
 

Zarządzenie Nr 27/2016/2017 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 16 stycznia 2017 r. 

 

 

w sprawie:  trybu powoływania i dokonywania zmian w składach komitetów 

redakcyjnych wydawnictw dydaktycznych oraz studiów i monografii 

AWF Warszawa 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), w związku z § 45 ust. 3 Statutu 

AWF Warszawa oraz w § 4 ust. 1 pkt 38a zarządzenia Nr 51/2015/2016 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 września 2016 r. 

w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza w kadencji organów AWF 

Warszawa 2016-2020 (z późn. zm.), ustalam następujące zasady dotyczące powoływania 

i dokonywania zmian w składach komitetów redakcyjnych wydawnictw dydaktycznych oraz 

studiów i monografii AWF Warszawa, zwanych dalej „komitetami”: 

 

1) Składy poszczególnych komitetów powołuje, z upoważnienia Rektora i w formie 

decyzji, prorektor właściwy ds. nauki AWF Warszawa. Prorektor właściwy ds. nauki 

dokonuje również zmian w składach komitetów. Uprawnienie określone powyżej nie 

dotyczy komitetów redakcyjnych czasopism, których powoływanie i dokonywanie 

w nich zmian jest zastrzeżone do kompetencji dziekanów. 

2) Prorektor właściwy ds. nauki realizując zadania, o których mowa w pkt 1, odnośnie 

komitetów jednostki: „AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej”, współpracuje 

z prorektorem właściwym ds. filii AWF. Prorektor właściwy ds. nauki ma również 

prawo do scedowania swoich uprawnień, o których mowa w pkt 1, odnośnie 

komitetów jednostki: „AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej”, na prorektora 

właściwego ds. filii AWF. W przypadku scedowania uprawnień, o których wyżej 

mowa, na prorektora właściwego ds. filii AWF, prorektor właściwy ds. filii AWF 

informuje prorektora właściwego ds. nauki o powołaniu lub dokonaniu zmian 

w składzie komitetów Filii, w celu umożliwienia prorektorowi właściwemu ds. nauki 

przygotowania dla Rektora informacji, o której mowa w pkt 3. 

3) Prorektor właściwy ds. nauki przedstawia Rektorowi raz w roku, w miesiącu grudniu, 

pisemną informację na temat aktualnych składów komitetów, chyba, że od roku 

poprzedniego nie nastąpiły w nich żadne zmiany i z zastrzeżeniem pkt 4. Rektor może 

zobowiązać prorektora właściwego ds. nauki do przedstawienia informacji, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, również w innym, wybranym przez siebie terminie. 

4) W roku 2017 prorektor właściwy ds. nauki przedstawi Rektorowi informację na temat 

powołanych składów komitetów do końca marca 2017 r., a następnie informację na 

zasadach ogólnych, określonych w pkt 3, w miesiącu grudniu. W roku 2020 prorektor 

właściwy ds. nauki przedstawi Rektorowi informację na temat aktualnych składów 

komitetów do końca sierpnia 2020 r.  



§ 2 

 

1. Z dniem pierwszej aktualizacji  lub powołania na nowo składów komitetów, dokonanej 

przez prorektora na podstawie zapisów niniejszego zarządzenia, tracą moc obowiązującą 

dotychczasowe zarządzenia Rektora (i aneksy do nich) w sprawie powołania lub zmian 

w składach komitetów redakcyjnych wydawnictw AWF Warszawa, w szczególności 

zarządzenie nr 36/2014/2015, 20/2008/2007 i in. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                               Rektor 

 

 

                                                                                Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


