
Zarządzenie Nr 28/2017/2018 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

 

 

w sprawie: zmian w zarządzeniu Nr 21/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania dotyczącej organizacji 

wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa na zasadach nieodpłatnego 

w nich uczestnictwa 

 

§ 1 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt 12 

i ust. 3 Statutu AWF Warszawa, dokonuję następujących zmian w zarządzeniu 

Nr 21/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania 

dotyczącej organizacji wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa na zasadach 

nieodpłatnego w nich uczestnictwa (zwanego dalej „zarządzeniem”): 

 

 

1) § 2 zarządzenia uzyskuje brzmienie: 

 

„§ 2 

 

W przypadku organizacji na terenie Uczelni wydarzenia będącego konferencją naukową, do 

wypełnionej instrukcji, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia, dołącza się 

obligatoryjną kalkulację kosztów organizacji tego wydarzenia zgodnie z obowiązującym 

załącznikiem do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 36/2013/2014 z dnia 7 lutego 2014 

r. w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych odbywających się w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, znowelizowanego zarządzeniem 

Rektora AWF Warszawa Nr 27/2017/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. Zapis niniejszego 

paragrafu stosuje się również do innych wydarzeń organizowanych na terenie Uczelni, 

traktowanych na zasadach tożsamych do konferencji przez zarządzenie Rektora AWF 

Warszawa Nr 36/2013/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. (z późn. zm.).” 

 

 

2) W § 3 zarządzenia dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu: 

 

„3. Poleca się wnioskodawcom, o których mowa w ust. 1, zapoznanie się i postępowanie 

zgodne z rekomendacją w zakresie bezpiecznego organizowania imprezy masowej 

artystyczno-rozrywkowej lub niemasowej o charakterze artystycznym lub rozrywkowym 

organizowanej przez uczelnie wyższą lub samorząd studentów lub koło naukowe lub inną 

organizacje studencką, sporządzoną na wniosek Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 

Polskiej i przekazanej uczelniom przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

(rekomendacja załączona do niniejszego zarządzenia). Rekomendacja, o której wyżej mowa, 

nie obejmuje swoim zakresem imprez sportowych, do których jednak należy ją odpowiednio 

stosować. Rekomendację, o której wyżej mowa, powinno się również stosować odpowiednio 

w przypadku imprez niemających masowego charakteru, odbywających się na terenie AWF 

Warszawa na zasadach nieodpłatnego w nich uczestnictwa. Poleca się również 

wnioskodawcom, o których mowa w ust. 1, zapoznanie się z opinią prawną (opinia załączona 



do niniejszego zarządzenia) w sprawie definicji imprezy masowej, sporządzoną na wniosek 

przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.” 

 

 

3) W § 4 zarządzenia dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu: 

 

„3. Zobowiązuje się Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia oraz odpowiednio Prorektora 

ds. Filii AWF (w stosunku do imprez studenckich odbywających się na terenie jednostki – 

AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej) do poinformowania organizacji studenckich 

działających na terenie Uczelni o treści rekomendacji oraz opinii prawnej, o których mowa 

w § 3 ust. 3 niniejszego zarządzenia.” 

 

 

4) W § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 3 zarządzenia zmienia się nazwę stanowiska „Prorektor 

ds. Ogólnych” na: „Prorektor ds. Filii AWF”, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia 

Nr 13/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmian w obowiązujących 

zarządzeniach Rektora AWF Warszawa w związku z nowymi nazwami stanowisk 

prorektorów w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020. 

 

5) Wprowadza się zmodyfikowany załącznik nr 1 do zarządzenia (instrukcja 

postępowania dotyczącą organizacji wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa na 

zasadach nieodpłatnego w nich uczestnictwa), w brzmieniu określonym w załączniku 

nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 21/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia instrukcji postępowania dotyczącej organizacji wydarzeń i imprez na 

terenie AWF Warszawa na zasadach nieodpłatnego w nich uczestnictwa pozostają bez 

zmian. 

2. Dołącza się do niniejszego zarządzenia opinie prawną oraz rekomendację, o których 

mowa w § 1 pkt 2 i 3 niniejszego zarządzenia. 

3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku.  

 

 

      Rektor 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz  

 
Załączniki: 

1) zmodyfikowana instrukcja postępowania dotyczącą organizacji wydarzeń i imprez na terenie 

AWF Warszawa na zasadach nieodpłatnego w nich uczestnictwa, stanowiąca załącznik nr 1 do 

zarządzenia Nr 21/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie  wprowadzenia instrukcji postępowania 

dotyczącej organizacji wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa na zasadach nieodpłatnego 

w nich uczestnictwa, 

2) rekomendacja w zakresie bezpiecznego organizowania imprezy masowej artystyczno-

rozrywkowej lub niemasowej o charakterze artystycznym lub rozrywkowym organizowanej przez 

uczelnię wyższą lub samorząd studentów lub koło naukowe lub inną organizacje studencką, 

3) opinia prawna w sprawie definicji imprezy masowej organizowanej na terenie uczelni.  


