
 
 

ZARZĄDZENIE NR 47 
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 4 lutego 2009 roku 
 

w sprawie wprowadzenia „Zasad dotyczących trybu postępowania  
w procesie realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych  

oraz kompetencje i obowiązki osób i komórek organizacyjnych” 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 
U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 

Wprowadza się „Zasady dotyczące trybu postępowania w procesie realizacji projektów 
finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz kompetencje i obowiązki osób i komórek 
organizacyjnych”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 

Rektor 
 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki 



 
 

Załącznik  
do zarządzenia nr 47 Rektora ZUT z dnia 4 lutego 2009 r. 

 

Zasady dotyczące trybu postępowania w procesie realizacji  
projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych  
oraz kompetencje i obowiązki osób i komórek organizacyjnych 

 
Słowniczek 

§ 1. 
Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o: 

1) „ZUT” – należy przez to rozumieć Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; 
2) „Funduszach” – należy przez to rozumieć wszelkie środki finansowe pochodzące z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), Finansowego Instrumentu Wspierania 
Rybołówstwa (FIWR), Funduszu Spójności (FS); 

3) Niniejsze zasady dotyczą również wykorzystania środków finansowych pochodzących 
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG), 

4) „Jednostkach organizacyjnych ZUT” – należy przez to rozumieć jednostki podstawowe – 
wydziały, jednostki pozawydziałowe, tj. jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane oraz 
komórki organizacyjne administracji ZUT; 

5) „Podstawowej jednostce  organizacyjnej ZUT” – należy przez to rozumieć wydział; 

6) „Pełnomocniku ds. projektu” – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez Rektora 
ZUT, za zgodą Dziekana lub/i Kierownika jednostki organizacyjnej ZUT, do reprezentowania 
uczelni wobec instytucji i osób na czas realizacji Projektu i w zakresie wynikającym z realizacji 
Projektu;  

7) „Kierowniku projektu” – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez kierownika 
jednostki organizacyjnej ZUT i/lub Rektora ZUT, której zadaniem jest właściwa, zgodna 
z obowiązującymi stosownymi przepisami prawnymi i finansowymi  Polski i UE realizacja 
Projektu; 

8) „Kosztach kwalifikowanych” – należy przez to rozumieć wszelkie koszty poniesione w ramach 
realizacji Projektu, które zgodnie z wytycznymi dokumentów programowych, kwalifikują się 
do refundacji ze środków Funduszy; 

9) „Kosztach pośrednich” – należy przez to rozumieć taką część kosztów beneficjenta, która nie może 
zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania będącego wynikiem realizowanego 
projektu np.: koszty zarządu, koszty personelu obsługowego, koszty obsługi księgowej, opłaty 
administracyjne za najem powierzchni biurowych lub czynsz, amortyzacja środków trwałych, opłaty 
za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków, usługi 
pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, internetowe, kurierskie, usługi kserograficzne, 
koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty 
ochrony, sprzątanie pomieszczeń; 

10) „Okresie realizacji projektu” – należy przez to rozumieć czas od momentu podpisania umowy 
na dofinansowanie Projektu finansowanego z Funduszy, do chwili całkowitego rozliczenia 
rzeczowego i finansowego Projektu oraz złożenia sprawozdań i raportów końcowych; 

11) „Organie kolegialnym” – należy przez to rozumieć senat ZUT; 

12) „Prefinansowaniu” – należy przez to rozumieć konieczność przejściowego sfinansowania 
całości lub części wydatków na realizację Projektu ze środków własnych beneficjenta bądź 
środków pozyskanych z kredytu lub pożyczki finansowej, wynikającą z zasady okresowej 
refundacji wydatków, obowiązującej w ramach niektórych Funduszy; 



 
 

13) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia ZUT współfinansowane ze źródeł 
określonych powyżej, realizowane w oparciu o niniejsze zarządzenie zgodnie z zasadami 
określonymi w rozporządzeniach, dokumentach programowych oraz instrukcjach właściwych 
organów Unii Europejskiej i instytucji krajowych odpowiedzialnych za ich wdrażanie; 

