Zarządzenie Nr 13/2013/2014
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 4 listopada 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności dokumentacji będącej w posiadaniu
AWF Warszawa oraz wydzielenia dokumentów niejawnych przeznaczonych
do zniszczenia
§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.), w związku z § 45 ust. 2 pkt 19 Statutu AWF
w Warszawie, a także na podstawie zapisów Ustawy z dnia 5 stycznia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. 2010. Nr 182, poz. 1228) oraz Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1392) oraz
Instrukcji Archiwalnej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego stanowiącej
załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora AWF Nr 19/2011/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r.,
powołuję komisję do oceny przydatności dokumentacji będącej w posiadaniu AWF
Warszawa oraz wydzielenia dokumentów niejawnych przeznaczonych do zniszczenia (zwaną
dalej „Komisją”), w następującym składzie:
Przewodniczący: mgr Wiesław Młodawski,
Członkowie:
dr Stefan Zakrzewski,
dr Andrzej Rakowski.
§2
1. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć i inne osoby niebędące jej członkami,
zaproszone przez przewodniczącego tej Komisji, o ile wymagają tego określone zadania
Komisji.
2. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za organizację i zwoływanie posiedzeń
Komisji. Komisja może powołać spośród swojego składu sekretarza obsługującego jej
posiedzenia.
§3
Do zadań Komisji należy:
1) ocena dokumentacji będącej w posiadaniu AWF Warszawa, w szczególności
w posiadaniu osób funkcyjnych, oraz wydzielenie z niej dokumentów niejawnych
przeznaczonych do zniszczenia,
2) wykonanie protokółu zniszczenia dokumentacji, która utraciła swą przydatność,
3) przedstawienie Rektorowi protokołu z przeprowadzonej oceny i zniszczenia
dokumentów niejawnych będących w posiadaniu AWF Warszawa, do dnia 29
listopada 2013 r.

§4
1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Wszelkie zmiany w składzie Komisji wymagają zmiany niniejszego zarządzenia.
3. Komisja po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia, ulega
rozwiązaniu, chyba że Rektor postanowi inaczej.

Rektor

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz

