
Uchwała Nr 31/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 marca 2017 roku 

 

 

w sprawie:  przyjęcia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 17 oraz art. 59 w związku z art. 56 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.) oraz § 1 ust. 4 

Statutu AWF w Warszawie, w związku z zapisami:  

 

a) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357), 

b) ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 64), 

c) ustawy  z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1010), 

d) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki 

prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1933), 

e) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 60), 

f) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2260), a także  

g) art. 12 i in. ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1311), 

 

Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 21 marca 2017 roku, po wyrażeniu 

opinii w sprawie przez związki zawodowe działające w AWF Warszawa, postanawia:  

 

1) przyjąć rekomendowane przez  senacką Komisję Prawno-Statutową zmiany do obowiązującego 

Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w brzmieniu 

określonym w załączniku nr 1 niniejszej uchwały (wykaz zmian),  

 

2) przyjąć tekst jednolity Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, uwzględniający wszelkie wniesione do niego dotychczas zmiany, tzn. zmiany 

uchwalone na posiedzeniu Senatu Uczelni odbywającym się w dniu 15 września 2014 r., 14 lipca 

2015 r., 27 października 2015 r. oraz 21 marca 2017 r. (załącznik nr 2), 

 

3) umieścić niniejszą uchwałę, wraz z załącznikami, w terminie 14 dni od jej podjęcia, na stronie 

internetowej AWF Warszawa, zgodnie z art. 35 ust. 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo 

o szkolnictwie wyższym. 

 

 

§ 2 

  

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Zmiana w § 36 Statutu AWF Warszawa (pkt 6 i 7 wykazu zmian - załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały) wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., zgodnie z art. 369 Ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 

60). 



3. Zmiany w § 95 ust. 12 i 13 Statutu AWF Warszawa (fragment pkt 40 wykazu zmian - załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały) wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., zgodnie z art. 369 pkt 7 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 60). 

 

 

                                                                                                               

                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

Załączniki: 

1) Wykaz wprowadzanych do Statutu AWF Warszawa zmian, 

2) Tekst jednolity Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

uwzględniający wszelkie wniesione do niego dotychczas zmiany, tzn. zmiany uchwalone na 

posiedzeniu Senatu Uczelni odbywającym się w dniu 15 września 2014 r., 14 lipca 2015 r., 

27 października 2015 r. oraz 21 marca 2017 r. 


