
Zarządzenie Nr 28/2010/2011
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w  sprawie:  powołania  Uczelnianej  Komisji  Rekrutacyjnej  oraz  organizacji  postępowania 
rekrutacyjnego na rok akademicki 2011/2012

§ 1

Na podstawie § 104 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego oraz Uchwały 
Senatu  dnia  15  marca  2011  r.  w sprawie  składu  Uczelnianej  Komisji  Rekrutacyjnej  powołuję 
Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie:

Przewodniczący: dr hab. prof. AWF Zbigniew Dziubiński
Wiceprzewodniczący: dr hab. prof. AWF Jerzy Sadowski
Sekretarz:                               mgr Marcin Mielniczuk
Członkowie: dr hab. prof. AWF Ewa Kozdroń

dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak
prof. dr hab. Krzysztof Chomiczewski
dr Jerzy Królicki
dr Waldemar Skowroński
mgr Wiesław Młodawski
Artur Pałczyński
mgr Agnieszka Dąbrowska (doktorantka)
Maciej Chludziński (student)

§ 2

1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych, 

których podstawą jest wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia;
2) wnioskowanie do rektora o przyjęcie lub nieprzyjęcie na studia w trybie odwoławczym.

2. Na  wniosek  przewodniczącego,  w  posiedzeniach  Uczelnianej  Komisji  Rekrutacyjnej  mogą 
uczestniczyć, bez prawa głosu, osoby spoza Komisji w związku z koniecznością rozpoznania 
odwołania lub wyjaśnienia zagadnień proceduralnych.

§ 3

1. Zobowiązuję dziekanów wydziałów do powołania wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz 
komisji  weryfikacji  osiągnięć  sportowych  oraz  komisji  egzaminacyjnych  właściwych  dla 
danego kierunku studiów do dnia 16 maja 2011 r.

2. Dziekani wydziałów sprawują nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

§ 4 

1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad i trybu przyjmowania na studia w Akademii Wychowania 
Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w Warszawie,  uchwalonych  przez  Senat  Uczelni,  sprawuje 
prorektor ds. studenckich.

2. Za organizację i koordynację procesu rekrutacji odpowiada pełnomocnik rektora ds. rekrutacji.



3. Zobowiązuję kierownika Centrum Informatycznego do zapewnienia prawidłowej i terminowej 
współpracy z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną oraz wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi 
w zakresie obsługi informatycznej postępowania kwalifikacyjnego.

4. Zobowiązuję  wszystkich  pracowników,  w  szczególności  kierowników  jednostek 
organizacyjnych,  do  aktywnego  udziału  w  przygotowaniach  i  przeprowadzeniu  czynności 
związanych z rekrutacją na pierwszy rok studiów. Pociąga to za sobą konieczność ograniczenia 
do niezbędnego minimum urlopów i wyjazdów służbowych pracowników w okresie rekrutacji 
na studia.

5. W  trosce  o  stworzenie  najbardziej  obiektywnych  warunków  przebiegu  akcji  rekrutacji  na 
pierwszy  rok  studiów,  członkowie  komisji  egzaminacyjnych  nie  mogą  uczestniczyć 
w przygotowaniach kandydatów do egzaminów wstępnych.

 § 5

Harmonogram  postępowania  rekrutacyjnego  na  pierwszy  rok  studiów  na  rok  akademicki 
2011/2012:
1. Rejestracja w internetowym systemie rekrutacji:

1) dla kandydatów na studia I i II stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w 
Białej Podlaskiej - od 1 kwietnia do 17 czerwca 2011 r.

2) dla  kandydatów  na  studia  I  stopnia  na  Wydziale  Wychowania  Fizycznego,  Wydziale 
Turystyki i Rekreacji lub Wydziale Rehabilitacji - od 9 kwietnia do 14 czerwca 2011 r.

3) dla  kandydatów  na  studia  II  stopnia  na  Wydziale  Wychowania  Fizycznego,  Wydziale 
Turystyki i Rekreacji oraz Wydziale Rehabilitacji od 9 kwietnia do 2 września 2011 r.

2. Rozpoczęcie  egzaminów sprawnościowych dla  kandydatów na studia  I  stopnia na Wydziale 
Wychowania  Fizycznego,  Wydziale  Turystyki  i  Rekreacji  oraz  Wydziale  Rehabilitacji  -  24 
czerwca 2011 r.

3. Rozpoczęcie egzaminów sprawnościowych dla kandydatów na studia na Wydziale Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej - 20 czerwca 2010 r.

4. Rozpoczęcie egzaminów wstępnych dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Turystyka 
i Rekreacja - 7 września 2011 r., na Wydziale Rehabilitacji - 9 września 2011 r., na Wydziale 
Wychowania Fizycznego - 13 września 2011 r.

5. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia - 8 lipca 2011 r.

§ 6

1. Nauczyciele  akademiccy  biorący  udział  w  pracach  komisji  rekrutacyjnych  otrzymują 
dodatkowe  wynagrodzenie  ustalone  przez  rektora,  w  zależności  od  liczby  kandydatów  i 
pełnionej funkcji, na podstawie rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

2. Pracownikom  nie  będącym  nauczycielami  akademickimi  i  uczestniczącym  w  pracach 
postępowania rekrutacyjnego, przysługuje dodatek specjalny z tytułu powierzenia dodatkowych 
zadań, ustalony przez rektora, w zależności od rodzaju i czasu pracy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer


