Zarządzenie Rektora Nr 25/2018
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 26 czerwca 2018r.
w sprawie zakresu czynności pracowników zaangażowanych w realizację Projektu
„Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Elblągu” oraz powołania Zespołu Koordynatorów Projektu
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. 2017. 2183 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
1. Rektor odpowiada za realizację Projektu „Centrum Kompetencji Społecznych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”.
2. Rektor wypełnia obowiązek określony w ust. 1 przy pomocy Zespołu Koordynatorów
Projektu, w skład którego wchodzą:
1) mgr inż. Bohdan Niemirycz, Kanclerz PWSZ w Elblągu – Koordynator
ds. budowlanych, odpowiedzialny w szczególności za współpracę z inżynierem
kontraktu, biurami projektowymi, generalnymi wykonawcami oraz kancelarią prawną
obsługującą Projekt. Koordynator ds. budowlanych jest jednocześnie Koordynatorem
prac Zespołu Koordynatorów Projektu;
2) Paweł Kulasiewicz, Dyrektor Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym,
Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu – Koordynator ds. dokumentacji
Projektu, odpowiedzialny za przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych,
sporządzanie i monitorowanie harmonogramów realizacji (za wyjątkiem tych, które
dotyczą zagadnień budowlanych) oraz za kontakty w sprawach Projektu
z Urzędem Marszałkowskim z inicjatywy własnej i/lub w sprawach ustalonych
w Zespole Koordynatorów Projektu (bez upoważnienia do podejmowania decyzji
zmieniających w istotny sposób warunki wykonania Projektu, do których należą:
harmonogram prac, zakres rzeczowy, zakres finansowania);
3) mgr Renata Olszewska, Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Koordynator
ds. zamówień publicznych, odpowiedzialna za przygotowywanie i przeprowadzanie
zamówień publicznych w ramach Projektu oraz za współpracę z kancelarią prawną
obsługującą Projekt;
4) mgr Marzanna Tyburska, Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia Instytutu PedagogicznoJęzykowego – Koordynator ds. wyposażenia pracowni studenckich kół naukowych;
5) dr inż. Henryk Olszewski, adiunkt w Instytucie Informatyki Stosowanej
im. Krzysztofa Brzeskiego – Koordynator ds. wyposażenia laboratoriów naukowych.
3.

Szczegółowy zakres czynności pracowników zaangażowanych w realizację Projektu
zawiera załącznik do zarządzenia.

4.

Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 3, wyznaczą współpracowników
odpowiedzialnych za obsługę administracyjno-biurową w zakresie wykonywanych przez
nich zadań.

1.
2.
3.

§2
Koordynator ds. budowlanych i Koordynator ds. dokumentacji Projektu są wynagradzani
przez cały czas trwania Projektu.
Koordynatorzy, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3-5, będą wynagradzani w okresie, gdy
będą trwały czynności, których są koordynatorami.
Praca pozostałych zatrudnionych w Projekcie, dla których zakres pracy trudno
przewidzieć, będzie wynagradzana w systemie zwiększonego wynagrodzenia
zadaniowego.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

