
Zarządzenie Nr 43/2015/2016 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

 

 

w sprawie: powołania komitetu sterującego projektu pod tytułem: „Mini Recreation 

Olympiad "RecreaOlympic" decision no. 2016-1009/001-001 not - for - 

profit European sport events within the Erasmuus + Programme” 

 

 

§ 1 

 

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

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.), w związku z § 45 ust. 

2 pkt 20 Statutu AWF w Warszawie oraz realizacją projektu pod tytułem „Mini 

Recreation Olympiad "RecreaOlympic" decision no. 2016-1009/001-001 not - for - profit 

European sport events within the Erasmuus + Programme” (zwanego dalej „projektem”) 

i zapisami „Description” ww. projektu, powołuję komitet sterujący projektu (zwany dalej 

„komitetem”), w następującym składzie:  

 

1) Przewodniczący: prof. Czesław Urbanik, 

2) Członkowie:  

Mgr Kamila Tokarska-Mafra, Pełnomocnik Rektora ds. projektów, 

Mgr Tomasz Skiba, Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów międzynarodowych, 

Mgr Bogusława Dąbrowska, zastępca kwestora. 

 

2. Przewodniczący komitetu zwołuje jego posiedzenia oraz koordynuje jego prace, a także 

pośredniczy w kontaktach między komitetem a zespołem projektowym oraz organami 

AWF Warszawa. 

3. Komitet może powołać spośród swojego składu sekretarza obsługującego jego 

posiedzenia i sporządzającego okresowe protokoły oraz projekty sprawozdań. 

4. W obradach komitetu uczestniczy, jako przedstawiciel zespołu projektowego, dr Joanna 

Kalecińska. Przedstawiciel zespołu projektowego, o którym wyżej mowa, zobowiązany 

jest, na wniosek przewodniczącego komitetu, do składania komitetowi sprawozdań oraz 

udzielania bieżącej informacji dotyczącej realizacji projektu i przebiegu prac zespołu 

projektowego. 

5. W obradach komitetu mogą uczestniczyć również inne osoby, niż wymienione w ust. 1 

i 4, jeżeli przewodniczący komitetu uzna udział takiej osoby za uzasadniony. 

 

§ 2 

 

1. Do zadań całego komitetu lub wyznaczonych przez przewodniczącego komitetu jego 

członków należy:  

1) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją projektu, 

2) współpraca z zespołem projektowym w zakresie realizacji projektu, 

3) weryfikacja dokumentacji księgowej związanej z realizacją projektu, na zasadach 

określonych przez Rektora, 

4) monitorowanie przebiegu realizacji projektu i informowanie Rektora o sytuacjach 

mogących mieć wpływ na jego dalszy przebieg, 

5) przedstawianie Rektorowi comiesięcznych sprawozdań (w tym sprawozdań 

finansowych) z realizacji projektu, na zasadach określonych przez Rektora, 



6) weryfikacja (w tym na żądanie Rektora parafowanie) dokumentów sporządzanych 

przez zespół projektowy do podpisu dla Dziekana WTiR AWF Warszawa lub Rektora,  

7) sporządzenie raportu finalnego po zakończeniu swoich prac.  

2. Rektor może powierzyć komitetowi również inne zadania, niż wskazane w ust. 1, 

w zakresie projektu. 

3. Głównym celem projektu jest tworzenie sieci kontaktów i promowanie aktywności 

fizycznej dla uczestników, w tym mieszkańców Warszawy, w kontekście rozwoju 

osobistego, społecznego i zawodowego. Rezultatem współpracy będzie oryginalny 

program Europejskiego Tygodnia Sportu 2016. Głównym celem współpracy uczestników 

biorących udział w projekcie będzie zaplanowanie i zorganizowanie Mini Recreation 

Olympic (RecreaOlympic), który będzie promować tradycyjne gry i zabawy rekreacyjne 

związane z dziedzictwem kulturowym krajów uczestniczących w projekcie. Dorobek 

projektu zostanie podsumowany podczas konferencji naukowej. Materiały z konferencji 

zostaną opublikowane w formie monografii. 

 

§ 3 

 

1. Komitet oraz jego członkowie ponoszą odpowiedzialność za: 

1) terminową i rzetelną realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszego 

zarządzenia, 

2) wiarygodność przekazywanych sprawozdań. 

2. Komitet ulega rozwiązaniu po zakończeniu i rozliczeniu realizacji projektu, 

wg przyjętego w projekcie kalendarza, chyba że Rektor przedłuży okres prac komitetu. 

 

§ 4 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

 

 

 

Rektor 

    

                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 


