
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 16 listopada 2015 r.  
 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w zakresie 
zamówień publicznych  

Na podstawie § 10 ust. 3 regulaminu organizacyjnego PWSZ w Koninie stanowiącego załącznik 
do zarządzenia nr 34/2007 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 5 października 2007 r. w sprawie 
regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (z późn. zm.) 
 
 
zarządza się, co następuje: 

§ 1 
1. W celu sprawdzenia prawidłowości przestrzegania procedur przetargowych z zakresu zamówień 

publicznych przez Biuro ds. Administracyjno-Gospodarczych z dniem 16 listopada 2015 r. 
powołuje się Komisję do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w powyższym zakresie, 
zwaną dalej „Komisją”, w składzie: 
1. dr Artur Zimny – przewodniczący Komisji, 
2. dr Alina Górecka – członek Komisji, 
3. mgr Wioleta Jankowska – członek Komisji, 
4. mgr Agnieszka Michalak – członek Komisji. 

2. Osoby wchodzące w skład Komisji biorą udział w jej pracach osobiście, z zastrzeżeniem, że  
w przypadku spraw budzących wątpliwości przewodniczący może korzystać z doradców 
zajmujących się sprawami zamówień publicznych na odrębnie ustalonych zasadach. 

3. Przewodniczący Komisji wyznacza zadania dla poszczególnych członków. 
 

§ 2 
Do zadań Komisji należy: 
1) zapoznanie się z przechowywaną przez Biuro ds. Administracyjno-Gospodarczych dokumentacją  

z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
2) sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

zapytań o cenę oraz terminowości realizacji działań zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz procedurami wewnętrznymi w tym zakresie, 

3) wykonywanie innych czynności na polecenie Rektora. 
 

§ 3 
Przewodniczący Komisji, w imieniu Rektora: 

    1) organizuje jej pracę, w tym wydaje polecenia jej członkom, 
    2) zaprasza inne osoby do udziału w określonych czynnościach.  
 

§ 4 
Posiedzenia Komisji są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez przewodniczącego. 
 
 
 



 
 
 

§ 5 
Kierownik Biura ds. Administracyjno-Gospodarczych zobowiązany jest do współpracy z Komisją,  
w tym do udzielania wszelkich informacji i przedkładania dokumentacji z tym związanej. 
 

§ 6 
1. Kontrola dotyczy roku 2015 i zostanie przeprowadzona w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. 
2. Po zakończeniu kontroli w terminie 14 dni Komisja zobowiązuje się do przedłożenia Rektorowi 

raportu z przeprowadzonej kontroli, a w przypadku niezgodności propozycji działań korygujących. 
 

§ 7 
Traci moc zarządzenie Nr 27/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 
26 kwietnia 2013 r. 
 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

REKTOR 
/-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 

 
 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY 
/-/ Katarzyna Klapsa 


