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• Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 48/2014 
 z 1 grudnia 2014 r. 

 

• Regulamin dotyczy wszystkich projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 
publicznych realizowanych na Politechnice Gdańskiej. 

 

• Założenia podstawowe: 
 

- Wszelkie dokumenty wychodzące z Politechniki Gdańskiej podpisuje Prorektor (po 
uprzedniej weryfikacji przez Dział Projektów). 

 

- Dokumentacja na każdym etapie wysyłana jest do odpowiedniej Instytucji 
Zarządzającej/Pośredniczącej/finansującej przez Autora projektu/Kierownika Projektu. 

 

- Za projekty wydziałowe odpowiada Dziekan, za projekty centralne – Kanclerz. 
 

 

Regulamin realizacji projektów 
finansowanych  
ze źródeł zewnętrznych 
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Załączniki  



Załączniki  



Od czego zacząć ? 



Dział Projektów 

Zgłoszenie projektu na 
www.moja.pg.gda.pl Regulamin realizacji 

projektów finansowanych  
ze źródeł zew. na PG 

Pomysł 



Zgłoszenie projektu następuje poprzez rejestrację projektu na portalu mojaPG (zakładka Projekty → Dodaj zgłoszenie) oraz 

dostarczeniu do Działu Projektów wygenerowanego przez system i podpisanego zgłoszenia projektu (zał.1).  

Zgłoszenie projektu 



Zgłoszenie projektu 



Podpisanie umowy o 
dofinansowanie 

12 



Przygotowanie aplikacji 

Przygotowanie 
wniosku  

§4 

Przygotowanie umowy 
partnerskiej/konsorcyjnej 

§5 

Tabela 3 (zał. 2c) oraz 
Schemat 3 (zał. 3c) 

Projekty wysoko –  
i niskonakładowe 

1 000 000 euro 

Porozumienie 
wewnętrzne  

(zał. nr 4) 

Karta Akceptacji 
Umowy (zał. 18) 

§15  

Odpowiedzialny: Autor Projektu 

Dokumenty 
aplikacyjne wysyła 

Autor Projektu  



Podpisanie umowy o dofinansowanie 

Podpisanie umowy o 
dofinansowanie 

§6  

Wniosek o otwarcie 
rachunku bankowego  

zał. 5 

Wniosek o otwarcie 
projektu 

Zał. 6 

Tryby podpisania umowy  
zał. 2d oraz 3d 

Karta Akceptacji Umowy  



Zakończenie rzeczowe projektu Rozliczenie finansowe 

15 



Uruchamianie projektu  

Kierownika Projektu wyznacza §8: 
o Dziekan → na Wydziale. 
o Kanclerz → w centrali. 

Należy złożyć do Działu Projektów §8 ust.5: 
 

 Kopię umowy o dofinansowanie projektu wraz 
załącznikami; 

 

 Wniosek o otwarcie projektu - zał. 6; 
 
 Oświadczenie kierownika projektu - zał. 9; 
 

 Opis wskaźników projektu – zał. 10; 
 

 Proponowaną strukturę organizacyjną; 
 

 Kopię umowy partnerskiej / konsorcjum - jeżeli taka 
była; 

 

 Procedury wewnątrz projektowe (par. 8 ust 13) – jeżeli 
projekt jest wysokonakładowy. 
 

1. Powołanie na Kierownika Projektu. 
2. Upoważnienie do projektu. 



Zarządzanie projektem w trakcie jego 
realizacji 

Kierownik Projektu 
§8 ust 15 

Odpowiedzialność 
Kierownika Jednostki 

Organizacyjnej 
§8 ust. 10 

Koordynator 
Organizacyjny  

§8 ust. 12 

Zatrudnianie w 
projekcie 

§9 (zał. 16 a – g) 

Zgoda Kanclerza na 
prace w projekcie 
§9 pkt 4 (zał. 11). 



