
W.021.35.2022 

Zarządzenie Nr 72/2021/2022 
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
z dnia 10 maja 2022 r. 

 
W sprawie: organizacji przedmiotu Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym latem dla studentów 

1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne 
oraz przedmiotu Obóz letni dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku 
Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w roku akademickim 2021/2022 

 
Na podstawie: §34 ust. 3 pkt 6) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz z §16 ust. 

1 Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
 
zarządzam co następuje: 

§ 1 

Ustalam następujące terminy dla studentów 1 roku studiów I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz 
Turystyka i Rekreacja realizujących zajęcia w formie obozowej w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym 
w Olejnicy: 
 

 Termin forma studiów grupa przyjazd 

obóz 
IV 

20 – 30.07.2022 
1 rok studia stacjonarne  

Turystyka i Rekreacja 
wszystkie 

grupy 
20.07.2022 

do godz. 12:00 

obóz 
V 

31.07 – 08.08.2022 
1 rok studia stacjonarne  
Wychowanie Fizyczne 

grupy: 
A1, A2, B3, B4 

31.07.2022 
do godz. 12:00 

obóz 
VI 

09 – 17.08.2022 
1 rok studia stacjonarne  
Wychowanie Fizyczne 

grupy: 
C5, C6, D7 

09.08.2022 
do godz. 12:00 

 

 Termin forma studiów grupa Przyjazd 

obóz 
VII 

30.08 – 04.09.2022 
1 rok st. niestacjonarne (zaoczne) 

Wychowanie Fizyczne 
wszystkie 

grupy 
30.08.2022 

do godz. 12:00 

 

§ 2 

Ustalam następujące terminy zapisów: 

• na IV termin obozu (Turystyka i Rekreacja): 30-31.05.2022 r. w godz. 9:00-14:00 

• na V termin obozu (Wychowanie Fizyczne): 31.05 - 01.06.2022 r. w godz. 9:00-14:00 

• na VI termin obozu (Wychowanie Fizyczne): 01-02.06.2022 r. w godz. 9:00-14:00 

• na VII termin obozu (WF studia niestacjonarne): 30.05 – 02.06.2022 r. w godz. 9:00-14:00 lub 
11.06.2022 r. w godz. 9:00-13:30 

 

§ 3 

1. Zobowiązuję wszystkich studentów do weryfikacji umiejętności pływackich w formie testu pod kątem 
bezpieczeństwa realizacji zajęć na wodach otwartych realizowanych na obozie. 

• studenci stacjonarni 1 roku kierunek Wychowanie Fizyczne w ramach zajęć z przedmiotu Teoria 
i Metodyka Pływania oraz kierunek Turystyka i Rekreacja w ramach zajęć z przedmiotu Pływackie 
formy aktywności fizycznej do dnia 20.05.2022 r. 
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• studenci niestacjonarni (zaoczni) 1 roku kierunku Wychowanie Fizyczne w ramach zajęć z przedmiotu 
Teoria i Metodyka Pływania do dnia 03.06.2022 r. 

 

2. Student, który nie uzyskał zaliczenia sprawdzianu w powyższych terminach, może pochodzić do 

zaliczenia w trybie indywidualnym (po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem). 

3. Ostateczny termin uzyskania zaliczenia testu pływackiego upływa z dniem: 
 

• dla studentów stacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja - 

10.06.2022 r. 

• dla studentów niestacjonarnych (zaocznych) kierunku Wychowanie Fizyczne - 15.06.2022 r. 

§ 4 

1. W celu zapisu na obóz należy zgłosić się osobiście wpisując się na listę uczestników w terminach 
podanych w § 2 w Pracowni Praktyk i Obozów w budynku P-2 pok. 062 (przyziemie). 

