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Zarządzenie Nr 171/21
z dnia 09 grudnia 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie
powołania Kierownika Projektu, Zespołu projektowego oraz Komitetu Sterującego projektu pt.
„UEKat dostępny – program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi
potrzebami” (sygnatura: POWR.03.05.00-00-A031/21) realizowanego w ramach Działania 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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.), § 15 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 (z późn.zm.) , zarządzam, co następuje:

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§1
W związku z realizacją projektu „UEKat dostępny – program wsparcia procesu kształcenia
dla osób ze szczególnymi potrzebami”, zwanego w dalszej części zarządzenia Projektem,
powołuje się Zespół projektowy, zwany w dalszej części Zespołem, którego zadaniem
będzie realizacja Projektu. Zespół projektowy powołuje się na okres realizacji, rozliczenia
Projektu oraz prowadzenia czynności kontrolnych w odniesieniu do Projektu. Skład
Zespołu oraz podział zadań określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Zespół poszerzony o co najmniej trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób niepełnosprawnych (NGO) oraz co najmniej jednego studenta
Uniwersytetu z orzeczeniem o niepełnosprawności i jednego pracownika Uniwersytetu
z orzeczeniem o niepełnosprawności stanowić będzie Zespół ds. Dostępności, o którym
mowa w Projekcie.
Funkcję Kierownika Projektu powierzam Pawłowi Kadłubiakowi, Kanclerzowi
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Nadaje się skróconą nazwę Projektu, która brzmi: „UEKat dostępny” celem stosowania
w wewnętrznym obiegu dokumentacji.
Na biuro projektu „UEKat dostępny” wyznacza się pomieszczenia Działu Pozyskiwania
i Realizacji Projektów.
W poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu mogą zostać wyznaczone
dodatkowe osoby odpowiedzialne za administracyjną część Projektu.

§2
W związku z realizacją Projektu, powołuję Komitet Sterujący, zwany w dalszej części
zarządzenia Komitetem, w składzie:
1) dr hab. Robert Wolny, prof. UE, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Przewodniczący Komitetu Sterującego;
2) prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Prorektor ds. Edukacji i Współpracy
Międzynarodowej;

3) Joanna Radziwołek, Kwestor;
4) Małgorzata Majeranowska, Zastępca Kanclerza;
5) Agata Furlepa-Głuchowska, Radca Prawny.
§3
1. Zebrania Komitetu zwołuje jego Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek
Komitetu. Zebrania powinny odbywać się cyklicznie w terminach ustalonych przez
Przewodniczącego Komitetu.
2. Komitet obraduje w obecności co najmniej połowy składu i Przewodniczącego Komitetu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji na posiedzeniu, jego funkcję pełni
członek Komisji wskazany przez Przewodniczącego Komisji lub jeden z członków Komisji
wybrany zwykłą większością głosów przez członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
4. Komitet podejmuje uchwały zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego.
5. W skład Komitetu Przewodniczący może doraźnie powołać inne osoby (ekspertów,
specjalistów).
§4
1. Do zadań Komitetu należy dbałość o prawidłową realizacją projektu, w szczególności:
1) nadzór nad prawidłową realizacją projektu w zakresie merytorycznym i finansowym;
2) podejmowanie decyzji strategicznych w Projekcie, w tym wprowadzanie ewentualnych
zmian w Projekcie;
3) nadzór nad monitoringiem i ewaluacją Projektu;
4) akceptowanie rocznych sprawozdań merytoryczno-finansowych Projektu.
2. Kierownik Projektu jest zobowiązany regularnie – co najmniej raz na 6 miesięcy przedstawiać Komitetowi raporty ze stanu realizacji Projektu, zawierające stan
zaawansowania prac w stosunku do harmonogramu, osiągnięte wskaźniki realizacji
Projektu, stopień realizacji budżetu a także wszystkie inne informacje mające wpływ na
właściwą ocenę przebiegu Projektu.
§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 01 listopada
2021 r.
Rektor

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

