
Zarządzenie nr 35/2011
Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania  Zespołu ds. realizacji i rozliczania inwestycji pn. "Przebudowa 
budynku  Wydziału  Rehabilitacji  AWF  w  Warszawie”  i  „Przebudowa 
budynku Akademika Żeńskiego AWF w Warszawie” .

Na podstawie § 118 ust. 1 ,  ust. 2 i  ust.  3 pkt  1 Statutu Akademii  Wychowania 
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zarządza się co następuje.

§ 1

1. Powołuję Zespołu ds. realizacji i rozliczania inwestycji pn. "Przebudowa budynku 
Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie” zadanie inwestycyjne nr 128 i 
„Przebudowa budynku Akademika Żeńskiego AWF w Warszawie” – zadanie 
inwestycyjne nr 111, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

 
1. Mariusz Antoniak – przewodniczący,
2. Adam Dyner – inspektor nadzoru robót sanitarnych,
3. Stefan Zalewski – inspektor nadzoru robót budowlanych,
4. Andrzej Grześkiewicz – inspektor nadzoru robót elektrycznych,
5. Michał Wychowański – przedstawiciel Wydziału Rehabilitacji,
6. Małgorzata Rechnio – przedstawiciel Działu Spraw Studenckich i 
                                        Doktoranckich,
7. Danuta Kowalska – Kwestura; rozliczenia finansowe,
8. Dorota Tomaszewska – sekretarz.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
3. Obsługę biurową Zespołu zapewnia Sekretarz.

§ 2

1. Inwestycje i ich rozliczanie będą prowadzone z uwzględnieniem m.in. przepisów 
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  2  grudnia  2010  r.  w  sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,

§ 3
2. Do zadań Zespołu należy szczególności:

1. nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych,
2. bieżące rozliczanie zadań inwestycyjnych pod względem merytorycznym i 

finansowym oraz dokonanie rozliczenia ostatecznego,
3. informowanie Kanclerza o postępach prac i rozliczeń w formie kwartalnych 

sprawozdań odrębnie dla każdej inwestycji.



§ 4

Termin zakończenia prac Zespołu ustala się na dzień ostatecznego rozliczenia 
inwestycji  pod  względem  merytorycznym  i  finansowym  z  Ministerstwem  Nauki  i 
Szkolnictwa Wyższego. 

§ 5

Po zakończeniu inwestycji,  ale  przed rozliczeniem z Ministerstwem Nauki  i 
Szkolnictwa Wyższego Zespół przedstawi Kanclerzowi AWF sprawozdania zbiorcze 
z realizacji każdej inwestycji (pod względem merytorycznym i finansowym) oraz ze 
swojej działalności.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    Kanclerz AWF
 
                                       mgr Tomasz Iwańczuk
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