
 

R-0161- 133/20 
 

Zarządzenie Nr 133/20 
 

z dnia 21 października 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
zmieniające zarządzenie Nr 88/18 z dnia 18 września 2018 roku w sprawie powołania 
zespołu projektowego realizującego projekt pn. „Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. 
Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz określenia jego składu i zadań (z późn. zm.)  
__________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 19 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego  w Katowicach, zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
W zarządzeniu Nr 88/18 z dnia 18 września 2018 roku w sprawie powołania zespołu 
projektowego realizującego projekt pn. „Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. 
Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz określenia jego składu i zadań (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Na biuro projektu „Power-Kompetencje” wyznacza się pomieszczenie w budynku 
E Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pokój 510.”; 
 

2) w składzie Zespołu Projektowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 
88/18: 

a) w miejsce Pana dr inż. Roberta Życińskiego  Kierownika Projektu, powołuje się 
Panią Małgorzatę Majeranowską; 

b) w miejsce Pani Ewy Strojniak  koordynatora ds. organizacyjnych  
i finansowych, powołuje się Panią Izabelę Doroz; 

c) w miejsce Pani Anny Odjas-Sochackiej  koordynatora modułu 1, powołuje się 
Panią Annę Sibielak.   
 

3) w związku z postanowieniami pkt 2 załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/18 otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.     

 
§ 2  

Pozostałe postanowienia zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.  
 

§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
 
 
 
Z upoważnienia Rektora 
I Zastępca Rektora  
 
 
  
(-) prof. dr hab. Maciej Nowak   


