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§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Cel główny projektu to podniesienie poziomu doskonałości w kształceniu oraz zarządzaniu 

Politechniką Krakowską (m.in. dzięki dostosowaniu oferty dydaktycznej do potrzeb rynku 

pracy i społeczeństwa, podniesieniu kompetencji studentów, oferty programów kształcenia 

w języku angielskim dla studentów z Polski oraz dla cudzoziemców, podniesieniu 

kompetencji kadr dydaktycznych, administracyjnych i zarządczych oraz wsparciu zmian 

organizacyjnych związanych z dostosowaniem PK do ustawy „Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. poprzez wdrożenie w PK w okresie 1.10.2018-

30.09.2022 PROGRAMU ROZWOJU PK na lata 2018-2022. 

 

2. Struktura PROGRAMU ROZWOJU PK na lata 2018-2022: 

1. PROGRAM ROZWOJU KSZTAŁCENIA (DOSKONAŁE KSZTAŁCENIE) 

1.1. MODYFIKACJA Programów kształcenia - Program PK 4 GOSPO  

1.2. MODYFIKACJA Programów kształcenia - Program EXCELLENCE in 

EDUCATION  

1.3. NOWA OFERTA DYDAKTYCZNA - Program POWER TO CHANGE  

1.4 KSZTAŁCENIE MIĘDZYNARODOWE - Program PK GO GLOBAL  

1.5 KSZTAŁCENIE MIĘDZYNARODOWE - Program VIP PK  

1.6 KSZTAŁCENIE MIĘDZYNARODOWE - Program PK SUMMER SCHOOL 

1.7 OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE (OZE PK) - Program OZE PK  

2. PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI SKILLS UP PK (DOSKONAŁE 

KOMPETENCJE) 

2.1 Program szkoleń certyfikowanych – Pogram SKILLS UP PK 

2.2 Program warsztatów kompetencyjnych - Pogram SKILLS UP PK 

2.3 Program wyjazdów studyjnych – Program PK GO OUT 

2.4 Program interdyscyplinarnych zajęć i szkoleń - Program FUTURELAB PK 4.0 

3. PROGRAM ROZWOJU KADRY (DOSKONAŁA KADRA) 

3.1 Program MinT - Mastery in Teaching  

3.2 Program MinA - Mastery in Administration  

3.3 Program MiM - Mastery in Management  

3.4. Program Lider in Education 

4. PROGRAM DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA (DOSKONAŁE 

ZARZĄDZANIE)  

4.1 ZARZĄDZANIE PROCESEM INFORMATYZACJI - Program Informatyzacji PK  

4.2 ZARZĄDZANIE FINANSAMI PK  

5. PROGRAM RESTRUKTURYZACJI (DOSKONAŁA ORGANIZACJA) 

 
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

4. W tym samym okresie uczestnicy Projektu tzw. beneficjenci ostateczni nie mogą 

otrzymywać wsparcia na to samo działanie z innego źródła współfinansowanego w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

5. Biuro Projektu, afiliowane na Politechnice Krakowskiej w Krakowie, w skład którego 

wchodzi Zespół Zarządzający Projektem wraz z Kierownikami Zadań, prowadzi obsługę 
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administracyjną oraz informację, promocję i ewaluację Projektu. Wszelkie działania dotyczące 

czynności przygotowania konkursów i rekrutacji uczestników Projektu oraz realizacji działań 

w poszczególnych Zadaniach prowadzą Kierownicy Zadań. Wszelkie płatności prowadzone są 

przez kwesturę Politechniki Krakowskiej.  

 

6. Regulamin obowiązuje podczas realizacji Projektu, zgodnie z umową nr POWR.03.05.00-

00-z224/17 z dnia 22 marca 2018r zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na 

okres od 1 października 2018r. do 30 września 2022r. Bieżące informacje na temat 

realizacji projektu będą zamieszczane na stronie projektu power.pk.edu.pl oraz w Serwisie 

Informacyjnym Pracowników PK (SIP PK). 

 

7. Angielska wersja tytułu brzmi następująco: „Excellence programming – PK XXI 2.0 

Cracow University of Technology development program for the years 2018-22” 

 

8. Projekt zakłada zachowanie zasad równości szans kobiet i mężczyzn. 
 

§ 2 
 

Określenia użyte w „Regulaminie realizacji Projektu” oznaczają: 

 

a) Projekt - należy rozumieć projekt pt. „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. 

Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22”, finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

b) Zadania - należy rozumieć zadania określone w projekcie pt. „Programowanie 

doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-

2022”, 

c) Uczelnia/PK – należy przez to rozumieć Politechnikę Krakowską im. Tadeusza 

Kościuszki w Krakowie,  

d) Program - należy rozumieć programy opisane w zadaniach projektu pt. 

„Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki 

Krakowskiej na lata 2018-22”, 

e) Kadra akademicka - nauczyciele akademiccy tj. pracownicy naukowo-dydaktyczni; 

pracownicy dydaktyczni; pracownicy naukowi oraz dyplomowani bibliotekarze oraz 

dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej, 

f) Kadra administracyjna – pracownicy PK niebędący nauczycielami akademickimi, 

g) Kadra kierownicza/zarządzająca – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 

kierowniczych, 

h) Profesor wizytujący – pracownik naukowo – dydaktyczny uczelni zagranicznej, 

i) Komisja kwalifikacyjna (konkursowa) – komisja powołana przez Kierownika 

Projektu do pracy na rzecz projektu; tryb powołania oraz zasady pracy komisji regulują 

poszczególne Zasady, wyszczególnione w §5, 

j) Biuro projektu – biuro projektu z siedzibą w budynku CUP (W-9; 10-24) 

pomieszczenie biurowe nr 18, tel. 22-19, mail: biuropkxxi2.0@pk.edu.pl., 

k) Student – osoba posiadająca aktualny wpis na listę studentów  Politechniki 

Krakowskiej (kobieta lub mężczyzna), 

l) Cudzoziemiec -  obcokrajowiec, osoba nie posiadająca obywatelstwa państwa, w 

którym przebywa (kobieta lub mężczyzna), 

mailto:biuropkxxi2.0@pk.edu.pl
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m) Beneficjent ostateczny – student lub pracownik uczelni biorący udział w projekcie, 

który przeszedł proces rekrutacji i uczestniczy w realizacji działań przewidzianych dla 

niego w projekcie (uczestnik projektu). 

 

§ 3 

Rekrutacja uczestników projektu 

 

1. Uczestnicy w zadaniach Projektu są wyłaniani na zasadach rekrutacji Beneficjentów 

Ostatecznych zgodnie z załącznikami A i B. 

 

2. Komisje Kwalifikacyjne powołuje Kierownik Projektu po zaopiniowaniu przez 

odpowiedniego Prorektora. 
 

3. Zgłoszenie uczestnictwa w zadaniach realizowane jest poprzez stronę www projektu: 

power.pk.edu.pl. 

 

4. Komisje Kwalifikacyjne (konkursowe) dokonują wyboru uczestników zadań na 

podstawie oceny formalnej złożonych wniosków (formularzy zgłoszeniowych) zgodnie 

z zasadami rekrutacji określonymi w załącznikach A i B. 

 

§ 4 

Zadania Zespołu Zarządzającego projektem 

 

Koordynator projektu 

• nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z umową, wytycznymi programu 

POWER oraz prawem krajowym i unijnym; 

• podział i weryfikacja zadań wykonywanych przez podległy zespół projektowy, 

koordynacja pracy zespołu projektowego;  

• organizowanie spotkań zespołu projektowego; 

• zarządzanie ryzykiem projektu; 

• bieżąca kontrola osiągania założonych rezultatów; 

• rozwiązywanie bieżących problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektu; 

• nadzór nad działaniami marketingowymi związanymi z promocją projektu; 

• udział w spotkaniach Zespołu Projektowego. 

 

Zastępcy Koordynatora projektu 

• nadzór nad pracą koordynatorów poszczególnych zadań w powierzonym przez 

Koordynatora projektu obszarze; 

• odpowiedzialność za terminową realizację harmonogramu wymienionych zadań; 

• odpowiedzialność za realizację wskaźników wymienionych zadań; 

• odpowiedzialność za realizację budżetu wymienionych zadań. 

