
Uchwała Nr 41/2017/2018 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 maja 2018 roku 

 

 

w sprawie:       zmian w uchwale Nr 64/2015/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyboru komisji 

oceniającej nauczycieli akademickich zatrudnionych w bibliotece oraz nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych 

w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 62 ust. 1 i 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) w związku z § 80 ust. 2 i 4 pkt 

2 oraz ust. 6 pkt 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

oraz § 2 ust. 2 uchwały Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie Nr 64/2015/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyboru komisji oceniającej 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w bibliotece oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych w kadencji organów AWF Warszawa 2016-

2020, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 22 maja 2018 roku, 

postanawia, na wniosek przewodniczącej Komisji, dokonać zmiany w składzie komisji oceniającej 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w bibliotece oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych w kadencji organów AWF Warszawa 2016-

2020. W miejsce dr hab. prof. AWF Zbigniewa Trzaskomy, dotychczasowego członka ww. komisji, 

powołuje się do składu komisji Panią dr hab. prof. AWF Michalinę Błażkiewicz. 

2. Niniejsza uchwała zmienia tym samym, w zakresie określonym w ust. 1,  zapis § 1 pkt 3 uchwały 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Nr 64/2015/2016 

z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyboru komisji oceniającej nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w bibliotece oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach 

międzywydziałowych i ogólnouczelnianych w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020. Pozostałe 

zapisy uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 64/2015/2016 z dnia 20 września 2016 roku pozostają bez 

zmian. 

 

 

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


