
Zarządzenie Nr 37/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 23 stycznia 2013 r. 

 

 

w sprawie: realizacji uchwały Nr 23/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2012 

roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii Senatu Uczelni w sprawie 

inicjatywy Akademii  Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie dotyczącej reaktywacji imprezy marszowej z okresu 

międzywojennego (1918–1939) o charakterze patriotyczno-sportowym - 

„Warszawa – Sulejówek” 

 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), § 45 ust. 3 Statutu AWF Warszawa, a także 

zapisów uchwały Nr 23/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej 

opinii Senatu Uczelni w sprawie inicjatywy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie dotyczącej reaktywacji imprezy marszowej z okresu 

międzywojennego (1918–1939) o charakterze patriotyczno-sportowym - „Warszawa – 

Sulejówek”, na wniosek Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji, wyrażony w piśmie z dnia 

5 grudnia 2012 r. postanawiam, co następuje: 

 

1) Powołać na kierownika projektu reaktywacji imprezy marszowej z okresu 

międzywojennego (1918–1939) o charakterze patriotyczno-sportowym - „Warszawa – 

Sulejówek” Pana prof. Mariana Kowalewskiego, Dziekana Wydziału Turystyki i 

Rekreacji, 

 

2) Zobowiązać kierownika projektu, o którym mowa w pkt 1, do: 

a) wykonania uchwały Senatu Uczelni Nr 23/2012/2013 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego  Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 

2012 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii Senatu Uczelni w sprawie 

inicjatywy Akademii  Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

dotyczącej reaktywacji imprezy marszowej z okresu międzywojennego (1918–1939) 

o charakterze patriotyczno-sportowym - „Warszawa – Sulejówek”, 

b) powołania struktury zarządzania projektem, 

c) opracowania planu i harmonogramu przygotowania oraz przeprowadzenia imprezy 

marszowej, o której mowa w uchwale Senatu Nr 23/2012/2013, Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2012 

roku, 

d) bieżącego kierowania pracami przy realizacji projektu, 

e) regularnego informowania władz Uczelni o postępie prac. 

 



3) Zobowiązać dziekanów wydziałów Uczelni oraz pracowników administracji do 

udzielenia pomocy kierownikowi projektu przy realizacji zadań, o których mowa w pkt 

2. 

 

§ 2 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               REKTOR 

                                                                              AWF w Warszawie 

 

 

 

                                                                                    Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