2. Studenci odrabiający obóz dostarczają decyzje Dziekana o przełożeniu realizacji przedmiotu w bieżącym 
roku. 

3. Studenci, którzy w wyznaczonych terminach nie dokonają zapisu na listę uczestników zajęć lub do dnia 
rozpoczęcia obozu nie złożą zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do uczestnictwa 
w zajęciach, będą realizować obóz w kolejnym roku akademickim na zasadach odpłatnego powtarzania 
przedmiotu. 

§ 5 

Zobowiązuję studentów do uczestnictwa w zebraniu organizacyjnym, które odbędzie się na platformie ZOOM 
w terminie podanym drogą mailową przez pełnomocników Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego 
i Sportu ds. Obozów Letnich dr Michała Załęskiego oraz mgr Piotra Piwowarczyka. 

§ 6 

1. Koszty związane z pobytem w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym w ramach obozów letnich regulują: 

• zakwaterowanie 19,00 zł/doba - zarządzenie Kanclerza nr 8/2022 z dnia 29.04.2022 r. 

• tzw. „opłata klimatyczna” 1,50 zł/doba – uchwała Rady Gminy Przemęt nr XVI/104/2015 z dnia 
23.11.2015 r. 

• całodzienne wyżywienie 80,00 zł - porozumienie zawarte przez Dyrektora Działu Domów Studenckich 
i Obiektów Noclegowych z dnia 04.05.2022 r. 

2. Opłaty będą wnoszone gotówką w dniu przyjazdu w Ośrodku w Olejnicy. 

• IV termin (TiR st. stacjonarne - 10 dni) – 1005,00 zł 
(800,00 zł wyżywienie + 190,00 zł zakwaterowanie + 15,00 zł opłata klimatyczna) 

• V i VI termin (WF st. stacjonarne - 8 dni) – 804,00 zł 
(640,00 zł wyżywienie + 152,00 zł zakwaterowanie + 12,00 zł opłata klimatyczna) 

• VII termin (WF studia niestacjonarne - 5 dni) – 502,50 zł 
(400,00 zł wyżywienie + 95,00 zł zakwaterowanie + 7,50 zł opłata klimatyczna) 

3. W dniu rozpoczęcia obozu (w sekretariacie obozu) podczas kwaterowania uczestnicy dodatkowo 
wpłacają depozyt (kaucję zwrotną) w wysokości 50,00 zł. 

§ 7 

1. Do pełnienia funkcji Kierownika Obozu powołuję: 

• mgr Piotra Piwowarczyka na IV termin (TiR studia stacjonarne) 

• mgr Wojciech Bigiel na V termin (WF studia stacjonarne) 

• dr Michała Załęskiego na VI termin (WF studia stacjonarne) 

• dr Michała Załęskiego na VII termin (WF studia niestacjonarne) 
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2. Odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych zajęć dydaktycznych na obozie mianuję następujących 

nauczycieli: 

l.p Zajęcia kierownik przedmiotu 

1 Podstawy żeglarstwa jachtowego mgr Piotr Piwowarczyk 

2 Podstawy żeglarstwa deskowego dr Michał Załęski 

3 Podstawy kajakarstwa / kajakarstwo z elementami turystyki mgr Wojciech Bigiel 

4 Pływanie na wodach otwartych z elementami ratownictwa dr hab. Marek Rejman, prof. AWF 

5 Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży dr Jacek Grobelny 

6 Terenowe gry ruchowe / Plenerowe formy aktywności ruchowej dr Jacek Grobelny 

7 Obsługa sekretariatu Oddelegowany pracownik 

 
3. Na wniosek Pełnomocników Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu ds. Obozów Letnich 

zatrudnia się pracownika pomocniczego (ratownika WOPR) do zabezpieczenia zajęć na wodach 
otwartych. 

§ 8 

Personalny skład kadry dydaktycznej ustalają Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego 

i Sportu ds. Obozów Letnich w porozumieniu z kierownikiem przedmiotu, a zatwierdza Dziekan Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Sportu. 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Dziekan 
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
 

dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF 


