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ZARZĄDZENIE NR 69/2005 
REKTORA AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 25 października  2005 r. 

 
 

w sprawie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 
Kierowników (Menedżerów) projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej 

 
 

§1 

Do obowiązków Kierowników (Menedżerów) projektów należy w szczególności: 
 

1) koordynowanie działań oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Uczelni, 
w szczególności z Biurem Obsługi Projektów Europejskich w przygotowaniu  
wniosku o finansowanie projektu z  funduszy unijnych i realizacji  projektu, 

2) wykonywanie projektu na rzecz rozwoju Uczelni zgodnie z wymogami funduszy 
strukturalnych oraz  założeniami  projektowymi, w tym wykonywanie umów 
z podmiotami zewnętrznymi,  

3) sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu, a w szczególności:  
- terminowym i prawidłowym  realizowaniem projektu,  
- prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem,  
-  terminowym składaniem sprawozdań, 

4) zabezpieczenie należytych pomieszczeń i niezbędnej aparatury potrzebnej 
do realizacji projektu, 

5) niezwłoczne poinformowanie Rektora lub odpowiedniego Prorektora o: 
- nieterminowym przygotowywaniu i przedkładaniu  sprawozdań  z realizacji    

projektu, 
- niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniem środków finansowych 

przeznaczonych na  realizację projektu, 
- występujących problemach uniemożliwiających prawidłową realizację projektu, 

6) nadzorowanie  prac konsultantów i podmiotów zewnętrznych współpracujących przy 
realizacji projektu. 

 
 

§2 
Kierownicy (Menedżerowie) projektów, którzy z własnej inicjatywy zdecydowali się na 
przyjęcie odpowiedzialności w  zakresie  samodzielnego zarządzania i rozliczania projektu 
(z pominięciem udziału i współpracy z Biurem Obsługi Projektów Europejskich) - po 
uzyskaniu pisemnej zgody Rektora,  zobowiązani są w szczególności do: 



 

1) przygotowania i złożenia wniosku do Biura Obsługi Projektów Europejskich, w celu 
konsultacji związanych z realizacją  projektu oraz uzyskania opinii  Dyrektora Biura,  
a  następnie akceptacji Rektora na złożenie wniosku, 

2)   złożenia   wniosku aplikacyjnego do Instytucji Wdrażającej, 
3) rejestracji wniosku, a następnie projektu w Centralnym Rejestrze Projektów 

Europejskich poprzez  złożenie w Biurze Obsługi Projektów Europejskich kopii  
wniosku składanego do Instytucji Wdrażającej, 

4) bieżącego  i niezwłocznego składania w Biurze Obsługi Projektów Europejskich  
następujących kopii dokumentów   z  przebiegu realizacji  projektu, tj.: 

- kopii dokumentów  związanych z  aktualizacją złożonego już wniosku  
po korektach, 

- kopii sprawozdań (sporządzanych dla Instytucji Wdrażającej) z realizacji  
danego projektu, 

5)   prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją projektu, 
6) terminowego rozliczania etapowego i końcowego funduszy unijnych oraz 

sporządzania sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektu, 
7) przestrzegania obowiązków  zawartych w  § 1  pkt  2-6. 
 
 

§3 
 Kierownicy (Menedżerowie) projektów uprawnieni są do:  
 

1) reprezentowania Uczelni przy wykonywaniu projektu, wyłącznie w zakresie budżetu 
projektu i  z zachowaniem przewidywanych dla tego projektu zasad, zwłaszcza zasad 
wydatkowania środków na podstawie udzielonego przez Rektora pisemnego 
pełnomocnictwa (ogólnego lub szczegółowego), 

2) zawierania w ramach budżetu projektu umów zlecenia i umów o dzieło z osobami 
zapewniającymi  realizację oraz obsługę tego projektu, a także umów z podmiotami  
korzystającymi z usług edukacyjnych świadczonych przez Akademię w ramach  
projektu oraz rozliczania tych umów na podstawie udzielonego przez Rektora 
pisemnego pełnomocnictwa (ogólnego lub szczegółowego), 

3) sporządzania i podpisywania  dokumentów związanych ze sprawozdawczością 
w ramach wykonywanego projektu, w granicach określonych zakresem działania 
udzielonego przez Rektora  pełnomocnictwa, 

4) obsługi  księgowej Kwestury  w ramach  realizowanego projektu, z wyłączeniem 
zadań wynikających z obowiązków  Kierowników ( Menedżerów) projektów, 

5) obsługi administracyjnej i konsultacji  w ramach realizowanego projektu, w zakresie 
zadań wykonywanych przez dane komórki organizacyjne Uczelni,  z wyłączeniem 
zadań wynikających z  obowiązków  Kierowników (Menedżerów) projektów oraz  
przyjętej odpowiedzialności w sytuacji gdy Kierownik (Menedżer) projektu 
zdecydował się na samodzielne zarządzanie i rozliczanie projektu. 

 
 
 

§4 
Kierownicy (Menedżerowie)  projektów  ponoszą odpowiedzialność za: 
 

1) realizację powierzonych obowiązków, 
2) nieprawidłowe korzystanie z przyznanych uprawnień, zwłaszcza za przekroczenie 

zakresu posiadanych kompetencji, 



 

3) skutki decyzji dotyczących wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na 
realizację projektu,  

4) zachowanie się niezgodne z obowiązującymi przepisami zarówno powszechnie 
obowiązującymi jak i wewnętrznymi. 

 
 
 

§5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

REKTOR 
 
 

                          prof. dr hab. Bogusław Fiedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
wg rozdzielnika 
 
 


