
Zarządzenie Nr 13/2021 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
z dnia 1 kwietnia 2021 r. 

 

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. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo                          

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478) 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) Dr inż. Jerzy Buriak, prof. uczelni, Prorektor ds. Kształcenia - Koordynator Główny, 

sprawujący nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i wykonaniem merytorycznych 

zadań Projektu, w tym wykonaniem wskaźników projektowych; jest odpowiedzialny   

za kontrolę zgodności finansowo-rzeczowego postępu realizacji Projektu                                        

z harmonogramem w oparciu o dane przygotowywane przez Inżyniera Kontraktu, 

kontrolę realizacji Projektu (co do terminowości i przedmiotowości), przygotowywanie 

wniosków pokontrolnych i przekazywanie ich Rektorowi. Koordynuje prace Zespołu 

Koordynatorów Projektu. 

2) Mgr inż. Bohdan Niemirycz, Kanclerz PWSZ w Elblągu – Koordynator                                  

ds. Inwestycyjnych, odpowiedzialny w szczególności za współpracę z inżynierem 

kontraktu, biurami projektowymi, generalnymi wykonawcami oraz kancelarią prawną 

obsługującą Projekt. 

3) Paweł Kulasiewicz, Dyrektor Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, 

Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu – Koordynator ds. Organizacyjnych, 

odpowiedzialny za nadzór nad przygotowywaniem 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. Szczegółowy zakres czynności pracowników zaangażowanych w realizację Projektu 

zawiera załącznik do zarządzenia. 

4. W miarę potrzeb, Rektor wyznacza innych pracowników do wykonania dodatkowych 

zadań związanych z realizacją projektu. 
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W zależności od nakładu pracy związanego z wykonywaniem powierzonych zadań, 

pracownicy wymienieni w  § 1 mogą być dodatkowo wynagradzani w formie dodatku 

zadaniowego lub zwiększonej premii. 



§ 3 

Tracą moc: zarządzenie Nr 25/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                        

w Elblągu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu czynności pracowników 

zaangażowanych w realizację Projektu "Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu" oraz powołania Zespołu Koordynatorów Projektu, 

zarządzenie Nr 03/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia                    

4 lutego 2020 r. w sprawie zakresu czynności pracowników zaangażowanych w przygotowanie 

i realizację Projektu "Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Elblągu" oraz powołania Zespołu Koordynatorów Projektu. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 
     Rektor  
 

 
                                                           dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni 

 

 
                                                               
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


