UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE
REKTOR
R-0161-II- 23/09
Decyzja Nr 23/2009
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.
Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”
Na podstawie § 37 ust. 4 oraz § 38 ust. 1 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie postanawiam, co następuje:
§1
1.

W UKSW tworzy się Zespół zadaniowy ds. realizacji projektu pn. Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza
„Akademickie Mazowsze 2030”, przyjętego do realizacji na podstawie umowy nr UDA-POIG.01.01.01-14-033/09-00.

2.

Do zadań Zespołu należy:
1) prawidłowe i terminowe wykonanie zadań, w pełny zakresie rzeczowym wg zał. 1 do umowy dwustronnej zawartej w dniu 30
października 2009 r. pomiędzy Politechniką Warszawską a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
2) przygotowanie w następujących terminach dokumentów określonych poniżej:
a) wnioski o płatność w wersji elektronicznej oraz papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w obowiązującym formacie
zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą oraz kopie dokumentów, poświadczonych przez osobę upoważnioną, które
zobowiązany jest przechowywać Beneficjent, potwierdzających poniesienie wszystkich wykazanych we wnioskach o płatność
wydatków – w terminie nie później niż ostatniego roboczego dnia kończącego kwartał. Brak wydatków po stronie Członka
Konsorcjum nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosku o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji
Projektu;
b) raporty z realizacji projektu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy, o której mowa w pkt 1).;
c) inne dokumenty wymagane przez upoważnioną instytucję lub Beneficjenta – w terminie, nie dłuższym niż 3 dni robocze, chyba
że wytyczne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka stanowią inaczej.
§2

1. W skład Zespołu zadaniowego wchodzą:
1) prof. UKSW dr hab. Tadeusz Klimski, Prorektor
2) mgr Lubomiła Aksamit
3) Agnieszka Anglart
4) mgr Joanna Gregor-Adamiak
5) Ewa Ludzińska
6) Jolanta Kosmalska

– Kierownik Projektu,
– Koordynator Projektu,
– Pracownik administracyjny, Kwestura
– Pracownik administracyjny, Kwestura
– Pracownik administracyjny, Kwestura
– Pracownik administracyjny, Kwestura

2. Zespół w wykonywaniu swoich zadań ściśle współpracuje z przedstawicielem Rektora UKSW - Panem mgr Markiem Kamińskim, głównym
specjalistą ds. ekonomicznych, członkiem Komitet Sterującego.
§3
Kierownik Projektu kieruje pracą Zespołu i określa zakres zadań jego członków.
§4
Nadzór nad działaniem Zespołu powierza się Prorektorowi ds. finansowych i naukowych.
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2009 r.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Rektor UKSW

Projekt pn. Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest realizowany zgodnie z Umową nr UDAPOIG.01.01.01-14-033/09-00 zawartą w dniu 17 września 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata
2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.1. „Wsparcie badań naukowych dla budowy
gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 1.1.1 „Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight”.

