
Zarządzenie Nr 30/2016/2017 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 stycznia 2017 r. 

 

w sprawie: powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów, rzecznika dyscyplinarnego 

ds. doktorantów oraz rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich 

w kadencji organów AWF Warszawa 2016 – 2020  

 

§ 1 
 

Na podstawie art. 145 ust. 1 oraz art. 215 i 226 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), a także § 45 ust. 3 

Statutu AWF Warszawa, powołuję, z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, następujących 

rzeczników dyscyplinarnych w kadencji organów AWF Warszawa 2016 – 2020: 

 

1) do spraw nauczycieli akademickich:  

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

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

c) prof. Wojciech Szeligiewicz (Wydział Turystyki i Rekreacji),  

d) prof. Ryszard Polak (Wydział Turystyki i Zdrowia),  

e) prof. Helena Popławska (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu), 

 

 

2) do spraw studentów:  

a) mgr Jacek Mańka (Wydział Rehabilitacji),  

b) dr Andrzej Ojrzanowski (Wydział Wychowania Fizycznego),  

c) dr Janusz Matusiak (Wydział Turystyki i Rekreacji),  

d) dr Barbara Długołęcka (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu),  

e) dr Beata Makaruk (Wydział Turystyki i Zdrowia), 

 

3) do spraw doktorantów:  

a) dr Jolanta Derbich (Wydział Wychowania Fizycznego).  

 

§ 2 

 

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

Prawo o szkolnictwie wyższym, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego 

i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania 

i zatarcia kar dyscyplinarnych oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego 

wobec studentów.  

2. Rzecznicy dyscyplinarni wymienieni w § 1 niniejszego zarządzenia pełnią swoją funkcję do chwili 

powołania nowych rzeczników dyscyplinarnych w kadencji organów AWF Warszawa 2020-2024.  

 

§ 3 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

 

      Rektor 

 

 

                                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz  


