
Uchwała Nr 6/2012/2013
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 23 października 2012 roku

w sprawie: wyboru członków senackiej Komisji ds. Sportu w kadencji organów Uczelni 2012 
- 2016

§ 1

Działając  na  podstawie  §  43  Statutu  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego 
w Warszawie, Senat Uczelni, na posiedzeniu w dniu 23 października 2012 roku, postanawia powołać 
senacką  Komisję ds.  Sportu,  zwaną  dalej  komisją,  na  kadencję  organów  Uczelni  2012  –  2016, 
w następującym składzie:

1. Doc. Maria Długosielska          (przewodnicząca),
2. Dr hab. Krzysztof Perkowski  - WWF, (zastępca przewodniczącej),
3. Dr Robert Białecki                  - WWF
4. Doc. dr Leszek Cicirko           - WWFiS w Białej Podlaskiej
5. Dr Bartłomiej Krynicki           - WTiR
6. Mgr Wiesław Młodawski        - administracja
7. Dr Izabela Rutkowska             - WR
8. Pan Paweł Wierzchoń              - student, przedstawiciel samorządu studenckiego

Sekretarz Komisji zostanie wybrany przez jej członków na pierwszym posiedzeniu Komisji.
§ 2

1. Do stałych zadań komisji będzie należało:
a) Opiniowanie i inicjowanie zasad współpracy między AWF a AZS AWF w Warszawie oraz 

w Białej Podlaskiej w celu doskonalenia procesu edukacyjnego studentów-sportowców oraz 
maksymalizacji  wyników sportowych uzyskiwanych przez studentów AWF, członków ww. 
klubów  sportowych.  Dokumentami  programowym  owej  współpracy  są  porozumienia 
zawierane  pomiędzy Uczelnią  a  Klubem regulujące  zasady oraz  zakres  owej  współpracy, 
zgodnie z zapisami statutowymi.

b) Działania  promocyjne  na  rzecz  powoływania,  na  terenie  AWF  w Warszawie  oraz  Białej 
Podlaskiej, ośrodków szkolenia sportowego polskich związków sportowych.

c) Wspieranie  inicjatyw  na  rzecz  rozwoju  w  środowisku  AWF-u  w  Warszawie  i  Białej 
Podlaskiej  sportu  akademickiego,  realizowanego zarówno  przez  Samorząd  Studencki  oraz 
sekcje sportu powszechnego w klubach AZS-AWF.

d) Działania  na  rzecz  doskonalenia  funkcjonowania  Akademickich  Centrów  Szkolenia 
Sportowego,  przede  wszystkim  w  zakresie  transferu  wiedzy  o  nowoczesnych  metodach, 
formach i  środkach szkolenia sportowego ze środowiska uczelnianego do grup trenerskich 
pracujących w klubie.

e) Inspirowanie  i  opiniowanie  działań  na  rzecz  budowy  nowych  obiektów  sportowych  na 
terenach AWF w Warszawie i Białej Podlaskiej oraz opiniowanie modernizacji i remontów 
obiektów już istniejących.

f) Działania na rzecz racjonalizacji  wykorzystania  obiektów i urządzeń sportowych będących 
w zasobach  Uczelni,  zgodnie  z  przyjętym  kierunkiem  rozwoju  sportu  wyczynowego, 
akademickiego i powszechnego w AWF.



g) Opiniowanie wniosków uzdolnionych, perspektywicznych sportowców – rekomendowanych 
przez kluby AZS-AWF, PZS i  inne organizacje  sportowe – o przyznanie  preferencyjnych 
punktów, zgodnie z regulaminem Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji.

h) Wskazywanie osób (zawodników, trenerów, działaczy,  itp.), których osiągnięcia w zakresie 
działalności sportowej są wybitne i  zasługują na uhonorowanie ich stosownymi  medalami, 
odznaczeniami  lub  nagrodami,  przyznawanymi  przez  JM  Rektora  i  /lub/  Senatu  AWF 
w Warszawie.

2. Komisja  zobowiązana  jest  również  do  wydawania  doraźnych  opinii  na  polecenie 
Przewodniczącego Senatu lub członków Senatu w liczbie pięciu.

3. Komisja może ustanowić regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Senat.
4. Wszelkie zmiany w składzie komisji wymagają zmiany niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                   PRZEWODNICZĄCY

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz


