
ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJ ĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 

 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

1. Zajęcia z wychowania fizycznego na Uniwersytecie Warszawskim są zajęciami 

grupowymi i odbywają się w formie: 

a) zajęć ogólnorozwojowych, prowadzonych przez Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu (SWFiS), 

b) zajęć w ramach sekcji sportowych Akademickiego Związku Sportowego 

Uniwersytetu Warszawskiego (AZS UW), 

c) zajęć równoważnych zajęciom z wychowania fizycznego oferowanych 

przez Akademicki Związek Sportowy (AZS UW). 

 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 lit. a) odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 

2 godzin lekcyjnych (90 min.) w trakcie każdego semestru roku akademickiego, 

z wyjątkiem zajęćna pływalni, których wymiar wynosi 1 godz. (60 minut). 

3. Liczba zajęć w tygodniu, o których mowa w ust. 1 lit. b), c) oraz ich godzinowy 

wymiar jest uzależniony od programu szkolenia sportowego, realizowanego 

w ramach tych zajęć. 

4. 4. Uczestnictwo w zajęciach, o których mowa w ust. 1, oraz ich zaliczenie 

jest warunkiem zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego, przewidzianych planem 

studiów. Liczbę godzin obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego określają 

odrębne przepisy. 

5. Uczestnictwo w zajęciach z wychowania fizycznego, innych niż wskazane w ust. 1, 

nie stanowi wystarczającego kryterium zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego 

przewidzianych programem studiów. 

6. Student zapisujący się na zajęcia z wychowania fizycznego musi posiadać 

30 żetonów typu WF. W przypadku ich braku musi zakupić je zgodnie z par. 3 ust. 

3, 4. 



7. W uzasadnionych przypadkach Studium zastrzega sobie prawo do zmiany 

prowadzącego, a nawet charakteru zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1 

z uwzględnieniem § 4 ust 1. 

 

Zapisy na zaj ęcia 

 

§2 

 

1. Student może uczestniczyć w zajęciach, o których mowa w § 1 ust. 1, wybierając 

konkretny rodzaj zajęć i grupę, z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 lit. b), po zapisaniu się 

poprzez Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS), na stronie 

www.rejestracja.usos.uw.edu.pl. 

2. Przed zapisaniem się na zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b) student zgłasza 

się do trenera danej dyscypliny, który po przeprowadzeniu sprawdzianu 

umiejętności wyraża zgodę na dokonanie zapisu w USOS. 

3. Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w każdym semestrze roku 

akademickiego w czterech turach. SWFiS powiadamia poprzez system USOS 

o terminie rozpoczęcia zapisów, oraz o okresie ich trwania. 

4. Pierwszeństwo w zapisach na zajęcia z wychowania fizycznego mają studenci 

którzy zaliczają obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w ciągu pierwszych 

pięciu semestrów studiów. 

5. Student, który zalicza 60 godzin zajęć z wychowania fizycznego w ciągu jednego 

semestru zapisuje się dwukrotnie na zajęcia z wychowania fizycznego w różnych 

turach rejestracji za każdym razem wybierając inny rodzaj i dzień odbywania zajęć, 

z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Student, o którym mowa w ust. 5, mający skierowanie na gimnastykę korekcyjną, 

może zapisać się na ten rodzaj zajęć wybierając inny dzień ich odbywania. 

7. Zapisy na dodatkowe bezpłatne zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów 

zgodnie z § 3 ust. 1, lit. b), c), d), e). odbywają się w terminie wyznaczonym 

w harmonogramie rejestracji, tylko na wolne miejsca, w siedzibie SWFiS. 

8. Na zajęcia, o których mowa w ust. 7, może zapisać się: 

a) student, który bez utraty żetonów typu WF zaliczył wszystkie obowiązkowe 

semestry wychowania fizycznego w wymiarze zgodnym z programem swoich 

studiów, 



b) b) student studiów niestacjonarnych, dla którego rada jednostki nie określiła 

obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego i wcześniej nie utracił 

żetonów typu WF, 

c) student studiów krótkoterminowych (program MOST, ERASMUS) w wymiarze 

30 godzin dydaktycznych na każdy semestr studiów na Uniwersytecie 

Warszawskim. 

