
Uchwała Nr 42/2013/2014 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 marca 2014 roku 

 

w sprawie:     zmian w obowiązujących uchwałach Senatu Uczelni w kadencji 2012-2016 w związku ze 

zmianą nazwy stanowiska Prorektora ds. Rozwoju na Prorektora ds. Nauki i Rozwoju 
 

§ 1 

 

Działając na podstawie § 41 ust. 2 pkt 29 Statutu AWF 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 zarządzenie 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 uchwałach Senatu Uczelni 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) uchwała nr 91/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zmiany na stanowisku przewodniczącego komisji oceniającej 

w Bibliotece Głównej oraz do oceny jednostek międzywydziałowych w kadencji organów Uczelni 2012-

2016, 

2) uchwała nr 7/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 października 2013 roku w sprawie stawek stypendiów wypłacanych pracownikom AWF 

Warszawa wyjeżdżającym w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracownikom, w tym 

nauczycielom akademickim, wyjeżdżającym w celach szkoleniowych w ramach Programu LLP 

ERASMUS, 

3) Załącznik nr 1 do uchwały Nr 38/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu zwiększania 

wynagrodzeń pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ze 

środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - 

Prawo o szkolnictwie wyższym oraz dodatku specjalnego, w roku budżetowym 2013 (z późn. zm.). 

 

§ 2 

 

Dotychczasowe kompetencje przypisane w uchwałach Senatu Uczelni od początku kadencji jej organów 2012-

2016 Prorektorowi ds. nauki i współpracy międzynarodowej zostają po dniu 1 stycznia 2014 r. 

przyporządkowane (jeżeli Senat Uczelni nie postanowi 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 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.  

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz                                                                           

 


