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do zarządzenia Nr 171/21

SKŁAD I ZADANIA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
Paweł Kadłubiak – Kierownik Projektu
Zakres zadań:
 nadzór nad całością projektu, organizacja pracy zespołu,
 współpraca z władzami Uczelni w zakresie realizacji projektu,
 akceptacja dokumentacji,
 osiągnięcie celów i wskaźników projektu,
 wybór wykonawców, zawarcie umów, rozliczenie wykonawców,
 wkład merytoryczny do wniosków o płatność,
 kontakt z Instytucją Pośredniczącą (zwaną dalej IP),
 promocja projektu,
 podejmowanie decyzji w zakresie merytoryki projektu, dostaw, kosztów, zmian
w projekcie,
 nadzór nad pracą wszystkich pracowników,
 nadzór nad sporządzaniem wniosków o płatność, formularzy PEFS, danych w zakresie
personelu projektu.

Izabela Doroz – Koordynator ds. organizacyjnych i finansowych
Zakres zadań:
 prowadzenie biura projektu,
 nadzór nad terminową realizacją projektu,
 raportowanie stanu realizacji projektu w zakresie merytorycznym i finansowym do
kierownika projektu,
 koordynacja działań projektowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
 przygotowanie wniosków o płatność w zakresie merytorycznym i finansowym,
 monitoring wykonania budżetu i wskaźników projektu,
 kontakt z IP.
dr Maria Gorczyńska, prof. UE, Pełnomocnik Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami –
Koordynator merytoryczny Projektu
Zakres zadań:
 nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działających na rzecz osób
niepełnosprawnych (NGO) w ramach realizacji projektu,
 typowanie studentów i pracowników Uniwersytetu z orzeczeniem o niepełnosprawności do
udziału w pracach Zespołu ds. Dostępności w ramach projektu,
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typowanie składu osób do konsultacji Zespołu ds. Dostępności w ramach poszczególnych
obszarów projektu,
inicjowanie konsultacji Zespołu ds. Dostępności w ramach poszczególnych obszarów
projektu,
nadzór merytoryczny nad realizacją projektu we wszystkich jego obszarach,
monitoring stopnia osiągnięcia wskaźników

dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE, Dziekan Kolegium Studiów – Koordynator merytoryczny
obszaru 4 i 5 projektu, w zakresie procedur dostępności oraz wsparcia edukacyjnego
• nadzór merytoryczny obszaru 4 i 5 projektu,

Anita Kamińska – Kierownik Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami, Koordynator
Obszaru 1 Projektu
Wojciech Tatoj – Dyrektor Biura Gospodarki Majątkiem, Koordynator Obszaru 2 Projektu
dr Agnieszka Put – Kierownik Działu Komunikacji, Koordynator Obszaru 3 Projektu
dr Krystyna Mitręga-Niestrój – Prodziekan Kolegium Studiów, Koordynator Obszaru 4 Projektu
dr Anna Kuzior – Prodziekan Kolegium Studiów, Koordynator Obszaru 5 Projektu
dr Jolanta Bernais – Dyrektor Biura Rozwoju Kadr, Koordynator Obszaru 6 Projektu

Zakres zadań koordynatorów obszarów:
 typowanie składu osób do konsultacji Zespołu ds. Dostępności (w ramach obszaru),
 rekrutacja uczestników (w ramach obszaru),
 prowadzenie dokumentacji projektu (w ramach obszaru),
 raportowanie stanu realizacji obszaru projektu do koordynatora ds. organizacyjnych i
finansowych,
 promocja obszaru projektu,
 odpowiedzialność za wydatkowanie środków w ramach obszaru z uwzględnieniem ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej PZP),
 monitoring stopnia osiągnięcia wskaźników (w ramach obszaru).
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