14) „Projekcie partnerskim” – należy przez to rozumieć wspólny Projekt jednostek organizacyjnych 
ZUT i innych podmiotów prawnych tworzących partnerstwo powołane w celu opracowania 
i realizacji określonego Projektu zgłaszanego do finansowania z Funduszy; 

15) „Wkładzie własnym” – należy przez to rozumieć nakłady finansowo – rzeczowe dysponowane 
przez jednostkę organizacyjną, za pomocą których zgodnie ze szczegółowymi zasadami 
Funduszy – beneficjent jest zobowiązany współrealizować Projekt; 

16) „Zespole projektowym” – należy przez to rozumieć grupę osób wyznaczonych przez kierownika 
Projektu, w celu należytego zarządzania Projektem; 

17) „Wynagrodzeniu podstawowym” pracownika – należy przez to rozumieć: 
a)  w odniesieniu do nauczycieli akademickich – sumę wynagrodzenia zasadniczego, dodatku 

za staż pracy, dodatku funkcyjnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
b)  w odniesieniu do pozostałych pracowników – sumę wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za 

staż pracy, premii regulaminowej, dodatku funkcyjnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego; 

18) „Procedurze” – należy przez to rozumieć procedurę postępowania przy ubieganiu się o środki 
z funduszy strukturalnych oraz sposób realizacji i rozliczania projektów (P1/2009, do pobrania 
ze strony); 

19) „Dział Obsługi Funduszy Zewnętrznych” (ODF) – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną, 
której zadaniem jest nadzór nad przygotowaniem, tworzeniem, realizacją i rozliczeniem Projektów 
finansowanych z Funduszy. 

Osoby odpowiedzialne 
§ 2. 

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie z Funduszy, realizacja 
i rozliczenie Projektu odbywa się zgodnie z Procedurą. 

2. Rektor jako prawny reprezentant Uczelni podpisuje wnioski i umowy na wykonanie projektów 
oraz inne dokumenty wynikające z realizacji projektów. 

3. Rektor może powierzyć innej osobie wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 2 
4. Projektem zarządza kierownik Projektu. O powołaniu kierownika projektu decyduje rektor ZUT 

na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej ZUT, a decyzja zostaje podana do wiadomości; 
– kierownika jednostki organizacyjnej ZUT, 
– dziekana, 
– Kwestora, 
– Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych. 

5. 1W celu należytego zarządzania projektem kierownik projektu powołuje „Zespół Projektowy". 
Skład zespołu może stanowić: 
1) koordynator/koordynatorzy Projektu, 
2) osobę/osoby odpowiedzialne za działania finansowe, księgowe i kadrowe, 
3) osobę/osoby odpowiedzialne za monitoring Projektu oraz informację i promocję, 
4) osobę/osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury przetargowej, 
5) inne osoby, których udział w realizacji Projektu, z uwagi na jego specyfikę, jest konieczny. 

6. Wyznaczenie kierownika projektu oraz „Zespołu Projektowego” nie może naruszać przepisów 
ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

                                                        
1 zmiana – zarządzenie nr 93 Rektora ZUT z dnia10.06.2009 r. 



 
 

7. Szczegółowy zakres obowiązków osób wymienionych w ust. 5 jest określony przez kierownika 
Projektu zgodnie ze specyfikacją zawartą w Projekcie. Członkowie Zespołu powinny złożyć 
deklarację uczestnictwa w Projekcie.  

8. Zespół projektowy współpracuje z innymi jednostkami/komórkami organizacyjnymi ZUT 
w celu prawidłowej realizacji Projektu. 

