
Zarządzenie Nr 46/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 28 lutego 2013 roku 

 

 

 

w sprawie: powołania komisji ds. opracowania zmian w Regulaminie Studiów Akademii 

                   Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 

roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1365 z późn zm.) oraz § 45 ust. 2 

pkt 19 w związku z § 93 ust. 10 Statutu AWF Warszawa, powołuję komisję ds. opracowania 

zmian w Regulaminie Studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie, zwaną dalej „komisją”, oraz określam zasady jej funkcjonowania. 

 

 

Skład komisji 

§ 2 

 

1. Komisja, o której mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia, działa w następującym składzie: 

 

Przewodniczący:   Dr hab. prof. AWF Jolanta Mogiła-Lisowska 

Członkowie:          Dr hab. Krzysztof Jankowski 

                                    Doc. dr Paweł Targosiński 

Dr Hanna Prószyńska-Bordas 

Dr Małgorzata Lichota 

Mgr Iwona Twarowska 

Paulina Kędziora 

Agata Kotas 

Ariel Wojciechowski 

Norbert Kucyk 

 

2. W obradach komisji mogą uczestniczyć, na wniosek przewodniczącego komisji, również 

inne osoby, niż wymienione w ust. 1, jeżeli przewodniczący komisji uzna udział takiej 

osoby za uzasadniony. 

3. Komisja współpracuje w zakresie swoich prac z Kolegium Rektorskim. 

4. Komisja może wybrać spośród swojego składu sekretarza. 

 

Zasady funkcjonowania komisji 

§ 3 

 

1. Głównym zadaniem komisji jest opracowanie, w terminie do posiedzenia Senatu Uczelni 

w kwietniu 2013 r., propozycji zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

2. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter zamknięty. 



3. Przewodniczący komisji może zarządzić sporządzenie skróconego protokołu z 

posiedzenia, funkcję protokolanta komisji pełni w takim wypadku jej sekretarz albo inna 

osoba wyznaczona przez przewodniczącego. Protokół z posiedzeń komisji ma charakter 

poufny. 

 

Przepisy końcowe 

§ 4 

 

1. Po zakończeniu prac komisji jej przewodniczący przekazuje opracowane propozycje 

zmian Rektorowi, w celu podjęcia przez niego dalszych działań w sprawie. Po 

przedłożeniu Rektorowi wypracowanych propozycji zmian w obowiązującym 

Regulaminie Studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie komisja ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Rektor może przedłużyć okres funkcjonowania komisji na czas określony lub 

nieokreślony. Przedłużenie okresu funkcjonowania komisji przez Rektora nie wymaga 

zmiany niniejszego Zarządzenia.  

3. Zmiany w składzie komisji mogą nastąpić wyłącznie w drodze zmiany niniejszego 

Zarządzenia. 

4. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

                                                                                                      Rektor 

 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


