
ZARZĄDZENIE Nr 47/2013 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 9 kwietnia 2013 r. 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania 
fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim  

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z pózn. zm.), zarządza się co następuje: 

 
§ 1.1. W Uniwersytecie Wrocławskim zajęcia z wychowania fizycznego są 

obowiązkowe dla studentów:  
a/ studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, 
b/ studiów stacjonarnych drugiego stopnia,  
c/ stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,  
d/ studiów niestacjonarnych, których program nauczania przewiduje 

zajęcia z wychowania fizycznego. 
2. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w wymiarze: 

a/ 30 godzin dydaktycznych na studiach pierwszego stopnia, 
b/ 30 godzin dydaktycznych na studiach drugiego stopnia, 
c/ 60 godzin dydaktycznych na jednolitych studiach magisterskich w 

trakcie dwóch semestrów. 
 

§ 2.1. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego określa 
Regulamin organizacji zajęć i zaliczeń z zakresu wychowania fizycznego w Uniwersytecie 
Wrocławskim, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio dla studentów 
studiów niestacjonarnych, których program nauczania przewiduje zajęcia z wychowania 
fizycznego. 

3. Studenci, którzy rozpoczęli studia w Uniwersytecie Wrocławskim przed 

dniem 1 października 2013 r., realizują zajęcia z wychowania fizycznego na zasadach 

obowiązujących w dniu rozpoczęcia kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim.   

§ 3. Zajęcia z wychowania fizycznego organizuje i prowadzi Uniwersyteckie 
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, zwane dalej UCWFiS, zgodnie  
z harmonogramem zajęć ustalanym do dnia 30 czerwca danego roku akademickiego, 
przez Kierownika UCWFiS. 
 

§ 4. Zajęcia z wychowania fizycznego, zwane dalej, zajęciami WF, prowadzone są 
w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego lub w innych obiektach sportowych wskazanych 
przez Dział Nauczania. 
 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 
do spraw Nauczania. 
 

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 78/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 1 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć 

i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą od dnia  
1 października 2013 r.  
  
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
             R E K T O R 
 



                                                                                                    Załącznik do 
                                                                                                                             zarządzenia Nr 47/2013 
                                                                                                                             z dnia 9 kwietnia 2013 r. 

 
Regulamin  

organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego  
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
§ 1.1. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są od III semestru studiów 

pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 
2. Student ma obowiązek uczestniczyć i zaliczyć zajęcia WF w UCWFiS. 
3. Student uczestniczy w zajęciach WF w jednej z niŜej wybranych form: 

1/ zajęcia podstawowe, 
2/ zajęcia wyjazdowe, organizowane w weekendy – odpłatne,  
3/ obozy rekreacyjno–sportowe, organizowane w przerwie wakacyjnej – 

odpłatne, 
4/ sekcje sportowe. 

 
§ 2.1. Zajęcia podstawowe realizowane w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego 

są nieodpłatne. 
2. Zajęcia podstawowe realizowane w obiektach nienaleŜących do 

Uniwersytetu Wrocławskiego są odpłatne: 
  1/ częściowo: 

a) pływanie,  
b) tenis,  
c) wioślarstwo, 
d) bowling, 
e) aqua aerobic, 

  2/ w pełni: 
a) jeździectwo,  
b) narciarstwo,  
c) kajakarstwo,  
d) nurkowanie. 

3. Brak uczestnictwa przez studenta w zajęciach płatnych nie stanowi 
podstawy do roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. 

4. Student ma swobodę wyboru spośród zajęć nieodpłatnych lub odpłatnych. 
5. Sekcje sportowe są zajęciami bezpłatnymi dla studentów, którzy są lub byli 

czynnymi zawodnikami i zostali zakwalifikowani przez nauczyciela prowadzącego treningi 
do udziału w sekcji sportowej. Zajęcia w sekcjach odbywają się dwa razy w tygodniu. 
Udział w zajęciach sekcji sportowych nie wyklucza moŜliwości uczestnictwa w pozostałych 
formach zajęć wychowania fizycznego. 