9. Wszystkie projekty finansowane z Funduszy, wykonywane w ZUT, podlegają rejestracji w ODF. 

 
Kierownik Projektu – realizacja merytoryczna projektu 

§ 3. 
1. Do podstawowych obowiązków kierownika projektu należy: 

1) terminowe i zgodne z wymaganiami Funduszy przygotowanie wniosku o dofinansowanie 
projektu, 

2) zarządzanie projektem na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie projektu 
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym koordynacja i kontrola prac nad 
projektem pod względem merytorycznym i finansowym w zakresie zgodności z przyjętym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, kosztorysem i planem działań, 

3) wykorzystanie budżetu projektu zgodnie z przeznaczeniem, 
4) potwierdzanie realizacji wydatków ujętych we wniosku/harmonogramie, 
5) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, 
6) przygotowanie wniosku o płatność,  
7) przygotowywanie harmonogramu transz pożyczki (w przypadku zawarcia umowy pożyczki 

z Bankiem Gospodarstwa Krajowego) i przekazanie do akceptacji przez rektora i kwestora, 
po uprzednim zaopiniowaniu przez Dział Obsługi Funduszy Zewnętrznych oraz opiekuna 
księgowego, 

8) terminowe składanie do ODF oraz właściwej instytucji sprawozdań, harmonogramów i innych 
dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym dokumentów wymienionych w § 6 ust. 2 
i 3, 

9) systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz niezwłoczne informowanie 
ODF o zaistniałych nieprawidłowościach, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć 
istotny wpływ na dalszy jego przebieg, 

10) 
2
utrzymanie trwałości projektu przez czas określony w przepisach prawa wspólnotowego 

i krajowego oraz monitorowanie stopnia utrzymania osiągniętych wskaźników. 
2. Kierownik projektu odpowiada za poprawność wykonania Projektu, w szczególności za działania 

projektowe i kontakty z właściwymi instytucjami. 

3. 
3
Kierownik projektu odpowiada za pracę Zespołu Projektowego.  

4. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za odpowiedni dobór osób realizujących projekt. 
Osoby zaangażowane w realizację projektu muszą posiadać wiedzę na temat:  
1) kwalifikowalności kosztów. Zasady te określone są przede wszystkim w wytycznych oraz 

podręcznikach odpowiednich dla danego programu oraz w umowie o dofinansowanie, 
w szczególności we wniosku aplikacyjnym i w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
które stanowią załącznik do umowy o dofinansowanie projektu; 

2) sankcji za nieprzestrzeganie umowy o dofinansowanie, w szczególności dotyczących: poniesienia 
wydatków niezgodnie z zapisami umowy i harmonogramem rzeczowo-finansowym, nieprze-
strzegania przepisów ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych oraz 
innych przepisów krajowych i europejskich odpowiednich dla danego programu. 
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5. Kierownik projektu zobowiązany jest do: 
1) przekazywania dokumentacji poszczególnym jednostkom i komórkom organizacyjnym 

ZUT, zgodnie z wytycznymi programowymi oraz przepisami wewnętrznymi dotyczącymi 
obiegu dokumentów, 

2) udziału w kontrolach zewnętrznych/audycie dokonywanych w zakresie prawidłowości realizacji 
projektu i jego trwałości po zakończeniu realizacji projektu. 

6. Kierownik projektu jest zobowiązany do złożenia w ODF kopii następujących dokumentów: 
1) wniosku aplikacyjnego,  
2) dokumentów informujących o akceptacji wniosku i przyznaniu dofinansowania, 
3) złożonych sprawozdań i dokumentów potwierdzających informacje w nich zawarte, 
4) wniosków o płatność składanych przez ZUT oraz partnerów projektu, 
5) harmonogramów przekazywania transz pożyczki, 
6) umów z wykonawcami oraz protokółów odbioru prac/towarów, 
7) poświadczających osiągnięcie rezultatów projektu, 
8) korespondencji z upoważnionymi organami, która jest istotna dla przebiegu realizacji projektu. 

7. Kierownik projektu za wykonywane obowiązki może otrzymać wynagrodzenie, jeżeli zostało 
ono przewidziane w budżecie projektu. 

8. Kierownik projektu może dokonywać zmian w projekcie w zakresie dopuszczonym w umowie, 
z obowiązkiem poinformowania właściwej instytucji dla danego programu i po konsultacjach z ODF. 

 

Ewidencja księgowa projektów 
§ 4.4 

1. Kwestura wykonuje swoje zadania wynikające z Regulaminu organizacyjnego administracji 
ZUT. 

2. Kwestor na wniosek kierownika projektu wyznacza osoby do obsługi księgowej w projektach 
których zadaniem będzie: 
a) sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, 
b) analizowanie wydatków w ramach Projektu i potwierdzanie dostępności środków finansowych. 

