
ZARZADZENTE NR 6Qi9..nt nwyr
PREZYDENTA I\4IASTA GDI'I{I

z d,niall kwietna 20lir.

w spnwie: powolania Zespolu ds. realizacji projeku ,,System wsparcia zatrudnienia dla Miasta
Cdj,ni i obszaru ZIT - etap f' \ryspdlfinansowanego z€ Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego
w mmach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020; V
OS Priorltetowa Zatrudnienie, Dzialanie 5.2 Aktywizacja zawodovr'a os6b pozostajqcych bez pracy;
Poddzialanie 5.2.1 Akt$vizacja zawodowa os6b pozostajAcych bez pracy - mechanizm ZIT.

Na podsiawie ali4 ust. I pk 17 oaz an. 92 ust.l pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 rok ustasy o samorzedzie
powialo\rym ( D2U.2016.8 \4 - tj. z p6t tn'), i 24 tst 1 Reeulaninu Organizcyjneso Urzdu Miasia cdyni przyjgreso
Uchwah Rady Miasla Cdlni (tj. MRMG z 2010f. Nr 23. poz.313) o@ g I Zav4dzen;a* 5866t17NItM prczydenta
Miasia Gdyni z dnia 8 tM@ 2017 roku w sprawie prz€dloz€nia pzez cming Miasra cdyni wniosku o dofnansorvanie
projektu ,,Sysrem wsparcia zatrudnienia dls Miasra cdyni i obszaru ZIT - etap I" do dofinansowania z€ Srodkdw
Europejskiego Fundusa Spolecznego, w ranach Regionalneso Progmmu Opemcyjnego wojewddztwa Pomorskiego na lara
2014-2020, Prezydent Miasta Gdyni zazqdz4 co nastgpuje:

$1.

1. Powoluje sig Zespol ds. realizacji projektu ,,Slstem wsparcia zatoudnienia dla Miasta cd],ni
i obszaru ZIT - etap f', w nastgpujacym skladzie:

l) Pani Katarzyna Gruszecka - Spychala - wiceprezydent Miasta Gdlari ds. gospodarki -
prze\rodniczqca zespolu;

2) Pani Agnieszka Kukielko - naczelnik Wydzialu Polityki Gospodarczej;
3) Pani Joanna Nowicka - inspekor w cdyfiskim Centrum Wspierania Przedsigbiorczo3ci

Wydzialu Polityki Gospodarczej ;
4) Pani Anna Berg - inspekor w Gdyiskim Centrum Wspierania PrzedsigbiorczoSci Wydzialu

Polityki Gospodarczej ;
5) Pani Wieslawa Szleszkowska - Zalewska - kierownik Refemtu ds. Rozliczei Finansowych

Projekt6w Unijnych wydziatu Budzetu;
6) Pani Boirena Kot- inspektor w Refemcie ds. Rozliczeii Finanso\rych Projek6w Unijnych

Wydziah Budzetu;
7) Pani Katarzyna Kamifiska kierownik Referatu Plac Wydzialu Ksiggowosci;
8) Pani Elzbieta Socha - inspektor Wydzialu Nadzoru WlaScicielskiego.

2. Zakesy cz5maoSci i odpowiedzialnoSci os6b wchodz4cych w sklad Zespolu okrcSlaj? karty
stanowisk pracy, stanowi4ce odpowiednio zalqczriki nr l.l-1.8 do zarzqdzenia.

