
Zarządzenie Nr 45/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 31 marca 2014 r. 

 

 

w sprawie:   zmian w obowiązujących zarządzeniach Rektora AWF Warszawa w kadencji 

2012-2016 w związku ze zmianą nazwy stanowiska Prorektora ds. Rozwoju na 

Prorektora ds. Nauki i Rozwoju 
 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 3 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w związku z decyzją Uczelnianego 

Kolegium Elektorów podjętą na wniosek Rektora Uczelni w dniu 7 listopada 2013 r., na 

podstawie § 64 ust. 2 Statutu AWF w Warszawie, oraz w związku z zapisami zarządzenia 

nr 29/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zakresu działania prorektorów oraz Kanclerza od dnia 

1 stycznia 2014 r. do końca kadencji organów Uczelni 2012-2016,  

dokonuję się w następujących zarządzeniach Rektora AWF Warszawa zmiany polegającej na 

modyfikacji nazwy dotychczasowego stanowiska „Prorektora ds. Rozwoju” na „Prorektora ds. 

Nauki i Rozwoju” na pozostałą część kadencji organów Uczelni 2012-2016: 

 

1) zarządzenie Nr 59/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

gospodarki finansowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie oraz zasad podziału dotacji na działalność podstawową i pomoc materialną 

dla studentów na poszczególnych dysponentów środków finansowych w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w roku 2013 oraz w jego 

załącznikach (jednak wyłącznie w zakresie spraw w nich określonych mających miejsce 

po dniu 1 stycznia 2014 r.), 

 

2) zarządzenie Nr 65/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia 

nowego Regulaminu Organizacyjnego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie oraz w jego załącznikach, 

 

3) § 3 załącznika nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 1/2013/2014 z dnia 3 października 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad i tryb zawierania umów zleceń i umów o dzieło 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz 

wprowadzenia jednolitych wzorów tych umów, a także formularzy niezbędnych do ich 

zawarcia lub rozliczenia. 

 
 



§ 2 

 

Dotychczasowe kompetencje przypisane w zarządzeniach Rektora AWF Warszawa od początku 

kadencji jej organów 2012-2016 Prorektorowi ds. nauki i współpracy międzynarodowej zostają 

po dniu 1 stycznia 2014 r. przyporządkowane (jeżeli Rektor nie postanowił inaczej) innym 

prorektorom wg. zasad określonych w zarządzeniu nr 29/2013/2014 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie 

zakresu działania prorektorów oraz Kanclerza od dnia 1 stycznia 2014 r. do końca kadencji 

organów Uczelni 2012-2016. 

 

§ 3 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2014 r.  

 

 

  

Rektor 

 

                                                    Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 


