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Poz. 30 

ZARZĄDZENIE NR 13 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  

z dnia 25 stycznia 2017 r.  

w sprawie zajęć z wychowania fizycznego 

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr 36 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania 
programów kształcenia (Monitor UW z 2016 r. poz. 427) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
1. W programie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia należy uwzględnić 

90 godzin obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego. 
2. W programie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich należy 

uwzględnić 90 godzin obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego. 
3. Studentom stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub stacjonarnych 

jednolitych studiów magisterskich przysługuje prawo, w miarę wolnych miejsc, do 
uczestniczenia w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach z wychowania fizycznego 
w wymiarze 60 godzin. Prawo to przysługuje po zaliczeniu obowiązkowych godzin 
zajęć z wychowania fizycznego. 

4. Studentowi niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, niestacjonarnych 
jednolitych studiów magisterskich oraz stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 
drugiego stopnia przysługuje prawo, w miarę wolnych miejsc, do uczestniczenia 
w nieobowiązkowych, bezpłatnych zajęciach z wychowania fizycznego w wymiarze 
30 godzin.  

5. Zajęciom, o których mowa w ust. 1-4 nie przypisuje się punktów ECTS. 

§ 2 
Zajęcia z wychowania fizycznego, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 realizowane 

są: 
1) na studiach pierwszego stopnia w ciągu pierwszych pięciu semestrów studiów; 
2) na jednolitych studiach magisterskich w ciągu pierwszych sześciu semestrów 

studiów. 
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§ 3 
Student, który zapisał się na obowiązkowe, nieobowiązkowe bądź dodatkowe 

bezpłatne zajęcia z wychowania fizycznego i ich nie zaliczył, traci prawo do 
bezpłatnego uczestniczenia w tych zajęciach. 

§ 4 
Student może odpłatnie uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego, 

w dowolnym wymiarze godzin, w miarę wolnych miejsc. 

§ 5 
1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu powierza się:  

1) ustalenie zasad zapisów na bezpłatne i odpłatne zajęcia z wychowania fizycznego; 
2) prowadzenie zapisów na bezpłatne i odpłatne zajęcia z wychowania fizycznego; 
3) ustalenie zasad uczestnictwa  w zajęciach z wychowania fizycznego; 
4) zaliczanie zajęć z wychowania fizycznego; 
5) ustalenie wysokości opłat za odpłatne zajęcia z wychowania fizycznego; 
6) pobieranie opłat za odpłatne zajęcia z wychowania fizycznego.  

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz wysokość opłat, o których 
mowa w ust. 1 pkt 5, zatwierdza Rektor. 

§ 6 
1. Programy kształcenia zatwierdzone przez Senat Uniwersytetu 

Warszawskiego przed dniem 1 października 2016 r. pozostają w mocy. 
2. Traci moc zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 

14 września 2006 r. w sprawie wymiaru dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego. 
(Monitor UW z 2006 r. Nr 8, poz. 132). 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyłączeniem § 1 
 ust. 1,2 i 5 oraz § 2, które mają zastosowanie do studentów rozpoczynających studia 
począwszy od roku akademickiego 2017/2018. 

Rektor UW: M. Pałys 


