
Zarządzenie Nr 52/2018/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 12 lipca 2019 r. 

 

 

w sprawie:  zmian w Regulaminie Rekrutacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia 

Nr 46/2018/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2019 r. oraz w sprawie 

uchylenia obowiązku składania przez studentów, doktorantów, słuchaczy 

studiów podyplomowych i kursów lub kandydatów na nie kserokopii 

dokumentów tożsamości takich jak dowód osobisty, paszport oraz 

odpowiednio Karta Polaka czy prawo jazdy 

 

 

§ 1  

 

1. Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 3 

obowiązującego (na podstawie art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz. U. z 2018 r., poz. 

1669 z późn. zm.)) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, w związku z  wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 

r. o dokumentach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 53 z późn. zm.), wprowadzam 

następujące zmiany w Regulaminie Rekrutacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 46/2018/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 

10 czerwca 2019 r.: 

1) W § 5 ust. 1 pkt 5 lit. b uzyskuje brzmienie: 

 

„dowód osobisty lub paszport, do wglądu;”. 

 

2) W § 5 ust. 1 pkt 7 skreśla się zapis oznaczony literą e. 

 

3) W § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a uzyskuje brzmienie: 

 

„dowód osobisty lub paszport, do wglądu;”. 

 

4) W § 5 ust. 2 pkt 2 skreśla się zapis oznaczony literą g . 

 

5) W § 5 ust. 3 pkt 4 lit. a uzyskuje brzmienie: 

 

„dowód osobisty lub paszport, do wglądu;”. 

 

6) W § 5 ust. 3 pkt 6 skreśla się zapis oznaczony literą h. 

 

7) W § 5 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu: 

 

„W przypadku kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia kandydat ten może 

zostać zobowiązany przez odpowiednią wydziałową komisję rekrutacyjną i w terminie 



przez nią wyznaczonym do ponownego okazania dowodu osobistego lub paszportu, do 

wglądu. Zapis powyższy stosuje się odpowiednio do Karty Polaka” 

 

2. Pozostałe zapisy Regulaminu Rekrutacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie pozostają bez zmian.  

 

§ 2 

 

AWF Warszawa zastrzega sobie prawo do wykonywania kopii dokumentów stanowiących 

podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce - w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub 

jednolite studia magisterskie oraz dyplomu ukończenia studiów - w przypadku kandydata 

na studia drugiego stopnia, w związku z brzmieniem § 15 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.). 

 

§ 3 

 

1. Uchyla się obowiązek składania przez studentów, doktorantów, słuchaczy studiów 

podyplomowych i kursów lub kandydatów na nie kserokopii dokumentów tożsamości 

takich jak dowód osobisty, paszport oraz odpowiednio Karta Polaka czy prawo jazdy, 

jeżeli obowiązek ten wynika z aktu normatywnego stanowiącego element prawa 

wewnętrznego AWF Warszawa, z zastrzeżeniem ust 2. 

2. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach 

publicznych AWF Warszawa zastrzega sobie prawo do dalszego wykonywania kopii lub 

wydruków dokumentów publicznych, jeżeli kopia lub wydruk takiego dokumentu została 

sporządzona wyłącznie do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych 

na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny 

został wydany. 

 

§ 4 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

 

                                                                                

                                              Rektor 

 

                                                                         

                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 


