
UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW! 
 

Studenci wszystkich kierunków studiów 
 realizują na 1 i 2 semestrze obowiązkowe zajęcia „wychowania fizycznego”. 

 
Zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 

rozpoczynają się od 17.10.2022 r. 
 

Zapisy na zajęcia „wychowania fizycznego”  realizowane na 1 semestrze  
 roku akademickiego 2022/2023 będą odbywały się  

w dniach 17.10.2022 do 28.10.2022 bezpośrednio u instruktorów prowadzących zajęcia 
 mgr Teresy Banachowskiej i mgr Cezarego Hanke. 

Aby dokonać zapisu należy wybrać z planu zajęć WF grupę, na którą student chciałby 
uczęszczać, a następnie zgłosić się na pierwsze zajęcia tej grupy i zapisać u instruktora. 

 
 Przy zapisach do danej grupy obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.        

Studenci, którzy nie zapiszą się na zajęcia do dnia 28.10.2022, zostaną wpisani do grup 
posiadających wolne miejsca.  

 
Rozkład zajęć z WF jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „plan zajęć”. 

  
Osoby posiadające zwolnienie lekarskie z WF zobowiązane są do złożenia  wniosku do 
Sekretariatu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z zaświadczeniem lekarskim do 
dnia 04.11.2022 r.  Przyjmowane są tylko zaświadczenia od lekarza specjalisty. 
Zaświadczenie lekarskie nie zwalnia z uczęszczania na zajęcia. Osoby, które złożą 
wniosek i zaświadczenie będą kierowane na zajęcia alternatywne: dart, bilard, bocci, szachy, 
warcaby. 
 
Osoby ubiegające się o przepisanie oceny, składają w wyżej wymienionym terminie wniosek 
do sekretariatu SWFiS wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny z 
wf (suplement). 
Wzory wniosków o zwolnienie z zajęć WF i przepisanie oceny dostępne są na stronie 
internetowej. 
 
 
  Wszyscy studenci mają obowiązek zapoznania się z zasadami uzyskania zaliczenia 
(zwolnienia/przepisania oceny/uzupełniania nieobecności) z zajęć wychowania 
fizycznego dostępnymi poniżej. 
   

 
 

  
Kontakt: 

Justyna Kociuba, tel. 696 724 467 
email: justyna.kociuba@puz.wloclawek.pl 

 
 

Uwaga! Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego na semestr 2 (letni) będą odbywały się w 
lutym 2023 r. Ogłoszenie ukaże się na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń przed 

dziekanatami poszczególnych kierunków studiów. 
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ZASADY UZYSKANIA ZALICZENIA Z PRZEDMIOTU 

WYCHOWANIE FIZYCZNE w roku akademickim 2022/2023 

 

I. ZALICZENIA SEMESTRALNE  

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia semestralnego z wychowania fizycznego jest:  

a) aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego w wymiarze i formie 
określonych w opisie przedmiotu  
b) terminowe uzupełnianie godzin nieobecnych. 
  

II. ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  
1. Każde zwolnienie lekarskie rozpatrywane jest indywidualnie przez Kierownika 
SWFiS, co oznacza, że nie stanowi podstawy do automatycznego zwolnienia z zajęć 
wychowania fizycznego.  

2. Dla studentów z przeciwskazaniami do intensywnej aktywności ruchowej będą 
zorganizowane zajęcia alternatywne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.  
3. Wyboru zajęć alternatywnych dokona student na podstawie wykazu zajęć 
udostępnionych przez nauczyciela SWFiS.  
4. W szczególnych wypadkach Kierownik SWFiS może wyrazić zgodę na całkowite 
zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.  
5. Obowiązującymi pozostają zapisy Regulaminu Studiów, dotyczące praw i 
obowiązków studentów podczas realizacji zajęć w PANS we Włocławku.  
 

III. UZUPEŁNIANIE NIEOBECNOŚCI PODCZAS ZAJĘĆ WF  
1. Student ma możliwość uzupełnienia nieobecności w terminie dwóch tygodni od jej 
zaistnienia, uczestnicząc w zajęciach dowolnej grupy po uzyskaniu zgody 
prowadzącego.  
2. Plan zajęć w semestrze znajduje się na stronie internetowej Uczelni i przy salach 

gimnastycznych.  

3. Odrabianie zajęć nie jest możliwe w dwóch ostatnich tygodniach każdego semestru.  
4. W ciągu jednego dnia istnieje możliwość uczestniczenia tylko w jednych zajęciach 
(1,5 godz.).  

 

IV. PRZEPISANIE OCENY Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  
1. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Kierownika SWFiS, co 
oznacza, że nie stanowi podstawy do automatycznego przepisania oceny.  
 

V. BRAK ZALICZENIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

1. W przypadku nie przestrzegania powyższych wymogów student nie otrzyma 
zaliczenia semestralnego z zajęć wychowania fizycznego.  