 

Zasady pobierania opłat 

 

§3 

 

1. Zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a) i b) są bezpłatne dla: 

a) studentów, zaliczających bez utraty żetonów typu WF obowiązkowe zajęcia 

z wychowania fizycznego w wymiarze zgodnym z programem swoich studiów. 

b) studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i stacjonarnych 

jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli obowiązkowe semestry 

wychowania fizycznego bez utraty żetonów. Przysługuje im prawo, w miarę 

wolnych miejsc, do uczestniczenia w dodatkowych zajęciach w wymiarze 

60 godzin. 

c) studentów niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, niestacjonarnych 

jednolitych studiów magisterskich oraz stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiów drugiego stopnia, którzy zaliczyli obowiązkowe semestry wychowania 

fizycznego bez utraty żetonów. Przysługuje im prawo, w miarę wolnych 

miejsc, do uczestniczenia w dodatkowych zajęciach w wymiarze 30 godzin. 

d) studentów krótkoterminowych (program ERASMUS, MOST) zaliczających 

bez utraty żetonów typu WF obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego 

w wymiarze i terminie ustalonym przez radę jednostki. 

e) studentów krótkoterminowych (program ERASMUS, MOST), którzy zaliczyli 

obowiązkowe semestry wychowania fizycznego bez utraty żetonów. 

Przysługuje im prawo, w miarę wolnych miejsc, do uczestniczenia 

w dodatkowych zajęciach w wymiarze 30 godzin. 

 

 



2. W przypadkach innych, niż określone w ustępie poprzedzającym, zajęcia o których 

mowa w § 1 ust. 1 lit. a) są płatne. 

3. W przypadku utraty lub wykorzystania limitu bezpłatnych żetonów typu WF opłata 

za zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 1 wynosi 6,5 zł za 1 żeton. 

4. Opłatę, o której mowa w ust. 3, student wnosi nie później niż do końca czwartego 

tygodnia zajęć semestru, na który się zapisał na konto wskazane w USOS. 

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b) i c) 

jest uzyskanie członkostwa Akademickiego Związku Sportowego UW na warunkach 

określonych Statutem Związku. 

6. Zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. c) są płatne. Student, który zapisał się 

na te zajęcia wnosi opłatę w wysokości i na zasadach ustalonych przez organizatora 

zajęć. 

 

Warunki zaliczenia 

 

§4 

 

1. Warunkiem zaliczenia zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a), c) 

jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w tych zajęciach w wymiarze 30 godzin 

dydaktycznych w semestrze, z zastrzeżeniem § 5. 

2. Warunkiem zaliczenia zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b) jest aktywne 

uczestnictwo w tych zajęciach w wymiarze przewidzianym dla tej formy zajęć 

z zastrzeżeniem § 5. Student uzyskuje zaliczenie 1 semestru zajęć z wychowania 

fizycznego (30 godz.) nawet, jeśli liczba odbytych godzin zajęć jest wyższa. 

3. Student jest zobowiązany do przestrzegania niniejszych Zasad, regulaminu obiektu, 

w którym odbywają się zajęcia, oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy 

uprawianiu danej dyscypliny sportu. 

4. Na zajęciach z wychowania fizycznego student jest zobowiązany do przestrzegania 

zasad ustalonych przez prowadzącego dotyczących czasu rozpoczęcia 

i zakończenia zajęć oraz wymagań odnoszących się do stroju sportowego. 

5.  Zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego student otrzymuje na ostatnich zajęciach 

w semestrze. Zaliczenie to jest wprowadzone do systemu Usos w terminie do końca 

sesji poprawkowej danego semestru. 



6. Student, który zaliczył zajęcia z wychowania fizycznego, realizując program innego 

kierunku studiów na UW lub na innej uczelni, może ubiegać się w SWFiS 

o przepisanie zaliczenia. Wpis takiego zaliczenia skutkuje zdjęciem żetonów typu 

WF z konta studenta. Możliwe jest przyznanie punktów ECTS zgodnie z § 7. 

7. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim, w wymiarze 

przewyższającym liczbę obecności na zajęciach w semestrze, student uzyskuje 

zaliczenie semestru poprzez zwolnienie lekarskie zgodnie z § 6. 8. Studenci,  

którzy zdecydowali się zgodnie z § 2 ust. 6 na zaliczenie 60 godz. Zajęć 

z wychowania fizycznego w ciągu jednego semestru muszą zdobyć 2 zaliczenia. 

Semestralne zwolnienie lekarskie skutkuje zaliczeniem tylko jednych zajęć, drugie 

będą niezaliczone. 

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecno ści na zaj ęciach 

 

§5 

 

1. Nieobecność studenta na zajęciach z wychowania fizycznego usprawiedliwia 

prowadzący zajęcia lub Dyrektor SWFiS, w szczególności na podstawie zwolnienia 

lekarskiego. 

2. Studentowi uczestniczącemu w zajęciach z wychowania fizycznego przysługują 

dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Nieobecności 

nieusprawiedliwione w liczbie powyżej dwóch powodują niezaliczenie zajęć, 

z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. W ramach zajęć na pływalni, kobietom przysługuje 1 nieusprawiedliwiona 

nieobecność w miesiącu, jednak maksymalnie 4 w semestrze. Przekroczenie 

tej liczby powoduje niezaliczenie zajęć, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim, warunkiem 

zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego jest obecność na więcej niż połowie zajęć 

z uwzględnieniem § 6 ust. 4. 

