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Decyzja nr 20 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 16 lipca 2010 roku 

  

w sprawie: powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Narodowe Centrum 

Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I)” 

 

 

Na podstawie § 30 Statutu UJ, celem zapewnienia pomyślnej realizacji 

projektu „Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych 

(etap I)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, ustalam, co następuje: 

 

§ 1 
 

Powołuję Zespół ds. realizacji projektu „Narodowe Centrum Promieniowania 

Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I)”, zwany dalej Zespołem, 

w składzie: 

1) prof. dr hab. Marek Stankiewicz – kierownik projektu; 

2) prof. dr hab. Krzysztof Królas – koordynator merytoryczny projektu; 

3) mgr Katarzyna Dziwirek – specjalista ds. rozliczeń; 

4) mgr Wojciech Kochan – specjalista ds. zamówień publicznych; 

5) mgr Małgorzata Komenda – specjalista ds. delegacji zagranicznych; 

6) mgr inż. Teresa Kozera – specjalista ds. inwestycji; 

7) mgr Magdalena Mastalska –  specjalista ds. finansowo-księgowych; 

8) mgr Michał Młynarczyk – kierownik administracyjny projektu; 

9) mgr Anna Mrożek – specjalista ds. wynagrodzeń; 

10) lic. Dorota Tarnawska – specjalista ds. kadrowych. 

 

§ 2 
 

Kierownikowi projektu powierzam realizację następujących zadań: 

1) koordynacja procesu przygotowania i realizacji projektu zgodnie z zawartymi 

umowami, harmonogramem i zakresem rzeczowym; 

2) określenie zakresu zadań, związanych z realizacją projektu dla pozostałych członków 

Zespołu, w porozumieniu z ich przełożonymi; 

3) delegowanie zadań na członków Zespołu i nadzór nad ich realizacją; 

4) przewodniczenie pracom komisji przetargowych, powołanych do realizowania 

zamówień publicznych w ramach projektu; 

5) podejmowanie (przy kontrasygnacie Kwestora UJ), w granicach określonych 

odrębnym pełnomocnictwem, decyzji finansowych i wydatkowanie środków zgodnie 

z budżetem projektu; 

6) reprezentowanie Uniwersytetu przed instytucją finansującą projekt; 



 

 

 

7) nadzór nad wypełnianiem obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie, 

a w szczególności nad raportowaniem o zmianach zaistniałych w czasie realizacji 

projektu oraz przygotowaniem sprawozdań z realizacji projektu i wniosków 

o płatność; 

8) składanie raportów członkom Kolegium Rektorskiego UJ. 

 

§ 3 
 

Umocowanie do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zadań, 

o  których mowa w § 2 niniejszej decyzji, określi pełnomocnictwo udzielone kierownikowi 

projektu przez Rektora UJ. 
 

§ 4 
 

Ewentualne spory kompetencyjne rozstrzygać będzie Kolegium Rektorskie UJ na wniosek 

członka Zespołu. 
 

§ 5 
 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

Rektor 

 

 

 

Prof. Karol Musioł 


