
Zarządzenie Nr 31/2014/2015 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 19 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie: zmian w zarządzeniu Nr 43/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie powołania 

rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów, ds. doktorantów oraz rzeczników 

dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich na kadencję organów Uczelni 2012-2016 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 145 ust. 1 oraz art. 215 i 226 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), na skutek wniosków 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014, 

Dziekana Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 31 października 2014 r., oraz 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 13 stycznia 2015 r., Rektor, z dniem wejścia w życie 

niniejszego zarządzenia, postanawia dokonać następujących zmian w zarządzeniu Nr 43/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2013 r. 

w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów, ds. doktorantów oraz rzeczników 

dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich na kadencję organów Uczelni 2012-2016: 

 

1) Uznaje się, iż dotychczasowy rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich w Wydziale 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, prof. Ryszard Polak, będzie pełnił, 

w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia, funkcję rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli 

akademickich w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej. 

 

2) Powołuje się nowego rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich w Wydziale 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej,  prof. Helenę Popławską. 

 

3) Powołuje się nowego rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów w Wydziale Turystyki i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej, dr Beatę Makaruk. 

 

4) W związku z zakończeniem stosunku pracy między AWF Warszawa a dr Adamem Martynem, 

dotychczasowym rzecznikiem dyscyplinarnym ds. doktorantów, powołuje się nowego rzecznika 

dyscyplinarnego ds. doktorantów w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa, 

dr Jolantę Derbich. 

§ 2 

 

Nowi rzecznicy dyscyplinarni, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, pełnią swoją funkcję do 

końca kadencji organów Uczelni 2012-2016.  

 

§ 3 

 

1. Pozostałe zapisy  zarządzenia Nr 43/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych 

ds. studentów, ds. doktorantów oraz rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich na 

kadencję organów Uczelni 2012-2016 pozostają bez zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 r. 

 

Rektor  

 

 

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