3. Kwestura prowadzi dla projektu wyodrębnioną ewidencję księgową oraz przechowuje i archiwizuje  
dokumentację przez wymagane w projekcie okresy. 
 

Podstawowe obowiązki Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych  
związane z realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych 

§ 5.5 
1. ODF jest zobowiązany do: 

1) sprawdzania zgodności zdarzenia gospodarczego znajdującego potwierdzenie w fakturze bądź 
innym dokumencie księgowym o równoważnej wartości dowodowej z wnioskiem aplikacyjnym 
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

2) sprawdzenia prawidłowości opisu faktury (bądź innego dokumentu księgowego o równoważnej 
wartości dowodowej) w zakresie: numeru  umowy, tytułu projektu, nazwy projektu operacyjnego, 
rodzaju wydatku; 

3) sprawdzenie czy został odnotowany przez Kierownika Projektu fakt dokonania kontroli 
merytorycznej obejmującej zasadność poniesionych wydatków i zgodność operacji ze stanem 
faktycznym; 
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4) sprawdzania poprawności przygotowanego przez kierownika projektu harmonogramu przekazy-
wania transz pożyczki, a następnie przekazania go do podpisu kwestorowi oraz Rektorowi; 

5) ustalania z Bankiem wysokości odsetek oraz opłat za prowadzenie rachunków bankowych 
projektów, a następnie informowania kierowników projektów o wysokości ww. opłat w celu 
uregulowania zobowiązań; 

6) przygotowania pod nadzorem kwestury zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu 
w formie podanej w umowie o dofinansowanie; 

7) załatwiania spraw notarialnych dotyczących m.in.: poświadczania podpisów, poświadczania 
dokumentów, udzielania pełnomocnictw, 

8) kontrolowania prawidłowości sporządzanych sprawozdań i wniosków o płatność oraz dbanie 
o ich terminowe złożenie, 

9) prowadzenia rejestru wszystkich projektów realizowanych przez ZUT, a także rejestru 
wszystkich projektów i umów partnerskich, w których ZUT występuje jako partner (nie główny 
beneficjent), 

10) prowadzenia rejestru informacji o wynikach oceny projektów, uzyskanych decyzjach 
pozytywnych lub negatywnych,  

11) prowadzenia  korespondencji w imieniu ZUT z instytucjami zarządzającymi w sprawach 
złożonych wniosków, wyjaśnień, uzupełnień dokumentacji lub interwencji w sprawach wniosków.  

2. ODF prowadzi rejestr złożonych formularzy zgłoszeniowych nadając im numer identyfikacyjny;  
3. ODF kontroluje kompletność dokumentów wewnętrznych przygotowywanych przez komórki 

organizacyjne ZUT niezbędnych do uruchomienia procesu opracowania wniosku o dofinansowanie 
projektu; 

4. ODF kontroluje kompletność wymaganych załączników do umowy o dofinansowanie; 
5. ODF informuje prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni o wszelkich zaistniałych nieprawi-

dłowościach związanych z realizacją projektów. 

 
Podstawowe obowiązki Działu Zamówień Publicznych związane z realizacją projektów  

§ 6.6 
1. Dział Zamówień Publicznych wykonuje swoje czynności zgodnie z przepisami wewnętrznymi 

dotyczącymi zamówień publicznych, a w szczególności: 
1) opracowuje w porozumieniu z Kierownikiem Projektu harmonogram planowanych zakupów. 

Informacje wymagane dotyczą ilości planowanych postępowań w ramach projektu, trybów, 
w jakich zostaną udzielone zamówienia publiczne oraz szacunkowej wartości przedmiotu 
zamówienia; 

2) przygotowuje dokumentację przetargową w oparciu o kompletne wnioski o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

3) wszczyna postępowania, prowadzi korespondencję z Wykonawcami po wcześniejszych 
merytorycznych konsultacjach z Kierownikami Projektów, ogłasza wyniki prowadzonego 
postępowania, zawiera umowy oraz archiwizuje dokumentację prowadzonych postępowań.      