 
§ 3.1. Zapisy na zajęcia WF (z wyjątkiem sekcji sportowych) odbywają się drogą 

elektroniczną w terminie podstawowym oraz w czasie korekt. Harmonogram rejestracji 
zamieszczany jest na stronie internetowej UCWFiS tydzień przed rozpoczęciem zapisów.  

2. JeŜeli student nie zapisze się drogą elektroniczną na zajęcia WF wówczas 
zobligowany jest do przeniesienia zajęć na kolejne semestry. 

3. W semestrze zimowym studentowi przysługuje prawo do zapisania się tylko 
na jeden rodzaj zajęć proponowanych przez UCWFiS. Wybrany rodzaj zajęć student 
realizuje przez cały semestr. Zmiana rodzaju zajęć moŜliwa jest tylko w czasie korekt 
zapisów lub w kolejnym semestrze. W semestrze letnim studentowi przysługuje prawo do 
zapisania się na jeden rodzaj zajęć oraz dodatkowo na obóz rekreacyjno – sportowy 
organizowany przez UCWFiS w przerwie wakacyjnej. 
 

§ 4. Na pierwszych zajęciach student zobowiązany jest do potwierdzenia 
podpisem, w dzienniku prowadzącego zajęcia, braku jakichkolwiek przeciwwskazań 
zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.  
 



§ 5.1. KaŜdy student uczestniczący w zajęciach WF zobowiązany jest do 
ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).  

2. Student, który nie dokona ubezpieczenia NNW zrzeka się jakichkolwiek 
roszczeń względem Uniwersytetu Wrocławskiego z powodu nieszczęśliwego wypadku  
w trakcie zajęć WF.  
 

§ 6.1. Studenci uczestniczą w zajęciach WF zgodnie z planem zajęć opracowanym 
przez UCWFiS, przestrzegając warunków bezpieczeństwa i odpowiednich regulaminów 
obiektów sportowych.  

2. Studenci zobowiązani są uczestniczyć w zajęciach WF we właściwym stroju  
i obuwiu sportowym, dostosowanych do formy zajęć i ustalonym przez nauczyciela 
prowadzącego zajęcia.  
 

§ 7. Studenci, którzy otrzymali zgodę na indywidualną organizację studiów,  
w trybie wynikającym z Regulaminu studiów, zapisują się na zajęcia WF na zasadach 
ogólnych, natomiast uczestniczą w zajęciach na warunkach uzgodnionych z Kierownikiem 
UCWFiS.  
    

§ 8.1. Student otrzymuje ocenę po zaliczeniu 30 godzin zajęć WF w semestrze.  
Ocena wpisywana jest zgodnie z zasadami dokumentacji przebiegu studiów.  

2. Za zaliczone zajęcia WF student otrzymuje ocenę oraz jeden punkt ECTS. 
3. Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy uczestniczył w nie mniej niŜ 14 

zajęciach podstawowych, a ocenę dobrą, gdy uczestniczył w nie mniej niŜ 13 zajęciach 
podstawowych w semestrze. 

4. Trzy nieodrobione nieobecności studenta na zajęciach WF powodują 
niezaliczenie semestru. 

5. Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć wyjazdowych, o których mowa w § 1 
ust. 3 pkt 2 jest udział we wszystkich organizowanych zajęciach. 

6. Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć organizowanych w formie obozów 
rekreacyjno-sportowych, o których stanowi § 1 ust. 3 pkt 3 jest uczestnictwo  
w wybranym obozie.  

7. Zasady oceniania studentów uczestniczących w zajęciach wyjazdowych, 
organizowanych w weekendy oraz w obozach rekreacyjno-sportowych określają 
nauczyciele prowadzący zajęcia na zebraniach organizacyjnych. 

