
Uchwała Nr 75/2014/2015 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 września 2015 roku 

  

w sprawie:  zmian w komisji oceniającej w Bibliotece Głównej oraz do oceny jednostek 

międzywydziałowych w kadencji organów Uczelni 2012-2016 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie § 80 ust. 2 i 4 pkt 2 oraz ust. 6 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a także § 2 ust. 2 uchwały Nr 75/2011/2012 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie 

wyboru komisji oceniającej w Bibliotece Głównej oraz do oceny jednostek międzywydziałowych 

w kadencji organów Uczelni 2012-2016 (z późn. zm.), Senat Uczelni, na posiedzeniu odbywającym 

się w dniu 22 września 2015 roku, postanawia, na wniosek Rektora: 

 

1) odwołać ze składu komisji oceniającej w Bibliotece Głównej oraz do oceny jednostek 

międzywydziałowych w kadencji organów Uczelni 2012-2016 prof. Jana Czeczelewskiego, 

w związku ze złożoną przez niego w dniu 10 września 2015 r. pisemną rezygnacją z prac 

w ww. komisji, 

2) powołać do składu komisji oceniającej w Bibliotece Głównej oraz do oceny jednostek 

międzywydziałowych w kadencji organów Uczelni 2012-2016 prof. nzw. Adama 

Wilczewskiego, 

3) zmienić brzmienie § 2 ust. 2 uchwały Nr 75/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie 

wyboru Komisji oceniającej w Bibliotece Głównej oraz do oceny jednostek 

międzywydziałowych w kadencji organów Uczelni 2012-2016 z: 

 

      „Wszelkie zmiany w składzie Komisji wymagają formy aneksu do niniejszej uchwały.” 

             na: 

             „Wszelkie zmiany w składzie Komisji wymagają zmiany niniejszej uchwały.” 

 

§ 2 

 

W skład komisji oceniającej w Bibliotece Głównej oraz do oceny jednostek międzywydziałowych 

w kadencji organów Uczelni 2012-2016, po wprowadzonych zmianach wchodzą: 

 

1) prof. zw. Czesław Urbanik (przewodniczący z tytułu pełnienia funkcji prorektora), 

2) prof. nzw. Adam Wilczewski, 

3) prof. nzw. Zbigniew Trzaskoma. 

§ 3 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały Nr 75/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyboru komisji oceniającej 

w Bibliotece Głównej oraz do oceny jednostek międzywydziałowych w kadencji organów Uczelni 

2012-2016 pozostają bez zmian. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                           

PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


