
Zarządzenie Nr 42/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 11 lutego 2013 roku  

 

 

w sprawie: powołania rzecznika prasowego AWF Warszawa, określenia ramowego 

zakresu jego obowiązków oraz określenia zasad współpracy pracowników i 

organów Uczelni z rzecznikiem prasowym AWF Warszawa 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm) oraz § 45 ust. 3 Statutu Uczelni powołuję, z 

dniem 1 marca 2013 r., Panią mgr Monikę Rokosz na stanowisko rzecznika prasowego AWF 

Warszawa. 

 

§ 2 

 

1. Do obowiązków rzecznika prasowego AWF Warszawa będzie należało w szczególności: 

1) reprezentowanie AWF Warszawa zwanej dalej również „Uczelnią”, w kontaktach z 

mediami, 

2) utrzymywanie kontaktów z dziennikarzami i opinią publiczną, 

3) przygotowywanie materiałów prasowych i informacyjnych, 

4) inicjowanie aktywności informacyjnej całej społeczności AWF Warszawa, 

5) realizacja polityki informacyjnej i wizerunkowej AWF Warszawa, 

6) kształtowanie pozytywnego wizerunku Uczelni, 

7) organizacja i prowadzenie konferencji prasowych z udziałem władz Uczelni, 

8) bieżąca analiza informacji medialnych związanych z AWF Warszawa, 

9) zarządzanie treścią kanałów komunikacji Uczelni (m.in. GOOGLE+, FACEBOOK), 

10)  współredagowanie strony głównej AWF Warszawa, 

11)  współorganizowanie uroczystości uczelnianych. 

2. Rzecznik prasowy AWF Warszawa wykonuje również inne czynności zlecone przez 

Rektora związane z obsługą medialną Uczelni lub z komunikacją wewnętrzną w Uczelni. 

 

 

§ 3 

 

Współpraca pracowników i organów Uczelni z rzecznikiem prasowym, w zakresie spraw 

związanych z działalnością AWF Warszawa, odbywa się na następujących zasadach: 

1) Kontakty z mediami powinny się odbywać za pośrednictwem rzecznika prasowego 

lub w porozumieniu z nim. Jeżeli przedstawiciel mediów kontaktuje się z 

pracownikiem Uczelni, pracownik ten jest zobowiązany do przekazania kontaktu do 

rzecznika prasowego. Zasadę powyższą stosuje się również w sytuacji, kiedy 

inicjatywa kontaktu z mediami wychodzi ze strony pracownika Uczelni.  

2) Pracownicy Uczelni są zobowiązani do współpracy z rzecznikiem prasowym AWF 

Warszawa w zakresie aktualizacji informacji na stronie Uczelni oraz stosowania się w 

tym zakresie do sugestii rzecznika prasowego. 



3) Pracownicy Uczelni są zobowiązani do przekazywania informacji do rzecznika 

prasowego na temat działań mogących promować Uczelnię (np. konferencje, imprezy, 

czy osiągnięcia w pracy naukowej). 

 

§ 4 

 

Kontakt z rzecznikiem prasowym AWF Warszawa odbywa się w następującej drodze: 

1) telefon – wewnętrzny 557, 

2) e-mail – rzecznik@awf.edu.pl 

 

§ 5 

 

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

                                                                                Rektor 

                                                                              AWF w Warszawie 

 

 

                                                                                Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 
 

                                                                                    


