
Zarządzenie Nr 33/2010/2011
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie: powołania rektorskiej  komisji  ds.  opracowania nowego statutu AWF w 
Warszawie

§ 1

Działając na podstawie art. 17 i in. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 2 pkt 12 Statutu 
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a także pisma Ministra 
Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,  prof.  Barbary  Kudryckiej,  z  dnia  5  kwietnia  2011  r. 
przesłanego uczelniom w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o 
szkolnictwie  wyższym  i  innych  ustaw,  powołuję,  z  dniem  wejścia  w  życie  niniejszego 
zarządzenia,  komisję  ds.  opracowania  nowego  statutu  AWF  w  Warszawie,  zwaną  dalej 
„komisją”, oraz określam zasady jej funkcjonowania.

Skład komisji

§ 2

1. Komisja, o której mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia, działa w następującym składzie:
- prof. Zbigniew Dziubiński (przewodniczący komisji),
- prof. Jolanta Żyśko,
- doc. dr Sławomir Neuhorn,
- Radosław Brzeski (prawnik zatrudniony w Biurze Rektora).
2. W  obradach  komisji  mogą  uczestniczyć,  z  głosem  doradczym,  zaproszeni  przez 

przewodniczącego na posiedzenia komisji goście, w szczególności:
- Rektor Uczelni,
- Radca Prawny Uczelni,
- Kwestor i Kanclerz lub ich przedstawiciele,
- przedstawiciele studentów i doktorantów,
- przedstawiciele związków zawodowych,
- przedstawiciele władz wydziałowych.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, uczestniczą w obradach komisji, jeżeli przewodniczący 

komisji uzna ich udział w posiedzeniu komisji za uzasadniony.
4. W obradach komisji mogą uczestniczyć, na wniosek przewodniczącego komisji, również 

inne osoby niż wymienione w ust. 1 i 2, jeżeli przewodniczący komisji uzna udział takiej 
osoby za uzasadniony.

5. Komisja współpracuje w zakresie swoich prac z Kolegium Rektorskim.
6. Komisja  wybiera  spośród  swojego  składu  sekretarza  komisji  i,  w  przypadku  takowej 

potrzeby, protokolanta.



Zasady funkcjonowania komisji

§ 3

1. Głównym  zadaniem  komisji  jest  opracowanie  propozycji  zmian  w  statucie  AWF  w 
Warszawie w celu dostosowania go do nowych regulacji  powszechnie obowiązującego 
prawa obejmującego tematykę szkolnictwa wyższego.

2. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter zamknięty.
3. Z  poszczególnych  posiedzeń  komisji  sporządza  się,  na  wniosek  przewodniczącego, 

skrócony protokół.
4. Protokoły  z  posiedzeń  komisji  podpisują,  po  ich  sporządzeniu,  wszyscy  członkowie 

komisji.

§ 4

Po zakończeniu prac komisji jej Przewodniczący przekazuje opracowane propozycje zmian w 
Statucie Uczelni Rektorowi, w celu podjęcia przez niego dalszych działań w sprawie.

Przepisy końcowe

§ 5

1. Komisja kończy swoją działalność i ulega rozwiązaniu z chwilą uchwalenia przez Senat 
Uczelni zmian w Statucie AWF w Warszawie.

2. Zmiany w składzie komisji oraz w zasadach jej funkcjonowania mogą nastąpić wyłącznie 
w drodze aneksu do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                  REKTOR
AWF w Warszawie

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer
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