 

Koordynator merytoryczny  

• wsparcie merytoryczne Koordynatora projektu w zakresie koordynowania zadań w ramach 

projektu, w tym planowania zadań do realizacji zgodnie z opracowanym harmonogramem 

rzeczowo - finansowym projektu oraz opracowywanie i aktualizacja planów i 

harmonogramów poszczególnych etapów realizacji projektu; 

• zarządzanie merytorycznym i finansowym zakresem projektu (dysponent środków); 
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• monitorowanie przebiegu realizacji zadań; 

• monitorowanie postępu rzeczowego, w tym wskaźników; 

• przygotowywanie wytycznych dot. realizacji poszczególnych programów; 

• weryfikacja i identyfikacja poprawności dokumentów projektowych; 

• bieżące kontakty z IP dotyczące realizacji projektu; 

• identyfikacja potencjalnych szans i zagrożeń w realizacji projektu na każdym etapie jego 

realizacji; 

• zarządzanie promocją projektu i rekrutacją uczestników do projektu; 

• pełne i ostateczne rozliczenie rzeczowe projektu; 

• udział w spotkaniach Zespołu Projektowego. 

 

Kierownicy zadań 

• Kierownik zadania jest odpowiedzialny za realizację i wdrażanie programu/zadania zgodnie 

z zapisami we wniosku, w tym w oparciu o jego harmonogram i budżet, a także wytycznymi 

programu PO WER, właściwe przepisy prawne i organizacyjne oraz wskazówkami 

koordynatorów projektu, w szczególności: 

• koordynację i organizację wszelkich prac związanych z wdrażaniem programu (kontakt 

z pracownikami PK oraz personelem zaangażowanym w realizację programu/zadania); 

• rekrutację uczestników; 

• dbanie o prawidłową realizację działań zgodnie z harmonogramem projektu, 

monitorowanie wskaźników projektowych; 

• osiąganie i prawidłowe dokumentowanie wskaźników programu ; 

• przygotowywanie protokołów, raportów oraz dokumentacji z realizacji projektu; 

• opracowywanie merytoryczne wniosków do Działu zamówień publicznych, zapytań do 

rozeznania rynku, wytycznych do SIWZ 

• udział w postępowaniach przetargowych wynikających z programu projektu oraz 

realizacja zakupów wynikających z programu; wstępna kwalifikacja ofert;  

• odbiór prac i sporządzanie protokołów odbioru; 

• dostarczanie pracownikowi administracyjnemu biura projektu danych do umów 

(cywilnoprawnych, o pracę, świadczenia usług); 

• przygotowywanie  merytorycznej części wniosków o płatność (opis zrealizowanych 

zadań i plany na następny okres); 

• zbieranie dokumentacji związanej z pracą personelu projektu (z obszaru 

koordynowanego zadania) w tym zbieranie kart czasu pracy i przekazanie do 

pracownika administracyjnego biura projektu; 

• udział w spotkaniach Zespołu Projektowego. 

 

Koordynator Administracyjny 
• pomoc w przygotowaniu wytycznych dotyczących realizacji programów; 

• przygotowywanie wytycznych dotyczących realizacji projektu zgodnie z zasadami, umową 

i regulacjami wewnętrznymi PK; 

• pomoc w przygotowywaniu merytorycznej części wniosków o płatność w SL2014; 

• wsparcie administracyjne Koordynatora merytorycznego projektu w zakresie 

koordynowania zadań w ramach projektu, w tym planowania zadań do realizacji zgodnie z 

opracowanym harmonogramem rzeczowo - finansowym projektu oraz opracowywanie i 

aktualizacja planów i harmonogramów poszczególnych etapów realizacji projektu; 
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• sprawowanie kontroli nad realizacją kolejnych etapów projektu, w tym zgodności z 

planami, założeniami, harmonogramami, umowami oraz innymi dokumentami 

dotyczącymi realizacji projektu i informowanie na bieżąco przełożonych; 

• współdziałanie z koordynatorem merytorycznym projektu, kierownikami zadań i innymi 

osobami zaangażowanymi w realizację projektu oraz jednostkami organizacyjnymi uczelni  

zaangażowanymi w realizację projektu, w tym z Wydziałami oraz jednostkami 

administracyjnymi; 

• opracowywanie procedur wewnętrznych dotyczących realizacji projektu; 

• przygotowywanie spotkań, w ramach projektu, uczestnictwo w spotkaniach, sporządzenie 

sprawozdań ze spotkań; 

• sprawdzanie pod względem formalnym wszelkich dokumentów, pism i opracowań 

związanych z realizacją projektu; 

• bieżący kontakt z instytucją pośredniczącą; 

• udział w spotkaniach Zespołu Projektowego. 