2. Dział Zamówień Publicznych udostępnia kierownikowi projektu lub wskazanej przez niego 
osobie kopię dokumentów: 

1) wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych informujących o dokonanym wszczęciu 
postępowania o zamówienie publiczne, w szczególności ogłoszenia o zamówieniu, o którym 
mowa w art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych – niezwłocznie po wszczęciu 
postępowania; 
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2) powołania komisji przetargowej wraz z regulaminem jej działania, jeżeli komisja w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia została powołana – niezwłocznie po powołaniu komisji; 

3) informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nie później niż 
przed zawarciem umowy z wykonawcą; 

4) projektów umów i aneksów do umów, które będą zawarte z wykonawcami – nie późnej niż 
przed ich zawarciem. 

3. Niezależnie od dokumentów wskazanych w ust. 2, Dział Zamówień Publicznych udostępnia 
kierownikowi Projektu lub wskazanej przez niego osobie oraz na żądanie upoważnionych organów 
zewnętrznych również inne dokumenty będące dowodami stosowania procedur udzielania 
zamówienia publicznego, wymaganych w umowie o dofinansowanie projektu.  

 

Podstawowe obowiązki Biura Promocji 
§ 7.7 

W ramach realizacji projektu Biuro Promocji prowadzi następujące działania: 
1) informacyjne i promocyjne (przygotowanie, publikacja i dystrybucja materiałów promocyjnych);  
2) monitoring i kontrolę obowiązków informacyjnych i promocyjnych ; 
3) zapewnia dostęp do aktualnych informacji na temat postępu wdrażania i realizacji projektu. 

 

Przygotowanie i złożenie wniosku 
§ 8. 

1. 
8
Jednostka organizacyjna ZUT zamierzająca złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, 

zwanego dalej aplikacyjnym, do instytucji właściwej dla danego programu zobowiązana jest 
złożyć w ODF:  
1) formularz zgłoszeniowy co najmniej na 3 tygodnie przed upływem terminu składania wniosków, 
2) projekt wniosku o dofinansowanie co najmniej 2 tygodnie przed ostatecznym terminem 

złożenia wniosku do właściwej instytucji. 

2. Wykonanie postanowień ust. 1 pkt 2 i uzyskanie pozytywnej decyzji rektora, o której mowa 
w § 9 ust. 1, jest podstawą do przygotowania i złożenia wniosku na wykonanie projektu 
z dofinansowaniem ze środków funduszy strukturalnych. 

§ 9. 
1. Rektor, po uzyskaniu opinii właściwych jednostek i komórek organizacyjnych, podejmuje 

decyzję o uruchomieniu działań związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu.  

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 zostaje wyrażona na formularzu zgłoszeniowym projektu 
o którym mowa w § 8 niniejszych zasad. Oryginał tego formularza otrzymuje ODF, które 
powiadamia kierownika projektu o decyzji podjętej przez rektora. 

§ 10. 
1. Część merytoryczną wniosku wraz z budżetem przygotowuje kierownik projektu, po otrzymaniu 

decyzji rektora o uruchomieniu działań związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

2. Przygotowanie wniosku wspomagają jednostki i komórki organizacyjne administracji centralnej, 
a w szczególności: 
1) Kwestura – przy opracowaniu części dokumentacji finansowej wniosku w zakresie dokumentów 

i zaświadczeń „historycznych”, 
                                                        
7 zmiana - zarządzenie nr 93 Rektora ZUT z dnia 10.06.2009 r. 
8 zmiana ustępu – zarządzenie nr 63 Rektora ZUT z dnia 15.07.2010 r. 



 
 

2) Biuro Promocji – przy opracowaniu części wniosku związanej z promocją projektu, w tym 
przygotowanie planu promocji projektu wraz z kosztorysem, 

3) Dział Inwestycji – przy opracowaniu części wniosku związanej z dysponowaniem przez 
Uczelnię nieruchomościami i dotyczącej remontów i inwestycji budowlanych, 

4) Dział Zamówień Publicznych – przy opracowaniu części wniosku związanej z udzielaniem 
zamówień publicznych, 

5) Zespół Radców Prawnych – w przypadku zawierania umów z partnerami, 
6) inne jednostki i komórki organizacyjne administracji centralnej – w zależności od wymaganych 

załączników. 

