
ZARZADZENIE NR 20/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 
zdn ia 25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie opiat za ustugi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 i inne czynnosci zwi^zane 
ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi studiami magisterskimi w Akademii 

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym 
i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z pozn. zm.), rozporzq^dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyzszego z dnia 27 wrzesnia 2018 r. w sprawie studiow (Dz. U. 2018, poz. 1861) oraz Uchwaty 
Nr 124/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 
zdn ia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opiat za ustugi edukacyjne 
na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Akademii 
Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu zarzqdza siq, co nast^puje: 

§1 

1. Uczelnia pobiera optaty za swiadczone ustugi edukacyjne zwi^zane z: 
1) ksztatceniem na studiach niestacjonarnych; 
2) ksztatceniem cudzoziemcow na studiach stacjonarnych w jezyku polskim; 
3) powtarzaniem okreslonych zaj§c na studiach stacjonarnych z powodu niezadawalajsLcych 

wynikow w nauce; 
4) prowadzeniem zaj§c nieobj^tych programem studiow; 
5) ksztatceniem na studiach w jezyku obcym. 

2. Uczelnia pobiera optaty rowniez za: 
1) przeprowadzenie rekrutacji; 
2) przeprowadzanie potwierdzenia efektow uczenia si§; 
3) wydanie legitymacji studenckiej oraz duplikatow tego dokumentu; 
4) wydanie odpisu w jezyku obcym dyplomu ukoriczenia studiow i suplementu do dyplomu, 

innych niz wydane na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym 
i nauce; 

5) wydanie duplikatu dyplomu ukoriczenia studiow i suplementu do dyplomu; 
6) korzystanie z domow studenckich; 
7) ksztatcenie na studiach podyplomowych, ksztatcenie specjalistyczne lub ksztatcenie 

w innych formach. 
3. Student moze ponosic rowniez koszty zwi^zane z uczestnictwem w cwiczeniach terenowych, 

turystyce kwalifikowanej, zgrupowaniach treningowych oraz obligatoryjnych obozach letnich 
izimowych. Zasady pobierania oraz wysokosc optat okreslone b§d^ tresci^ stosownego 
zarz^dzenia Rektora. 

4. Wysokosc optat za ustugi edukacyjne nie moze przekraczac kosztow niezb§dnych 
do utworzenia i prowadzenia studiow oraz przygotowania i wdrazania strategii Uczelni. 
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§ 2 

1. Studenci studiow niestacjonarnych drugiego stopnia studiuj^cy od roku akademickiego 
2019/2020, zobowiqzani s ^ wnosic optaty semestralne za zaj^cia dydaktyczne w nast^puj^cych 
wysokosciach: 

- kierunek wychowanie fizyczne 1.900,00 - zt 
- kierunekfizjoterapia 2.500,00-zt 

1. Wysokosc optat dIa studentow niestacjonarnych, ktorzy rozpoczeli studia w latach poprzednich, 
okreslona zarz^dzeniami Rektora, pozostaje bez zmian. 

3. Studenci studiow niestacjonarnych mog^ uiszczac optat? semestraln^ w czterech rownych 
ratach roztozonych przez Uczelni? od catosci kwoty za dany semestr, ptatnych do 10-go dnia 
kazdego miesi^ca: 

1) za semestr zimowy w miesi^cach pazdziernik, listopad, grudzieh i styczeh danego roku 
akademickiego; 

2) za semestr letni w miesi^cach luty, marzec, kwiecieri i maj danego roku akademickiego. 
4. W przypadku dokonania optaty jednorazowo, studentowi studiow niestacjonarnych przystuguje 

rabat: 
a) w wysokosci 15% pod warunkiem uiszczenia optaty za rok 

- do dnia 10 pazdziernika 2019 r. 
b) w wysokosci 10% po warunkiem uiszczenia optaty za semestr zimowy: 

- do dnia 10 pazdziernika 2019 r. 

