
Zarządzenie Nr 14/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 4 listopada 2013 r. 
 

 

w sprawie: powołania zespołu do opracowania projektu rozbudowy systemu 

informatycznego Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej 

(NCBKF) 
 

§ 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 oraz realizacją ujętego we wniosku o finansowanie i umowie projektu 

POIG.02.03.00-00-030/09 „Infrastruktura informatyczna Narodowego Centrum Badania 

Kondycji Fizycznej” zadania uzupełnienia i rozbudowy infrastruktury informatycznej 

(serwerowni), powołuję zespół do opracowania projektu rozbudowy systemu 

informatycznego Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej (zwany dalej 

„Zespołem”), w następującym składzie: 

 

Przewodniczący:   dr Janusz Dobosz, 

Członkowie:          Jerzy Kopeć (pion techniczny, przedstawiciel Kanclerza AWF Warszawa), 

Maciej Popławski (przedstawiciel Centrum Informatycznego AWF 

Warszawa), 

Piotr Grzeszykowski (pracownik NCBKF), 

Paweł Dąbrowski (pracownik NCBKF), 

                              mec. Piotr Radzikowski. 

 

§ 2 

 

1. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć i inne osoby niebędące jego członkami, 

zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, o ile wymagają tego określone zadania 

Zespołu. 

2. Przewodniczący Zespołu jest odpowiedzialny za organizację prac Zespołu. Zespół może 

powołać spośród swojego składu sekretarza obsługującego jego posiedzenia 

i sporządzającego okresowe protokoły oraz sprawozdania. 

 

§ 3 

 

1.   Do zadań Zespołu należy przygotowanie: 

1) koncepcji rozbudowy serwerowni NCBKF w celu zapewnienia pełnej sprzętowej 

redundantności, 

2) decyzji co do lokalizacji redundantnej serwerowni systemu informatycznego NCBKF, 

uwzględniającej aspekty energetyczne, sieciowe, informatyczne, konserwatorskie itp., 

3) szczegółowego projektu systemu obejmującego funkcjonalne, techniczne 

i instalacyjne aspekty rozbudowy, w tym specyfikacje techniczne dla sprzętu oraz 

wymagania względem oprogramowania określonego w załączniku nr 1 wniosku 

o powołanie Zespołu, 

4) przygotowanie SIWZ. 



2.   Do zadań Zespołu należy ponadto: 

1) rozstrzygnięcie wszelkich aspektów prawnych związanych z realizacją inwestycji, 

w tym m. in. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowania 

projektu umowy, określenie warunków licencji oraz obsługa prawną realizacji umowy,  

2) sprawowanie nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia.  

 

§ 4 
 

1. Zespół przedłoży sprawozdania i wyniki swoich prac Zespołowi Sterowania Projektem 

NCBKF w terminach: grudzień 2013 r., luty 2014 r., kwiecień 2014 r., czerwiec 2014 r., 

oraz raport finalny po zakończeniu swoich prac. 

2. Zespół będzie realizował zadania, o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia, 

w terminie od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 31 lipca 2014 r. Okres na realizację zadań, 

o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia, może zostać przez Rektora przedłużony.  

3. Finansowanie prac członków Zespołu nastąpi, w miesięcznych ratach i zgodnie 

z indywidualnymi wnioskami, ze środków projektu POIG.02.03.00-00-030/09 

„Infrastruktura informatyczna Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej”. 

4. Zestawienie obszarów inwestycyjnych, w ramach których będą realizowane prace 

związane z przygotowaniem i uzgodnieniem szczegółowego projektu redundantnej 

serwerowni systemu informatycznego NCBKF (w tym m.in. funkcjonalne, techniczne 

i instalacyjne aspekty rozbudowy, zakres niezbędnych prac, specyfikacje techniczne dla 

sprzętu praz wymagania względem oprogramowania) zawiera załącznik nr 1 wniosku 

o powołanie Zespołu. 

 

§ 5 

 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Wszelkie zmiany w składzie Zespołu wymagają zmiany niniejszego zarządzenia. 

3. Zespół po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia, ulega 

rozwiązaniu, chyba że Rektor postanowi inaczej. 

 

 

 

                   Rektor 

 

 

                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 