5. W wyjątkowych przypadkach student może uzyskać zgodę prowadzącego 

na uzupełnienie pojedynczej nieobecności uczestnicząc w zajęciach tego samego 

prowadzącego w uzgodnionym terminie. 

6. Dyrektor SWFiS może usprawiedliwić nieobecności studentów na zajęciach 

z wychowania fizycznego wynikające z programu studiów, dla całego rocznika 



wydziału czy instytutu (praktyki programowe, wyjazdy naukowe, godziny 

dziekańskie) jeśli zostaną potwierdzone przez Dziekana wydziału czy Kierownika 

instytutu pismem przesłanym do sekretariatu SWFiS. Liczba nieobecności 

usprawiedliwionych w ten sposób nie może przekroczyć 4 w danym semestrze. 

W innych przypadkach student może skorzystać z prawa do 2 nieobecności 

nieusprawiedliwionych w każdym semestrze. 

 

Zwolnienie z zaj ęć 

 

§6 

 

1. Lekarz medycyny sportu, zatrudniony przez SWFiS, może z powodów zdrowotnych 

zwolnić studenta z zajęć z wychowania fizycznego w danym semestrze, roku 

akademickim lub trwale. Student ma wówczas zaliczone godziny zajęć wychowania 

fizycznego, zdejmowane są żetony typu WF ale nie otrzymuje punktów ECTS (§7). 

2. Student, o którym mowa w ust. 1, zgłasza się do lekarza medycyny sportu 

zatrudnionego przez SWFiS z historią choroby i wypełnionym przez lekarza 

prowadzącego drukiem pobranym ze strony SWFiS (zał. 1) w terminie 30 dni 

od dnia rozpoczęcia zajęć. 

3. Krótkotrwałe zwolnienia lekarskie usprawiedliwiające więcej niż 4 zajęcia  

w semestrze muszą być potwierdzone przez lekarza zatrudnionego w SWFiS. 

4. Zwolnienie lekarskie potwierdzające tymczasową niezdolność do uczestniczenia 

w zajęciach z wychowania fizycznego student okazuje prowadzącemu zajęcia 

w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia zwolnienia. 

5. Jeśli prowadzący ma wątpliwości co do stanu zdrowia studenta może wymagać  

od niego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do konkretnej formy 

ćwiczeń. 

6. Dyrektor SWFiS może zwolnić z zajęć z wychowania fizycznego studentów, którzy 

w danym roku akademickim są członkami kadry olimpijskiej, narodowej 

lub uniwersjadowej, posiadają aktualną S klasę w tańcach towarzyskich, posiadają 

aktualną, co najmniej drugą klasę sportową. 

7. Dyrektor SWFiS może zwolnić z zajęć wychowania fizycznego osoby podlegające 

rekrutacji w trybie potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza edukacją 

formalną na Uniwersytecie Warszawskim, które w danym roku akademickim 



są członkami kadry olimpijskiej, narodowej, uniwersjadowej, posiadają aktualną  

S klasę w tańcach towarzyskich, posiadają aktualną licencję masters 

 i są uczestnikami zawodów o randze Mistrzostw Polski lub posiadają aktualną, 

co najmniej drugą klasę sportową. 

 

Zarządzanie punktami ECTS 

 

§7 

 

1. W przypadku uznania zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego przez SWFiS 

na podstawie wcześniejszych zaliczeń bez punktów ECTS, przyznaje się 

tyle punktów ECTS, ile uwzględnionych jest w obecnie realizowanym przez studenta 

programie studiów. 

2. W przypadku uznania zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego przez SWFiS 

na podstawie wcześniejszych zaliczeń z przypisanymi punktami ECTS, liczba 

przypisanych punktów pozostaje bez zmiany. 

3. W przypadku deficytu punktów ECTS przypisanych zajęciom wychowania 

fizycznego student powinien zaliczyć internetowy kurs uzupełniający oferowany 

przez SWFiS. 

4. W przypadku zwolnienia lekarskiego z zajęć wychowania fizycznego w czasie 

obowiązywania regulacji przewidującej przyznanie punktów ECTS za ten przedmiot, 

nie przyznaje się punktów za zwolnienie lekarskie. Student powinien uzupełnić 

deficyt punktów zaliczając internetowy kurs uzupełniający oferowany przez SWFiS. 

5. Od roku akademickiego 2017/2018 zajęciom wychowania fizycznego nie przypisuje 

się punktów ECTS. 


