Zarządzenie Nr 1/2017/2018
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 2 października 2017 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 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 3 i § 46 ust.
3 Statutu AWF Warszawa, 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) W § 3 ust. 1 zarządzenia (kompetencje Prorektora ds. Rozwoju) dodaje się, po pkt 29,
przecinek i pkt 30-49 o następującym brzmieniu:
30) nadzór nad procesem podziału dotacji i innych środków finansowych przeznaczonych
przez organy Uczelni na cele doktoranckie oraz nadzór nad wykorzystaniem tych
środków,
31) nadzór i koordynacja procesu podziału dotacji na pomoc materialną dla doktorantów,
32) nadzór nad gospodarowaniem środkami na pomoc materialną dla doktorantów,
33) nadzór nad procesem przyznawania stypendiów doktoranckich i doktorskich (ustalenie
wysokości środków przewidzianych na stypendia doktoranckie, doktorskie, ustalenie
miesięcznej wysokości stypendiów),
34) wydawanie z upoważnienia Rektora decyzji w przedmiocie przyznania stypendiów
doktoranckich oraz zawieranie umów o stypendia doktorskie w granicach środków
przeznaczonych na ten cel w planie rzeczowo- finansowym na dany rok budżetowy,
35) rozpoznawanie z upoważnienia Rektora odwołań od decyzji kierownika studiów
doktoranckich w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji rady wydziału,
36) koordynowanie, wspólnie z kierownikiem studiów doktoranckich, współpracy władz
Uczelni z Samorządem Doktorantów,
37) przygotowywanie i opiniowanie, wspólnie z kierownikiem studiów doktoranckich,
projektów aktów prawnych związanych z procesem kształcenia doktorantów, w tym
regulaminu studiów doktoranckich,
38) nadzór nad wykonywaniem obowiązków Uczelni wobec organów Państwa i innych
instytucji związanych z procesem kształcenia studentów studiów doktoranckich,
39) inicjowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją programów wymiany
międzynarodowej doktorantów i pracowników Uczelni (staże naukowe, konferencje,
udział w badaniach naukowych, staże habilitacyjne i doktoranckie),
40) nadzór i koordynowanie, wspólnie z kierownikiem studiów doktoranckich, procesu
rekrutacji na studia III stopnia, w tym nadzór nad gromadzeniem i przechowywaniem
dokumentacji oraz jej sporządzaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

41) nadzór nad kształceniem na studiach III stopnia i opracowanie we współpracy
z kierownikiem studiów doktoranckich koncepcji rozwoju studiów doktoranckich
(nadzór nad opracowaniem zasad i warunków rekrutacji, treści programowe itd.),
42) nadzór merytoryczny nad środkami finansowymi Uczelni przekazanymi na działalność
Samorządu Doktoranckiego oraz uczelnianych organizacji doktoranckich i innymi
środkami przyznanymi na cele doktoranckie,
43) nadzór nad przestrzeganiem praw doktoranta, w tym nad procesem wydawania decyzji
w indywidualnych sprawach doktoranckich, ustalaniem i pobieraniem opłat za zajęcia
dydaktyczne dla doktorantów, zawierania umów o świadczenie usług edukacyjnych
dla doktorantów oraz przestrzeganiem Regulaminu Studiów Doktoranckich,
44) nadzór, w porozumieniu z kierownikiem studiów doktoranckich, nad prowadzeniem
rejestru uczelnianych organizacji doktoranckich,
45) wydawanie z upoważnienia Rektora decyzji administracyjnych w sprawie rejestracji
uczelnianych organizacji doktoranckich,
46) podejmowanie z upoważnienia Rektora decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach doktoranckich na skutek odwołań wniesionych przez doktorantów,
47) uchylanie z upoważnienia Rektora decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej
ds. Doktorantów niezgodnych z przepisami prawa oraz nadzór nad działaniem
Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów, w ramach kompetencji
określonych przez przepisy powszechnego prawa lub prawa wewnętrznego Uczelni,
48) wydawanie z upoważnienia Rektora decyzji administracyjnych, uchylających uchwały
organów Samorządu Doktorantów z powodu ich niezgodności z przepisami prawa,
Statutem Uczelni lub Regulaminem Samorządu Doktoratów,
49) nadzór na sprawami socjalno-bytowymi i rekreacyjnymi doktorantów.
2) W § 3 ust. 5 pkt 5 i 6 zarządzenia dodaje się na początku tych punktów wyrażenie:
„w zakresie”.
3) W § 3 ust. 5 pkt 6 na końcu zdania zamienia się kropkę na przecinek i dodaje się pkt 7-9
o następującym brzmieniu:
7) w zakresie gospodarowania środkami finansowymi Uczelni przeznaczonymi w planie
rzeczowo- finansowym na dany rok budżetowy na cele doktorantów, w tym osób
niepełnosprawnych, rekrutacji na studia doktoranckie (w tym na koordynowanie
działalności promocyjnej Uczelni w zakresie rekrutacji na te studia), działalności
samorządu doktorantów, organizacji doktoranckich, doktoranckiego ruchu
naukowego, kulturalnego i artystycznego, a także studenckiego ruchu naukowego,
8) w zakresie gospodarowania środkami funduszu pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów, w zakresie środków przeznaczonych dla doktorantów,
9) w zakresie nadzoru nad wydatkowaniem środków przeznaczonych w planie rzeczowofinansowym na dany rok budżetowy na stypendia doktorskie i doktoranckie.
4) w § 4 ust. 1 zarządzenia (kompetencje Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń)
skreśla się pkt 1-22.
5) w § 4 ust. 4 zarządzenia skreśla się pkt 1, 2 i 6.
6) w § 4 ust. 4 zarządzenia skreśla się w pkt 4, 5 i 7 wyrażenie „w zakresie” na początku
tych punktów.

§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 2 października 2017 r. do końca
kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020.
3. W wyniku wydania niniejszego zarządzenia dostosowane zostaną do jego zapisów
pełnomocnictwa ogólne Prorektora ds. Rozwoju oraz Prorektora ds. Badań Naukowych
i Wdrożeń wydane na okres kadencji.
4. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku,
i obowiązuje do końca kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020.

Rektor

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz

