
Uchwała Nr 34/2012/2013
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 20 listopada 2012 roku

w sprawie:  zmian w uchwale nr 79/2011/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zasad ustalania 
zakresu  obowiązków  nauczycieli  akademickich,  rodzaju  zajęć  dydaktycznych  objętych 
zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz 
zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013

Działając na podstawie art. 130 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), § 85 ust. 4 Statutu AWF w Warszawie oraz przepisów Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę 
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 
(Dz. U. Nr 243 poz. 1447), Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 20 
listopada  2012  r., po  rozpoznaniu  wniosku  przewodniczącej  senackiej  Komisji  ds.  Sportu,  dr  Marii 
Długosielskiej, uchwala następujące zmiany w uchwale nr 79/2011/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie 
zasad  ustalania  zakresu  obowiązków  nauczycieli  akademickich,  rodzaju  zajęć  dydaktycznych  objętych 
zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania 
godzin dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013:

§ 1

1. W § 1 ust.  2 pkt  10 uchwały uzupełnia się zapis o wyrażenia  „akademickie  mistrzostwa świata” oraz 
„uniwersjada”.

2. Po wprowadzonych zmianach § 1 ust. 2 pkt 10 uchwały będzie brzmiał następująco:
„Nauczycielowi  akademickiemu,  trenerowi  mającemu  osiągnięcia  w  poprzedzającym  roku  akademickim 
w przygotowaniu i kształceniu zawodnika – uczestnika igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, który zajął 
w swojej  dyscyplinie  miejsca  od  1  do  8,  uczestnika  mistrzostw Świata,  który  zajął  w  swojej  dyscyplinie 
miejsca od 1 do 6, medalisty mistrzostw Europy, akademickich mistrzostw świata lub uniwersjady, obniża się 
pensum o 100 godzin w stosunku do wymiaru pensum określonego dla jego stanowiska.”

§ 2

1. Pozostałe zapisy uchwały nr 79/2011/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zasad ustalania zakresu 
obowiązków  nauczycieli  akademickich,  rodzaju  zajęć  dydaktycznych  objętych  zakresem obowiązków, 
wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych 
w roku akademickim 2012/2013 pozostają bez zmian. 

2. Tekst jednolity uchwały nr 79/2011/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zasad ustalania zakresu 
obowiązków  nauczycieli  akademickich,  rodzaju  zajęć  dydaktycznych  objętych  zakresem obowiązków, 
wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych 
w roku akademickim 2012/2013 po wszelkich wprowadzonych zmianach stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                       PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                    Senatu AWF w Warszawie

                Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz

Załącznik:
1) Tekst jednolity uchwały nr 79/2011/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków 
nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych 
dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013 po wszelkich 
wprowadzonych zmianach.