Sprawozdawczość i rozliczenie projektu 

Odpowiedzialność Kierownika Projektu 
§8 ust. 15 

Zadania jednostek centralnych w 
procesie realizacji projektu 

§10 

Monitoring wewnętrzny projektów 
§12 

Zamykanie projektu lub zmiana 
Kierownika Projektu 

§8 ust. 16 



Zakończenie rzeczowe 
projektu 

Rozliczenie 
finansowe 
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Koniec okresu trwałości 
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Zarządzanie projektem w okresie 
trwałości 

Odpowiedzialny:  
Kierownik Jednostki Organizacyjnej 

Kierownik jednostki organizacyjnej 
pisemnie wyznacza osobę 
odpowiedzialną za zachowanie trwałości 
projektu oraz wskazuje miejsce 
przechowywania dokumentacji 
projektowej – zał.14. 

Osoba wyznaczona do nadzoru nad 
okresem trwałości podpisuje protokół 
przejęcia obowiązków oraz 
dokumentacji związanej z trwałością 
projektu wzór zał. 15. 

Zakres odpowiedzialności w okresie trwałości został 
określony w §13 ust. 6. 



Przechowywanie i archiwizacja 
dokumentacji projektowej §14 

Zgodność ze szczegółowymi 
wytycznymi programowymi. 

Przechowywana w biurze projektu 
oraz w wersji elektronicznej na 
mojaPG. 

Dział Obiegu i Archiwizacji 
Dokumentów - po rozliczeniu 
finansowym. 

Procedurę przekazania dokumentacji 
projektowej określa obowiązująca 
Instrukcja archiwalna oraz zał.17. 



Sukces ! 



Regulamin swoim zakresem obejmuje wszystkie projekty finansowane ze środków 
zewnętrznych: 
 
• Międzynarodowe Projekty Badawcze (w tym m.in.: Programy Ramowe UE). 

 
• Krajowe Projekty Badawcze finansowane (w tym m.in.: NCN, NCBR, MNiSW). 

 
• Projekty strukturalne. 

 
• Międzynarodowe Projekty Edukacyjne.  

 
• Inne. 

Najważniejsze zmiany 



§8 ust. 11 wskazuje na konieczność powołania koordynatora organizacyjnego, który 
wraz z zespołem projektowym odpowiada za aspekty formalno - prawne w projekcie 
(zakres zadań został określony w §8 pkt 12). 

 
Przykładowa struktura: 
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Kierownik Projektu 

Koordynator 
Merytoryczny 

Koordynator 
Organizacyjny 

• Realizacja zadań 
merytorycznych 
(badawczych, 
budowalnych itp.) 

• Koordynacja zespołu 
merytorycznego  

• Rozliczenie finansowe 
projektu 

• Realizacja zadań 
zgodnie z PzP 

• Organizacja zadań 
administracyjnych w 
projekcie 

• Promocja projektu 

Najważniejsze zmiany 



 §8 ust. 10 stanowi, iż: 

• Kierownik jednostki organizacyjnej w której ulokowany jest projekt odpowiada 
za nadzór nad prawidłową realizacją części administracyjno – rozliczeniowej. W 
tym celu w każdej jednostce administracyjnej realizującej zadania projektowe 
Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza osoby, które będą ściśle 
kontrolować prawidłowość realizacji projektów w szczególności w zakresie: 
 

1) poprawności stosowania prawa zamówień publicznych, 

2) poprawności ponoszenia wydatków zgodnie z prawodawstwem 
wspólnotowym i krajowym oraz wytycznymi programowymi, 
poprawnością  archiwizacji dokumentacji w trakcie trwania projektu jak i 
po jego zakończeniu (z wyłączeniem dokumentacji, która została 
przekazana do Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentacji). 

Najważniejsze zmiany 



§8 ust. 16  określa konieczne do zebrania dane oraz przygotowania dokumenty w 
momencie zakończenia realizacji projektu lub zmiany Kierownika projektu.  
Najważniejsze z nich to: 
 

• Dokument określający sposób wykorzystywania aktywów zakupionych w 
ramach projektu – np. regulamin korzystania z laboratorium, 
 

• Raport bazowy – wzór zał. 12 – stosowany tylko w indywidualnych 
przypadkach po decyzji Prorektora, 
 

• Ewidencja aktywów zakupionych / wytworzonych oraz pomieszczeń 
wybudowanych / przebudowanych w projekcie – wzór zał. 13 – dotyczy 
tylko projektów wysokonakładowych. 

Najważniejsze zmiany 
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Dziękuję za uwagę 

 
 Aleksandra Szafran 

Kierownik Działu Projektów 

Politechnika Gdańska 
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