
 
 

Zarządzenie Nr R–69/2009 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 7 grudnia 2009 r. 
 

  
 

w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt  
pn. „Politechnika XXI wieku” nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-121/09-00, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 32 ust. 1 
Statutu Politechniki Lubelskiej  z a r z ą d z a m, co następuje: 

 
§ 1. 

 

1. W celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu pn. „Politechnika  
XXI wieku”, zwanego dalej „projektem”, tworzy się Zespół ds. realizacji 
projektu, zwany dalej „Zespołem”. 

2. Ustalona zostaje następująca struktura Zespołu: 
1) Koordynator projektu; 
2) Biuro projektu. 

3. Okres realizacji projektu: 1 września 2009 r. – 28 czerwca 2013 r. 
4. Zespół funkcjonuje przez cały okres trwania projektu. 
5. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Rektor. 

 
§ 2. 

 
1. Nad prawidłowością realizacji projektu czuwa Koordynator projektu. 
2. Do zadań Koordynatora projektu należy w szczególności:  

1) zarządzanie projektem; 
2) nadzór merytoryczny, organizacyjny i finansowy; 
3) kontakty z instytucją pośredniczącą; 
4) inne zadania związane z realizacją projektu. 

 
§ 3. 

 
1. W skład Biura projektu wchodzą: 

1) Kierownik Biura projektu; 
2) Specjalista ds. sprawozdawczości, monitoringu i promocji; 



3) Specjaliści ds. obsługi finansowej projektu; 
4) Specjalista ds. zamówień publicznych. 

2. Zadaniem zespołu pracowników Biura projektu jest koordynacja prac 
związanych z realizacją projektu, a w szczególności: 
1) przygotowanie i opracowanie procedur obiegu dokumentacji 

merytorycznej i finansowej; 
2) sprawozdawczość projektu, w tym opracowanie wniosków o płatność; 
3) monitorowanie wdrażania zadań projektu w poszczególnych modułach; 
4) koordynowanie działań informacyjno-promocyjnych projektu, w tym 

kontakty z mediami i społecznością; 
5) okresowe informowanie kierownictwa Uczelni o aktualnym stanie 

realizacji projektu. 
 

§ 4. 
 

1. Wykonanie zadań, o których mowa w § 3 pkt 2, Biuro projektu będzie 
realizowało przy ścisłej współpracy z: 
1) Koordynatorem projektu; 
2) kierownikami (w przypadku, jeżeli takie stanowisko zostało 

przewidziane przy realizacji danego zadania) i zespołami pracowników 
poszczególnych zadań;  

3) jednostkami organizacyjnymi pionu Rektora, Prorektorów oraz 
Kanclerza w zakresie koordynacji wszystkich działań i podejmowania 
istotnych decyzji związanych z projektem; 

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

5) jednostkami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie bieżących kontroli 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

2. Biuro projektu posiada uprawnienia do zbierania materiałów i informacji  
w zakresie prowadzonych działań ze wszystkich jednostek organizacyj-
nych Politechniki Lubelskiej. 

3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Politechniki 
Lubelskiej do udzielenia informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji 
projektu. 

 
§ 5. 

 
1. Zasady przechowywania, udostępniania i archiwizowania poszczególnych 

części dokumentacji związanej z projektem zostają określone następująco: 
1) oryginały dokumentów przetargowych związanych z postępowaniem  

o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w związku  
z projektem przechowuje się i archiwizuje w pomieszczeniu Biura 
Zamówień Publicznych. Pomieszczenie posiada wzmocnione drzwi, 
obite blachą, zamykane na dwa zamki oraz zakratowane okna; 



2) za przechowywanie i dostęp do dokumentacji odpowiedzialny jest  
mgr inż. Zbigniew Spaczyński; 

3) osobą zastępującą osobę odpowiedzialną za przechowywanie i dostęp 
do dokumentacji jest mgr Monika Sołdatow; 

4) udostępnianie dokumentacji może się odbywać na miejscu  
w pomieszczeniu Biura Zamówień Publicznych. 

2. Oryginały wszystkich dokumentów finansowych dotyczące projektu,  
w tym wnioski o płatność są przechowywane i archiwizowane  
w Kwesturze Politechniki Lubelskiej w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 13, 
w oznaczonym pomieszczeniu i zamkniętych, oznaczonych szafach. Osobą 
odpowiedzialną za przechowywanie i dostęp do określonej dokumentacji 
jest Kwestor Uczelni. 

3. Oryginały dokumentów związane z projektem, inne niż wymienione  
w pkt 1 i pkt 2, m.in. umowę projektu wraz z załącznikami, umowy  
z podmiotami zewnętrznymi, sprawozdania, korespondencję dotyczącą 
projektu przechowuje i archiwizuje Biuro projektu. Dokumenty 
przechowuje się w oznaczonych segregatorach. Osobą odpowiedzialną za 
przechowywanie i dostęp do dokumentacji określonej w pkt 3 jest 
Koordynator projektu oraz Kierownik Biura projektu. 

 
§ 6. 

 
Realizacja zadań Projektu związana z działalnością dydaktyczną 

obejmującą: studia na kierunku mechatronika, staże krajowe i zagraniczne dla 
pracowników dydaktycznych Politechniki Lubelskiej, szkolenia specja-
listyczne dla pracowników dydaktycznych Politechniki Lubelskiej, kursy 
językowe, szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów zewnętrznych itp. 
oparta będzie na wewnętrznych regulaminach Politechniki Lubelskiej oraz 
zgodna z powszechnie obowiązującym prawem. 

 
§ 7. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 

od dnia 1 września 2009 r. 
 
 
 
 

   R e k t o r 
 
 

                  Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 
 


