
Zarządzenie nr 18a/2018 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 11 czerwca 2018 roku 
 

w sprawie powierzenia dodatkowych zadań pracownikom biorącym udział przy realizacji 

projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 

Zawodowych”. 

 

Na podstawie: art. 66 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 roku  poz. 2183), 

Rozporządzenia MNiSW z dnia 02.12.2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę  

i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych  

w uczelni publicznej (Dz.U. z 2016 roku poz. 2063), 

zarządzam co następuje: 

 

§ l 

Powierzam, wykonywanie dodatkowych zadań, związanych z realizacją projektu 

realizowanego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  pt. „Program 

praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” następującym 

pracownikom: 

 

 

1. dr Beata Telążka – koordynator Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

2. mgr inż. Eugeniusz Gronostaj – koordynator Wydziału Przyrodniczo – Technicznego 

 

 

§ 2 

Do zadań koordynatorów wydziałowych należy: 

 

a. nadzór nad prawidłową realizacją zadań projektowych na wydziale; 

b. nadzór nad opiekunami uczelnianymi praktyk zawodowych; 

c. prowadzenie ewidencji czasu pracy opiekunów uczelnianych i potwierdzanie 

zrealizowanych przez nich zadań; 

d. sporządzanie decyzji do wypłaty wynagrodzenia dla uczelnianych opiekunów 

praktyk; 

e. wypełnianie dokumentacji pracowniczej, w tym list obecności i kart czasu pracy 

oraz innych dokumentów wymaganych w ramach projektu oraz przez przełożonych; 

f. współpraca z zakładami pracy, w których realizowane są praktyki przez studentów; 

g. nadzór nad opiekunami studentów z ramienia zakładów pracy; 

h. udział w komisjach egzaminacyjnych – miniprojekty; 

i. obsługa poczty elektronicznej, prowadzenie własnej dokumentacji i korespondencji 

elektronicznej związanej z realizacją projektu w sposób przejrzysty, czytelny  

i estetyczny; 

j. współpraca z Beneficjentem – Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

k. wspieranie rozliczeń merytorycznych i finansowych projektu; 

l. rozwiązywanie spraw, sporów, problemów i powstałych trudności; 

m. wykonywanie innych zadań zleconych przez Koordynatora Projektu. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 3 

Osoby wymienione w § l będą otrzymywały dodatkowe wynagrodzenie wypłacane miesięcznie 

w okresie od dnia 01.07.2018 roku do dnia 31.08.2018 roku w wysokości 500,00 zł  

(słownie: pięćset złotych zero groszy) i w okresie od dnia 01.09.2018 roku do dnia 31 stycznia 

2019 roku w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych zero groszy). 

 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 

 

 


