
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 31/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 marca 2017 roku 

 

Wykaz zmian w obowiązującym Statucie Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie, przyjętych uchwałą Senatu AWF Warszawa Nr 31/2016/2017 z dnia 

21 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
 

§ 1 

 

Przyjmuje się następujące zmiany w Statucie AWF Warszawa: 

 

 

1. W § 1 ust. 3 uzyskuje brzmienie: 

 

„Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1842 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” 

i innych aktów powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu, regulaminu 

organizacyjnego i wewnętrznych aktów prawnych Uczelni.” 

 

 

2. W § 3 ust. 2 uzyskuje brzmienie: 

 

„Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

tworzą samorząd studencki, którego organy są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów 

Uczelni.” 

 

 

3. W § 5 ust. 2 pkt 2 skreśla się wyrażenie: „art. 8 ust. 7 i 8 oraz”. 

 

 

4. W § 5 ust. 7 po wyrażeniu: „w art. 34a,” dodaje się wyrażenie: „art. 129”. 

 

 

5. W § 6 ust. 3 dodaje się zdanie drugie o treści: „Uczelnia może utworzyć więcej niż 

jedną spółkę celową.” 

 

 

6. W § 36 ust. 1 uzyskuje brzmienie: 

 

„Uczelnia może prowadzić podległe Rektorowi ponadpodstawowe  szkoły akademickie.” 

 

 

7. W § 36 ust. 2 uzyskuje brzmienie: 

 

„Nadzór pedagogiczny nad działalnością ponadpodstawowych szkół akademickich sprawuje 

kurator oświaty na podstawie odrębnych przepisów.” 

 

 

 



8. W § 41 ust. 2 pkt 11 uzyskuje brzmienie: 

 

„uchwalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia 

wyższe i studia doktoranckie,” 

 

 

9. W § 41 ust. 2 pkt 11a uzyskuje brzmienie: 

 

„uchwalanie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach i stopniach studiów stacjonarnych 

na dany rok akademicki, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 4 oraz art. 11c ust. 2 ustawy,” 

 

 

10. W § 41 ust. 2 pkt 27 uzyskuje brzmienie: 

 

„wyrażanie opinii w sprawach nawiązywania z nauczycielem akademickim pełniącym 

funkcję Rektora stosunku pracy na podstawie mianowania,” 

 

 

11. W § 43 ust. 3 pkt 6 uzyskuje brzmienie: 

 

„Komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień,” 

 

 

12. W § 43 ust. 5 uzyskuje brzmienie:: 

 

„Senat wybiera bezwzględną większością głosów przewodniczących poszczególnych stałych 

komisji senackich, a następnie  zwykłą większością członków tych komisji, na wniosek 

przewodniczących komisji, spośród członków Senatu oraz kandydatów zgłoszonych przez 

członków Senatu, rady wydziałów oraz samorząd doktorantów i samorząd studencki. 

Członkowie i przewodniczący komisji senackich nie muszą być członkami Senatu.” 

 

 

13. W § 44 ust. 4 uzyskuje brzmienie: 

 

„W skład Konwentu mogą wchodzić przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego 

Uczelni i samorządu terytorialnego – stanowiący nie mniej niż połowę składu Konwentu oraz 

przedstawiciele Uczelni. Szczegółowy skład Konwentu określa, na wniosek Rektora, Senat 

w uchwale powołującej Konwent w danej kadencji, z zachowaniem warunku określonego 

w zdaniu pierwszym.” 

 

14. W § 45 ust. 2 pkt 7 uzyskuje brzmienie: 

 

„przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie określonym 

w ustawie, roczne sprawozdania z działalności Uczelni wraz z informacją dotyczącą obsady 

kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów, sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-

finansowego Uczelni, plan rzeczowo-finansowy Uczelni na dany rok oraz inne sprawozdania. 

