
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 27 października 2015 roku 

 

 

Wykaz zmian w obowiązującym Statucie Akademii Wychowania Fizycznego w 

Warszawie, przyjętych uchwałą Senatu AWF Warszawa Nr 2/2015/2016 z dnia 27 

października 2015 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 § 40 ust. 8 uzyskuje brzmienie: 

 

 

„Wyboru przedstawicieli grup społeczności akademickiej do Senatu, wymienionych w ust. 4 

pkt 4, 5 i 7 niniejszego paragrafu, dokonuje uczelniane kolegium elektorów w trybie § 59 

statutu i odwołuje ich w trybie § 72 ust. 3 pkt 7 statutu, a w przypadku wyboru przedstawicieli 

wymienionych w ust. 4 pkt 6 stosuje się tryb przewidziany w regulaminie samorządu 

studentów lub odpowiednio regulaminie samorządu doktorantów.” 

 

 

2. W § 47 ust. 2 uzyskuje brzmienie: 

 

 

„Wyboru przedstawicieli grup społeczności akademickiej do rady wydziału wymienionych 

w ust. 1 pkt 4 i 6 dokonuje wydziałowe kolegium elektorów w trybie § 59 statutu i odwołuje 

ich w trybie § 72 ust. 3 pkt 8 statutu, a w przypadku wyboru przedstawicieli wymienionych 

w ust. 1 pkt 5 stosuje się tryb przewidziany w regulaminie samorządu studentów lub 

odpowiednio regulaminie samorządu doktorantów. Do grupy określonej w ust. 1 pkt 3 wlicza 

się dziekana oraz prodziekanów posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego. Jeżeli prodziekani mają stopień doktora, wlicza się ich do grupy nauczycieli 

akademickich wymienionych w ust. 1 pkt 4.” 

 

 

3. § 60 uzyskuje brzmienie: 

 

 

„Liczebność uczelnianego kolegium elektorów na daną kadencję organów Uczelni ustala 

Uczelniana Komisja Wyborcza w terminie co najmniej na miesiąc przed wyborami do tego 

organu wyborczego Uczelni. Ustalenie liczebności uczelnianego kolegium elektorów 

następuje z zachowaniem zasady pełnej reprezentacji w tym organie grupy zatrudnionych 

w Uczelni nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem, iż muszą oni posiadać bierne prawo wyborcze 



w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy. Ustalenie liczebności uczelnianego kolegium 

elektorów następuje ponadto z zachowaniem poniższych proporcji składu tego organu: 

1) od 51% do 55% przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł 

naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,  

2) nie mniej niż 20% przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,  

3) nie mniej niż 20% przedstawicieli studentów oraz uczestników studiów 

doktoranckich, przy czym liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala 

się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup, z tym, że studenci i doktoranci 

są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup,  

4) nie mniej niż 5% przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi.” 

 

 

4. W § 61 ust. 1 uzyskuje brzmienie: 

 

 

„W skład uczelnianego kolegium elektorów wchodzą wszyscy zatrudnieni w Uczelni - w dniu 

określenia przez Uczelnianą Komisję Wyborczą liczebności uczelnianego kolegium 

elektorów na daną kadencję - nauczyciele akademiccy posiadających tytuł naukowy lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem, iż muszą oni posiadać bierne 

prawo wyborcze w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wyboru elektorów, o których 

mowa w § 60 pkt 2 statutu, dokonuje się poprzez głosowanie wszystkich uprawnionych 

nauczycieli akademickich w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (innych, niż 

określonych w zdaniu pierwszym). W poszczególnych wydziałach liczba elektorów będących 

nauczycielami akademickimi nieposiadającymi tytułu naukowego lub stopnia naukowego 

doktora habilitowanego jest proporcjonalna do liczebności tej grupy nauczycieli 

akademickich w wydziale w skali liczebności tej grupy w całej Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 

4 zdanie 2.” 

 

 

5. W § 61 ust. 4 uzyskuje brzmienie: 

 

 

„Podziału mandatów, w wyniku ustalenia proporcji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, dokonuje 

Uczelniana Komisja Wyborcza według stanu na dzień 1 stycznia ostatniego roku trwania 

mijającej kadencji, przy jednoczesnym zachowaniu proporcji i zasad wyłaniania 

poszczególnych grup przedstawicieli społeczności akademickiej w uczelnianym kolegium 

elektorów, określonych w § 60 statutu. Każdy z wydziałów powinien posiadać 

przedstawiciela w uczelnianym kolegium elektorów w grupie pozostałych nauczycieli 

akademickich i w grupie studentów.” 

 

 

6. W § 61 dodaje się nowe ust. 4a i 4b o następującym brzmieniu: 

 

 

„4a. Uczelniana Komisja Wyborcza może, przy zachowaniu proporcji określonych w § 60 

statutu i zasad określonych w § 61 statutu, zmienić liczebność uczelnianego kolegium 

elektorów podczas trwania kadencji organów Uczelni wyłącznie w przypadku znaczącej 

zmiany liczebności zatrudnionych w Uczelni nauczycieli akademickich posiadających 

tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. W powyższym przypadku 



Uczelniana Komisja Wyborcza może przeprowadzić wybory uzupełniające skład 

uczelnianego kolegium elektorów w pozostałych grupach społeczności akademickiej, 

wskazanych w § 60 statutu, w celu zachowania wskazanych w tym przepisie proporcji 

tych grup w stosunku do grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy 

lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zwiększonej w wyniku włączenia do tego 

organu nowych nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego.   

