
Uchwała Nr 13/2010/2011 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 stycznia 2011 roku 

 

 

w sprawie:  ustalenia liczebności Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie 

oraz Kolegium Elektorów Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie na 

pozostałą część kadencji organów Uczelni 2008 -2012 

 

 

Działając na podstawie § 55 ust. 1 oraz § 72 ust. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, w związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

utworzenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie podstawowej 

jednostki organizacyjnej „Wydział Turystyki i Rekreacji”, z dnia 4 stycznia 2011 r. oraz § 1 ust. 5 i 6 

uchwały Nr 2/2010/2011 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie utworzenia Wydziału Turystyki i Rekreacji 

na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2011 

r., uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Rada nowopowstałego Wydziału Turystyki i Rekreacji liczyła będzie 20 członków, w tym: 

- 10 profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na wydziale (w tym Dziekan Wydziału),  

- 5 wybranych przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, 

- 4 wybranych przedstawicieli studentów wydziału, 

- 1 wybrany przedstawiciel pracowników zatrudnionych na wydziale niebędący nauczycielem 

akademickim. 

2. Liczbę prodziekanów Wydziału Turystyka i Rekreacja na kadencję ustali rada wydziału na 

wniosek dziekana-elekta, zgodnie z § 73 ust. 2 Statutu Uczelni. Prodziekani są wliczani, ze 

względu na posiadany stopień lub tytuł naukowy, albo do grupy profesorów lub doktorów 

habilitowanych zatrudnionych w Wydziale, albo do grupy pozostałych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na wydziale. 

3. Wyboru dziekana i prodziekanów oraz członków rad wydziału dokona Kolegium Elektorów 

wydziału. 

 

§ 2 

 

1. Kolegium Elektorów nowopowstałego Wydziału Turystyki i Rekreacji liczyło będzie 20 

członków, w tym: 

- 10 profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na wydziale, 

- 5 wybranych przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, 

- 4 wybranych przedstawicieli studentów wydziału, 

- 1 wybrany przedstawiciel pracowników zatrudnionych na wydziale niebędący nauczycielem 

akademickim. 

2. Wyboru elektorów spośród nauczycieli akademickich dokonuje się przez głosowanie wszystkich 

uprawnionych nauczycieli akademickich Wydziału Turystyka i Rekreacja. 

3. Wyboru elektorów spośród studentów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu Samorządu 

Studentów.  

4. Wyboru elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się 

przez głosowanie wszystkich uprawnionych pracowników wydziału, niebędących nauczycielami 

akademickimi. 

 



 

 

§ 3 

 

1. Wybory do Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz do Kolegium Elektorów prowadzi 

wydziałowa komisja wyborcza. Zadania wydziałowej komisji wyborczej określa § 76 Statutu 

Uczelni. 

2. Wydziałową Komisję Wyborczą dla Wydziału Turystyki i Rekreacji wybierze Rada Wydziału 

Wychowania Fizycznego w obecnym składzie. 

3. W skład wydziałowej komisji wyborczej wchodzą następujący przedstawiciele społeczności 

wydziału: 

1) do dwóch przedstawicieli spośród profesorów i doktorów habilitowanych, 

2) do dwóch przedstawicieli spośród pozostałych nauczycieli akademickich, 

3) jeden przedstawiciel studentów wydziału, 

4) do dwóch przedstawicieli spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. 

4. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego 

komisja wybiera swego przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Przewodniczący Komisji 

Wyborczej przewodniczy zebraniu wyborczemu Kolegium Elektorów. 

5. Funkcji członka komisji wyborczej nie można łączyć z zajmowaniem w Uczelni stanowiska z 

wyboru. Osoba kandydująca na stanowisko z wyboru jest zobowiązana do rezygnacji z 

członkostwa w komisji, a na jej miejsce właściwy organ wybiera inną osobę. 

 

§ 4 

 

Kadencja Kolegium Elektorów Wydziału oraz Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji trwa do końca 

kadencji organów Uczelni 2008-2012 i upływa z chwilą wyboru kolegium i rady na nową kadencję. 

 

§ 5 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

   PRZEWODNICZĄCA 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                         Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 

 

 

 

 

 