§ 3 

1. W przypadku kiedy liczba zebranych w danym roku akademickim punktow E C T S jest mniejsza 
od wymaganych w programie studiow, studenci mog^ powtorzyc przedmiot, semestr lub rok, 
wnosz^c optaty w terminie 7 dni od otrzymania zgody, w nast^pujq^cych wysokosciach: 

1) powtarzanie przedmiotu 
- 500,00 zt za kazdy przedmiot w semestrze 

2) powtarzanie semestru: 

a) studia pierwszego stopnia 
kierunek wychowanie fizyczne 1900,00 zt 
kierunek fizjoterapia 2500,00 zt 
kierunek sport 2000,00 zt 
kierunek dietetyka 2500,00 zt 
kierunek taniec w kulturze fizycznej 2500,00 zt 
kierunek turystyka i rekreacja 1900,00 zt 
kierunek animacja osob 50+ 1900,00 zt 

b) studia drugiego stopnia: 
kierunek wychowanie fizyczne 1900,00 zt 
kierunek fizjoterapia 2500,00 zt 
kierunek sport 2000,00 zt 
kierunek dietetyka 2500,00 zt 
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kierunek neurobiologia 
kierunek turystyka i rekreacja 

2500,00 zt 
2000,00 zt 

c) jednolite studia magisterskie 5-letnie: 
kierunek fizjoterapia 3000,00 zt 

3) powtarzanie roku: 
- wysokosci optat zgodne z ust. 1 pkt 2, pomnozone x 2. 

2. W przypadku powtarzania przedmiotu w zakresie ograniczonym do weryfikacji efektow uczenia 
si? (odbycia tyiko egzaminu z danego przedmiotu) Uczelnia nie pobiera optat. 

§ 4 

1. Studenci realizuj^cy drug^ specjalnosc danego kierunku studiow na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych, zobowi^zani s ^ do uiszczenia optaty przed rozpocz?cia semestru 
w wysokosci odpowiednio: 

1 semestr Nast?pne semestry 
1) kierunek wychowanie fizyczne 800,00,- zt 700,00,- zt 
2) kierunek fizjoterapia 800,00,- zt 700,00,- zt 
3) kierunek sport 800,00,- zt 700,00,- zt 
4) kierunek dietetyka 800,00,- zt 700,00,- zt 
5) kierunek taniec w kulturze fizycznej 800,00,- zt 700,00,- zt 
6) kierunek turystyka i rekreacja 900,00,- zt 800,00,- zt 
7) kierunek animacja osob 50+ 900,00,- zt 800,00,- zt 

2. Studenci korzystaj^cy z zaj?c nieobj?tych planem studiow winni wnosic optat? naliczanst 
na podstawie wartosci jednego punktu E C T S , z terminem ptatnosci wyznaczonym indywidulanie 
dIa danego studenta. Decyzje dotycz^ce prawa studentow do korzystania z zaj?c nieobj?tych 
planem studiow podejmuje Dziekan. 

§ 5 

1. W przypadkach okreslonych w § 2, 3 i 4 wptacone na rzecz Uczelni optaty podlegaj^zwrotowi: 
1) w wysokosci 100%, jezeli osoba zainteresowana uiscita optat? semestraln^ 

w terminie, a egzamin komisyjny zostat wyznaczony po terminie uiszczenia optaty 
semestralnej i zakoriczyt si? niepowodzeniem; 

2) w wysokosci 90% , jezeli osoba zainteresowana zgtosi w Dziekanacie p isemn^ rezygnacj? 
z podj?cia studiow lub ztozy wniosek o urIop dziekahski (nast?pnie pozytywnie rozpatrzony) 
CO najmniej 7 dni przed terminem rozpocz?cia przewidzianych planem zaj?c dydaktycznych; 

