
Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 46/R/06 
 

Regulamin Organizacyjny 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Uniwersytetu Gdańskiego 
 
 
Na podstawie: ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 
164, poz. 1365 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej 
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Uniwersytetu 
Gdańskiego wprowadza się Regulamin Organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego, o następującej treści: 
 

§ 1 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest międzywydziałową jednostką organizacyjną 
powołaną do organizowania i rozwijania działalności dydaktycznej w zakresie wychowania 
fizycznego i sportu studentów, uczestników studiów doktoranckich, a także rekreacji i sportu 
dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. 

 
§ 2 

Do zadań Studium należy w szczególności: 
1) Realizacja zatwierdzonego przez Rektora programu wychowania fizycznego, sportu i 

rekreacji. 
2) Inicjowanie rozwoju i pomnażania bazy materialnej niezbędnej do realizacji 

uczelnianego programu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji. 
3) Propagowanie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji w celu objęcia jak 

największej liczby studentów zajęciami przygotowującymi ich do podjęcia w 
przyszłości samodzielnego kontynuowania ćwiczeń fizycznych. 

4) Harmonijne rozwijanie sprawności fizycznej, biorące pod uwagę możliwości fizyczne 
i zdrowotne studentów. 

5) Rozwijanie sportu w środowisku akademickim poprzez stwarzanie możliwości 
kontynuowania treningów w sekcjach sportowych dla studentów uzdolnionych 
ruchowo oraz organizowanie krajowych i zagranicznych kontaktów sportowych a 
także wewnątrz uczelnianych imprez masowych. 

6) Zapewnienie warunków do kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.  

 
§ 3 

1. Studium kieruje Dyrektor Studium i reprezentuje je, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych 
dla Rektora. 

2. Dyrektorem Studium może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie 
jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. 

3. Dyrektora Studium powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. 
4. Do zadań Dyrektora Studium należy: 
 1) zarządzanie mieniem Studium oraz dysponowanie jego środkami finansowymi, 
 2) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej Studium, 
 3) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania 
 pracowników Studium, 
 4) występowanie do właściwych organów kolegialnych i jednoosobowych z 
 wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Studium, 
 5) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, 
 postanowieniami Statutu UG oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uniwersytetu, 
 6) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Studium, 
 niezastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu. 

      5. Dyrektora Studium może odwołać Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. 



 
§ 4 

1. Rektor powołuje na wniosek Dyrektora Studium: 
 - zastępcę ds. Dydaktycznych 
 - zastępcę ds. Sportowych 
 - zastępcę ds. Administracyjno-Gospodarczych. 
2. Kandydata na zastępcę ds. sportowych zgłasza Dyrektor Studium po uzyskaniu 
 akceptacji Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego. 
3. Zakres czynności zastępców określa Dyrektor Studium. 
 

§ 5 
1. W Studium jako pracownicy dydaktyczni mogą być zatrudnieni absolwenci wyższych 

szkół wychowania fizycznego posiadający tytuł magistra. 
2. W charakterze pracowników dydaktycznych mogą być zatrudnione w Studium w 

zakresie swojej specjalności sportowej także osoby z tytułem magistra posiadające 
dyplom trenera/instruktora. 

3. Nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
zatrudnia i zwalnia Rektor na wniosek Dyrektora Studium. 

4. Dyrektor Studium określa zgodnie z przepisami czas pracy oraz szczegółowy zakres 
obowiązków pracowników zatrudnionych w Studium. 

 
§ 6 

1. Dyrektor, zastępcy Dyrektora, nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Studium w 
pełnym wymiarze czasu pracy, wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych 
w Studium, niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący do 5% składu 
Rady, tworzą Radę Studium. 

2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Studium WFiS 
3. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Studium. 

 
§ 7. 

W ramach Studium mogą być powołane stałe lub doraźne zespoły (komisje) do  realizacji 
określonych zadań związanych z jego działalnością. 

 
§ 8 

1. Studium WFiS wraz z Klubem Uczelnianym AZS powołują sekcje sportowe, w celu 
realizacji programu sportowego uczelni. 

2. Zakres kompetencji i zasady współpracy pomiędzy Studium WFiS i Klubem 
Uczelnianym AZS określa Rektor. 

 
§ 9 

Studium WFiS organizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne dla pracowników uczelni 
z uwzględnieniem potrzeb zainteresowanych oraz możliwości kadrowych i bazowych. 

 
§10 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 
 
 
 
 
 
Gdańsk, dnia 26 października 2006 r. 


