Zarządzenie Nr 18/2008/2009
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie: powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
konkursu na wydzierżawienie terenu pod boiska piłkarskie oraz
określenia zasad jej funkcjonowania
§1
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 2 pkt 7 i 12 Statutu
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, powołuję, z dniem 5
grudnia 2008 r., komisję ds. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na wydzierżawienie
terenu pod boiska piłkarskie, zwaną dalej „komisją”, oraz określam zasady jej
funkcjonowania.
Skład komisji
§2
1. Komisja, o której mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia, działa w następującym składzie:
- prof. Zbigniew Dziubiński (przewodniczący komisji),
- dr Dariusz Śledziewski (zastępca przewodniczącego komisji),
- dr Sławomir Neuhorn (sekretarz komisji),
- inż. Mariusz Antoniak,
- dr Waldemar Skowroński,
- mec. Bożena Baczyńska-Zielińska,
- Bogusława Dąbrowska.
2. W obradach komisji mogą uczestniczyć, na wniosek członka komisji, również inne osoby,
niż wymienione w ust. 1, jeżeli przewodniczący komisji uzna udział takiej osoby za
uzasadniony.
Zasady funkcjonowania komisji
§3
1. Głównym zadaniem komisji jest szczegółowa analiza złożonych ofert na wydzierżawienie
terenu AWF w Warszawie oraz przedstawienie Rektorowi końcowej opinii w sprawie wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia konkursu oraz określenie warunków umowy
gwarantujących prawa wydzierżawiającego do korzystania z przedmiotu dzierżawy dla
potrzeb naukowo-dydaktycznych.

2. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter zamknięty.
3. Z poszczególnych posiedzeń komisji sporządza się protokół. Funkcję protokolanta komisji
pełni jej sekretarz. Protokoły z posiedzeń komisji podpisują, po ich sporządzeniu, wszyscy
członkowie komisji obecni na odbytym posiedzeniu.
4. Przedstawienie Rektorowi opinii, o której mowa w ust. 1, winno nastąpić w terminie do 31
grudnia 2008 r. Rektor może przedłużyć termin na przedstawienie mu przez komisję
końcowej opinii, na pisemny wniosek przewodniczącego komisji.
5. Komisja w trakcie swych prac wykorzystuje dotychczasowe analizy dotyczące planów
zagospodarowania terenu AWF w Warszawie.
6. Zobowiązuje się kierowników jednostek administracyjnych i dydaktycznych do
przygotowania materiałów źródłowych na polecenie przewodniczącego komisji.
Przepisy końcowe
§4
1. Komisja kończy swoją działalność i ulega rozwiązaniu z chwilą przedstawienia Rektorowi
końcowej opinii, o której mowa w § 3 ust. 1. Zmiany w składzie komisji oraz w zasadach jej
funkcjonowania mogą nastąpić wyłącznie w drodze aneksu do niniejszego Zarządzenia.
2. Po zakończeniu prac komisji protokoły z posiedzeń komisji zostaną przekazane
Kanclerzowi. Protokoły, o których mowa wyżej, mogą być udostępniane innym osobom, niż
członkowie komisji, wyłącznie za zgodą Rektora.
§5
Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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