
ZARZĄDZENIE NR 1/2015 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 28 stycznia 2015 roku 
 

w sprawie powołania kadry zarządzającej i administracyjnej projektu  
„SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja  

dla studentów PWSZ w Koninie” 
 
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 572  z późn zm.) 
 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Powołuje się kadrę zarządzającą projektem „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, 
zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie” w następującym 
składzie: 

1) koordynator projektu – mgr Marek Piekarski; 
2) mentor ds. dydaktyczno-organizacyjnych „Umiejętności miękkie i komunikacja” – 

mgr Beata Łazarska, starszy wykładowca, Kierownik Zakładu Praktycznej Nauki 
Języków Obcych; 

3) mentor ds. dydaktyczno-organizacyjnych „Eko-przedsiębiorczość” – dr Karina 
Zawieja-Żurowska, starszy wykładowca, Kierownik Katedry Politologii 
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

4) mentor ds. merytoryczno-organizacyjnych „Zrównoważony rozwój, zrównoważone 
procesy produkcji i usług” – dr Artur Zimny, docent, Dziekan Wydziału Społeczno-
Humanistycznego; 

5) mentor/koordynator ds. merytoryczno-naukowej współpracy z partnerem norweskim – 
dr hab. Wojciech Nowiak, profesor nadzwyczajny, Katedra Politologii 
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

2. Powołuje się kadrę administracyjną projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, 
zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie” w następującym 
składzie: 

1) specjalista ds. organizacji, promocji i rekrutacji na zajęcia i konferencje – mgr Dariusz 
Wili ński, Biuro Promocji; 

2) specjalista ds. finansowo-księgowych – mgr Dorota Gierałka, Kwestura; 
3) specjalista ds. zamówień publicznych – mgr Anna Kruszyńska, Kierownik Biura ds. 

Administracyjno-Gospodarczych i Obsługi Obiektów; 
4) specjalista ds. korekty edytorskiej publikacji (język angielski) – mgr Elżbieta 

Wili ńska-Hajewska, wykładowca, Zakład Praktycznej Nauki Języków Obcych.  
5) specjalista ds. tworzenia, aktualizowania i redakcji strony internetowej projektu-dr 

Grzegorz Pawłowski, starszy wykładowca, Katedra Filologii  
 

 



§ 2 
1. Zakres obowiązków osób wymienionych w §1 ust. 1 został określony we wniosku 
o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. 
2. Zakres obowiązków osób wymienionych §1 ust. 2 zostanie określony w odrębnych 
dokumentach (umowach i przydziałach obowiązków).  
 
 

§ 3 
Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi projektu. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

REKTOR 
/-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 

 
 
 
 
 


