
Zarządzenie  Nr 44/2007/2008
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 29 maja 2008 roku

  
w sprawie: powołania Zespołu Redakcyjnego i Rady Redakcyjnej księgi jubileuszowej AWF 

w Warszawie z okazji jubileuszu 80-lecia Uczelni
  

Wstęp

       W związku ze zbliżającym się 80-leciem Uczelni,  które przypada w roku akademickim 
2009/2010,  postanowiono  wydać  księgę  jubileuszową  pod  roboczym  tytułem  –  „Akademia 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1929-2009”, która ukaże powstanie  
i rozwój  Akademii,  a  także  miejsce,  rolę  i  osiągnięcia  AWF  w  Warszawie  w  rozwoju  
i ropagowaniu kultury fizycznej w Polsce oraz na arenie międzynarodowej.
       Księga będzie dziełem zbiorowym pod redakcją prof. Kajetana Hądzelka, który jej wstępny  
projekt  przedstawił  na  posiedzeniu  Senatu  Uczelni  w  dniu  22  stycznia  2008  r.  Senat  
przedstawiony projekt jednomyślnie zaakceptował.
       W  celu  przygotowania  księgi  konieczne  jest  powołanie  Zespołu  Redakcyjnego  oraz  
patronującej  wydawnictwu  Rady  Redakcyjnej,  których  skład  i  zadania  określono  w  dalszych  
zapisach  niniejszego  Zarządzenia.  Ponieważ  wydanie  księgi  jubileuszowej  przewiduje  się  na 
Święto  Uczelni  w  2009  r.  opracowania  autorskie  poszczególnych  części  księgi  winny  się  
zakończyć do końca 2008 r. 
     Zwracam się zatem do kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, również  
jako  współautorów  księgi,  o  ścisłe  współdziałanie  i  okazanie  jak  najdalej  idącej  pomocy 
Zespołowi  Redakcyjnemu  w  udostępnianiu,  pozyskiwaniu  i  kompletowaniu  niezbędnych  dla  
wydawnictwa materiałów.

§ 1 

Działając  na  podstawie  §  53  ust.  2  pkt  12  Statutu  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie,  w związku ze  stanowiskiem Senatu  AWF w Warszawie  z  dnia  22 
stycznia 2008 roku, powołuję Zespół Redakcyjny i Radę Redakcyjną księgi jubileuszowej AWF 
w Warszawie z okazji jubileuszu 80-lecia Uczelni, w następującym składzie:

Zespół Redakcyjny
 
Przewodniczący Kajetan Hądzelek

Członkowie: Maria Rotkiewicz 
Hanna Mamińska 
Jerzy Chełmecki
Krzysztof Zuchora 

Rada Redakcyjna
Jego Magnificencja Rektor Uczelni jako przewodniczący
Prorektorzy
Dziekani



Dyrektor Biblioteki Głównej
Kanclerz
Kierownik Działu Wydawnictw
Dyrektor Biura Rektora
Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki
Prezes AZS-AWF
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów
Kajetan Hądzelek
Maria Rotkiewicz 
Jerzy Chełmecki
Krzysztof Zuchora  

§ 2

1. Zadaniem Zespołu Redakcyjnego jest koordynacja działań zmierzających do terminowego oraz 
szczegółowego opracowania poszczególnych części księgi jubileuszowej. Zespół Redakcyjny, 
w  porozumieniu  z  przewodniczącym  Rady  Redakcyjnej,  zleca  poszczególnym  autorom 
opracowanie  fragmentów  księgi  jubileuszowej.  Zespół  Redakcyjny  udziela  autorom 
poszczególnych  części  księgi  niezbędnej  pomocy  w  opracowaniu  materiałów,  jak  również 
ustala kosztorys i harmonogram prac oraz schemat poszczególnych rozdziałów księgi. 

2. Zadaniem Rady Redakcyjnej jest nadzór nad Zespołem Redakcyjnym, jak również zapewnianie 
mu oraz autorom poszczególnych części księgi jubileuszowej niezbędnej pomocy i opinii. Rada 
Redakcyjna  ustala  wysokość  honorariów  za  opracowanie  poszczególnych  części  księgi 
jubileuszowej, jak i wynagrodzenia za inne czynności niezbędne do wydania księgi.

3. Do zadań Przewodniczącego Rady Redakcyjnej należy w szczególności wybór wydawnictwa, 
w którym księga jubileuszowa ma być wydana, ustalenie zasad dystrybucji i sprzedaży księgi 
oraz jej promocja.

4. Obsługę  techniczną  prac  Zespołu  Redakcyjnego  i  Rady Redakcyjnej  zapewnia  Dział  Nauki 
i Wydawnictw.

§ 3

W  następstwie  wydania  niniejszego  Zarządzenia  wysłane  zostaną  do  projektowanych  autorów 
poszczególnych części księgi jubileuszowej pisma, z prośbą o opracowanie materiałów.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

    R e k t o r 

     prof. dr hab. Henryk Sozański
Otrzymują:
- wg rozdzielnika AWF