$2.
ZatNiedza sie nastgpujqce procedury realizacji projellu ,,Slstem wsparcia zatrudnienia dla Miasta
Gd),ni i obszaru ZIT - etap I":

1) Procedura obiegu dokument6w finansowych dotycz?cych projellu, stanowi4ca zal4cznik nr 2
do zarz4dzeniai

2) Procedura przygotowania wniosk6w o platno66, w tym zasad weryfrkacji i poSwiadczania, czy
ws2ystkie wydatki wlqczane do wniosku o platno66 s4 zgodne z zasadami zawarb.m
w Wytycznych w zakresie kwalifikowfioKci wydatk6w rir' mmach RPO wydanych przez
Ministra Rozwoju, stanowi4ca zalacznik nr 3 do zarz4dzeniaf

3) Procedura dokumentowania I rozlicza'nia wlmagrodzei pracownik6w realizujecych p.ojeld,
stanowi4ca zalAcznik nr 4 do mrz4dzenia;

4) Procedurg przechowylvania i archiwizacji wszystkich danych i dokument6w z\tli4zanych
z realizacja projektu, stanowiqca zalqcznik nr 5 do zarzAdzpnia.

$4.

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w D2.U.2016.1579, 1948.



Nadz6r nad wykonaniem Zarz4dzeda powierza sig pani Katarzynie Gruszeckiej - Spychale
Wiceprezydentowi Miasta cd),ni ds. gospodarki.

ss.
Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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^ Karta stano\yiska pracy dla osoby zaangaiowanej w realizacje projektu
,,System wsparcia zatrudnienia dla Miasra Cdyni i obszaru ZIT - etai i.. przedlozonego do
dofinansowania ze 6rodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ratrach w ramach Regionilnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lzia 2014-2020, OS prior),tetowa 5.
Zatrudnienie, Dzialanie 5.2. Akttwizacja zawodowa os6b pozostajqcych bez pracy, poddzialanie
5 .2.1 . Akwizacia za\Nodowa os6b pozostaj 4cych bez pracy - mechanizm ZIT.

Imig inazwisko Nazwa beneficienta
Katarryna Gruszecka - Spychala Gmina Miasta Gdyni

Stanowisko pracy Kom6rka organizacyina - wvdzial
Wiceprezydent Miasta cdyni Kolegium Prezydenta

Do obowi4zk6$ pracowniLa nale. / w szczegolno(ci:

Zakles odDowiedzialnosci

Realizacja projektu zgodnie z przepisarni prawa i umowq o dofinansowanie projektu.

Kontakt:

tel.58 668 80 13; e-mail: k.spychala@gdylia.pl

Kontakt z osobq zastgpuj4c4:
Michal Gud , tel. 58 668 80 14 ; e-mail: m.guc@gd),nia.pl

Przyjgto do wykonania Przyj4l do wiadomoSci i
wykonania (osoba
zasteDu laca )

Zat*ierdzil
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^ Karta stanorviska pracy dla osoby zaangaiowalej w realizacje projektu
,,System rvsparcia zatrudnienia dla Miasta cdyni i obszaru- ZIT _ etap i,, 'przedloZonego 

do
dofinansowania ze irodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach-w rarnach Regionilnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego n lata 2014-2020, OS priorj,tetowa 5.
ZatrudnieDie, Dzlalafie 5.2. Aktylvizacja zawodowa os6b pozostaj4cych bez pracy, poddzialanie
5.2- 1. Aktywizacja zawodo\ra os6b pozostaj4cych bez pracy -mechanizm ZIT.

Imig i nazwisko Nazwa beneficienta
Agnieszka Kukielko Gmina Miasta Gdyni

Stanowisko pracy Kom6rka organizacyina - \,vlrdzial
Naczelnik Wydzial Polityki Gospodarczej

Do obowiqzk6w pracownika nalezy. w szczeg6lnosci:

Calkowity nadz6r nad realizacja projektu.
Koordynacja pracy zespolu zadaniowego, ustaianie szczeg6lowych zadari czlonkom zespotu
zadaniowego.
Akceptacja dokument6w potwierdzaj4cych realizacjg meDtorycznych zadai.
Akceptacja pod wzglgdem merytorycznym dokument6w slu24cych realizacji budzetu projektu:
zam6wiei publicznych, projekt6w um6w, kart prac, wniosk6w o platno66, faktur.
Akceptacja projekt6w publikacji (materialy promocyjne, opracowania me{4oryczne itp.) i
prcjekt6w raporl6w z realizacji projektu.
Informowanie Prezydenta Miasta o istotnych okolicznosciach majqcych wplyw na osiqgnigcie
cel6w/ wyniku koicowego projektu.
Udzial w komisjach przetargowych dotyczqcych zam6wieii publicznych.

