
Zarządzenie Nr 54/2017/2018 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 lipca 2018 r. 

 

 

 

w sprawie:   zmian w zarządzeniu Nr 51/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania 

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

w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza w kadencji 

organów AWF Warszawa 2016-2020 (z późn. zm.) 

 

 

§ 1 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o  szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), § 45 ust. 3 Statutu AWF 

Warszawa oraz § 8 ust. 6 zarządzenia Nr 51/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania 

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

kompetencji prorektorów oraz kanclerza w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020 

(z późn. zm) w związku z zapisami nowego Regulaminu Organizacyjnego Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wprowadzonego zarządzeniem 

Nr 46/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r., dokonuję następujących zmian w zarządzeniu 

Nr 51/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz 

kanclerza w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020 (z późn. zm): 

 

 

1) § 2 ust. 2 zarządzenia (kompetencje Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia) uzyskuje 

brzmienie: 

 

„Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia podlegają jednostki, sekcje, ośrodki, zespoły 

i samodzielne stanowiska pracy wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni lub 

innych zarządzeniach Rektora. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia współpracuje lub 

sprawuje nadzór (merytoryczny lub administracyjny) nad jednostkami, sekcjami, ośrodkami, 

zespołami lub samodzielnymi stanowiskami pracy wskazanymi przez Rektora.” 

 

2) W § 2 zarządzenia skreśla się ust. 3. 

 

3) § 3 ust. 2 zarządzenia (kompetencje Prorektora ds. Rozwoju) uzyskuje brzmienie: 

 

„Prorektorowi ds. Rozwoju podlegają jednostki, sekcje, ośrodki, zespoły i samodzielne 

stanowiska pracy wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni lub innych 

zarządzeniach Rektora. Prorektor ds. Rozwoju współpracuje lub sprawuje nadzór 

(merytoryczny lub administracyjny) nad jednostkami, sekcjami, ośrodkami, zespołami lub 

samodzielnymi stanowiskami pracy wskazanymi przez Rektora.” 

 

4) W § 3 zarządzenia skreśla się ust. 3 i 4. 

 

5) § 4 ust. 2 zarządzenia (kompetencje Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń) 

uzyskuje brzmienie: 



 „Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Wdrożeń podlegają jednostki, sekcje, ośrodki, 

zespoły i samodzielne stanowiska pracy wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni 

lub innych zarządzeniach Rektora. Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń współpracuje 

lub sprawuje nadzór (merytoryczny lub administracyjny) nad jednostkami, sekcjami, 

ośrodkami, zespołami lub samodzielnymi stanowiskami pracy wskazanymi przez Rektora.” 

 

6) W § 4 zarządzenia skreśla się ust. 3. 

 

7) Na początku ust. 1 w § 6 zarządzenia wyrażenie: „Do obowiązków Kanclerza Uczelni 

należy:” uzyskuje brzmienie: „Do obowiązków Kanclerza Uczelni, o ile Rektor nie 

postanowi inaczej, należy:” 

 

8) § 6 ust. 3 zarządzenia (kompetencje Kanclerza) uzyskuje brzmienie: 

 

„Kanclerzowi podlegają jednostki, sekcje, ośrodki, zespoły i samodzielne stanowiska pracy 

wskazane w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni lub innych zarządzeniach Rektora. 

Kanclerz współpracuje lub sprawuje nadzór (merytoryczny lub administracyjny) nad 

jednostkami, sekcjami, ośrodkami, zespołami lub samodzielnymi stanowiskami pracy 

wskazanymi przez Rektora.” 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 51/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania 

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

zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza w kadencji organów AWF Warszawa 

2016-2020 pozostają bez zmian. 

2. Wprowadza się, jako załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, tekst jednolity 

zarządzenia Nr 51/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zakresu kompetencji 

prorektorów oraz kanclerza w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020, 

uwzględniający wszystkie wprowadzone dotychczas do ww. zarządzenia zmiany. Tekst 

jednolity, o którym wyżej mowa, obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r. do końca 

kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020. 

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

z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2018 r., w związku z brzmieniem § 5 

zarządzenia 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. 

 

 

      Rektor 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 
Załącznik: 

1) Tekst jednolity zarządzenia Nr 51/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza w kadencji 

organów AWF Warszawa 2016-2020, uwzględniający wszystkie wprowadzone dotychczas do ww. zarządzenia 

zmiany. 


