
Uchwała nr 3/2018 
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

z dnia 29 stycznia 2018 r. 
 
w sprawie wyrażenia zgodny na realizację projektu pn.: „Twój pewny krok na ścieżce 
kariery - Rozwój wysokiej jakości usług Akademickiego Biura Karier PWSW  
w Przemyślu wsparciem zawodowego startu studentów" nr POWR.03.01.00-00-B057/17 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 
 
Na podstawie § 31 ust 1 pkt 24 Statutu PWSW w Przemyślu uchwala się co następuje: 
 

§ 1 

1. Senat PWSW w Przemyślu wyraża zgodę na realizację projektu pn.: „Twój pewny krok na 
ścieżce kariery - Rozwój wysokiej jakości usług Akademickiego Biura Karier PWSW 
w Przemyślu wsparciem zawodowego startu studentów" współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 
Kompetencje w szkolnictwie wyższym, wynikającego z umowy zawartej  
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-00-B057/17-00 z dnia  
27 listopada 2017 r., po zabezpieczeniu środków finansowych na wkład własny. 

2. Całkowita wartość ww. projektu wynosi 565 987,50 zł. Wartość dofinansowania wynosi 
545 308,50 zł co stanowi  maksymalnie 96,34 % całkowitej wartości projektu. 

3. Termin zakończenia projektu: 31 grudnia 2020 r. 

§ 2 

Wkład własny PWSW w Przemyślu do ww. projektu, określony w umowie, 
o której jest mowa w § 1 wynosi 20 679,00 zł zostanie poniesiony z kosztów bezpośrednich 
projektu w wysokości 17 040,00 zł w postaci eksploatacji sal dydaktycznych PWSW oraz  
wkładu finansowego uczelni w kwocie 3 639,00 zł. 
 

§ 3 

1. Realizację projektu powierza się Zespołowi Zarządzania Projektem utworzonemu 
w ramach Działu Rozwoju i Współpracy oraz Kwestorowi PWSW. 
 

2. W celu wykonania umowy dotyczącej realizacji projektu, jednostki organizacyjne 
administracji centralnej uczelni zobowiązane są do współpracy z Zespołem Zarządzania 
Projektem w zakresie zadań merytorycznych przez nie wykonywanych. 
 

3. Zakres współpracy pomiędzy Zespołem Zarządzania Projektem a jednostkami 
organizacyjnymi administracji centralnej uczelni obejmują w szczególności: 
1) Dział Administracyjno-Techniczny – zamówienia publiczne, obsługa informatyczna 

projektu, przygotowanie sal dydaktycznych na warsztaty, szkolenia, seminaria i inne 
działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu. 

2) Dział Organizacji i Promocji – promocja projektu i opracowanie jego graficznych 
elementów promocyjno-informacyjnych. 

3) Dział Kadr – sporządzenie umów z personelem projektu i prowadzenie akt osobowych. 
4) Dział Kwestury – obsługa finansowa projektu. 
5) Radca Prawny – obsługa prawna projektu. 



 
§ 4 

Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Prorektor ds. rozwoju i współpracy PWSW 
w Przemyślu. 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


