
OBIEG DOKUMENTÓW – SPRAWY FINANSOWE STUDENTÓW 

 

a) rozłożenia należności na raty, odraczanie terminów płatności: 

 
Wnioski należy kierować  do Prorektora ds. Studiów prof. dra hab. Jacka Zielińskiego. Podpisany wniosek 

należy złożyć w Dziale Nauczania pokój nr 107 lub zeskanowany, przesłać drogą elektroniczną na adres 

mailowy kaczmarek.m@awf.poznan.pl w formie załącznika (PDF) lub przesłać drogą pocztową na adres: 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 

61-871 Poznań, z dopiskiem Dział Nauczania - Sprawy finansowe studenta. Do wniosku należy załączyć 

wypełnione oświadczenie.  

 

Treść wniosku powinna zawierać: 

-  tytuł zadłużenia,  

-  ogólną kwotę zadłużenia  

-  umotywowanie trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej przez opisanie okoliczności, które mogą 

mieć znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej, (wyczerpujące, nie ogólnikowe) oraz 

dokumenty potwierdzające przyczyny trudności w spłacie zobowiązania (np. mail od pracodawcy o 

wstrzymaniu świadczenia pracy lub o rozwiązania umowy, oświadczenie o wysokości dochodu, które 

student osiąga, inne). Dokumenty powinny być załączone do wniosku.  
  

 
Link do wniosku: 
http://dos.awf.poznan.pl/files/DZIA%C5%81%20NAUCZANIA/Sprawy%20finansowe%20student%C3
%B3w/Finanse_-_Wniosek_Prorektor_ds__Studiow.pdf 
 
link do oświadczenia: 
http://dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/OWIADCZENIE_do_wniosku.pdf 

 

b) umarzanie opłat, zwalnianie  z opłat, anulowanie opłat, w sytuacjach wyjątkowych  

(nie dotyczy cudzoziemców): 

Wnioski należy kierować  do Prorektora ds. Studiów prof. dra hab. Jacka Zielińskiego. Podpisany wniosek 

należy złożyć w Dziale Nauczania pokój nr 107 lub zeskanowany, przesłać drogą elektroniczną na adres 

mailowy kaczmarek.m@awf.poznan.pl w formie załącznika (PDF) lub przesłać drogą pocztową na adres: 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 

61-871 Poznań, z dopiskiem Dział Nauczania - Sprawy finansowe studenta. 

Treść wniosku powinna zawierać: 

-  tytuł zadłużenia,  

-  ogólną kwotę zadłużenia  

-  umotywowanie trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej potwierdzone kopiami dokumentów 

   potwierdzających opisywaną sytuację (np. mail od pracodawcy o wstrzymaniu 

   świadczenia pracy lub o rozwiązania umowy) a także oświadczenie o wysokości dochodu, które 

   student osiąga. W przypadku pobierania aktualnie stypendium socjalnego na Uczelni potwierdzenie 

   tego faktu wraz z informacją o jego wysokości. Dokumenty powinny być załączone do wniosku.  
  

Link do wniosku: 
http://dos.awf.poznan.pl/files/DZIA%C5%81%20NAUCZANIA/Sprawy%20finansowe%20student%C3
%B3w/Finanse_-_Wniosek_Prorektor_ds__Studiow.pdf 

mailto:kaczmarek.m@awf.poznan.pl
http://dos.awf.poznan.pl/files/DZIA%C5%81%20NAUCZANIA/Sprawy%20finansowe%20student%C3%B3w/Finanse_-_Wniosek_Prorektor_ds__Studiow.pdf
http://dos.awf.poznan.pl/files/DZIA%C5%81%20NAUCZANIA/Sprawy%20finansowe%20student%C3%B3w/Finanse_-_Wniosek_Prorektor_ds__Studiow.pdf
http://dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/OWIADCZENIE_do_wniosku.pdf
mailto:kaczmarek.m@awf.poznan.pl
http://dos.awf.poznan.pl/files/DZIA%C5%81%20NAUCZANIA/Sprawy%20finansowe%20student%C3%B3w/Finanse_-_Wniosek_Prorektor_ds__Studiow.pdf
http://dos.awf.poznan.pl/files/DZIA%C5%81%20NAUCZANIA/Sprawy%20finansowe%20student%C3%B3w/Finanse_-_Wniosek_Prorektor_ds__Studiow.pdf


 

c) umarzanie opłat, zwalnianie  z opłat, anulowanie opłat, w sytuacjach wyjątkowych 

(dotyczy cudzoziemców): 

Wnioski należy kierować  do Jego Magnificencji Rektora AWF prof. dra hab. Dariusza Wielińskiego. 

Podpisany wniosek należy złożyć w Dziale Nauczania pokój nr 107 lub zeskanowany, przesłać drogą 

elektroniczną na adres mailowy kaczmarek.m@awf.poznan.pl w formie załącznika (PDF) lub przesłać 

drogą pocztową na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 

ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, z dopiskiem Dział Nauczania - Sprawy finansowe studenta. 

