
 

Zarządzenie Nr 47/2018/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

 

w sprawie:      likwidacji Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa oraz włączenia 

jego jednostek do struktury Wydziału Wychowania Fizycznego AWF 

Warszawa 

 

§ 1  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 i 3 („Podstawowe 

jednostki organizacyjne Uczelni i filie tworzy, likwiduje i przekształca Rektor po zasięgnięciu 

opinii Senatu (…)”), § 45 ust. 2 pkt 15 i § 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 § 1 ust. 2-3 uchwały 

Nr 48/2018/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji 

przez Rektora Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa oraz włączenia jego 

jednostek, na zasadach określonych przez Rektora, do struktury Wydziału Wychowania 

Fizycznego AWF Warszawa, likwiduję, z dniem 1 października 2019 r., Wydział Turystyki 

i Rekreacji AWF Warszawa oraz włączam jego jednostki do struktury Wydziału Wychowania 

Fizycznego AWF Warszawa. Włączenie aktualnych jednostek likwidowanego Wydziału 

Turystyki i Rekreacji do struktury Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa 

nastąpi na zasadach i w trybie uzgodnionym z dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego 

AWF Warszawa. 

 

§ 2 

 

1. Z dniem likwidacji Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa, Wydział 

Wychowania Fizycznego AWF Warszawa wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki 

likwidowanego wydziału, w tym w szczególności w zakresie uprawnień do prowadzenia 

wszystkich prowadzonych dotychczas przez likwidowany Wydział Turystyki i Rekreacji 

kierunków i stopni studiów. Zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: „Uczelnia 

wstępuje w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych, w tym 

w prawa i obowiązki wynikające z decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego oraz ministra właściwego do spraw nauki.”. 

2. Studenci likwidowanego Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa staja się, 

z dniem 1 października 2019 r., studentami Wydziału Wychowania Fizycznego AWF 

Warszawa. Z dniem 1 października 2019 r. członkowie organów samorządu studentów 

Wydziału Turystyki i Rekreacji staja się, aż do końca swojej kadencji, członkami 

organów samorządu studentów Wydziału Wychowania Fizycznego. 

3. Osoby przyjęte na studia na rok akademicki 2019/2020 na kierunki studiów prowadzone 

dotychczas przez likwidowany Wydział Turystyki i Rekreacji stają się osobami 

przyjętymi na studia na rok akademicki 2019/2020 na Wydział Wychowania Fizycznego 

AWF Warszawa.  



4. Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja prowadzonego w części warszawskiej AWF 

Warszawa, którzy ukończyli studia po dniu 1 października 2019 roku są absolwentami 

Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa.  

5. Z dniem 1 października 2019 roku obsługę studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji 

przejmuje dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa. Dokumentacja 

przebiegu studiów studentów kierunku turystyka i rekreacja prowadzonego w części 

warszawskiej AWF Warszawa oraz pozostała dokumentacja wymagana dla prowadzenia 

kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja znajdująca się w Wydziale Turystyki 

i  Rekreacji zostanie przekazana do dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego lub 

innych wskazanych przez Rektora albo dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego 

jednostek. 

6. Od chwili wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 1 października 2019 r. podjęte 

zostaną wszelkie niezbędne czynności dotyczące studentów przechodzących 

z  likwidowanego Wydział Turystyki i Rekreacji do Wydziału Wychowania Fizycznego 

AWF Warszawa. 

 

§ 3 

 

1. Z dniem 1 października 2019 r. wygasa funkcja dziekana i prodziekanów Wydziału 

Turystyki i Rekreacji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Z dniem 1 października 2019 r. dziekan 

Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa wstępuje we wszelkie 

dotychczasowe prawa i obowiązki związane z funkcją dziekana likwidowanego Wydziału 

Turystyki i Rekreacji. 

2. Z dniem 1 października 2019 r. wygasają funkcje kierowników katedr, zakładów oraz 

innych wskazanych przez Rektora jednostek organizacyjnych zarówno likwidowanego 

Wydziału Turystyki i Rekreacji, jak i funkcje istniejących jednostek Wydziału 

Wychowania Fizycznego AWF Warszawa, do którego jednostki likwidowanego 

wydziału będą włączane. Nowych kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału 

Wychowania Fizycznego AWF Warszawa, po włączeniu do niego jednostek 

likwidowanego Wydziału Turystyki i Rekreacji, powoła Rektor, na wniosek dziekana 

Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa. 

3. Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz inni przedstawiciele likwidowanego 

Wydziału Turystyki i Rekreacji pozostają członkami Senatu AWF Warszawa do końca 

kadencji tego organu 2016-2020. 

4. Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz prodziekani tego wydziału stają się, 

z  dniem 1 października 2019 r., członkami rady Wydziału Wychowania Fizycznego do 

końca kadencji tego organu (ciała kolegialnego) 2016-2020. 

5. Członkowie rady Wydziału Turystyki i Rekreacji staja się, z dniem 1 października 

2019 r., członkami rady Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa do końca 

kadencji tego organu (ciała kolegialnego) 2016-2020, tzn. z dniem 1 października 2019 r. 

następuje połączenie rad wydziałów likwidowanego Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz 

Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa. Powstała w wyniku połączenia rada 

Wydziału Wychowania Fizycznego wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki 

dotychczasowej rady Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz rady Wydziału Wychowania 

Fizycznego AWF Warszawa. 

6. Zapis ust. 5 stosuje się odpowiednio do komisji rady Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz 

innych podmiotów tego wydziału, o ile Rektor lub dziekan Wydziału Wychowania 

Fizycznego AWF Warszawa  nie postanowi inaczej. 

7. Komisje dyscyplinarne i rzecznicy dyscyplinarni Wydziału Turystyki i Rekreacji działają 

do końca swojej kadencji w ramach struktury Wydziału Wychowania Fizycznego AWF 

Warszawa. 

 

 



 

§ 4 

 

1. Z dniem 1 października 2019 r. mienie znajdujące się jednostkach organizacyjnych  

Wydziału Turystyki i Rekreacji przechodzi na stan inwentarzowy Wydziału Wychowania 

Fizycznego AWF Warszawa. Zobowiązuję Kanclerza do dokonania zmian w powyższym 

zakresie w dokumentacji majątku AWF Warszawa. 

2. Środki finansowe likwidowanego Wydziału Turystyki i Rekreacji stają się, z dniem 

1 października 2019 r., środkami finansowymi Wydziału Wychowania Fizycznego AWF 

Warszawa. Zobowiązuję Kwestora AWF Warszawa do dokonania wszelkich 

przewidzianych przepisami prawa zmian w księgach AWF Warszawa związanych 

z  likwidacją Wydziału Turystyki i Rekreacji. 

3. Rektor określi, które z dotychczasowych jednostek administracyjnych likwidowanego 

Wydziału Turystyki i Rekreacji staną się jednostkami administracyjnymi Wydziału 

Wychowania Fizycznego AWF Warszawa. 

4. Dział Spraw Pracowniczych przygotuje zmiany do aktów mianowania lub umów o pracę, 

uwzględniające zatrudnienie pracowników likwidowanego Wydziału Turystyki 

i  Rekreacji począwszy od dnia 1 października 2019 r. w Wydziale Wychowania 

Fizycznego AWF Warszawa. 

 

 § 5 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, dotyczących likwidacji 

Wydziału Turystyki i Rekreacji, decyzję podejmuje Rektor, w związku z brzmieniem 

art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.   

2. Szczegółowa strukturę Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa po 

włączeniu do niego jednostek likwidowanego Wydziału Turystyki i Rekreacji określi 

regulamin organizacyjny, wydany na podstawie art. 23 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

§ 6 

 

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

2. Z dniem 1 października 2019 r. uchyla się dotychczasowe zarządzenia Rektora dotyczące 

określenia struktury Wydziału Turystyki i Rekreacji i zmian w niej (ostatnie zarządzenie 

określające strukturę Wydziału Turystyki i Rekreacji - Zarządzenie Rektora AWF 

Warszawa z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Turystyki 

i Rekreacji AWF w Warszawie). 

 

 

                                                                                

                                              Rektor 

 

                                                                         

                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 