Przekazuje także, w terminie miesiąca od podjęcia, uchwały Senatu w następujących 

sprawach:  

a) uruchomienia lub zniesienia kierunku studiów wraz z informacją o obsadzie kadrowej 

na prowadzonych kierunkach studiów, 

b) utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej lub filii wraz z informacją o bazie 

materialnej i obsadzie kadrowej tej jednostki, 



c) określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany 

rok akademicki, podjętą na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy,” 

 

 

15. W§ 45 ust. 2 dodaje się pkt 7a o następującym brzmieniu: 

 

„7a. zamieszcza na stronie internetowej Uczelni: 

a) uchwałę w sprawie przyjęcia lub zmiany statutu oraz uchwałę w sprawie zasad i trybu 

przyjmowania na studia i studia doktoranckie – w terminie 14 dni od dnia podjęcia tych 

uchwał, 

b) uchwałę w sprawie przyjęcia lub zmiany regulaminu studiów lub studiów doktoranckich 

wraz z uchwałami odpowiednio uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu 

studenckiego podjętymi na podstawie art. 161 ust. 2 ustawy lub uczelnianego organu 

uchwałodawczego samorządu doktorantów podjętymi na podstawie art. 161 ust. 2 

w związku z art. 196 ust. 6 ustawy – w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwał przez te 

organy uchwałodawcze.” 

 

 

16. W § 48 ust. 2 pkt 12 uzyskuje brzmienie: 

 

„określanie efektów kształcenia oraz sposobu weryfikowania i dokumentacji studiów 

podyplomowych, jeżeli nie zostało to wcześniej określone przez Senat,” 

 

 

17. W § 48 ust. 2 pkt 13 uzyskuje brzmienie: 

 

„wnioskowanie do Senatu w sprawie określenia warunków, terminów i trybu rekrutacji na 

kierunki, stopnie i formy studiów prowadzone przez wydział,” 

 

 

18. W § 48 ust. 2 dodaje się punkty 14a-14c o następującym brzmieniu: 

 

„14a)przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po 

ukończeniu studiów podyplomowych, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 

2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64), 

14b) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając 

informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 

14c) występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 

22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów 

dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy,” 

 

 

19. W § 56 ust. 3 uzyskuje brzmienie: 

 

„Na wniosek Rektora Senat powołuje przewodniczącego rady bibliotecznej spośród 

nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. 

Przewodniczący rady bibliotecznej przedstawia Senatowi kandydatów do rady bibliotecznej 

spośród osób delegowanych przez dziekanów (w grupie nauczycieli akademickich), samorząd 



studencki i samorząd doktorantów (w grupie studentów i doktorantów) oraz osób 

wymienionych w ust. 2 pkt 3. Przedstawionych przez przewodniczącego rady bibliotecznej 

kandydatów do składu rady Senat powołuje zwykłą większością głosów.” 

 

 

20. W § 59 ust. 1 na końcu zdania dodaje się frazę: „z zastrzeżeniem art. 71 ust. 2 

ustawy.” 

 

 

21. W § 71 ust. 1 pkt 9 uzyskuje brzmienie: 

 

„z innych przyczyn wskazanych w ustawie lub przepisach powszechnie obowiązującego 

prawa albo w przepisach regulaminu samorządu studentów lub regulaminu samorządu 

doktorantów – odnośnie przedstawicieli odpowiednio studentów albo doktorantów.” 

 

 

22. W § 71 ust. 4 uzyskuje brzmienie: 

 

„W przypadku wygaśnięcia mandatu w organach jednoosobowych, kolegialnych 

i wyborczych Uczelni przed upływem kadencji oraz w przypadku prorektora i prodziekana 

przeprowadza się wybory uzupełniające, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Do wyborów 

uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia statutu i regulaminu wyborczego 

dotyczące wyborów. W okresie od wygaśnięcia mandatu osoby pełniącej funkcję organu 

jednoosobowego do czasu wyboru nowej osoby mającej pełnić tę funkcję, obowiązki tego 

organu jednoosobowego pełni jeden z jego zastępców, wybrany, odpowiednio przez Senat, 

w przypadku stanowiska Rektora, lub radę wydziału, w przypadku stanowiska dziekana, 

większością kwalifikowaną 2/3 głosów statutowego składu Senatu lub składu rady wydziału 

określonego na początku kadencji.” 

 

 

23. W § 71 ust. 7 uzyskuje brzmienie: 

 

„Niepełnej kadencji osoby pełniącej funkcję organu jednoosobowego lub jego zastępcy, 

a także członka Senatu lub Konwentu Uczelni, nie wlicza się, zgodnie z art. 77 ust. 3a ustawy, 

do ograniczenia co do ilości kadencji wskazanego odpowiednio w § 40 ust. 9, § 44 ust. 8, § 63 

ust. 2, § 64 ust. 1, § 65 ust. 1 albo § 66 ust. 1 statutu.” 