3. ODF koordynuje przygotowanie wniosku, w szczególności w następującym zakresie: 
1) sprawdza kompletność wniosku wraz z załącznikami, 
2) sprawdza kwalifikowalność wydatków, 
3) współpracuje z właściwymi jednostkami/komórkami organizacyjnymi w zakresie sporządzania 

odpowiednich załączników; 
4) 9przeprowadza weryfikację projektu pod względem jego kwalifikowalności do programu; 
5) 10sprawdza czy wniosek spełnia kryteria formalne.. 

§ 11. 
1. Kierownik jednostki organizacyjnej ZUT oraz kwestor potwierdza posiadanie i przeznaczenie 

wystarczających środków finansowych w celu pokrycia: 
1) wkładu własnego, w przypadku Projektu, w którym zgodnie z zasadami Funduszy konieczne 

jest zagwarantowanie pokrycia części kosztów kwalifikowanych Projektu, 
2) kosztów prefinansowania Projektu, w sytuacji, w której zgodnie z zasadami Funduszy 

poniesione przez ZUT
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 wydatki są refundowane. 
2. W przypadku, gdy jednostka uprawniona ZUT nie dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi 

do pokrycia wydatków wymienionych w ust. 1 może wystąpić do rektora z wnioskiem o udzielenie 
pomocy w pozyskaniu innych środków finansowych niezbędnych do realizacji Projektu. 

3. W przypadku Projektów, w których wymagane jest potwierdzenie przez organ kolegialny 
Projektodawcy  środków finansowych wystarczających do zapewnienia płynności finansowej 
Projektu, Senat ZUT, na wniosek rektora, może podjąć uchwałę intencyjną określającą 
wysokość wkładu własnego i jego źródeł finansowania na realizację zadań w projekcie. 

4. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 3 przedstawia kierownik projektu do Biura Rektora za 
pośrednictwem ODF. Kierownik projektu powinien uwzględnić z wyprzedzeniem konieczność 
podjęcia takiej uchwały i wziąć pod uwagę terminarz planowanych posiedzeń zwyczajnych 
Senatu. 

5. Koszty przygotowania wniosku aplikacyjnego/załączników ponosi jednostka wnioskująca, chyba że 
dany program operacyjny przewiduje finansowanie takich kosztów w ramach realizacji projektu. 

6. W momencie sporządzenia wniosku aplikacyjnego, dodatkowo do obowiązków kierownika projektu 
należy przedstawienie wstępnej kalkulacji kosztów obejmującej wszystkie źródła finansowania, 
harmonogram, spis stanowisk pracy, które będą utworzone w ramach Projektu oraz rodzaj 
zatrudnienia. Przed przystąpieniem do podpisania umowy na realizację Projektu należy przedstawić 
ostateczną kalkulację kosztów uwzględniając wszystkie źródła finansowania.  

7. Dokumenty, o których mowa w ustępie 6, należy załączyć do wniosku aplikacyjnego składanego 
w ODF. 

                                                        
9 punkt wprowadzony zarządzeniem nr 63 Rektora ZUT z dnia 15.07.2010 r. 
10 punkt wprowadzony zarządzeniem nr 63 Rektora ZUT z dnia 15.07.2010 r. 
11 zmiana wyrazu zarządzeniem nr 93 Rektora ZUT z dnia 10.06.2009 r. 



