Zarządzenie Rektora Nr 43/2009
Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 8 grudnia 2009 r.
w sprawie

powołania pełnomocnika i zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej
WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu, słuŜącej do kształcenia kadr
nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne
technologie informatyczne”

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :
§1
1. Rektor odpowiada za realizację Projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
dydaktycznej Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu, słuŜącej do
kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na
nowoczesne technologie informatyczne”.
2. Rektor realizuje obowiązek określony w ust. 1 przy pomocy Pełnomocnika
ds. Projektu oraz zespołu, o którym mowa w § 2.
§2
1. Pełnomocnik ds. Projektu, którym jest Kanclerz Uczelni, koordynuje i kieruje pracami
interdyscyplinarnego zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu, w skład
którego wchodzą:
1) Dyrektorzy Instytutów:
- Ekonomicznego,
- Informatyki Stosowanej,
- Politechnicznego,
2) Dyrektor Biblioteki,
3) Kwestor,
4) Zastępca Kanclerza ds. Gospodarczo – Technicznych,
5) Kierownik Ośrodka Informatyki,
6) Specjalista ds. weryfikacji i przygotowania wniosków.
2. Pełnomocnik ds. Projektu reprezentuje Uczelnię wobec instytucji zarządzającej
i pośredniczącej oraz innych instytucji zewnętrznych.
§3
1. Członkowie zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu zobowiązani są do
współpracy, w ramach swoich kompetencji, z Pełnomocnikiem ds. Projektu, biurem
projektów i inŜynierem kontraktu w zakresie rozbudowy, modernizacji i przebudowy
wraz z wyposaŜeniem, obiektów dydaktycznych ujętych w planie rzeczowofinansowym projektu , a w szczególności:
1) Dyrektor Instytutu Ekonomicznego – odpowiedzialny jest za monitorowanie
projektu wykonawczego w zakresie budowy i modernizacji oraz wyposaŜenia sal
wykładowych i seminaryjnych w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej oraz załoŜeń
SIWZ w zakresie zakupów, a takŜe odpowiada za dostosowanie trybu i zakresu
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zajęć prowadzonych przez Instytut, do aktualnych potrzeb jakie wynikać będą
z harmonogramu budowy;
Dyrektor Instytutu Politechnicznego – odpowiedzialny jest za monitorowanie
realizacji projektu wykonawczego w zakresie budowy i wyposaŜenia
specjalistycznych laboratoriów Instytutu (w szczególności na kierunku
budownictwo) w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej oraz załoŜeń SIWZ dotyczących
zakupów, a takŜe odpowiada za dostosowanie trybu i zakresu zajęć prowadzonych
przez Instytut, do aktualnych potrzeb jakie wynikać będą z harmonogramu
budowy;
Dyrektor Biblioteki – odpowiedzialny jest za monitorowanie realizacji projektu
budowlanego w zakresie rozbudowy infrastruktury bibliotecznej i czytelni
w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej, stałą współpracę w tym zakresie
z Kierownikiem Ośrodka Informatyki oraz załoŜeń SIWZ dotyczących zakupów
wyposaŜenia, a takŜe odpowiada za dostosowanie trybu i zakresu bieŜącego
funkcjonowania biblioteki i czytelni, do aktualnych potrzeb jakie wynikać będą
z harmonogramu budowy;
Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej – odpowiedzialny jest za
monitorowanie realizacji projektu wykonawczego w zakresie e-learning’u
i wyposaŜenia informatycznego i multimedialnego pomieszczeń dydaktycznych
w tym laboratoriów informatycznych w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego oraz
załoŜeń SIWZ dotyczących zakupów we współpracy z Kierownikiem Ośrodka
Informatyki, a takŜe odpowiada za dostosowanie trybu i zakresu zajęć
prowadzonych przez Instytut, do aktualnych potrzeb jakie wynikać będą
z harmonogramu budowy;
Kwestor – odpowiedzialny jest za zapewnienie terminowej realizacji zobowiązań
w ramach posiadanych środków finansowych Uczelni oraz prowadzenie ewidencji
i sprawozdawczości PWSZ w Elblągu w zakresie rozliczeń finansowych, na
podstawie dokumentacji sporządzanej przez inŜyniera kontraktu, a takŜe
współudział w opracowaniu wniosków finansowo- kredytowych;
Zastępca Kanclerza ds. Gospodarczo – Technicznych – odpowiedzialny jest za
przestrzeganie prawa zamówień publicznych oraz koordynację procesów
organizowania zakupów (dostaw, robót, usług) wraz z nadzorem nad SIWZ dla
całego zakresu zamówień objętych harmonogramem projektu, na podstawie
dokumentacji sporządzanej przez inŜyniera kontraktu;
Kierownik Ośrodka Informatyki – odpowiedzialny jest za monitorowanie
realizacji projektu wykonawczego w zakresie rozbudowy sieci komputerowych
i teleinformatyki, stałą współpracę z Dyrektorami Instytutów, a takŜe Zastępcą
Kanclerza ds. Gospodarczo - Technicznych w zakresie zakupów infrastruktury
sieci komputerowej i wyposaŜenia teleinformatycznego w zakresie objętym
projektem;
Specjalista ds. weryfikacji i przygotowania wniosków - odpowiedzialny jest za
zorganizowanie i przestrzeganie procedury obiegu informacji oraz kontroli
dokumentacji sporządzanej przez inŜyniera kontraktu, w celu sukcesywnego
pozyskiwania środków na realizację projektu, zgodnie z harmonogramem
płatności i harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, a takŜe zasadami
obowiązującymi w PWSZ w Elblągu i wymaganiami Instytucji Pośredniczącej.

2. Pełnomocnik ds. Projektu moŜe zapraszać do prac zespołu odpowiedzialnego za
realizację Projektu inne osoby, w tym przedstawicieli inŜyniera kontraktu, biura
projektów, generalnego wykonawcy i wykonawców.

§4
Traci moc zarządzenie Rektora Nr 39/2008 z dnia 30 września 2008r. w sprawie
powołania zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie do realizacji Projektu
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej WyŜszej Szkoły
Zawodowej w Elblągu, słuŜącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze
szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne”.
§5
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska

