
Uchwała Nr 2/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 października 2016 roku 

 

 

w sprawie:  wyboru składów stałych komisji senackich w kadencji organów AWF Warszawa 2016-

2020  

 

 

§ 1 

 

Na podstawie § 43 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

Senat Uczelni, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 18 października 2016 roku, postanawia 

powołać, na pisemny wniosek przewodniczących poszczególnych stałych komisji senackich w kadencji 

organów AWF Warszawa 2016-2020, wybranych w drodze uchwały Nr 61/2015/2016 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 roku, złożony 

w oparciu o § 43 ust. 5 Statutu AWF Warszawa, wymienione niżej składy  stałych komisji senackich 

w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020: 

 

1) Komisja Nauki: 

 

a) prof. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk (przewodniczący), 

b) prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński (zastępca przewodniczącego), 

c) prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniuk, 

d) dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak, 

e) dr hab. prof. AWF Ewa Kozdroń, 

f) prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, 

g) prof. dr hab. Grażyna Lutosławska, 

h) dr Mirosław Mikicin, 

i) dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski, 

j) dr hab. prof. AWF Zbigniew Trzaskoma, 

k) prof. dr hab. Andrzej Wit, 

l) mgr inż. Joanna Kłyszejko  (sekretarz).                       

 

 

W obradach Komisji Nauki udział biorą, na zaproszenie przewodniczącego komisji, prodziekani 

ds. nauki. 

 

 

2) Komisja ds. Dydaktyki: 

 

a) dr hab. prof. AWF Jolanta Mogiła-Lisowska (przewodnicząca), 

b) dr Paweł Targosiński, 

c) dr Michał Staniszewski, 

d) dr Joanna Kalecińska, 

e) dr Janusz Zieliński, 

f) dr Małgorzata Skiert. 

 

 

3) Komisja Etyki Badań Naukowych: 

a) prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer (przewodnicząca),   

b) dr hab. med. prof. AWF  Małgorzata Łukowicz, 



c) prof. dr hab. n. med. Maciej Jóźwik, 

d) prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz, 

e) prof. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk, 

f) dr hab. prof. AWF Aleksandra Truszczyńska, 

g) mgr Włodzimierz Dolecki, 

h) dr Anna Kęska, 

i) dr Sylwia Nowacka-Dobosz, 

j) dr hab. prof. AWF Adam Wilczewski, 

k) dr Marcin Siewierski, 

l) dr Mirosław Mikicin, 

m) prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniuk, 

n) dr Joanna Różyńska, 

o) dr Witold Rekowski, 

p) mgr Katarzyna Glimos (sekretarz). 

 

4) Komisja ds. Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelni: 

 

a) dr Sławomir Neuhorn (przewodniczący), 

b) mgr Waldemar Madej, 

c) dr Janusz Matusiak, 

d) dr Paweł Targosiński, 

e) dr Janusz Jaszczuk, 

f) Bartłomiej Majewski, 

g) Monika Karwowska. 

 

 

5) Komisja ds. Sportu: 

 

a) dr Maria Długosielska (przewodnicząca), 

b) dr Artur Kruszewski,  

c) prof. dr hab. Iza Rutkowska, 

d) dr Robert Białecki,  

e) dr Bartłomiej Krynicki, 

f) mgr Tadeusz Makaruk, 

g) dr Przemysław Zybko,  

h) Krzysztof Bańko,  

i) Eliza Piotrowska. 

 

 

6) Komisja ds. Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród: 

 

a) dr Jacek Klawender (przewodniczący), 

b) dr Tadeusz Staniszewski (zastępca przewodniczącego), 

c) dr hab. prof. AWF Anna Pawlikowska-Piechotka, 

d) dr Kazimierz Chmielewski, 

e) dr Urszula Parnicka, 

f) dr Janusz Jaszczuk, 

g) dr Wojciech Hołub, 

h) dr Dagmara Iwańska, 

i) dr Waldemar Skowroński, 

j) mgr Waldemar Madej, 

k) mgr Małgorzata Butkiewicz-Ostrowska, 

l) mgr Anna Godlewska, 

m) Janusz Biernacki, 

n) mgr Maria Fabijanowska (sekretarz). 

 



 

7) Komisja Mieszkaniowa: 

 

a) dr hab. prof. AWF Michał Wychowański (przewodniczący), 

b) mgr  Waldemar Madej, 

c) dr Paweł Targosiński, 

d) dr Andrzej Ojrzanowski, 

e) Bożena Łyżwa, 

f) Alicja Barycka – Beker. 

 

 

8) Komisja Prawno-Statutowa: 

  

a) prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński (przewodniczący), 

b) dr Sławomir Neuhorn (zastępca przewodniczącego), 

c) dr Przemysław Kędra, 

d) Dominika Trojanek, 

e) dr Radosław Brzeski – (sekretarz). 

 

 

§ 2 

 

1. Zastępca przewodniczącego danej komisji oraz jej sekretarz zostanie wybrany przez tę komisję na 

posiedzeniu, jeżeli nie został on (oni) powołany do pełnienia wyżej określonej funkcji w komisji 

wprost w drodze niniejszej uchwały. 

2. W pracach komisji senackich biorą udział, na zaproszenie przewodniczącego danej komisji, 

przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni, jeżeli przedstawiciele związków 

zawodowych nie są członkami danej komisji. 

3. Komisja zobowiązana jest do wydawania opinii lub realizowania innych zadań na polecenie 

Przewodniczącego Senatu (Rektora) lub członków Senatu w liczbie co najmniej pięciu. Zadaniem 

stałych komisji senackich jest opiniowanie i przygotowywanie wniosków odnoszących się do 

określonego obszaru działalności Uczelni. Senat lub jego przewodniczący może ponadto 

wyznaczyć szczegółowe zadania danej komisji na okres trwania kadencji organów Uczelni. 

W razie wątpliwości przykładowe zadania poszczególnych stałych komisji senackich określają 

ich Regulaminy oraz uchwały powołujące składy poszczególnych stałych komisji senackich, 

przyjęte przez Senat AWF Warszawa w kadencji organów Uczelni 2012-2016. 

4. Komisja może ustanowić regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Senat. 

 

§ 3 

 

1. Wszelkie zmiany w składzie stałych komisji senackich w okresie kadencji organów Uczelni 

2016-2020 wymagają zgłoszenia Przewodniczącemu Senatu AWF Warszawa oraz akceptacji 

Senatu AWF Warszawa. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                             Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                                    Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


