
Regulamin Kapituły Medalu „Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie” 

§ 1 

 

1. Niniejszy Regulamin zostaje uchwalony na podstawie § 7 ust. 5 Regulaminu przyznawania 

Medalu „Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie” 

przyjętego Uchwałą Senatu AWF w Warszawie z dnia 16 czerwca 2009 r., nr 64/2008/2009. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Kapituły Medalu „Za Zasługi dla Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie” zwanego dalej Medalem 

„Za Zasługi dla Uczelni”. 

§ 2 

 

Przedmiotem prac Kapituły Medalu „Za Zasługi dla Uczelni”, zwanej dalej Kapitułą, jest 

opiniowanie wniosków o przyznanie Medali, a także przygotowywanie i wnoszenie pod obrady 

Senatu projektu Uchwały Senatu w przedmiocie nadania Medalu. 

 

§ 3 

 

Przy ocenie kandydata do przyznania Medalu uwzględniany jest w szczególności wkład 

w działalność i rozwój Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

w zakresie badań naukowych, działalności dydaktycznej, sportu akademickiego oraz organizacji 

i zarządzania Uczelnią. 

§ 4 

 

1. Przewodniczący Kapituły jest wybierany w głosowaniu tajnym na pierwszym jej posiedzeniu, 

które otwiera Rektor. 

2. Zmiana Przewodniczącego Kapituły może nastąpić w przypadku: 

1) odwołania przez członków kapituły z funkcji przewodniczącego w drodze uchwały podjętej 

(w głosowaniu tajnym) bezwzględną większością głosów pozostałych członków Kapituły, 

2) rezygnacji z funkcji Przewodniczącego. 

3. Funkcja Przewodniczącego Kapituły wygasa z mocy prawa w przypadku: 

1) odwołania przez Senat Uczelni z udziału w Kapitule lub rezygnacji z udziału w Kapitule, 

2) śmierci Przewodniczącego. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, Kapituła Medalu wybiera w głosowaniu tajnym 

nowego przewodniczącego. 

§ 5 

 

1. Posiedzenia Kapituły zwołuje jej Przewodniczący w terminie dwóch tygodni od otrzymania 

wniosku (wniosków) o przyznanie Medalu „Za Zasługi dla Uczelni”. 

2. W przypadku braków formalnych wniosku, których nie da się konwalidować podczas 

posiedzenia Kapituły (np. braku uzasadnienia wniosku lub innych, o których mowa w § 6 ust. 4 

Regulaminu przyznawania Medalu „Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie”), Przewodniczący Kapituły zwraca go wnioskodawcy z prośbą 

o uzupełnienie bądź poprawienie w terminie tygodnia. Nieuzupełnienie bądź niepoprawienie 

wniosku w ww. terminie skutkuje jego odrzuceniem. 

 

 

 



§ 6 

 

1. Posiedzenia Kapituły są ważne, gdy uczestniczy w nich więcej niż połowa jej członków 

wybranych przez Senat. 

2. W Posiedzeniach Kapituły mogą uczestniczyć, za zgodą Przewodniczącego i bez prawa do 

udziału w głosowaniu: Rektor, wnioskodawcy, recenzent dorobku kandydata do medalu, 

o którym mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania Medalu „Za Zasługi dla Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”, a także inne osoby, których 

obecność na posiedzeniu Przewodniczący Kapituły uzna za uzasadnioną. 

3. Uchwały Kapituły w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie nadania Medalu są podejmowane 

w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

4. Uchwały Kapituły w sprawach proceduralnych i innych niż osobowe nie wymagają zachowania 

wymogu tajności głosowania.  

5. Uchwałę Kapituły w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie nadania Medalu Przewodniczący 

Kapituły przekazuje bezzwłocznie Rektorowi, w celu podjęcia dalszych działań w sprawie. 

6. Kapituła Medalu jest również uprawniona do podejmowania uchwał w sprawie odebrania 

Medalu, zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu przyznawania Medalu „Za Zasługi dla Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”. Do podejmowania uchwał 

w sprawie odebrania Medalu stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego Regulaminu odnośnie 

wyrażania opinii w przedmiocie nadania Medalu. 

 

§ 7 

 

1. Obsługę posiedzeń Kapituły prowadzi Biuro Rektora. 

2. Obsługę prawną Kapituły (w tym przygotowanie projektu Uchwały Senatu w przedmiocie 

nadania Medalu) prowadzi prawnik zatrudniony w Biurze Rektora. 

 

§ 8 

 

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie w formie 

aneksu, po wyrażeniu na nie zgody przez Senat Uczelni. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Senat AWF 

w Warszawie, zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu przyznawania Medalu „Za Zasługi dla Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie” przyjętego Uchwałą Senatu AWF 

w Warszawie z dnia 16 czerwca 2009 r. nr 64/2008/2009. 

 

 