 

Specjalista ds. Administracyjnych  
• Prowadzenie dokumentacji projektu, spraw administracyjnych i obsługi korespondencji 

projektowej, w tym: 

• przygotowywanie i weryfikacja dokumentów dotyczących rozliczanych programów i 

kompletowanie potrzebnej dokumentacji na potrzeby projektu; 

• przeprowadzanie postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz prawem 

zamówień publicznych; 

• prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w sprawach związanych z 

realizacją projektu; 

• bieżący kontakt z uczestnikami projektu i instytucją pośredniczącą; 

• monitoring uczestników projektu w SL2014; 

• przygotowywanie bazy personelu w SL2014; 

• prowadzenie dokumentacji projektu (opis faktur, umowy cywilno-prawne, umowy o 

pracę, przygotowanie pism o dodatki specjalne oraz pozostałej dokumentacji kadrowej); 

• archiwizacja dokumentów; 

• sporządzanie innej wymaganej w projekcie dokumentacji; 

• wsparcie bieżącej pracy koordynatorów  projektu; 

• udział w przygotowaniu sprawozdań i informacji z realizacji projektu; 

• współpraca z koordynatorem merytorycznym i administracyjnym w realizacji bieżących 

zadań projektu; 

• udział w spotkaniach Zespołu Projektowego. 
 

Specjalista ds. Finansowych  
• Bieżące finansowe rozliczanie  projektu, w tym w szczególności: 

• sporządzanie wniosków o płatność, (część  finansowa) oraz harmonogramu płatności w 

SL2014; 

• korygowanie błędów we wnioskach o płatność i udzielanie wyjaśnień dot. części 

finansowej; 

• monitoring finansowy i analiza przepływów finansowych projektu zgodnie z 

wymogami instytucji finansujących, 

• prowadzenie dokumentacji i zestawień finansowych; 

• kontrolowanie przelewów bankowych; 
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• sporządzanie analityczne i statystyczne sprawozdań finansowych do celów 

sprawozdawczych  projektu oraz kontroli wewnętrznych i zewnętrznych; 

• sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym; 

• przygotowanie dokumentów finansowych do kontroli; 

• kontakt z Instytucją Pośredniczą oraz opiekunami projektu; 

• bieżący kontakt z personelem projektu i koordynatorami w zakresie realizacji budżetu  

projektu i utrzymania dyscypliny budżetowej; 

• udział w spotkaniach Zespołu Projektowego. 

 

§ 5 

Szczegółowe zasady realizacji Projektu 

 

Wyłanianie beneficjentów projektu w zadaniach Projektu odbywa się na zasadach określonych 

w następujących, szczegółowych zasadach, opisanych w załącznikach do Regulaminu:  

 

- Załącznik nr A. Zasady rekrutacji dla pracowników PK 

- Załącznik nr B. Zasady rekrutacji dla studentów PK 

- Załącznik nr C. Dokumentacja projektowa 

 

 

§ 6 

Przechowywanie dokumentacji związanej z projektem 

 

1. Dokumentacja związana z realizacją zadań Projektu przechowywana jest w Biurze 

Projektu oraz w Biurach poszczególnych Kierowników zadań w  siedzibie PK w 

Krakowie, w szczególności: 

a) Regulamin realizacji Projektu i szczegółowe zasady Projektu; 

b) Informacje dotyczące ogłaszanych konkursów, naborów; 

c) Wnioski potencjalnych uczestników projektu; 

d) Rozstrzygnięcia komisji kwalifikacyjnych i komisji konkursowych; 

e) Kserokopie dokumentów księgowych. 

2. Oryginały dokumentów księgowych przechowywane są w Zespole ds. Rozliczeń 

Projektów Międzynarodowych. 

3. Oryginały dokumentów związanych z zamówieniami przechowywane są w Dziale 

Zamówień Publicznych. 

4. Oryginały dokumentów kadrowych przechowywane są w Dziale ds. Osobowych i 

Socjalnych. 

 