3) w wysokosci 75%, jezeli osoba zainteresowana zgtosi w Dziekanacie p isemn^ rezygnacj? 
z podj?cia studiow lub ztozy wniosek o urIop dziekahski (nast?pnie pozytywnie rozpatrzony) 
w terminie: 
a) w przypadku studiow stacjonarnych do koiica drugiego tygodnia przewidzianych planem 

zaj?c dydaktycznych, 
b) w przypadku studiow niestacjonarnych do dnia rozpocz?cia II zjazdu w semestrze; 

4) w wysokosci 50 %, jezeli student ztozy wniosek o urIop dziekahski (nast?pnie pozytywnie 
zatatwiony) do potowy semestru. 
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2. W przypadku niedotrzymania przez osob? zainteresowana terminow okreslonych w ust. 1, 
wptacone kwoty nie podlegaj^ zwrotowi. 

3. W przypadku pisemnej rezygnacji ze studiow lub skreslenia z listy studentow po rozpocz?ciu 
zaj?c i niewniesienia wymaganych optat Uczelnia moze dochodzic zaiegtych naleznosci. 

§ 6 

Zwrot optat okreslony w wysokosciach ustalonych w § 5 nast?puje w wartosci nominainej na koszt 
osoby zainteresowanej. 

§ 7 » , 

Cudzoziemcy podejmuj^cy studia w j?zyku polskim na warunkach odptatnosci dewizowej 
zobowi^zani s ^ wnosic optaty semestralne w wysokosci: 

6149,56 zt 
6149,56 zt 
7170,26 zt 
7170,26 zt 
7170,26 zt 
7309,73 zt 
7170,26 zt 
7309,73 zt 

§ 8 

1. Ustala si? optaty za wydanie nast?puj^cych dokumentow przez Uczelni?: 

DOKUMENT STAWKA 

Eiektroniczna legitymacja studencka 22,00 zt 
Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej 33,00 zt 
Duplikat dyplomu ukortczenia studibw 20,00 zt 
Duplikat suplementu do dyplomu 20,00 zt 
Odpis dyplomu ukortczenia studi6w w j?zyku obcym, inny ni2 wydany 
na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce 

20,00 zt 

Odpis suplementu do dyplomu w j?zyku obcym, inny niz wydany 
na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce 

20,00 zt 

Uwierzytelnienie przez uczelni? dokument6w przeznaczonych do obrotu 
prawnego z zagran ic^ wydawanych w zwiqzku z przebiegiem lub 
ukortczeniem studibw 

26,00 zt 

2. Wymienione optaty za wydanie dokumentow przez Uczelni? powinny bye wnoszone: 
1) w przypadku studiow pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiow magisterskich, 

na konta indywidualne studenta, 
2) w przypadku optat za uwierzytelnienie przez Uczelni? dokumentow przeznaczonych 

do obrotu prawnego z zagranic^ wydawanych w zwistzku z przebiegiem lub ukohczeniem 
studiow na konto ogolne Uczelni zgodnie z § 11 ust. 4 zarz^dzenia. 

1) kierunek wychowanie fizyczne 
2) kierunek sport 
3) kierunek fizjoterapia 
4) kierunek dietetyka 
5) kierunek taniec w kulturze fizycznej 
6) kierunek turystyka i rekreacja 
7) kierunek neurobiologia 
8) kierunek animacja osob 50+ 
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%9 

Uiszczenie optat okreslonycti w § 8 winno bye potwierdzone przez studenta dowodami wptat 
przy wniosku o wydanie dokumentu lub jego duplikatu. 

§ 1 0 

1. Studenei studiow staejonarnyeti i niestaejonarnyeti sq. zobowi^zani do wnoszenia optat 
za dokumenty oraz ustugi edukaeyjne podlegaj^ee optacie. 

