
Uchwała Nr 48/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 maja 2019 roku 

 

w sprawie:  wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji przez Rektora Wydziału Turystyki 

i Rekreacji AWF Warszawa oraz włączenia jego jednostek, na zasadach 

określonych przez Rektora, do struktury Wydziału Wychowania Fizycznego AWF 

Warszawa 
 

§ 1 

 

1. Na podstawie § 18 ust. 1 obowiązującego (na podstawie art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz.1669 z późn. zm.)) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie („Podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni i filie tworzy, likwiduje 

i przekształca Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu (…)”), w związku z art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668 z późn. 

zm.), Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym w dniu 21 maja 2019 roku, po 

rozpoznaniu wniosku Rektora, postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie likwidacji przez 

Rektora Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa oraz włączenia jego jednostek do 

struktury Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa. 

2. Szczegółowe zasady i tryb włączenia jednostek Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa 

do struktury Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa określi Rektor, upoważniony, 

na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, do zarządzania Uczelnią oraz wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec 

pracowników AWF Warszawa. 

3. Senat AWF Warszawa upoważnia Rektora do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do 

likwidacji Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa, w tym do wydania stosownego 

zarządzenia oraz zawiadomienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i innych podmiotów, 

o ile wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, o planowanych zmianach 

w strukturze AWF Warszawa.  

 

§ 2 

 

1. Likwidacja Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa oraz włączenia jego jednostek do 

struktury Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa planowane jest na dzień 

1 października 2019 r. 

2. Z dniem planowanej likwidacji Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa, o którym mowa 

w ust. 1, Wydział Wychowania Fizycznego AWF Warszawa wstępuje we wszelkie jego prawa 

i obowiązki, w tym w szczególności w zakresie prowadzonych kierunków i stopni studiów. 

Zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce: „Uczelnia wstępuje w ogół praw i obowiązków jej 

podstawowych jednostek organizacyjnych, w tym w prawa i obowiązki wynikające z decyzji 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego do spraw nauki.”. 

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, wskazanym w nagłówku. 

 

 

                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


