
KOMUNIKAT 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

  z dnia 11 września 2017 r.     

 

w sprawie powołania Zespołu do realizacji Projektu pn.:   

Polski Ogród Milenijny 

 

Powołuję Zespół do realizacji Projektu pn.: Polski Ogród Milenijny  

w następującym składzie: 

 

Osoba nadzorująca Projekt: 

 prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz 

 Prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych 

 

 Zadania w Projekcie: 

 akceptacja ostatecznych decyzji dotyczących Projektu, 

 zapewnienie środków na realizację Projektu w budżecie Uczelni, 

 reprezentowanie Projektu na zewnątrz, 

 zaciąganie zobowiązań finansowych w Projekcie; 

 

Kierownik Projektu: 

mgr inż. Hanna Grzeszczak-Nowak 

Centrum dydaktyczno-badawcze Ogród Botaniczny 

 

Zadania w Projekcie: 

 podejmowanie decyzji związanych z realizacją Projektu, 

 prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu, 

 planowanie i rozliczanie wydatków w ramach projektu zgodnie  

z wnioskiem aplikacyjnym oraz zaplanowanym budżetem, 

 odpowiedzialność za przygotowanie i uzgadnianie dokumentów 

dotyczących Projektu z odpowiednimi działami administracji Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 

 odpowiedzialność za wnioski o płatność, 

 przygotowywanie informacji merytorycznych i finansowych m.in. dla władz 

Uczelni i Kwestury UWr, 

 odpowiedzialność za bieżące monitorowanie wskaźników produktu  

i rezultatu oraz ich utrzymanie, 

 podejmowanie odpowiednich działań zapewniających ich zgodność  

z umową i/lub wnioskiem o dofinansowanie, 

 utrzymywanie kontaktów roboczych z Instytucją Pośredniczącą/Instytucją 

Wdrażającą w bieżących sprawach Projektu, 

 promocja Projektu po konsultacji z Zespołem ds. Promocji w Biurze 

Rektora, 

 opis dokumentów finansowych zgodnie z zasadami Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (zwanego dalej RPO WD), 

 odpowiedzialność za stosowanie zasad RPO WD do umów oraz rozliczeń 

realizowanych w ramach Projektu, 

 nadzór nad zgodnością dokumentacji projektowej oraz umów  

z wykonawcami z założeniami Projektu, 

 odpowiedzialność za użytkowanie zakupionych środków trwałych zgodnie  

z przeznaczeniem zaplanowanym w Projekcie, 

 archiwizowanie dokumentów projektowych zgodnie z Instrukcją 

przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków 

zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instrukcją kancelaryjną  

i wykazem rzeczowym akt Uniwersytetu Wrocławskiego; 

 

 



Członkowie Zespołu: 

mgr Kamila Hołubowicz 

Sekcja Ewidencji i Rozliczania Projektów 

 

Zadania w projekcie: 

 prowadzenie ewidencji księgowej Projektu zgodnie z zasadami RPO WD, 

 nadzór nad dokonywaniem płatności zgodnie z zasadami kwalifikowalności 

wydatków, 

 przygotowywanie informacji i materiałów do sporządzenia sprawozdań 

oraz wniosków o płatność, 

 archiwizacja właściwej sobie części dokumentacji Projektu; 

 

 

mgr inż Marzena Latuszek 

Biuro Zamówień Publicznych 

 

Zadania w Projekcie: 

 przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  

w ramach Projektu, 

 archiwizacja właściwej sobie części dokumentacji Projektu 

 przygotowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego zgodnie z RPO WD oraz założeniami Projektu, w tym 

zwłaszcza OPZ, SIWZ, 

 organizowanie prac komisji przetargowej; 

 

mgr Marek Nowakowski, 

Biuro Projektów Zagranicznych 

 

Zadania w projekcie: 

 kontrola zgodności realizacji Projektu z RPO WD, 

 nadzór nad realizacją umowy o dofinansowanie, 

 kontrola kwalifikowalności ponoszonych wydatków, 

 przygotowanie sprawozdań i wniosków o płatność, 

 utrzymywanie kontaktu z Instytucją Pośredniczącą/Instytucją Wdrażającą 

w sprawach bieżących Projektu, 

 przygotowywanie materiałów dla Instytucją Pośredniczącą/Instytucją 

Wdrażającą, 

 pomoc w opisywaniu dokumentów finansowych, 

 współpraca z kierownikiem Projektu, 

 współpraca z działami Kwestury UWr, 

 monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych programu i innych 

regulacjach dotyczących realizowanego Projektu, mających wpływ na 

prawidłowe rozliczenie Projektu w części odnoszącej się do finansowania  

z RPO WD, 

 archiwizacja właściwej sobie części dokumentacji Projektu. 

 

Projekt pn.: Polski Ogród Milenijny jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (umowa  

o dofinansowanie projektu o nr RPDS.04.01-02-0006/16). 

 

Zespół będzie wykonywał swoje zadania do dnia zakończenia rzeczowo-finansowej 

realizacji Projektu. 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

                                                                                     R E K T O R 


