
Zarządzenie Nr 11/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 31 października 2013 r. 

 

 

w sprawie:  powołania Komitetu Sterującego organizacją przez AWF Warszawa kolejnej 

edycji 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 

w związku z zapisami 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 dotyczącej inicjatywy Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie w sprawie reaktywacji imprezy marszowej z okresu 

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

Sulejówek”, zarządzam, co następuje: 

 

1) Powołuję Komitet Sterujący organizacją przez AWF Warszawa kolejnej edycji 

imprezy marszowej z okresu międzywojennego (1918–1939) o charakterze 

patriotyczno-sportowym „Warszawa – Sulejówek” (zwany dalej odpowiednio 

„Komitetem” i „Imprezą”) w następującym składzie:  

a) Dziekani Wydziałów AWF Warszawa, 

b) przedstawiciel zgłoszony przez Kanclerza AWF Warszawa, 

c) prawnik zgłoszony przez Rektora AWF Warszawa. 

2) Komitet na swoim pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora wybiera spośród 

swojego składu przewodniczącego. 

3) Przewodniczący Komitetu zwołuje jego posiedzenia w trybie zwyczajnym raz 

w miesiącu, a w razie konieczności również posiedzenia nadzwyczajne, po 

uzgodnieniu ich terminów z członkami Komitetu, 

4) Przewodniczący Komitetu zorganizuje sekretariat, którego zadaniem głównym będzie 

przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej Imprezy. 

5) W miesiącu grudniu 2013 r., marcu i kwietniu 2014 r. – przewodniczący Komitetu 

zaplanuje spotkania z kierownictwem Uczelni oraz z udziałem współorganizatorów 

Imprezy spoza Uczelni. 

6) Dla ważności decyzji podejmowanych przez Komitet nie jest konieczna obecność na 

posiedzeniu wszystkich jego członków. 

7) W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć i inne osoby niebędące jego członkami, 

zaproszone przez przewodniczącego Komitetu, o ile wymagają tego określone 

zadania.  
 

§ 2 

 

1. Do obowiązków Komitetu należy w szczególności: 

1) wykonania w roku akademickim 2013/2014 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 dotyczącej inicjatywy Akademii  Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie w sprawie reaktywacji imprezy marszowej z okresu międzywojennego 

(1918–1939) o charakterze patriotyczno-sportowym „Warszawa – Sulejówek”, 

2) powołanie struktury zarządzania Imprezą, 

3) bieżące kierowanie pracami przy przygotowaniu i realizacji Imprezy, 

4) informowania władz Uczelni o postępie prac, 

5) przedstawienie Rektorowi szczegółowego harmonogram przygotowania 

i przeprowadzenia kolejnej edycji Imprezy odbywającej się w roku akademickim 

2013/2014 w terminie do dnia 15 listopada 2013 r. 

2. Zobowiązuję pracowników Uczelni do wsparcia Komitetu przy realizacji stojących przed 

nim zadań. 

 

§ 3 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wszelkie zmiany w składzie 

Komitetu wymagają zmiany niniejszego zarządzenia. 

 

 

                                                                   Rektor 

 

 

 

                          Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 


