
Uchwała Nr 30/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 19 kwietnia 2016 roku 

 

w sprawie:  zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2014 

roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rekrutacji w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  

 

 

§ 1 

 

Działając w związku z art. 169 i 196 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 41 ust. 2 pkt 11 

Statutu AWF w Warszawie i § 2 ust. 4 uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku, Senat AWF w Warszawie, 

po rozpoznaniu na posiedzeniu odbywającym się w dniu 19 kwietnia 2016 roku wniosku Prorektora 

ds. Studenckich i Kształcenia uzgodnionego z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną, wprowadza 

następujące zmiany do Regulaminu Rekrutacji obowiązującego w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku w 

sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie i zwanego dalej „Regulaminem”: 

 

1) § 4 ust. 6 Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„Kandydaci przystępują do egzaminów według harmonogramu.” 

 

na: 

 

„Kandydaci przystępują do egzaminów według harmonogramu. Kandydat, który nie przystąpił do 

któregokolwiek z elementów postępowania kwalifikacyjnego bez wcześniejszej zgody 

przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej na przystąpienie do danego elementu 

postępowania kwalifikacyjnego w innym terminie, zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania 

rekrutacyjnego.  Jeżeli jednak, z usprawiedliwionych powodów (np. względy zdrowotne), kandydat 

nie przystąpił lub nie ukończył jednej z prób wchodzących w skład egzaminu ze sprawności fizycznej, 

ma prawo do zdania ich, jeżeli zgodę na to wyrazi przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej, 

w terminie dodatkowym, w czasie trwania egzaminów. Zgłoszenie przyczyn nieprzystąpienia do 

egzaminu powinno nastąpić przed jego zakończeniem. O uznaniu, czy nieprzystąpienie kandydata do 

danego elementu postępowania kwalifikacyjnego było usprawiedliwione czy też nie, decyduje 

przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej. 

 

2) § 7 ust. 1 pkt 3 lit. g Regulaminu zmienia brzmienie z: 

 

„potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.” 

 

na: 

 

„potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.” 

 

 

 



§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu 

Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz jej 

załącznika pozostają bez zmian. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany wprowadzane niniejszą 

uchwałą wchodzą w życie wraz z rozpoczęciem rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.  

3. Zobowiązuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną do poinformowania  kandydatów na studia 

w AWF Warszawa o treści zmienionego niniejszą uchwałą § 4 ust. 6 Regulaminu i wynikających 

z ww. zmiany konsekwencjach. 

 

 

 

               PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

 

                                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


