
Zarządzenie Nr 61/2014/2015 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 14 lipca 2015 r. 
 

 

w sprawie:   zmian w zarządzeniu Nr 43/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie powołania 

rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów, ds. doktorantów oraz rzeczników 

dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich na kadencję organów Uczelni 2012 – 

2016 (z późn. zm.) 

 

 

§ 1 

 

1. Działając na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 145 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), w związku z art. 49 

ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198), wygaszam, z dniem 31 grudnia 2014 r., 

kadencję rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich wskazanych w § 1 pkt 1 

zarządzenia Nr 43/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych 

ds. studentów, ds. doktorantów oraz rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich na 

kadencję organów Uczelni 2012 – 2016.  

2. Z dniem 1 stycznia 2015 r. powołuję następujących rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli 

akademickich na okres do dnia 31 grudnia 2016 r.: 

 

1) prof. Zbigniew Lew-Starowicz (Wydział Rehabilitacji), 

2) prof. Dmytro Poliszczuk (Wydział Wychowania Fizycznego), 

3) prof. Wojciech Szeligiewicz (Wydział Turystyki i Rekreacji). 

 

3. Utrzymuję w mocy zapis § 1 pkt 1 i 2 zarządzenia Nr 31/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmian 

w zarządzeniu Nr 43/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. 

studentów, ds. doktorantów oraz rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich na 

kadencję organów Uczelni 2012 – 2016, tzn.: 

 

1) Uznaje się, iż prof. Ryszard Polak będzie pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli 

akademickich w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej do dnia 31 grudnia 2016 r., 

2) Powołana została na rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich w Wydziale 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na okres do dnia 31 grudnia 2016 r. prof. 

Helena Popławska. 

 

§ 2 

 

1. Rzecznicy dyscyplinarni, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 niniejszego zarządzenia, pełnią swoją 

funkcję do dnia 31 grudnia 2016 r. 

2. Zakres działania oraz kompetencje poszczególnych rzeczników dyscyplinarnych określa Ustawa - 

Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stosowne Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec 

nauczycieli akademickich. 

 

 



§ 3 

 

1. Pozostałe zapisy  zarządzenia Nr 43/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie powołania rzeczników 

dyscyplinarnych ds. studentów, ds. doktorantów oraz rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli 

akademickich na kadencję organów Uczelni 2012 – 2016 pozostają bez zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2015 r. z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Niniejsze zarządzenie w zakresie § 1 ust. 3 wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą 

obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 r. 

                                                                                

 

 

                                                                              Rektor 

 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 


