Zarządzenie Nr 15/2013/2014
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie: ustanowienia dnia Święta Uczelni w roku akademickim 2013/2014 dniem
sportu
§1
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), w związku z § 45 ust. 2 pkt 20 Statutu AWF
w Warszawie, ustanawiam dzień Święta Uczelni w roku akademickim 2013/2014, tzn. dzień
29 listopada 2013 r., dniem sportu w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
§2
1. Dzień sportu nie jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, natomiast zajęcia ze
studentami będą prowadzone w innej, niż określona w planie studiów i programie
kształcenia, formie.
2. Podczas dnia sportu będą się odbywały zawody sportowe w różnych dyscyplinach między
wydziałami Uczelni, jak również i inne wydarzenia sportowe lub związane z tematyką
sportu, zorganizowane przez władze AWF w Warszawie oraz Samorząd Studentów
i Doktorantów.
3. Szczegółowy harmonogram zajęć, o których mowa w ust. 2, będzie cyklicznie podawany
do wiadomości społeczności akademickiej poprzez ogłoszenia w miejscach powszechnie
dostępnych lub stronę internetową AWF Warszawa.
4. Powierzam dziekanom wydziałów nadzór nad organizacją w kierowanych przez nich
wydziałach zawodów sportowych i innych wydarzeń sportowych lub związanych
z tematyką sportu, odbywających się z okazji dnia sportu. Zobowiązuję jednocześnie
dziekanów wydziałów do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy organizatorom
wydarzeń, o których mowa w zdaniu pierwszym.
5. Zobowiązuję wszystkich członków społeczności akademickiej, szczególnie studentów, do
aktywnego uczestnictwa w zajęciach, o których mowa w ust. 2, oraz do współudziału
w uroczystych obchodach dnia Święta Uczelni.
6. Zobowiązuję pracowników AWF w Warszawie i Samorząd Studentów oraz Samorząd
Doktorantów do aktywnego współtworzenia i organizacji zajęć i wydarzeń sportowych
dla studentów w dniu Święta Uczelni.
§3
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz

