
Zarządzenie Nr 46/2017/2018 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 30 maja 2018 r. 

 

 

w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wraz z załącznikami 

 

  

§ 1 

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 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 11 

i ust. 3 w związku z § 111 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, na wniosek Kanclerza wprowadzam nowy Regulamin Organizacyjny 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wraz z załącznikami, 

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

1. Nadzór nad realizacją zapisów załączników do niniejszego zarządzenia powierzam 

Kanclerzowi. Zobowiązuje się Kanclerza oraz podległych mu kierowników jednostek 

organizacyjnych do wprowadzenia zmian w administracji centralnej, na podstawie 

wprowadzonego niniejszym zarządzeniem Regulaminu Organizacyjnego oraz jego 

załączników. 

2. Rektor zastrzega sobie prawo, w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem przez 

Prorektora ds. Filii AWF działającego w porozumieniu z Kanclerzem i zastępcą 

Kanclerza w jednostce: „AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej”, do dokonania 

korekty wprowadzanego niniejszym zarządzeniem Regulaminu Organizacyjnego lub jego 

załączników, w zakresie jednostek umiejscowionych w Filii w Białej Podlaskiej. Korekta, 

o której wyżej mowa, zostanie wprowadzona poprzez zarządzenie Rektora zmieniające 

załączniki do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3 

 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Nr 41/2017/2018 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia  

8 maja 2018 roku wraz z załącznikami, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zarządzenia Rektora Nr 43/2017/2018 i 44/2017/2018 odpowiednio w sprawie likwidacji 

kasy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie znajdującej 

w siedzibie głównej w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34 oraz w sprawie likwidacji 

Magazynu Centralnego w części warszawskiej AWF Warszawa, wydane na podstawie 

zarządzenia Rektora, o którym mowa w ust. 1, zachowują swą ważność i obowiązują 

w całości. 

 

§ 4 

 

1. Z dniem 1 czerwca 2018 r. Dział Obiektów Sportowych i Terenów Zielonych, Biuro 

Administracyjno – Gospodarcze i Ośrodek Dydaktyczno – Sportowy w Pięknej Górze 

zostają połączone w jeden Dział Administrowania Nieruchomościami. Biuro Eksploatacji 

Obiektów zmienia się w Dział Inwestycji i Remontów. Pracownicy dotychczasowych 
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jednostek z dniem 1 czerwca stają się na mocy niniejszego zarządzenia pracownikami 

nowopowstałych, wymienionych wyżej, jednostek organizacyjnych.  

2. Z dniem 1 czerwca 2018 r. Dział Księgowości zmienia się w Sekcję Księgowości 

i Ewidencji Materiałowej, Dział Finansowy zmienia się w Sekcję Księgowości 

Finansowej, a Dział Płac oraz Sekcja ds. ZUS zostają połączone w Sekcję Płac i rozliczeń 

ZUS. Pracownicy dotychczasowych jednostek z dniem 1 czerwca 2018 r. stają się na 

mocy niniejszego zarządzenia pracownikami nowopowstałych, wymienionych wyżej, 

jednostek organizacyjnych. 

3. W Filii AWF w Białej Podlaskiej Dział Obiektów Dydaktycznych i Sportowych oraz 

Dział Techniczno-Eksploatacyjny zostają połączone w jeden Dział Administrowania 

Nieruchomościami, a pracownicy dotychczasowych jednostek z dniem 1 czerwca 2018 r. 

stają się na mocy niniejszego zarządzenia pracownikami nowopowstałej, wymienionej 

wyżej, jednostki organizacyjnej. 

 

 

§ 5 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. 

 

 

 

                   Rektor 

 

 

                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 

Załącznik: 

1) nowy Regulamin Organizacyjny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie wraz z załącznikami. 