8. Warunki uzyskania zaliczenia zajęć WF poprzez udział  
w zajęciach sekcji sportowych, w tym zasady uzyskiwania ocen i punktu ECTS określają 
nauczyciele prowadzący treningi sekcji sportowych. 

9. Studenci, którzy mają skrócone semestry z powodu ćwiczeń w terenie, 
praktyk studenckich lub godzin dziekańskich zobowiązani są do zrealizowania 
wychowania fizycznego w pełnym wymiarze 30 godzin. Warunki odrobienia nieobecności 
student ustala z prowadzącym zajęcia lub Kierownikiem UCWFiS 

10. Brak zaangaŜowania studenta podczas zajęć WF oraz lekcewaŜąca postawa 
wobec prowadzących zajęcia WF moŜe stanowić podstawę do obniŜenia oceny lub nie 
zaliczenia semestru. 

11. Student moŜe ubiegać się o przepisanie oceny z WF w przypadku podjęcia 
studiów w Uniwersytecie Wrocławskim na innym kierunku, a takŜe zaliczenia zajęć WF w 
innej Uczelni (w kraju lub za granicą), jeśli od uzyskania oceny nie upłynęło więcej niŜ 
dwa lata. Uzyskanie zaliczenia na podstawie zwolnienia lekarskiego, o którym mowa w § 
11, nie podlega przepisaniu. 

 
§ 9.1. Nieobecność na zajęciach podstawowych WF, student ma obowiązek 

niezwłocznie odrobić. Termin i sposób zaliczenia nieobecności określa nauczyciel 
prowadzący zajęcia, z zastrzeŜeniem ust. 3. 

2. Student moŜe odrobić nie więcej niŜ 3 nieobecności na zajęciach  
w semestrze. 

3. Student nie moŜe uczestniczyć więcej niŜ raz dziennie w zajęciach WF. 



4. Krótkotrwałe zwolnienie lekarskie nie stanowi podstawy do 
usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach. Taką nieobecność student zobowiązany jest 
odrobić. 

 
§ 10. Student na kaŜdym etapie kształcenia po zrealizowaniu obowiązkowych 

zajęć WF moŜe zapisywać się na dodatkowe, wybrane przez siebie zajęcia i uczestniczyć 
w nich na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.   
 

§ 11.1. Podstawą zwolnienie studenta z zajęć WF jest zwolnienie lekarskie na 
okres semestru, roku akademickiego lub całego okresu studiów wydane przez lekarza 
UCWFiS. 

2. Zwolnienie lekarskie na okres semestru lub roku akademickiego nie zwalnia 
studenta z wychowania fizycznego, a jedynie przesuwa obowiązek realizacji zajęć WF na 
kolejny semestr lub rok akademicki. 

3. Zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza UCWFiS powinno być 
niezwłocznie dostarczone do sekretariatu UCWFiS. 
 

§ 12. W przypadku nieuczęszczania przez studenta na wybrane zajęcia WF  
i niespełnienia wymogów określonych w § 8 i § 9 semestr zostaje niezaliczony. Student 
ma obowiązek powtórzyć zajęcia WF w kolejnych semestrach zgodnie z Regulaminem 
studiów oraz wnieść opłatę za powtarzanie zajęć, określoną odrębnym zarządzeniem 
Rektora w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 
§ 13.1. Z obowiązku uczestniczenia w obligatoryjnych zajęciach WF mogą, na 

wniosek studenta, zostać zwolnieni: 
1/ członkowie sportowej kadry narodowej,  
2/ zawodnicy najwyŜszej sportowej klasy rozgrywkowej, 
3/ zawodnicy ze sportową klasą mistrzowską, 
4/ studenci z udokumentowanymi ograniczeniami zdrowotnymi, na 

podstawie zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza 
UCWFiS na cały okres studiów. 

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje kierownik UCWFiS. 
 
 
 

 