 
 

8. Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu winien
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 uwzględniać koszty, według ustalonych 
wytycznych dla danego działania, a w szczególności: 
1) zarządu, 

131a) promocji, 
141b) obsługi prawnej, 
2) obsługi administracyjnej, księgowej, kadrowej i płacowej, 
3) obsługi związanej z przeprowadzeniem procedury przetargowej, 
4) usług związanych z obsługą inwestorską, 
5) usług audytorskich (w projektach, w których audyt jest wymagany), 
6) związane z ustanowieniem form stanowiących zabezpieczenie realizacji projektu, 
7) otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego niezbędnego dla projektu, 
8) eksploatacji lub najmu pomieszczeń, w których realizowany jest projekt,  
9) wyposażenia i środków trwałych ZUT wykorzystanych do projektu, 

10) wszystkich innych niezbędnych kosztów (w tym wynagrodzeń, materiałów i usług). 
9. Koszty zarządu powinny być każdorazowo ujęte w pozycji kosztów pośrednich. 

10. Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu powinien być zgodny z przepisami krajowymi, 
wspólnotowymi oraz z zasadą racjonalnego gospodarowania. 

 

Umowa 
§ 12. 

1. Na wniosek rektora, ODF przygotowuje pod nadzorem Kwestury, obligatoryjne dokumenty 
zabezpieczające prawidłową realizację umowy o dofinansowanie Projektu. 

2. Koszt przygotowania i wydania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Projektu ponosi jednostka 
wnioskująca. 

3. Oryginał umowy o dofinansowanie projektu otrzymuje Kwestura. 
4. Kopie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami otrzymują: 

1) kierownik jednostki/komórki organizacyjnej realizującej projekt, 
2) kierownik projektu, 
3) ODF, 
4) osoba do obsługi księgowej w projekcie,15 
5) Dział Zamówień Publicznych, 
6) Dział Kadr w przypadku zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę.16 

Realizacja 
§ 13. 

1. Realizacja Projektów musi być zgodna z zasadami programów opisanych w dokumentach 
programowych. 

2. Realizacja Projektów powinna następować w oparciu o pracowników ZUT. W uzasadnionych 
przypadkach, zgodę na zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z osobami spoza 
ZUT wyraża rektor, na wniosek kierownika projektu. 

3. Zasady wynagradzania pracowników ZUT uczestniczących w realizacji projektu, w tym rodzaje 
umów zawieranych z pracownikami określają wewnętrzne akty prawne ZUT. 

                                                        
12 zmiana - zarządzenie nr 93 Rektora ZUT z dnia 10.06.2009 r. 
13 zmiana - zarządzenie nr 93 Rektora ZUT z dnia 10.06.2009 r. 
14 zmiana - zarządzenie nr 93 Rektora ZUT z dnia 10.06.2009 r. 
15 zmiana - zarządzenie nr 93 Rektora ZUT z dnia 10.06.2009 r. 
16 zmiana - zarządzenie nr 93 Rektora ZUT z dnia 10.06.2009 r. 



 
 

4. Jeśli Projekt wymaga rejestracji czasu pracy w formie kart czasu pracy, bez określenia formy 
tych kart, zastosowane mogą być wzory kart czasu pracy obowiązujące w ZUT. 

5. 
17

Wszelkie wydatki muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi, 
krajowymi oraz przepisami wewnętrznymi ZUT 

6. 
18

Wydatki ponoszone na potrzeby Projektu są realizowane przez instytucję właściwą dla danego 
programu, na wyodrębnione dla Projektu rachunki bankowe.
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7. Koszt uznany za niekwalifikowany musi zostać sfinansowany ze środków jednostki 
organizacyjnej ZUT, wskazanych przez kierownika projektu za zgodą kierownika jednostki 
organizacyjnej ZUT. 

8. Rachunki bankowe wyodrębnione na potrzeby poszczególnych Projektów będą zasilane do 
wysokości poszczególnych wydatków z rachunku bankowego bieżącego do czasu wpłynięcia 
transzy z UE na rachunki bankowe projektów. 

9. Obowiązkiem ZUT jest poddanie się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu, 
dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą 
oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia ZUT jest informowany z wyprzedzeniem 
o terminie, rodzaju, celu i zakresie kontroli. 

10. Kierownik projektu ma obowiązek niezwłocznie po uzyskaniu informacji powiadomić ODF 
o terminie kontroli zewnętrznej. 

