
Załącznik do uchwały nr 298/XLIX/2019 Senatu PW 

                                               z dnia 20 lutego 2019 r.                  

 

 

Zmiany w Regulaminie organizacyjnym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Politechniki Warszawskiej 

 

 

W Regulaminie organizacyjnym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki 

Warszawskiej, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 15/2008 Rektora Politechniki 

Warszawskiej z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) rozsławienia imienia Uczelni poprzez sport.”; 

2) w § 2:  

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu kultury fizycznej dla studentów 

Politechniki Warszawskiej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Rektora 

oraz prowadzenie zajęć sportowych z sekcjami sportu akademickiego;”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) organizowanie zajęć sportowych dla wspólnoty akademickiej Politechniki 

Warszawskiej we współpracy ze związkami zawodowymi, Samorządem Studentów 

PW, Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej i innymi organizacjami 

społecznymi;”, 

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) ścisła współpraca z klubem uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego PW 

w zakresie sportu.”; 

3) w § 4: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W SWFiS mogą być powołani zastępcy kierownika w liczbie nie większej  

niż dwóch. Zastępców kierownika SWFiS powołuje Rektor PW na wniosek 

kierownika SWFiS spośród pracowników Studium zatrudnionych w Uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy, po zaopiniowaniu przez Radę Studium, o której 

mowa w § 5. Zakres działania zastępców określa kierownik Studium.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Studium sprawuje prorektor ds. studiów.”; 

4) w § 5: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada jest powoływana przez Rektora na wniosek kierownika Studium. Kadencja 

Rady jest zgodna z kadencją władz PW.”, 

b) w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) jeden przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 

zatrudniony w SWFiS;”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Członków Rady, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 3a, wybiera się w ramach 

poszczególnych grup ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy pracowników danej grupy 

SWFiS na zebraniu przed końcem kadencji.”; 

 

 

 



5) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 „1 Zajęcia dydaktyczne z zakresu kultury fizycznej, o których mowa w § 2 pkt 2,  

są finansowane z budżetu Uczelni w wysokości wynikającej z zaplanowanej liczby 

godzin określonych na dany rok akademicki zatwierdzonej przez Rektora. 

2. Poza programem dydaktycznym Studium może prowadzić dodatkowe zajęcia z zakresu 

kultury fizycznej, za które może pobierać opłaty. Zajęcia te mogą być prowadzone  

dla członków wspólnoty akademickiej PW lub osób spoza PW.”; 

6) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Studium dysponuje posiadanymi środkami zgodnie z obowiązującymi przepisami 

organów Uczelni.”; 

7) § 12 otrzymuje brzmienie: 

 

 

„ § 1 2   

Regulamin nie dotyczy Zespołu Wychowania Fizycznego i Sportu w filii w Płocku.”. 

 
 