 

24. W § 72 ust. 5 uzyskuje brzmienie: 

 

„W przypadku, gdy przeciwko Rektorowi toczy się postępowanie karne z oskarżenia 

publicznego o przestępstwo umyślne lub postępowanie o umyślne przestępstwo skarbowe, 

stosuje się art. 38 ust. 4 ustawy. W trakcie zawieszenia w pełnieniu funkcji Rektora, o którym 

mowa w art. 38 ust. 4 ustawy, obowiązki Rektora sprawuje jeden z jego zastępców - prorektor 

wybrany przez Senat większością kwalifikowaną 2/3 głosów statutowego składu senatu lub 

składu rady wydziału określonego na początku kadencji.” 

 

25. W § 75 ust. 2 skreśla się na końcu zdania wyrażenie: „z zastrzeżeniem ust. 3.” 

 

 

26. W § 75 skreśla się ust. 3. 

 

 



27. W § 77 ust. 1 skreśla się zdanie drugie. 

 

 

28. W § 77 ust. 4 uzyskuje brzmienie: 

 

„Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w Uczelni w wymiarze 

przewyższającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, na czas określony lub nieokreślony, 

następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu, o którym mowa w § 79 statutu, 

z zastrzeżeniem art. 118a ust. 3 i 4 ustawy.” 

 

 

29. W § 77 skreśla się ust. 9. 

 

 

30. W § 80 ust. 3 uzyskuje brzmienie: 

 

„Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, o której mowa w ust. 2, nie rzadziej 

niż raz na cztery lata.” 

 

 

31. W § 80 ust. 9 uzyskuje brzmienie: 

 

„Wniosek o przeprowadzenie oceny podległego pracownika przez odpowiednią komisję 

oceniającą i przed upływem okresu od ostatniej oceny, o którym mowa w ust. 3, może złożyć 

z zachowaniem drogi służbowej kierownik jednostki organizacyjnej, w której dany nauczyciel 

akademicki jest zatrudniony.” 

 

 

32. W § 82 ust. 5 uzyskuje brzmienie: 

 

„Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania obowiązków 

dydaktycznych zasięga się opinii studentów i doktorantów, którzy dokonują oceny 

nauczyciela akademickiego co najmniej raz w roku akademickim. Opinię ustala się na 

podstawie ankiety przeprowadzonej wśród studentów i doktorantów. Zasady oraz tryb 

opracowania i przeprowadzania ankiet określa Senat, przy czym ankieta powinna być 

opracowana i przeprowadzona w sposób zapewniający reprezentatywność jej wyników oraz 

anonimowość ankietowanych studentów i doktorantów.” 

 

 

33. W § 85 ust. 1 uzyskuje brzmienie: 

 

„Nauczyciel akademicki składa przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie później jednak 

niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki (lub przed rozpoczęciem 

semestru w przypadku zmian w zatrudnieniu wpływających na minimum kadrowe), 

oświadczenie, w którym upoważnia wybraną podstawową jednostkę organizacyjną Uczelni 

do zaliczenia go do minimum kadrowego jednego kierunku jednolitych studiów magisterskich 

albo jednego kierunku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia albo jednego kierunku 

studiów tylko pierwszego stopnia albo jednego kierunku studiów tylko drugiego stopnia. 

Nauczyciel akademicki może dodatkowo złożyć w jednostce organizacyjnej tej samej uczelni 

albo w jednostce organizacyjnej innej uczelni co najwyżej jedno oświadczenie, 

upoważniające tę jednostkę do zaliczenia go do minimum kadrowego jednego kierunku 

studiów pierwszego stopnia. Szczegółowe zasady i warunki zaliczenia nauczyciela 



akademickiego do minimum kadrowego określa art. 9a ustawy oraz stosowne rozporządzenie 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.” 

 

 

34. W § 87 ust. 6 zdanie pierwsze wyraz „Uczelni” zmienia się na: „uczelni”. 

 

 

35. W § 93 ust. 1 uzyskuje brzmienie: 

 

„Uczelnia prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia 

magisterskie, studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy specjalistyczne. Uczelnia 

może prowadzić szkolenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy.” 