3.

1.

5.

7.

Zakes odpowigdzialnoSci
Teminowo i rzetelne wykony.uvanie obowiqzk6w zgodne z przepisami prawa3i6if,i
dofinansowanie projektu oraz Zasadami wdrazania Regionalnego programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Pomorskiego n l^ta 2014-2020

Kontakt:

tel. 58 668 20 24 ; e-mail: 
^.kukielko@gdynia.pl

Kontakt z osob4 zastgpujqcq:
Beata Grzegorska, tel. 58 668 20 25; e-mail: b.grzegorska@gdynia.pl

Przyjgto do wykonania Przyj4l do wiadomosci i
wyko ania (osoba
zasteDui4ca)

Za,^vierdzil
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- Karta stanowiska pracy dla osoby zaangaZowanej w realizacie proiektu
,,System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru'ZlT _ etap i,. przedloZonego do
dofinansowania ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach'w ramach Regionilnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa ponorskiego na lata 2014-2020, Og priorj4etowa 5.
Zatrudnienie, Dzialanie 5.2. Aktlrvizacja zawodowa os6b pozostaj?cych bez pracn poddzialanie
5 .2.1 . Akwizacja zawodowa os6b pozostaj4cych bez pracy - mechaniz m Zn .

Imie i nazwisko Naz\,va beneficienta
Joanna Nowicka Gmina Miasta cdyni

Stanowisko pmcy Kom6rka orqanizacvina - wvdzial
Inspektor Wydzial Polityki Gospodarczej

Do obowiqzk6w pracownika nalea/, w szczeg6lllgSci:

l
2.

Teminowe i zgodne z wl,tycznymi przygotowanie wniosku o dofinansowanie proiektu.
Monitoring i kontrola zgodno6ci realizowanego projektu z zaakceprowany, *nioiki.. o
dofinansowanie, w b,m harmonogramem realizacji projeltu, umow4 o dofinansowanie,
wytycznymi oraz przyjgtymi proceduraml.

3. Przygotowanie wniosk6w o platnos6 zgodnie z harmonogramem wydatk6w.
4. Obsluga celtralnego systemu teleinformatycznego SL20l4.
5. Podpislnvanie dokument6w ksiggowych pod wzglgdem formalno-rachunkowyn.
6. Wsp6lpraca z Partnerem projektu w zakresie rozliczefi i raport6w finansowvch.
7. Wsp6ldzialanie przy promocji projekru.
8. Przechowylvanie i archiwizowanie dokument6w projeltu, zgodnie z wymogami.
9. Udzial w komisjach przetargowych dotycz4cych zam6wiei publicznych.
10. Koordynacja dzialari zwiqzanych z monitoringiem produk6w, rezultatdw i celu projektu.
1 l. Rozliczanie koszt6w osobowych pracownik6w Urzgdu zaangai,owanych w reali'aqg

projektu zgodnie z umow4 o dofinansowanie i w1,g,cznymi.

Zakres odpowiedzialno6ci
T€rminowe i rzetelne wykonnvanie obowi4zk6w zgodne z przepisami prawa, umowQ o
dofinansowanie projektu onzZas darii wdraaania Regionalnego prcgramu Operacyjuego
Wojew6dztwa Pomorskiego n lata2014-2020

Kontakt:

tel. 58 668 20 26 ; e-mail: j.nowicka@gdynia.pl

Kontakt z osob? zastgpujqcq:
Anna Berg, t€I. 58 668 20 32 ; e-mail: a.berg@gd),nia.pl

Przyjgto do wykonania Przyjql do wiadomoScii
wykonania (osoba
zastgpuiaca)

Z^t\\ie"dzil
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- Karta stanowiska pracy dla osoby zaangaiowanej w realizacje projektu
,,System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyri i obsz r\t ZIT - etap I,, przedlo2onego do
dofinansowania ze drodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, OS prioDdetowa 5.
Zatrudnienie, Dzl^lanie 5.2. Akq.wizacja zawodowa os6b pozostaj4cych bez pracy, Poddzialanie
5.2.1. Aktywizacja zawodowa os6b pozostaj4cych bez pracy - mechanizn ZIT.

