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Zarządzenie nr 12/2018 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

z dnia 15 lutego 2018 r. 
 
w sprawie powołania Zespołu ds. Zarządzania Projektem oraz Komitetu Sterującego 
w projekcie „Twój pewny krok na ścieżce kariery – Rozwój wysokiej jakości usług 
Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu wsparciem zawodowego startu 
studentów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Na podstawie § 50 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 
w Przemyślu oraz umowy zawartej pomiędzy PWSW a Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju nr POWR.03.01.00-00-B057/17-00 z dnia 27 listopada 2017 r., zarządza się, 
co następuje: 
 

§ 1 

1. W związku z przystąpieniem PWSW w Przemyślu do realizacji projektu „Twój pewny 
krok na ścieżce kariery – Rozwój wysokiej jakości usług Akademickiego Biura Karier 
PWSW w Przemyślu wsparciem zawodowego startu studentów”, zwanego w dalszej 
części zarządzenia Projektem, powołuję Zespół ds. Zarządzania Projektem, zwany dalej 
Zespołem. 

2. Zespół działa w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 
3. Zakres obowiązków poszczególnych członków Zespołu określa wniosek 

o dofinansowanie Projektu będący załącznikiem do umowy pomiędzy PWSW 
w Przemyślu a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

4. W skład Zespołu wchodzą:  
1) Małgorzata Wałczyńska-Gancarz – Kierownik Projektu, 
2) Ewelina Kołodziej – Specjalista ds. monitoringu, 
3) Adam Wąsowicz – Specjalista ds. uczestników i kontaktów z otoczeniem. 

5. Rektor może dokonywać zmian z składzie osobowym Zespołu na wniosek Kierownika 
Projektu. 

 
§ 2 

W związku z realizacją Projektu powołuję Komitet Sterujący, zwany w dalszej części 
zarządzenia Komitetem, w składzie: 

1) dr Sławomir Solecki – Przewodniczący, 
2) dr Agnieszka Pieniążek, 
3) mgr Jerzy Uziembło. 

 
§ 3 

1. Do zadań Komitetu należy: 
1) akceptowanie decyzji strategicznych w Projekcie;  
2) nadzór nad stroną merytoryczną i finansową Projektu; 
3) nadzór nad monitoringiem i ewaluacją działań w Projekcie; 
4) kontrola okresowa dokumentacji Projektu; 
5) kontrola obowiązku promocji w trakcie wdrażania Projektu Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój i Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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2. Zebrania Komitetu zwołuje jego Przewodniczący cyklicznie, nie rzadziej niż raz na 
kwartał. 

3. Komitet obraduje przy obecności co najmniej 2/3 składu. 
4. Z posiedzenia Komitetu zostaje sporządzony protokół. 
5. Na posiedzenia Komitetu Przewodniczący może doraźnie zapraszać inne osoby 

(ekspertów, specjalistów) w zależności od potrzeb z głosem doradczym. 
 

§ 4 

1. Kierownik Projektu jest zobowiązany do: 
1) przedstawiania Komitetowi kwartalnych i rocznych raportów ze stanu realizacji 

Projektu, zawierających: stan zaawansowania działań w stosunku do harmonogramu 
i osiągnięte wskaźniki realizacji Projektu, stopień realizacji budżetu, a także wszelkie 
inne informacje mające wpływ na właściwą oceną wdrażania Projektu; 

2) składania Rektorowi, rocznego sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykonania 
Projektu; 

3) prowadzenia promocji realizowanych  w  Projekcie działań w  środowiskach 
interesariuszy zewnętrznych uczelni. 
 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 