 

 

36. W § 93 ust. 2 uzyskuje brzmienie: 

 

„Absolwenci studiów otrzymują uczelniane dyplomy ukończenia studiów wyższych, wraz ze 

stosownymi suplementami, potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego 

odzwierciedlającego uzyskanie kwalifikacji pierwszego albo drugiego stopnia. Absolwenci 

studiów doktoranckich otrzymują, po obronie pracy doktorskiej, dyplomy potwierdzające 

uzyskanie stopnia naukowego doktora, tzn. dokumentujące uzyskanie kwalifikacji trzeciego 

stopnia. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwa ukończenia tych 

studiów dokumentujące uzyskanie kwalifikacji podyplomowych, o których mowa w art. 8a 

ustawy. Absolwenci kursów specjalistycznych oraz szkoleń otrzymują dyplomy, świadectwa 

lub certyfikaty dokumentujące uzyskanie stosownych kwalifikacji.” 

 

 

37. W § 93 ust. 6 uzyskuje brzmienie: 

 

„AWF Warszawa, funkcjonując w europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego i stosując 

zasady Deklaracji Bolońskiej, zapewnia studentom przenoszącym się lub wracającym 

z innych uczelni, w tym zagranicznych, uznawanie ich dotychczasowych wyników 

kształcenia, zgodnie z ogólnymi zasadami akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych 

(ECTS), zgodnie i na zasadach określonych w art. 165 ust. 2 – 2b ustawy.” 

 

 

38. W § 94 ust. 2 uzyskuje brzmienie: 

 

„Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala Rektor, z zastrzeżeniem art. 99 ust. 2 i 5 

oraz art. 98 ust. 2 ustawy.” 

 

 

39. W § 94 ust. 5 uzyskuje brzmienie: 

 

„Informację o wysokości opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1, Uczelnia 

zamieszcza na swojej stronie internetowej.” 

 

 

40. § 95 uzyskuje brzmienie: 

 

 

 



„§ 95 

 

1. Przyjęcia na studia wyższe prowadzone są zgodnie z art. 169 ustawy oraz właściwą 

uchwałą Senatu, o której mowa w art. 169 ust. 2 i 2a ustawy. Przyjęcia na studia 

doktoranckie prowadzone są zgodnie z art. 196 ustawy oraz właściwą uchwałą Senatu, 

o której mowa w art. 196 ust. 2 ustawy.  

2. Uchwała Senatu, o której mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, ustalająca warunki i tryb 

rekrutacji na studia wyższe oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym 

prowadzonej drogą elektroniczną, podawana jest do wiadomości publicznej 

w informatorze dla kandydatów na studia wyższe oraz na stronach internetowych 

Uczelni; uchwała może być podana do publicznej wiadomości również i w inny 

sposób. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja 

roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy. Uchwała uwzględnia 

możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy 

ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie 

na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana 

rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 

przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz 

ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

3. Uchwała Senatu, o której mowa w ust. 1 zdanie drugie, ustalająca warunki i tryb 

rekrutacji na studia doktoranckie, podawana jest do publicznej wiadomości nie później 

niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok 

akademicki, którego uchwała dotyczy.  

4. W przypadku uruchomienia nowego kierunku studiów Senat podejmuje stosowną 

uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji dla tego kierunku i podaje ją 

niezwłocznie do wiadomości publicznej. 

5. O uruchomieniu kształcenia na kierunku studiów, o którym mowa w ust. 4, Rektor 

zawiadamia, w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia kształcenia na tym kierunku, 

ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i Polską Komisję Akredytacyjną.  

6. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad 

stopnia centralnego określa Senat na okres co najmniej trzech lat. Senat może określić, 

w uchwale, o której mowa w ust. 2 i 4, szczegółowe zasady przyjmowania na studia 

laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym 

organizowanych przez Uczelnię.  

7. Rekrutację na studia w Uczelni prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane 

przez dziekanów wydziałów, z zastrzeżeniem art. 169 ust. 11 ustawy.  

8. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej 

Komisji Rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, 

z zastrzeżeniem art. 169 ust. 13 w związku z art. 169 ust. 11 ustawy. Odwołanie może 

być rozpatrzone tylko wówczas, gdy wskazano w nim naruszenie warunków lub trybu 

rekrutacji na studia, określonych w uchwale Senatu, o której mowa w ust. 2 lub 4. 