Imig i nazwisko Nazwa beneficienta
Anna Berg Cmina Miasta cdyni

Stanowisko Dracv Korn6rka organizacvina - wvdzial
Inspektor Wydzial Poliq,ki cospodarczej

Do obowi4zk6w pracownika nalezy, w szczeg6lnosci:

1. Pzygotowanie i dokumeDtowanie postgpowai o udzielenie zam6wiefi publiczoych na mocy
ustawy Prawo Zam6wief Publicznych na dzialania podejmowane w projekcie.

2. Koord),nacja i realizacja zadail projeku zwiqzanych z informacj4 i promocjq projektu.
3. Wspi{praca i kontrola Partnera projeku w zakresie realizacji dzialafi objgtych umowA

Partnersk4.
4. Przechowylvanie, zabezpieczanie i archiwizacja dokument6w dotyczqcych realizacji projektu

i ich udostgpnianie wewnqtrznym i zewngtrznym organom kontroluj4cym.
5. Informowanie bezpoiredniego przelozonego o przebiegu procesu przetwarzania danych

osobowych uczestnik6w projeku oraz o ewentualnych nieprawidlowoSciach w tym procesie.
6. Przygotow)'wanie regularnych info racji dot)rczqcyclr realizacjiprojektu.
7. Udzial w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i seminariach zwiqzanych z projektem.
8. Wsp6lpraca z administratorem portalu miejskiego w zakresie i formacji o projekcie
9. Udzial w komisjach przetargowych dotycz4cych zam6wi€ri publicznych.
10. Biezqce sporz4dzanie kart pracy.

Zakes odpowiedzialnoSci

Terminowe i zetelne wykoDywanie obowi4zk6w zgodne z przepisami pmwa, umow4 o
dofi nansowanie projektl oraz Zasadami wdraiania Regionalnego Progranu Operacyjnego
Wojew6dzhva Pomorsklego \a lat^ 20 | 4-2020

KoDtakt:

tel.58 66820 32t e-mail: a.berg@gdynia.pl

Kontakt z osoba zasteDuiaca:
JoannaNowicka, tel. 58 668 20 26 ; e-mail: j.nowicka@gdynia.pl

Przyjgto do wykonania Przyj4l do wiadomoici i
wykonania (osoba
zast9Dulaca)

ZatNtefizil
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, Karta stanowiska pracy dla osoby zaangaiowanej w realizacje projektu
,,System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszar| ZIT - etap i', przedlozonego do
dofinansowania ze 6rodk6w Europejskiego lunduszu Spolecznego w ramach w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego M lata 2014-2020, OS prior],tetowa 5.
Zatrudnienie, Dzialanie 5.2. Aktywizacja zawodowa os6b pozostajqcych bez pracy, poddzialanie
5 .2.L Aktl"Nizacja za'wodowa os6b pozostaj4cych bez pracy - mechanizm ZIT.

Imig i nazwisko Nazwa beneficienta
Wieslawa Szleszkowska-Zalewska Cmina Miasta Gdyni

Stanowisko pracy Komorka organizacvina - wvdzial
Kiero\vnik Referatu ds. rozliczef finansorwch
Proiekt6w Uniinych

Wydzial Budzetu

Do obowiqzk6w pracownika naleZy, w szczeg6lnosci:

1. Przygotowanie dokument6w ksiggowych do sporz4dzania sprawozdai finansowych z
realizacji projektu w ramach prowadzonej sprawozdawczosci.
Weryfikacja poprawno(ci prowadzonej ewidencji ksiggowej dokument acjl dof,fcz4ceJ
realizacji projektu.
PrzechowJ vanie, zabezpieczenie i archiwizacja dokument6w finansowo - ksiggowych
dotycz4cych realizacji pmjektu.
Udostgpnianie dokumentacji projektowej wewngtrznym i zewngtrznym organom
kontrolujqcym.
Potwierdzanie za zgodnoS6 z oryginalem kopii dokument6w niezbgdnych do z,el4czenia do
wniosku o Dlatnosi.