2. Obowi^zek odptatnosei za ustugi edukaeyjne powstaje na podstawie pisemnej umowy 
zawieranej na okres trwania studiow. 

3. Wniesienie naleznosei za dokumenty podlegaj^ee optaeie jest warunkiem ieh wydania. 
4. Brak wniesienia naleznej optaty moze skutkowac nieprzedtuzeniem waznosei legitymaeji 

studenekiej, niedopuszezeniem do zaj?c oraz do egzaminu dyplomowego. 
5. Wptaty nieterminowe b ? d ^ powodowaty naliezanie odsetek ustawowyehi oraz wysytanie wezwah 

do zaptaty zadtuzenia. 
6. Na pisemny, nalezyeie umotywowany wniosek Studenta, Prorektor ds. Studiow moze odroezyc 

lub roztozyc wierzytelnosei na raty. 
7. Nieuiszezenie w terminie naleznej optaty stanowi podstaw? do skreslenia z listy studentow 

z powodu niewniesienia optat zwisLzanyehi z odbywaniem studiow. 
8. Studenei w przypadku niepodj?cia studiow lub przerwania nauki, zobowi^zani s ^ do ztozenia 

pisemnej rezygnacji. Brak takiego oswiadezenia obliguje studentow do regulowania wszystkich 
naleznosci, az do czasu skreslenia z listy studentow. Dotyezy to rowniez studentow skreslonyeti 
z powodow wskazanych przez Uczelni?. 

9. Studenci przebywaj^eym na wyjezdzie zagranicznym w ramach programu wymiany studentow 
nie s^zwolnieni z optat za studia w naszej Uczelni. 

10. Studenci przyj?ci na studia w czasie trwania semestru s ^ zobowi^zani do wniesienia petnej 
optaty za semestr. 

11. W przypadku zmiany danych osobowych, w tym adresu zamieszkania oraz adresu mailowego, 
studenci zobowisizani s ^ do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Uczelni. W przypadku 
zaniechania wyzej wymienionego obowi^zku, korespondencj? wystansi na adres studenta 
ostatnio wskazany Uczelni na pismie, uwaza si? za skutecznie dor?czon^. 

§ 1 1 

1. Studenci zobowisizani s£t do wnoszenia optat za ustugi edukacyjne zawarte w niniejszym 
zarz^dzeniu wyt^cznie poprzez indywidualny numer konta imiennie przypisany studentowi. 
Na kazdym kierunku, stopniu i formie studiow numer konta jest inny. 

2. Uczelnia nie odpowiada za nast?pstwa bt?dnego zakwalifikowania wptaty, powstate w wyniku 
wpisania niewtasciwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodow. 

3. Student powinien zachowac dowody wptat w razie koniecznosci potwierdzenia uregulowania 
danej naleznosci. 

4. Pozostate optaty nieuj?te w niniejszym zarz^dzeniu nalezy wnosic na ponizszy numer konta 
bankowego uczelni lub na numery kont wskazane odr?bnymi zarz^dzeniami. 

86 1020 4027 0000 1902 1271 4947 w PKO Bank Polski ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznaii 
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§ 1 2 

W przypadku ewentualnych w^tpliwosci interpretacyjnych przepisow niniejszego zarzsidzenia 
decyzja rozstrzygaj^ca nalezy do Rektora. 

§ 1 3 

Odpowiedzialnymi za realizacj? postanowieh zarz^dzenia na poszczegolnych wydzialach 
s ^ Dziekani Wydziaiow. 

§ 1 4 f 

Wszelkie inne optaty zwi^zane z ksztatceniem w Akademii okresia Rektor odr?bnym 
zarz^dzeniem. 

§ 1 5 

Optaty za potwierdzenie efektow uczenia si? okresia Rektor odr?bnym zarz^dzeniem. 

§ 1 6 

Z dniem wejscia w zycie niniejszego zarz^dzenia traci moc zarz^dzenie nr 26/2018 Rektora 
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 
2018 r. w sprawie optat za zaj?cia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019 i inne czynnosci 
zwi^zane ze studiami w Akademii. 

§ 1 7 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z mocq. obowi^zuj^c^ od roku akademickiego 
2019/2020. 
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