Ostateczną decyzję w sprawie odwołania, po jego rozpatrzeniu, podejmuje Uczelniana 

Komisja Rekrutacyjna, w przypadku odwołania wniesionego od decyzji wydziałowej 

komisji rekrutacyjnej albo Rektor, w przypadku odwołania wniesionego od decyzji 

dziekana wydziału, w sytuacji określonej w art. 169 ust. 11 ustawy.  

9. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna jest powoływana przez Rektora, po wyrażeniu 

uprzedniej opinii na temat jej zaproponowanego składu przez Senat, spośród 

kandydatów wskazanych przez rady wydziałów, organy samorządu studentów 

i samorządu doktorantów oraz kanclerza, w składzie:  

1) przewodniczący, prorektor zaproponowany przez Rektora, 

2) sekretarz, zaproponowany przez Rektora 

3) nauczyciel akademicki z każdego wydziału,  



4) przedstawiciel samorządu studentów,  

5) przedstawiciel samorządu doktorantów,  

6) przedstawiciel kanclerza. 

10. Rekrutację na studia doktoranckie prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez 

dziekana wydziału, w którym prowadzone są studia doktoranckie. 

11. Od decyzji komisji rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację na studia doktoranckie służy 

odwołanie do Rektora, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. 

Odwołanie może być rozpatrzone tylko wówczas, gdy wskazano w nim naruszenie 

warunków lub trybu rekrutacji na studia doktoranckie określonych w uchwale Senatu, 

o której mowa w ust. 3 lub wskazano naruszenie art. 196 ust. 2 zdanie pierwsze 

ustawy. Decyzja Rektora jest ostateczna.  

12. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie 

stanowią wyniki egzaminów, o których mowa w art. 169 ust. 3 ustawy. Senat ustala, 

w uchwale wskazanej w ust. 2 i 4, jakie wyniki egzaminów stanowią podstawę 

przyjęcia na studia.  

13. Uczelnia może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne, na podstawie uchwały 

Senatu, o której mowa w ust. 2 i 4, tylko w przypadku konieczności sprawdzenia 

sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów na 

danym kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego albo egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, lub gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie 

na studia posiada świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą. Egzaminy te nie mogą 

dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym lub kwalifikacji objętej 

egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Zasadę powyższą stosuje się 

odpowiednio, jeżeli podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu 

dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych 

przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

z tym że w takim przypadku egzaminy te nie mogą dotyczyć przedmiotów 

wymienionych w ww. zaświadczeniu. W przypadku świadectwa lub innego 

dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do 

ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty stosuje się art. 169 ust. 7 ustawy. 

14. Warunki i tryb rekrutacji w przypadku egzaminów wstępnych, o których mowa w ust. 

13, powinny uwzględniać szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących 

osobami niepełnosprawnymi. Wszystkie rozwiązania egzaminacyjne stosowane 

w Uczelni wobec kandydatów niepełnosprawnych w celu uwzględnienia ich 

szczególnych potrzeb muszą przestrzegać zasady nie zmniejszania wymagań 

merytorycznych. 

15. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.  

16. W Uczelni mogą być powołane międzywydziałowe komisje rekrutacyjne, 

w przypadku prowadzenia wspólnego kierunku studiów przez więcej niż jeden 

wydział. Do międzywydziałowych komisji rekrutacyjnych stosuje się w takim 

przypadku odpowiednio regulacje dotyczące wydziałowych komisji rekrutacyjnych.” 

 

 

41. W § 102 ust. 3 uzyskuje brzmienie: 

 

„W celu prowadzenia monitoringu, o którym mowa w ust. 2, Uczelnia może przetwarzać dane 

osobowe swoich absolwentów obejmujące imiona i nazwisko oraz adres do korespondencji, 

a także adres poczty elektronicznej.” 

 

 

 



42. W § 106 ust. 3 uzyskuje brzmienie: 

 

„Na zasadach określonych w art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym dokonanie przez uczelnię publiczną czynności prawnej 

w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości oraz dokonanie przez uczelnię publiczną czynności prawnej w zakresie 

oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni 

w roku kalendarzowym, wymaga zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa 

przedmiotu czynności prawnej, przekracza kwotę 2 000 000 złotych. Do wniosku o wyrażenie 

zgody dołącza się zgodę Senatu wyrażoną w formie uchwały.” 

 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy Statutu AWF w Warszawie pozostają bez zmian. 

2. Dostosowuje się numerację spisu treści Statutu AWF w Warszawie do wprowadzonych 

zmian. 
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