
ZARZĄDZENIE Nr 108/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 6 maja 2022 r. 

 

w sprawie składu i zadań Rady Sportu w Uniwersytecie Wrocławskim 

  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) 

oraz § 12 ust. 3 pkt 9 lit. o Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego  uchwałą 

Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. Rada Sportu, zwana ̨ dalej „Rada ̨”, ma charakter społeczny i realizuje zadania 

doradcze dla Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§ 2. W skład Rady wchodzą:  

1) Prorektor ds. nauczania; 

2) Prorektor ds. studenckich; 

3) Dyrektor Generalny Uniwersytetu Wrocławskiego; 

4) kierownik Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej; 

5) dwaj przedstawiciele Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku 

Sportowego Uniwersytetu Wrocławskiego; 

6) przedstawiciel samorządu studenckiego; 

7) przedstawiciel samorządu doktorantów. 

 

§ 3. Przedstawicieli Rady, o których mowa w § 2 pkt 5-7, wskazują właściwe 

zarządy organizacji studenckich i samorządu doktorantów. 

 

§ 4. Przewodniczący Rady może zaprosić do uczestnictwa w posiedzeniu Rady  

z głosem doradczym inne osoby, w tym w szczególności osoby, których wiedza w 

obszarze sportu akademickiego będzie użyteczna dla realizacji zadań Rady. 

 

§ 5. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Rektor, który w trakcie posiedzenia 

wskazuje przewodniczącego Rady spośród jej członków.  

 

§ 6. Do zadań Rady należy wspieranie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w 

zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu w Uniwersytecie Wrocławskim, w tym w 

szczególności: 

1) proponowanie kierunków rozwoju oraz formułowanie rekomendacji co do 

działań w obszarze sportu akademickiego w Uniwersytecie Wrocławskim, w 

tym w zakresie środków finansowych przekazywanych na działność 

sportową; 

2) inicjowanie działań organizacyjnych na rzecz propagowania aktywności 

sportowej i społecznej studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz promowania przez Uniwersytet Wrocławski ich 

osiągnięć; 

3) wsparcia Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych organizacji studenckich i 

doktoranckich w ich działalności na rzecz sportowców trenujących na 

Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

§ 7. Obsługę Rady zapewnia Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego 

Uniwersytetu Wrocławskiego. W zakresie zwoływania posiedzeń, ich przebiegu i 

protokołowania stosuje się odpowiednio przepisy § 39-43 Statutu Uniwersytetu 

Wrocławskiego dotyczące posiedzeń organów kolegialnych. 

 



 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

prof. dr hab. Jan Sobczyk 

p.o. REKTORA 

 


