
Komunikat 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 maja 2012 r. 
 

w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu 
pn. Otwarty Uniwersytet - zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności do 

informacji elektronicznej w Uniwersytecie Wrocławskim 
 

 
W związku z realizacją projektu pn. Otwarty Uniwersytet - zwiększenie 

bezpieczeństwa i dostępności do informacji elektronicznej w Uniwersytecie Wrocławskim 
w ramach Działania 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” 
(nr RPDS.02.01.00-02-017/11) powołuję, na okres od 22 marca 2012 r. do 30 czerwca 
2013 r., Zespół Projektowy w następującym składzie: 
 

 
Kierownik Projektu:  dr Edward Łazor - Centrum Usług Informatycznych 
 
zadania w projekcie: 

1) podejmowanie decyzji związanych z realizacją projektu, 
2) odpowiedzialność za: 

a) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, 
b) planowanie i rozliczanie wydatków w ramach projektu zgodnie  

z wnioskiem aplikacyjnym oraz zaplanowanym budżetem, 
3) bieżące monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu oraz podejmowanie 

odpowiednich działań zapewniających ich zgodność z umową i/lub wnioskiem o 
dofinansowanie, 

4) reprezentowanie projektu na zewnątrz, 
5) nadzór nad prawidłową realizacją projektu, 
6)  koordynowanie prac zaangażowanych komórek, 
7) zarządzanie przepływem informacji, 
8) zatwierdzanie opisu faktur oraz wszelkich dokumentów finansowych związanych   

z realizacją projektu, 
9) zatwierdzanie Opisu Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na dostawy oraz usługi w trakcie realizacji inwestycji. 
 
         inż. Marcin Hatalak – Centrum Usług Informatycznych 
zadania w projekcie: 

 
1) realizacja merytoryczna projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi  

i finansowymi Polski i UE, 
2) realizacja wskaźników produktów oraz rezultatów projektu przypisanych Centrum 

Usług Informatycznych przez wymagany okres, 
3) przygotowywanie Opisu Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na dostawy oraz usługi w trakcie realizacji inwestycji, 
4) opracowywanie opisu dokumentów finansowych, związanych z realizacja 

inwestycji,  
5) archiwizacja właściwej części dokumentacji projektowej. 

 
        mgr Katarzyna Jędrzejak - Dział Środków Trwałych  
                i Materiałowych 

zadania w projekcie: 
 

1) prowadzenie ewidencji księgowej projektu zgodnie z zasadami Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, 

2) odpowiedzialność za dokonywanie płatności zgodnie z zasadami kwalifikowalności 
wydatków, 



3) przygotowanie informacji i materiałów do sporządzania sprawozdań oraz 
wniosków o płatność, 

4) zatwierdzanie opisu dokumentów finansowych zgodnie z zasadami finansowymi 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, 

5) archiwizacja właściwej części dokumentacji projektu. 
 

          mgr Bożena Dziuba - Biuro Zamówień Publicznych 
 zadania w projekcie: 
 

1) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach 
projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i finansowymi Polski 
i UE, 

2) pomoc w przygotowaniu  Opisu Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na dostawy oraz usługi w trakcie realizacji inwestycji, 

3) archiwizacja właściwej części dokumentacji projektu. 
 

       mgr Marek Nowakowski - Biuro Projektów Zagranicznych 
 

 zadania w projekcie: 
 

1) kontrola zgodności realizacji projektu z Wytycznymi Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz Wytycznymi krajowymi i 
unijnymi, 

2) nadzór nad realizacją umowy o dofinansowanie, 
3) kontrola kwalifikowalności ponoszonych wydatków, 
4) przygotowywanie sprawozdań i wniosków o płatność, 
5) utrzymywanie kontaktu z Instytucjami Pośredniczącymi i Instytucjami 

Wdrażającymi (IP/IW) w sprawach bieżących, 
6) przygotowywanie materiałów dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji 

Wdrażających (IP/IW), 
7) weryfikacja opisu dokumentów finansowych zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i 

zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, 
8) promocja projektu (miękka), 
9) archiwizacja właściwej części dokumentacji projektu. 

 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
R E K T O R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