11. ODF powiadamia o kontroli rektora, kanclerza, kwestora. 
12. W zależności od zakresu kontroli rektor wyznacza, na wniosek ODF, jednostkę/komórkę 

organizacyjną i osobę z kierownictwa ZUT reprezentującą ZUT w czasie kontroli. 
 

Rozliczenie i zakończenie projektu 
§ 14.  

1. W przypadku cofnięcia bądź niezrefundowania przewidzianych środków z funduszy 
strukturalnych oraz wystąpienia kosztów niekwalifikowanych, odpowiedzialność finansową 
ponosi jednostka ZUT, w której realizowany jest Projekt oraz inne jednostki/komórki 
organizacyjne w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy realizacji projektu, 

2. 
20

Po uzyskaniu z instytucji właściwej dla danego programu dokumentu potwierdzającego całkowite 
rozliczenie Projektu, kierownik projektu przekazuje dokumentację do ODF i występuje z wnioskiem 
do Kwestury o zamknięcie rachunków bankowych Projektu. 

 
Obieg i archiwizacja dokumentów 

§ 15.  
1. Ustala się następujący obieg i sposób przechowania dokumentacji Projektu, z zastrzeżeniem 

zasad obiegu dokumentów finansowo – księgowych obowiązujących w ZUT:  
1) oryginały umów o dofinansowanie Projektu ewidencjonuje i przechowuje Kwestura  
2) oryginały dokumentacji finansowo-księgowej przechowuje się w Kwesturze, która prowadzi 

wyodrębnioną dla Projektu ewidencję księgową, 
3) oryginały dokumentacji technicznej dotyczącej robót budowlanych, prac modernizacyjnych 

projektu przechowuje Dział Inwestycji - do czasu zakończenia projektu, 

                                                        
17 zmiana – zarządzenie nr 63 Rektora ZUT z dnia 15.07.2010 r. 
18 zmiana – zarządzenie nr 63 Rektora ZUT z dnia 15.07.2010 r. 
19 zmiana - zarządzenie nr 93 Rektora ZUT z dnia 10.06.2009 r. 
20 zmiana – zarządzenie nr 63 Rektora ZUT z dnia 15.07.2010 r. 



 
 

4) oryginały dokumentacji przetargowej (SIWZ, umowy) przechowuje się w Dziale Zamówień 
Publicznych, 

214a) oryginały dokumentacji kadrowej przechowuje się w Dziale Kadr, 
5) oryginały innych dokumentów (w tym protokoły odbioru) przechowuje kierownik projektu 

w jednostce realizującej Projekt – do czasu zakończenia projektu, 
6) kopie dokumentacji związanej z zabezpieczeniem właściwej realizacji Projektu (zabezpieczenie 

umów, tj. kopie weksli, aktów notarialnych o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, itp.) 
ewidencjonuje i przechowuje Kwestura, 

7) jednostka realizująca Projekt zobowiązana jest przekazywać do ODF kopie dokumentów 
sprawozdawczych przygotowywanych dla instytucji właściwych dla danego programu, w 
tym także kopie składanych wniosków o płatność oraz korespondencji istotnej dla przebiegu 
realizacji Projektu. 

2. Przechowywanie dokumentacji Projektu musi być zgodne ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi 
we właściwych dokumentach programowych oraz w umowie o dofinansowanie Projektu. 

3. Jeżeli umowa o dofinansowanie Projektu przewiduje inne warunki obiegu i przechowywania 
dokumentacji Projektu, jednostka organizacyjna realizująca Projekt zobowiązana jest je wypełnić. 

4. Po zakończeniu projektu kompletna dokumentacja dotycząca jego realizacji wraz z jej 
pisemnym wykazem, podpisanym przez Kierownika projektu, z wyłączeniem dokumentacji 
finansowej oraz dokumentacji dotyczącej spraw pracowniczych, musi być przekazana do ODF.  

5. Wszystkie dokumenty związane z wdrażaniem i finansowaniem projektu (oryginały lub kopie 
poświadczone za zgodność z oryginałem) należy przechowywać przez okres podany w umowie 
o dofinansowanie Projektu. 

 
  

                                                        
21 punkt dodany zarządzeniem nr 93 Rektora ZUT z dnia 10.06.2009 r. 


