Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 23/R/18

REGULAMIN
CENTRUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
§ 1.
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, zwane dalej „CWFiS”, 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 CWFiS 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 i doktorantów zajęciami przygotowującymi ich do podjęcia
w przyszłości samodzielnego kontynuowania ćwiczeń fizycznych;
4) harmonijne rozwijanie sprawności fizycznej, biorące pod uwagę możliwości fizyczne
i zdrowotne studentów i doktorantów;
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 CWFiS.
§ 3.
Nadzór nad działalnością CWFiS sprawuje Prorektor ds. Studenckich.
§ 4.
1. CWFiS kieruje Dyrektor i reprezentuje je, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora.
2. Dyrektorem CWFiS może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako
podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Dyrektora CWFiS powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu oraz opinii
zebrania ogólnego pracowników CWFiS. Powołanie Dyrektora następuje na okres
kadencji odpowiadającej kadencji władz Uniwersytetu.
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4. Ta sama osoba nie może być Dyrektorem CWFiS dłużej niż dwie następujące po sobie
kadencje.
5. Do zadań Dyrektora CWFiS należy:
1) reprezentowanie CWFiS w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora;
2) opracowywanie projektów planów prac CWFiS, przedstawianie tych projektów
Prorektorowi ds. Studenckich oraz kontrola ich realizacji;
3) inicjowanie współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi UG oraz jednostkami
spoza UG;
4) zarządzanie mieniem CWFiS oraz dysponowanie jego środkami finansowymi;
5) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności CWFiS;
6) zapewnianie warunków do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli
akademickich zatrudnionych w CWFiS;
7) występowanie do Rektora z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansu
i nagradzania pracowników CWFiS;
8) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących CWFiS,
niezastrzeżonych do kompetencji innych organów UG;
9) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności CWFiS i przedstawianie go do
zatwierdzenia Radzie CWFiS oraz Senatowi.
§ 5.
1. Rektor powołuje na wniosek Dyrektora CWFiS:
1) zastępcę Dyrektora ds. Dydaktycznych
2) zastępcę Dyrektora ds. Sportowych
3) zastępcę Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych.
2. Kandydata na zastępcę ds. sportowych zgłasza Dyrektor CWFiS po uzyskaniu
akceptacji Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.
3. Zakres czynności zastępców określa Dyrektor CWFiS.
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§ 6.
W CWFiS jako pracownicy dydaktyczni mogą być zatrudnieni absolwenci wyższych
szkół wychowania fizycznego posiadający tytuł magistra.
W charakterze pracowników dydaktycznych mogą być zatrudnione w CWFiS
w zakresie swojej specjalności sportowej także osoby z tytułem magistra posiadające
dyplom trenera lub instruktora.
Nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
zatrudnia i zwalnia Rektor na wniosek Dyrektora CWFiS.
Dyrektor CWFiS określa zgodnie z przepisami czas pracy oraz szczegółowy zakres
obowiązków pracowników zatrudnionych w CWFiS.

§ 7.
1. W CWFiS działa Rada CWFiS powoływana przez Rektora na okres kadencji
odpowiadającej kadencji władz Uniwersytetu.
2. W skład Rady CWFiS wchodzą:
1) Dyrektor CWFiS,
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2) zastępcy Dyrektora CWFiS,
3) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w CWFiS w pełnym wymiarze czasu pracy.
4) wybrany jeden przedstawiciel pracowników CWFiS UG, niebędących nauczycielami
akademickimi

3. Przewodniczącym Rady CWFiS jest Dyrektor CWFiS.
4. Do zadań Rady CWFiS należy w szczególności:
1) ocena pracy CWFiS;
2) zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności CWFiS;
3) zatwierdzenie systemu zapewniania jakości kształcenia w zakresie wychowania
fizycznego i sportu przedstawionego przez Dyrektora CWFiS.
5. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora CWFiS.
§ 8.
W ramach CWFiS Dyrektor może powołać stałe lub doraźne zespoły (komisje) do realizacji
określonych zadań związanych z jego działalnością.
§ 9.
1. CWFiS wraz z Klubem Uczelnianym AZS powołują sekcje sportowe, w celu realizacji
programu sportowego Uczelni.
2. Zakres kompetencji i zasady współpracy pomiędzy CWFiS i Klubem Uczelnianym AZS
określa Rektor.
§ 10.
CWFiS organizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne dla pracowników Uczelni z uwzględnieniem
potrzeb zainteresowanych oraz możliwości kadrowych i bazowych.
§ 11.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
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