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Zarządzenie Nr 95/21  
 
z dnia 30 czerwca 2021  roku  Rektora  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Katowicach  
w sprawie powołania Zespołu projektowego realizującego projekt „System Przywilejów 
Absolwenta (SPA) UE Katowice”, realizowanego w ramach programu „Welcome to Poland” 
ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej  
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), § 19 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach, § 10 ust. 1 oraz § 11 ust. 1 zarządzenia Nr 167/20 z dnia 14 grudnia 2020 roku  
w sprawie przygotowania oraz sposobu realizacji projektów realizowanych ze źródeł 
zewnętrznych, zarządzam, co następuje:  
 

§ 1 
1. W związku z realizacją projektu „System Przywilejów Absolwenta (SPA) UE Katowice” 

powołuje się Zespół projektowy, zwany dalej „Zespołem”. 
2. W skład Zespołu wchodzą: 

1) mgr Karolina Bocheńska; 
2) mgr Krystyna Frankiewicz; 
3) dr Monika Kućmierczyk; 
4) mgr Edyta Lachowicz-Santos; 
5) mgr Dariusz Rajfura. 
6) mgr Marta Wicherek.  

 

§ 2 
Do zadań Zespołu należy: 

1) realizacja zadań zaplanowanych w projekcie zgodnie z wytycznymi; 
2) sporządzanie dokumentów związanych z realizacją projektu z zachowaniem 

obowiązujących terminów; 
3) systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji swoich zadań oraz niezwłoczne 

informowanie kierownika projektu o powstałych nieprawidłowościach; 
4) przygotowywanie sprawozdawczości z realizacji powierzonych zadań; 
5) przekazywanie dokumentacji do poszczególnych jednostek Uniwersytetu zgodnie  

z wytycznymi programowymi/projektowymi oraz niniejszym zarządzeniem; 
6) udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy w trakcie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej 

dokonywanej w zakresie prawidłowości realizacji projektu; 
7) wykonywanie innych poleceń kierownika projektu związanych z jego realizacją.  

 
§ 3 

1. W celu koordynacji prac Zespołu powołuje się kierownika projektu. Funkcję kierownika 
powierza się mgr Magdalenie Skowron. 

2. Do zadań kierownika należy w szczególności: 
1) nadzór nad zgodnością wydatków z budżetem projektu i umową o dofinansowanie; 
2) nadzór nad prawidłową realizacją zadań powierzonych członkom Zespołu 

projektowego; 
3) sporządzanie sprawozdań, harmonogramów i innych dokumentów związanych  



z realizacją projektu i przekazywanie ich do właściwych instytucji z zachowaniem 
obowiązujących terminów; 

4) koordynacja realizacji projektu pod względem organizacyjnym, finansowym  
i merytorycznym zgodnie z zakresem harmonogramu finansowo-rzeczowego 
projektu; 

5) realizacja projektu zgodnie z wytycznymi i przepisami powszechnie obowiązującymi; 
6) wydatkowanie środków zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych; 
7) archiwizacja dokumentacji zgodnie z postanowieniami Instrukcji archiwalnej, 

Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu oraz regulacjami Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej; 

8) przygotowanie dokumentacji oraz składanie wyjaśnień w przypadku prowadzonych 
postępowań audytowych i kontrolnych w czasie realizacji projektu oraz po jego 
zakończeniu. 

§ 4 
1. W celu koordynacji i nadzoru prac Zespołu powołuje się Komitet Sterujący. 
2. W skład Komitetu Sterującego wchodzą: 

1) prof. dr hab. Sławomir Smyczek – Przewodniczący; 
2) dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE; 
3) mgr Paweł Kadłubiak. 

3. Do zadań Komitetu Sterującego należy sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją 
projektu i podejmowanie decyzji w przypadku wystąpienia ryzyka. 

 
§ 5 

Zobowiązuje się pracowników Uniwersytetu do udzielania merytorycznego  
i organizacyjnego wsparcia w trakcie realizacji projektu.  

 
§ 6  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 
2021 roku.  

 
 

Rektor 
 
 

(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 


