
 

 
 
 

 
Zarządzenie Nr R–64/2010 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 7 grudnia 2010 r. 

 

 
w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego projektu  

pod nazwą Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury – rozbudowa 
i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej 

 dla kierunku Architektura i Urbanistyka 

   
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)  
z a r z ą d z a m, co następuje: 
 

§ 1. 
 
1. W celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu pod nazwą Wschodnie 

Innowacyjne Centrum Architektury – rozbudowa i wyposażenie kompleksu 
dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura  
i Urbanistyka, zwanego dalej „projektem”, stanowiącego załącznik  
pt. „Indykatywna lista kluczowych projektów” programu operacyjnego 
„Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013”, przyjętego przez Radę 
Ministrów w dniu 30 stycznia 2007 r. powołuję Zespół Koordynacyjny 
zwany dalej „Zespołem”. 

 

2. Ustalam następujący skład Zespołu: 
 

Pełnomocnik Rektora ds. Projektu: 
− inż. Wiesław SIKORA 

Przewodniczący Zespołu: 
− dr inż. arch. Jan WRANA 

Członkowie: 
− dr inż. arch. Bartłomiej KWIATKOWSKI 
− mgr Katarzyna CHOROŚ 
− mgr Izabela FIL 
− mgr Maria MAZUREK-MILCZEK 

Sekretarz: 
− dr Radosław DOLECKI. 



 

3. Pełnomocnik Rektora ds. Projektu ma prawo dokooptować do składu 
Zespołu, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Rektora, na stałe lub czasowo, 
inne osoby, zarówno spośród pracowników Politechniki Lubelskiej,  
jak i spoza Uczelni, jeżeli realizacja zadań projektu będzie tego wymagała. 
Dotyczy to w szczególności zgodności dokumentacji prawnej, przetargowej  
i finansowej. 

 
§ 2. 

 
1. Zadaniem Zespołu jest koordynacja prac związanych z realizacją projektu 

w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji rzeczowej, 
finansowej i technicznej, a następnie monitorowanie ich wdrażania,  
a w szczególności: 

 

1) koordynacja i konsultacje poprzez wskazanych pracowników 
Samodzielnej Pracowni Architektonicznej, autorów zatwierdzonej 
koncepcji architektonicznej, prac projektowych dla projektu  
pn. Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury – rozbudowa  
i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla 
kierunku Architektura i Urbanistyka (projekty budowlane wraz 
uzgodnieniami, kosztorysami, ZZK i pozwoleniem na budowę oraz 
wykonawcze) wykonywanych przez wyłonionego wykonawcę  
na drodze przetargu otwartego ogłoszonego przez Biuro Zamówień 
Publicznych Politechniki Lubelskiej; 

2) przygotowanie warunków przeprowadzenia wyboru dostawców dla 
wyposażenia Laboratorium Nowoczesnych Technik Skanowania, 
Mediateki, Biblioteki Multimedialnej i wyposażenia dydaktycznego; 

3) uczestniczenie przedstawicieli Zespołu w nadzorze autorskim  
i inwestorskim nad realizacją projektu; 

4) określenie i korygowanie warunków opracowania strategii 
finansowania projektu i nadzór; 

5) okresowe informowanie kierownictwa Uczelni o aktualnym stanie 
realizacji projektu; 

6) kontrola rocznych i końcowego rozliczenia finansowego projektu. 
 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Zespół będzie realizował przy ścisłej 
współpracy z: 
1) jednostkami organizacyjnymi pionu Rektora i Kanclerza w zakresie 

koordynacji wszystkich działań i podejmowania istotnych decyzji 
związanych z projektem; 

2) Biurem Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej przy realizacji 
przetargów związanych z projektem; 

3) jednostkami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie bieżących kontroli 
wewnętrznych i zewnętrznych; 



 

4) innymi jednostkami, zarówno Politechniki Lubelskiej, jak  
i zewnętrznymi, jeżeli będzie tego wymagała realizacja zadań 
stawianych Zespołowi. 

 

3. Pełnomocnik Rektora ds. Projektu wraz z Przewodniczącym Zespołu - 
głównym projektantem inwestycji pn. Wschodnie Innowacyjne Centrum 
Architektury, zobowiązani są do koordynacji procesu inwestycyjnego na 
każdym etapie jego realizacji. 

 

4. Pełnomocnik Rektora ds. Projektu zobowiązany jest do opracowania 
i ustalenia zakresu zadań dla poszczególnych członków Zespołu i po ich 
przyjęciu przez Zespół do przedłożenia Rektorowi do akceptacji. 

 
§ 3. 

 
1. Zespół posiada uprawnienia do zbierania materiałów i informacji  

w zakresie prowadzonych działań ze wszystkich jednostek 
organizacyjnych Politechniki Lubelskiej. 

 

2. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Politechniki 
Lubelskiej do udzielenia informacji niezbędnych dla pracy Zespołu. 

 
§ 4. 

 
1. Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana, udostępniania  

i archiwizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Nr R-3/2009 Rektora 
Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie 
przechowywania, udostępniania i archiwizowania dokumentacji związanej 
z realizacją projektów w ramach Funduszy Strukturalnych. 

 

2. Pełnomocnik Rektora ds. Projektu jest osobą odpowiedzialną  
za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji projektu. 

 
§ 5. 

 
Zobowiązuję Pełnomocnika Rektora ds. Projektu do informowania 

Rektora Politechniki Lubelskiej o postępie prac w zakresie realizacji projektu 
pod nazwą Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury – rozbudowa 
i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunku 
Architektura i Urbanistyka oraz sygnalizowania zagrożeń mogących zaistnieć 
w tym zakresie. 

 
 
 



 

§ 6. 
 

Traci moc Zarządzenie Nr R-16/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej  
w Lublinie z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu 
Koordynującego realizację projektu pod nazwą Wschodnie Innowacyjne 
Centrum Architektury – rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-
naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka. 
 
 

§ 7. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 
od dnia 31 sierpnia 2010 r. 
 
 
 
 
 

        R e k t o r 
 
 

         Prof. dr hab. inż. Marek Opielak     

 
 


