
  

 

Poz. 362 

ZARZĄDZENIE NR 185 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

w sprawie warunków, trybu i wysokości zwolnień z opłat za usługi edukacyjne 
z tytułu wyróżniających się osiągnięć sportowych  

na Uniwersytecie Warszawskim 

Na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW  
z 2019 r. poz. 190) w związku z art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) 
oraz § 7 ust. 6 zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania 
z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. 
poz. 360 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

§ 1 

1. Zarządzenie określa warunki, tryb i wysokość zwolnień z opłat za usługi 
edukacyjne z tytułu wyróżniających się osiągnięć sportowych studenta. 

2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 
1) KJD – kierownik jednostki dydaktycznej;  
2) jednostka dydaktyczna – jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warszawskiego 

organizująca kształcenie na określonym kierunku lub kierunkach studiów; 
3) AZS – Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu 

Warszawskiego;  
4) BSS – Biuro Spraw Studenckich. 

§ 2 
1. Student uzyskujący wyróżniające się osiągnięcia sportowe może otrzymać 

zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne w wysokości 15% albo 30% opłaty.  

2. Student, o którym mowa w ust. 1, składa do KJD wniosek o zwolnienie  
z opłat za usługi edukacyjne w wysokości 15% albo 30% opłaty wraz z opinią Dyrektora 
AZS. Opinia zamieszczana jest przez Dyrektora AZS na wniosku studenta. Wniosek 
składa się nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych będących 
przedmiotem tego wniosku. 



  

3. Zwolnienie w wysokości 15% opłaty za usługi edukacyjne przysługuje 
studentom zrzeszonym w AZS, którzy reprezentują Uniwersytet Warszawski na 
Akademickich Mistrzostwach Polski. 

4. Zwolnienie w wysokości 30% opłaty za usługi edukacyjne przysługuje: 
1) studentom zrzeszonym w AZS, którzy reprezentują Uniwersytet Warszawski w: 

a) zawodach międzynarodowych lub 
b) ligach państwowych lub 
c) pozostałych zawodach ogólnopolskich organizowanych przez polskie związki 

sportowe znajdujące się w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw 
kultury fizycznej i ogłoszonym zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1133); 
2) studentom pierwszego roku studiów, którzy w okresie trzech lat przed 
rozpoczęciem po raz pierwszy studiów na Uniwersytecie Warszawskim  
i przed złożeniem wniosku: 

a) zdobyli medale Mistrzostw Polski lub 
b) brali udział w ligach państwowych lub 
c) byli członkami kadry wojewódzkiej, kadry narodowej lub 
d) są absolwentami szkół mistrzostwa sportowego. 

5. Zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne dokonywane jest za osiągnięcia 
sportowe z poprzedniego roku akademickiego, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2.  

§ 3 

KJD wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie zwolnienia z tytułu 
osiągnięć sportowych po zapoznaniu się z opinią Dyrektora AZS. 

§ 4 

Dyrektor AZS w terminie do dnia 15 października danego roku przekazuje do 
BSS listę studentów zawierającą propozycję wysokości zwolnień z tytułu 
wyróżniających się osiągnięć sportowych na dany rok akademicki. 

§ 5 

KJD sporządza rejestr zwolnień z opłat za usługi edukacyjne za wyróżniające 
się osiągnięcia sportowe w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej i przekazuje 
rejestr do BSS w terminie do dnia 30 października danego roku.  

§ 6 

Do sporządzenia rejestru, o którym mowa w § 5, zastosowanie ma zarządzenie 
nr 134 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie 
procedury prowadzenia rejestru decyzji o zwolnieniach studentów z opłat za usługi 
edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 274  
z późn. zm.). 

§ 7 

BSS weryfikuje listę studentów, o której mowa w § 5 i dokonuje obliczenia 
łącznej wysokości zwolnień z opłat za usługi edukacyjne, jak również wysokości 
zwolnień studentów w poszczególnych jednostkach dydaktycznych, oraz przekazuje 
powyższe informacje do Rektora w terminie do dnia 30 listopada danego roku w celu 
przyznania dotacji celowej. 

  



  

§ 8 

BSS umieszcza informacje o studentach zwolnionych z opłat za usługi 
edukacyjne z tytułu osiągnięć sportowych w zbiorczym rejestrze zwolnień z opłat za 
usługi edukacyjne studentów oraz przekazuje go do Kwestury do dnia 15 grudnia 
danego roku. 

§ 9 

Rektor przyznaje właściwej jednostce dydaktycznej dotację celową 
przeznaczoną na zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne z tytułu wyróżniających się 
osiągnięć sportowych studenta. 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do 
zwolnień z opłat za usługi edukacyjne z tytułu wyróżniających się osiągnięć 
sportowych począwszy od roku akademickiego 2020/2021. 

Rektor UW: M. Pałys  
 


