
Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. 

 

Decyzja nr 1/2014/2015 Rektora AWF Warszawa  

 

w sprawie powołania rektorskich komisji ds. opracowania informacji na temat działań realizowanych przez 

AWF Warszawa w zakresie projektu „Pakt dla Horyzontu 2020”, w części warszawskiej i bialskiej 

 

§ 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. 2 pkt 19 Statutu AWF Warszawa, powołuję, odrębnie dla 

części warszawskiej i bialskiej Uczelni, komisję ds. opracowania informacji na temat działań realizowanych przez 

AWF Warszawa w zakresie projektu „Pakt dla Horyzontu 2020”, zwaną dalej „komisją”. 

 

§ 2 

1. Komisja, o której mowa w § 1 niniejszej decyzji, działa w części warszawskiej AWF Warszawa 

w następującym składzie:  

 

Przewodniczący: Prof. Czesław Urbanik  

 

Członkowie:  Dziekani oraz prodziekani ds. nauki wydziałów: Wychowania Fizycznego, 

Rehabilitacji oraz Turystyki i Rekreacji 

   

Sekretarz                     Kamila Tokarska-Mafra 

2. Komisja, o której mowa w § 1 niniejszej decyzji, działa w części bialskiej AWF Warszawa w następującym 

składzie:  

 

Przewodniczący: Prof. Jerzy Sadowski  

Członkowie:           Dziekani oraz prodziekani ds. nauki wydziałów: Wychowania Fizycznego i Sportu oraz 

Turystyki i Zdrowia 

Sekretarz                     Anna Kudelska-Huk 

 

3. W obradach komisji mogą uczestniczyć również inne osoby, niż wymienione w ust. 1, jeżeli przewodniczący 

komisji uzna udział takiej osoby za uzasadniony. 

4. Przewodniczący komisji zwołuje jej posiedzenia oraz koordynuje jej prace, a także pośredniczy w kontaktach 

między komisją a innymi organami AWF Warszawa 

5. Koordynatorem prac obydwu komisji, o których mowa w ust. 1 i 2, jest prof. Czesław Urbanik. 

6. Przewodniczący komisji może powołać spośród składu komisji swojego zastępcę. 

 

§ 3 

1. Zadaniem obydwu komisji, o których mowa w ust. 1 i 2, jest opracowanie, w terminie do 28 kwietnia 2015 r., 

informacji na temat działań realizowanych przez AWF Warszawa w zakresie projektu „Pakt dla Horyzontu 

2020” oraz odpowiedzi na pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2015 r. 

w powyższym zakresie. 

2. Rektor może powierzyć komisji również inne zadania, niż wskazane w ust. 1, w zakresie projektu „Pakt dla 

Horyzontu 2020”. 

3. Po zakończeniu prac komisji jej przewodniczący przekazuje wypracowane propozycje Rektorowi, w celu 

podjęcia przez niego dalszych działań w sprawie.  

4. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2015 r. 

 

  

 

Rektor  

 

 

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


