizjoterapia      ‐ od 900,00 do 2.700,00 zł. 

Na  studiach  niestacjonarnych minimalna  odpłatność  za  powtarzanie  semestru 
musi przekroczyć 1/3 pełnej odpłatności za dany semestr. 
 

3. Odpłatność  za  powtarzanie  seminarium  magisterskiego  na  studiach 
niestacjonarnych  (wieczorowych  i  zaocznych)  wynosi  1.000,00  zł.  Termin 
wpłaty każdorazowo określi dziekan wydziału na pisemny wniosek studenta. 
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4. Uczestnictwo  w  zajęciach  wynikające  z  wymogu  uzupełnienia  różnic 
programowych za jeden przedmiot realizowany w wymiarze: 
• do 60 godzin                 ‐ 200,00 zł; 
• 60 godzin i więcej               ‐ 300,00 zł. 

Termin wpłaty  oraz  jego wysokość  każdorazowo  określi  dziekan wydziału  na 
pisemny wniosek studenta. 

 

5. Studenci uczestniczący w obozach programowych  i  ćwiczeniach  terenowych 
oraz obozach w ramach specjalizacji instruktora rekreacji ruchowej pokrywają 
następujące koszty: 
1) studia  niestacjonarne  (wieczorowe  i  zaoczne)  –  koszty  wyżywienia, 

zakwaterowania oraz dojazdu do miejsc odbywania obozów programowych 
i  ćwiczeń  terenowych  oraz  obozów  realizowanych w  ramach  specjalizacji 
instruktora rekreacji ruchowej. 

 
§ 2 
 

1. Student zobowiązany jest wpłacać opłatę za studia na indywidualny rachunek 
bankowy,  wskazany  Studentowi  przez  Uczelnię  za  pisemnym 
potwierdzeniem. 

2. Student  jest zobowiązany dostarczyć do Dziekanatu oryginał dowodu wpłaty 
celem  odnotowania  jej w  dokumentacji  studenta. Od  opłat wniesionych  po 
upływie terminu będą naliczane ustawowe odsetki. 

3. Decyzje o zwolnieniu  studenta z odpłatności za  studia przekazuje  się do akt 
studenta. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
                  REKTOR 
 
 
              Dr hab. prof. nadzw. Andrzej KLIMEK 


