
Zarządzenie nr 45/2018/2019 
Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie 

z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie powołania Kierownika Komitetu Sterującego Projektem  

nr POWR.03.01.00-00-KN44/18-00 „Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli 
przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie”. 

 
Na podstawie Rozdz. III, Art. 8 § 4, Art. 9 § 1 pkt 4 Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie, 
zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. 

W związku z podpisaniem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umowy  
o dofinansowanie projektu nr POWR.03.01.00-00-KN44/18-00 „Eksperymentalny program 
kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum  
w Krakowie”, powołuję ks. dr. Krzysztofa Biela SJ, Dziekana Wydziału Pedagogicznego AIK na 
Kierownika Komitetu Sterującego ww. projektu. 
 

§ 2. 
1. W skład Komitetu Sterującego Projektem zgodnie z zapisem w umowie projektowej  

nr POWR.03.01.00-00-KN44/18-00 punkt 4.5. Sposób zarządzania projektem wchodzi: 
1) Dziekan WP – Kierownik Komitetu o. dr Krzysztof Biel SJ 
2) Dyrektor Instytutu Pedagogicznego- członek Komitetu – dr Beata Topij-Stempińska 
3) Koordynator merytoryczny - członek Komitetu – dr hab. Barbara Surma, prof. AIK 
4) Koordynator finansowy - członek Komitetu – mgr Łukasz Bajak 

 
2. W zakres obowiązków Kierownika Komitetu Sterującego Projektem wchodzi: 

1) nadzór nad realizacją projektu; 
2) kontrola dokumentacji przygotowywanej przez zespół projektowy;  
3) współpraca z Działem Kadr w celu przygotowania umów i aneksów do umów dla 

personelu projektu; 
4) współpraca z działem Księgowo-Finansowym w celu zapewnienia właściwego 

rozliczania finansowego podczas realizacji projektu i jego monitorowania, w tym: 
a. zlecanie płatności wydatków poza stosunkiem pracy na podstawie 

rachunków/faktur; 
b. zlecanie wynagrodzeń zgodnie z umowami o pracę lub aneksami do umów  

o pracę; 
c. zlecanie przelewów kosztów pośrednich i refundacji poniesionych wydatków; 
d. zlecanie przygotowania informacji dotyczących daty poniesionego wydatku 

oraz daty i numeru dokumentu księgowego do wniosku o płatność. 
 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

                                                                                               Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ  
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie 

Kraków, dnia 27 marca 2019 r.  


