
ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 
 

Rektora  Akademii Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w  Krakowie  z  dnia  26  września  2011  roku  w  sprawie  odpłatności  
za studia i zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych (dziennych) 
i  niestacjonarnych  (zaocznych, wieczorowych) w  roku  akademickim 
2011/2012 
 
 
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 
 

1. Odpłatność  za  studia  stacjonarne  (dzienne)  i  niestacjonarne  (zaoczne, 
wieczorowe) w roku akademickim 2011/2012: 
1) student  studiów  niestacjonarnych  (zaocznych  i  wieczorowych)  wnosi 

opłaty  za  studia  w  terminach  i  w  wysokości  zgodnie  z  zawartymi 
umowami; 

2) student  studiów  niestacjonarnych,  skierowany  na  powtarzanie  semestru 
lub  roku  studiów wnosi  opłaty  za  studia w  trzech  ratach w wysokości 
określonej  przez  Dziekana.  Za  semestr  zimowy  w  terminach  do  dnia:  
05 października, 05 listopada oraz 05 grudnia 2011 roku, za semestr letni 
do dnia 10  lutego, 10 marca oraz 10 kwietnia 2012 roku. Wysokość opłat  
i  ich  terminy  zostaną wprowadzone  do  umowy  ze  studentem w  formie 
pisemnego aneksu do umowy; 

3) student  studiów  stacjonarnych  skierowany na powtarzanie  roku  studiów  
z  powodu  niezadowalających wyników w  nauce wnosi  opłaty za  studia  
w trzech ratach w następujących wysokościach: 
a) kierunek wychowanie fizyczne         ‐ 5.400,00 zł; 
b) kierunek turystyka i rekreacja         ‐ 4.700,00 zł; 
c) kierunek fizjoterapia:            ‐ 5.400,00 zł; 



4) student  studiów  stacjonarnych  skierowany  na  powtarzanie  semestru 
zimowego  lub  letniego  wnosi  opłaty  za  studia  w  trzech  ratach  
w następujących wysokościach: 
a) kierunek wychowanie fizyczne         ‐ 2.700,00 zł; 
b) kierunek turystyka i rekreacja         ‐ 2.350,00 zł; 
c) kierunek fizjoterapia            ‐ 2.700,00 zł; 
Wpłata winna być dokonana za semestr zimowy do dnia 05 października, 
05 listopada oraz 05 grudnia 2011 roku, za semestr letni do dnia 10 lutego, 
10  marca  oraz  10  kwietnia  2012  roku.  Na  pisemny  wniosek  studenta 
Dziekan wydziału może określić inne terminy płatności; 

5) odpłatność  za  powtarzanie  semestru  może  być  uzależniona  od  liczby 
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: 
a) wychowanie fizyczne        ‐ od 900,00 do 2.700,00 zł; 
b) turystyka i rekreacja        ‐ od 800,00 do 2.350,00 zł; 
c) 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; 

6) odpłatność  za  powtarzanie  seminarium  magisterskiego  na  studiach 
stacjonarnych  (dziennych)  i niestacjonarnych  (wieczorowych  i zaocznych) 
wynosi 1.000,00 zł. Termin wpłaty każdorazowo określi Dziekan wydziału 
na pisemny wniosek studenta; 

7) powtarzanie  przedmiotu  (studia  stacjonarne  ‐  studia  dzienne,  studia 
niestacjonarne  ‐  wieczorowe,  zaoczne)  ‐  400,00  zł.  Wpłata  winna  być 
dokonana  za  semestr  zimowy  do  dnia  05  października  2011  roku,  za 
semestr  letni do dnia 10  lutego 2012  roku. Na wniosek  studenta  dziekan 
wydziału może określić inne terminy płatności; 

8) powtarzanie  praktyk  pedagogicznych  na  kierunku wychowanie  fizyczne 
(studia stacjonarne ‐ dzienne): 
a) pedagogiczna – asystencka w szkole podstawowej     ‐ 100,00 zł; 
b) pedagogiczna – w szkole podstawowej         ‐ 250,00 zł; 
c) pedagogiczna w gimnazjum             ‐ 200,00 zł; 
d) pedagogiczna  –  gimnastyka  korekcyjna  w  szkole  podstawowej  