Treść wniosku powinna zawierać: 

-  tytuł zadłużenia,  

-  ogólną kwotę zadłużenia  

-  umotywowanie trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej potwierdzone kopiami dokumentów 

   potwierdzających opisywaną sytuację (np. mail od pracodawcy o wstrzymaniu 

   świadczenia pracy lub o rozwiązania umowy) a także oświadczenie o wysokości dochodu, które 

   student osiąga. W przypadku pobierania aktualnie stypendium socjalnego na Uczelni potwierdzenie 

   tego faktu wraz z informacją o jego wysokości. Dokumenty powinny być załączone do wniosku.  

 
Link do wniosku: 
http://dos.awf.poznan.pl/files/DZIA%C5%81%20NAUCZANIA/Sprawy%20finansowe%20student%C3
%B3w/Finanse_-_Wniosek_Rektor.pdf 
 

d) zaświadczenia o wysokości wnoszonych opłat za studia: 

Wnioski dotyczące zaświadczeń należy kierować  do Prorektora ds. Studiów prof. dra hab. Jacka 

Zielińskiego (wzór wniosku - link poniżej). Podpisany i zeskanowany wniosek, należy przesłać drogą 

elektroniczną na mój adres mailowy w formie załącznika (PDF).  

 

Treść wniosku powinna zawierać:  

- dokładną informację jakie dane ma  zawierać zaświadczenie tj. np. za jaki okres, jaka kwota. 

 

http://dos.awf.poznan.pl/files/DZIA%C5%81%20NAUCZANIA/Sprawy%20finansowe%20student%C3
%B3w/Finanse_-_Wniosek_Prorektor_ds__Studiow.pdf 
 

e) zwroty opłat: 

Wnioski należy kierować  do Prorektora ds. Studiów prof. dra hab. Jacka Zielińskiego. Podpisany wniosek 

należy złożyć w Dziale Nauczania pokój nr 107 lub zeskanowany, przesłać drogą elektroniczną na adres 

mailowy kaczmarek.m@awf.poznan.pl w formie załącznika (PDF) lub przesłać drogą pocztową na adres: 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 

61-871 Poznań, z dopiskiem Dział Nauczania - Sprawy finansowe studenta. 

 

Treść wniosku powinna zawierać: 

- nazwę przedmiotu stanowiącego zwrot opłaty,  

- kwotę do zwrotu  

- uzasadnienie prośby, 

- nr konta do zwrotu (jeżeli posiadaczem konta jest inna osoba należy wpisać imię i nazwisko tej 

   osoby) 
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Link do wniosku: 

http://dos.awf.poznan.pl/files/DZIA%C5%81%20NAUCZANIA/Sprawy%20finansowe%20student%C3
%B3w/Finanse_-_Wniosek_Prorektor_ds__Studiow.pdf 

 

f) przeksięgowywanie opłat: 

Wnioski należy kierować  do Prorektora ds. Studiów prof. dra hab. Jacka Zielińskiego. Podpisany wniosek 

należy złożyć w Dziale Nauczania pokój nr 107 lub zeskanowany, przesłać drogą elektroniczną na adres 

mailowy kaczmarek.m@awf.poznan.pl w formie załącznika (PDF) lub przesłać drogą pocztową na adres: 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 

61-871 Poznań, z dopiskiem Dział Nauczania - Sprawy finansowe studenta. 

 

Treść wniosku powinna zawierać: 

- tytuł wpłaty,  

- kwotę wpłaty,  

- prośbę o przeksięgowanie opłaty z umotywowaniem przyczyny przeksięgowania.  

 

Link do wniosku: 

http://dos.awf.poznan.pl/files/DZIA%C5%81%20NAUCZANIA/Sprawy%20finansowe%20student%C3
%B3w/Finanse_-_Wniosek_Prorektor_ds__Studiow.pdf 

g) faktury vat 

Faktury są wystawiane na wniosek studenta/słuchacza. 

W przypadku konieczności otrzymania faktury vat prosimy wystąpić z wnioskiem w maksymalnym 

terminie do 7 dni od dokonania wpłaty. Podpisany wniosek należy złożyć w Dziale Nauczania pokój 

nr 107 lub zeskanowany, przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy kaczmarek.m@awf.poznan.pl 

w formie załącznika (PDF) lub przesłać drogą pocztową na adres: Akademia Wychowania Fizycznego 

im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, z dopiskiem Dział 

Nauczania - Sprawy finansowe studenta. 

Link do wniosku: 

http://dos.awf.poznan.pl/files/Sprawy%20Finansowe/Rok%20akademicki%202020%2020201/Finanse_-

_Wniosek_o_Fakture.pdf 

h) karty obiegowe: 

Karty obiegowe są podpisywane bezpośrednio podczas dyżuru na Uczelni,  

 dla statusów:  

- ABSOLWENT (ZAKOŃCZONE STUDIA)   

- WYKREŚLONY Z LIST 

- REZYGNACJA 

- PRZENIESIENIE NA INNĄ UCZELNIĘ  
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Kontakt: 

 

Magdalena Kaczmarek  

Specjalista ds. obsługi finansowej studenta 

Dział Nauczania 

Akademia Wychowania Fizycznego  

im. E. Piaseckiego w Poznaniu 

ul. Królowej Jadwigi 27/39 

61-871 Poznań 

pok. nr 107 

kaczmarek.m@awf.poznan.pl  

61 835 51 22 
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