4b. Zmniejszenie w trakcie  trwania kadencji organów Uczelni liczebności grupy nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego 

(w stosunku do liczebności tej grupy na dzień określenia przez Uczelnianą Komisję 

Wyborczą liczebności uczelnianego kolegium elektorów na daną kadencję organów 

Uczelni), skutkujące naruszeniem proporcji wskazanych w § 60 statutu, nie powoduje 

wygaszenia mandatu przedstawicielom grup wskazanych w § 60 pkt 2-4 statutu 

w uczelnianym kolegium elektorów, w celu utrzymania proporcji określonych w § 60 

statutu. Zasadę powyższą stosuje się również do wydziałowych kolegiów elektorów.” 

 

 

7. W § 78 ust. 3 uzyskuje brzmienie: 

 

 

„Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu 

rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, udzielonych na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Bieg terminów, o których 

mowa w ust. 1 i 2, ulega zawieszeniu również na czas trwania okresu pobierania zasiłku 

chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym 

spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.” 

 

 

8. W § 80 ust. 4 pkt 2 uzyskuje brzmienie: 

 

 

„komisję oceniającą nauczycieli akademickich zatrudnionych w bibliotece oraz nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych,” 

 

 

9. W § 80 ust. 6 pkt 1 uzyskuje brzmienie: 

 

„komisję oceniającą nauczycieli akademickich zatrudnionych w bibliotece oraz nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych, 

której przewodniczy prorektor wyznaczony przez Rektora,” 

 

 

10. W § 81 ust. 2 i 3 uzyskują brzmienie: 

 

 

„2. Oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 

niewchodzących w skład wydziałów oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w bibliotekach Uczelni dokonuje komisja oceniająca nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w bibliotece oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach 



międzywydziałowych i ogólnouczelnianych. Dokonuje ona oceny na zasadach 

analogicznych do wydziałowych komisji oceniających z zastrzeżeniem, iż może się ona 

posługiwać odrębnym wzorem karty oceny nauczyciela akademickiego przewidzianym 

dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w bibliotece, jeżeli wzór taki został 

zatwierdzony przez Senat. Odrębny wzór karty oceny nauczyciela akademickiego może 

zostać również zatwierdzony dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach 

międzywydziałowych i ogólnouczelnianych. 

3.  Odwoławcza komisja oceniająca rozpatruje odwołania od ocen dokonywanych przez 

komisję oceniającą nauczycieli akademickich zatrudnionych w bibliotece oraz nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych 

oraz od ocen dokonanych przez wydziałowe komisje oceniające i Rektora, w sytuacji 

określonej w § 82 ust. 1 zdanie trzecie. Decyzje wydane w sprawie ocen przez 

odwoławczą komisję oceniającą są ostateczne.” 

 

 

11. W § 82 ust. 1 zdanie trzecie uzyskuje brzmienie: 

 

 

„Przewodniczącego komisji oceniającej nauczycieli akademickich zatrudnionych w bibliotece 

oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych 

i ogólnouczelnianych ocenia Rektor.” 

 

 

12. W § 83 ust. 3 uzyskuje brzmienie: 

 

 

„W przypadku niewniesienia odwołania od otrzymanej oceny negatywnej albo wniesienia 

odwołania po terminie, ocena komisji wydziałowej lub komisji oceniającej nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w bibliotece oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych staje się ostateczna. 

Przewodniczący odwoławczej komisji oceniającej może przywrócić termin na wniesienie 

odwołania wyłącznie z ważnych przyczyn i na wniosek ocenianego nauczyciela 

akademickiego.” 

 

 

13. W § 93 ust. 5 uzyskuje brzmienie: 

 

 

„Uczelnia prowadzi politykę popierającą wyjazdy pracowników, studentów i doktorantów 

AWF Warszawa do uczelni krajowych oraz w ramach rządowych lub międzynarodowych 

programów dydaktycznych, do uczelni zagranicznych.” 

 

 

14. § 2 ust. 4 załącznika nr 2 do Statutu AWF Warszawa (Zasady używania 

sztandaru, flagi i godła Uczelni) uzyskuje brzmienie: 

 
„4. Poczet sztandarowy tworzy troje studentów lub, na wniosek Rektora uzasadniony 

okolicznościami danej uroczystości, trzech pracowników Uczelni. 

1) Insygnia pocztu sztandarowego: 

   a) biało-czerwone szarfy, 



   b) białe rękawiczki, 

   c) czapki z nadrukiem AWF, 

   d)  krawat z nadrukiem AWF - dla mężczyzn. 

2) Ubiór pocztu sztandarowego: 

    a) chorąży - ciemny garnitur, biała koszula, 

    b) asysta: 

     - mężczyzna - ciemny garnitur, biała koszula, 

     - kobieta - biała bluzka, ciemna spódnica. 

3) W przypadku trudnych warunków pogodowych, gdy uroczystość odbywa się na wolnym 

powietrzu, dopuszcza się inny taktowny strój.” 

 

§ 2 

 

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

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

zmian 

 

 

                          

                                                                                           

                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                 Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                         Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 
 