(semestr V)                  ‐ 100,00 zł; 
e) pedagogiczna  –  gimnastyka  korekcyjna  w  szkole  podstawowej  

(semestr VI)                  ‐ 100,00 zł; 
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f) praktyki  pedagogicznej  w  szkołach  ponadgimnazjalnych  po  I  roku  
– studia drugiego stopnia              ‐ 200,00 zł; 

Termin  wpłaty  każdorazowo  określi  dziekan  wydziału  na  pisemny 
wniosek studenta; 

9) 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. 

10) studenci  uczestniczący  w  obozach  programowych  i  ćwiczeniach 
terenowych  oraz  obozach  w  ramach  specjalizacji  instruktora  rekreacji 
ruchowej pokrywają następujące koszty: 
a) studia  stacjonarne  (dzienne) – koszty wyżywienia  i koszty dojazdu  do 

miejsc  odbywania  obozów  programowych  i  ćwiczeń  terenowych  oraz 
obozów  realizowanych  w  ramach  specjalizacji  instruktora  rekreacji 
ruchowej, 

b) 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; 

c) studenci  studiów  stacjonarnych  i  niestacjonarnych  powtarzający  obóz 
programowy, ponoszą koszty  jak  studenci  studiów niestacjonarni oraz 
dodatkowo  wnoszą  odpłatność  jak  w  przypadku  powtarzania 
przedmiotu powyżej 60 godz. dydaktycznych – 300,00 zł.  

 
2. Roczna odpłatność dewizowa za studia dla osób nie będących obywatelami 
polskimi na studiach I i II stopnia oraz studiach III stopnia (doktoranckich) 
(za  wyjątkiem  obywateli  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  lub 
państw  członkowskich  Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym  Handlu 
[EFTA]): 
 
1) studia stacjonarne I i II stopnia: (dzienne): 

a) kierunek  fizjoterapia ‐ równowartość 4.000,00 EURO,  termin wpłaty do 
dnia 05 października 2011 roku; 

b) kierunek  turystyka  i  rekreacja  ‐  równowartość  4.000,00 EURO,  termin 
wpłaty do dnia 05 października 2011 roku; 

c) kierunek wychowanie fizyczne ‐ równowartość ‐ 4.000,00 EURO, termin 
wpłaty do dnia 05 października 2011 roku; 

2) studia  stacjonarne  III  stopnia  –  doktoranckie  (dzienne)  ‐  równowartość 
3.000,00 EURO, termin wpłaty do dnia 05 października 2011 roku; 
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3) studia  niestacjonarne  (zaoczne)  ‐  równowartość  2.500,00  EURO  –  za 
poszczególne  lata  i  kierunki  studiów,  termin  wpłaty  do  dnia  
05 października 2011 roku; 

4) osoby  pochodzenia  polskiego  podejmujące  naukę  na  warunkach 
odpłatności dewizowej wnoszą opłatę obniżoną o 30%; 

5) cudzoziemcy,  studenci  pierwszego  roku  wnoszą  opłatę  podwyższoną  
o 200,00 EURO niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów. 

 
§ 2 
 

1. Studenci  studiów  stacjonarnych, wnoszą opłaty wyłącznie na konto Uczelni: 
Bank Pekao SA 50 1240 4722 1111 0000 4854 7181. 

2. Studenci  studiów  niestacjonarnych  wnoszą  opłaty  na  indywidualne  konta 
bankowe ‐ zgodnie z zawartymi umowami o odpłatności za naukę. 

3. 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. 

4. Decyzje  o  zwolnieniu  studenta  z  odpłatności  za  studia  lub  jego  części 
przekazuje się do akt studenta. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
                       REKTOR 

 

              Prof. dr hab.  Andrzej KLIMEK 
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