
Pismo Okólne nr 9 
 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie z dnia 18.01.2016 r. 

 

w sprawie:  obozu specjalizacji na stopień instruktora sportu ze snowboardu dla studentów III 

roku studiów I° kierunków: WF i Sport  

 

Działając na podstawie Pisma Okólnego Nr 1 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego z 

dnia 15.09.2015 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 

ustalam:    

 

1. Obóz specjalizacji na stopień instruktora sportu ze snowboardu dla studentów III r. studiów 

stacjonarnych I° kierunków WF i Sport odbędzie się w Zespole Ośrodków: Straszny Dwór, 

Stokłos, Pod Orlicą w Zieleńcu (Duszniki Zdrój) w terminie: 04.03 – 13.03.2016 r. 

Studenci i prowadzący zajęcia powinni przybyć do Zieleńca w dniu 04.03.2016 r. do 

godziny 16.30. 

 

2. Na kierownika specjalizacji i prowadzącego zajęcia powołuje się dr Michała 

Staniszewskiego.  

 

3. W specjalizacji uczestniczy: 9 studentów III roku studiów stacjonarnych I° kierunku WF, 

7  studentów III roku studiów stacjonarnych I° kierunku Sport oraz 1 studentka I roku 

studiów stacjonarnych II° kierunku WF.  Razem 17 studentów w tym 13 w ramach 

pierwszej specjalizacji oraz 4 w ramach kolejnej specjalizacji płatnej. 

 

4. Prowadzącemu zajęcia dr Michałowi Staniszewskiemu przysługuje bezpłatne 

zakwaterowanie i wyżywienie, przejazdy wyciągami narciarskimi w czasie trwania zajęć 

dydaktycznych, oraz zwrot kosztów podróży na trasie: Warszawa –  Zieleniec – Warszawa, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

5. Koszty obozu związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, wyciągami narciarskimi i 

dojazdem studenci pokrywają we własnym zakresie.  

 

6. Studenci uczestniczący w specjalizacji powinni być ubezpieczeni od NNW na czas trwania 

obozu, w zakresie wybranego przedmiotu zajęć. 

 

7. Kierownik specjalizacji dr Michał Staniszewski upoważniony jest do podjęcia z kasy AWF 

zaliczki w wysokości 700 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wyciągów 

narciarskich kadry nauczającej oraz na nieprzewidziane wydatki. 

 

8. Dziekanat Wydziału WF wyda delegację służbową zgodne z obowiązującymi przepisami 

dla dr Michała Staniszewskiego z uwzględnieniem terminu: 04.03-13.03.2016 r. 

 

 

 

Dziekan  

Wydziału Wychowania Fizycznego 

 

      Prof. dr hab. Jerzy Nowocień 

 