4.

5.

Zakres odpowiedzialnoici

Terminowe i rzetelne wykonywanie obowiqzk6w zgodne z przepisami prawa, umowA o
dofinansowanie projektu oraz Zasadami wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Kontakt:

tel. 58 668 82 89; e-mail: w.szleszkowska-zalewska@gdynia.pl

Kontakt z osob4 zastgpui4c4:
Bozena Kot, tel. 58 668 82 90; e-mail: b.kot@gdynia.pl

Przyjgto do qrykonania Przyj4l do wiadomosci i
wykonania (osoba
zast9Duiaca)
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- Karta stanowiska pracy dla osoby zaangaiowanej w realizacje projektu
,,System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyti i obszaru ZIT - etap I,, przedlozonego do
dofinansowania ze $odk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach w ramach Regionilnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 20142020, OS priorytetowa 5.
Zatrudnienie, Dzialante 5.2. Aktywizacja zawodowa os6b pozostaj4cych bez pracy, poddzialanie
5.2.1. Akq/wizacja zawodowa os6b pozostaiqcych bez pracy - mechanizm ZIT.

Imig i nazwisko Nazwa beneficjenta
Boiena Kot Gmina Miasta cdyri

Stanowisko pracy Kom6rka oreanizacvina - wvdzial
Inspeklor w Referacie ds, Rozliczei tr inansowj'ch
Proiektfiv Uniinych

Wydzial BudZ€tu

Do obowiqzkd\\ pracownika nalez). $ szczegolnojci:

1. Rejestracja umowy o dofinansowalje i aneks6w oraz ich przechow) vanie.
2- Rejestracja um6w z wykonawcami.
3. Spmwdzanie zabezpieczenia Srodk6w finansowych na pokrycie zobowi4zai.
4. Przyjmowanie zat{viedzonych pod wzglgdem nerytorycznym i rachunkorvym oryginal6w

faktur wraz z zalAcznikami.
5. Sprawdzanie zgodnoici zatwierdzonych faktur z umowami.
6. Prowadzenie ewidencji ksiggowej.
7. Sprawdzanie prawidlowo(ci zastosowanej klasldkacji budzetowej.
8. Sprawdzanie kompletnosci, rzetelno6ci i zgodnoici z planem finansowym otrzlmanych

dokument6w.
9. Przekazylvanie kompletnych faktu do Skarbnika i Prezydenta \a celu podpisania.
10. Przygotowanie dokument6w ksiggowych na potrzeby sporzqdzania sprawozdafzrcalizacji

prcjektu w ramach wniosku o platnos6.

Zakres odpowiedzialno6ci

Terminowe i rzetelne wykonywanie obowiqzk6w zgodne z przepisami prawa, umow4 o
dofinansowanie projektu omz Zasadami wdraZania Regionalnego Prcgramu Operacyjnego
Wojew6dzhva Pomorskiego na lata 20142020

Kontakt:

tel. 58 668 82 90; e-mail b.kot@gdynia.pl

Kontakt z osoba zastgpui4cA:
Wieslawa Szleszkowska-Zalewska, tel. 58 668 82 89 ; e-mail: w.szleszkowska-zalewska @gdyria.pl

Przyjgto do *ykonania Przyj4l do wiadomoSci i
wykonania (osoba
zasteDuiaca)

Zatwierdzil
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Karta stanowiska pracy dla osoby zaangaiolvanej w realizacjc projektu
,,System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap 1', przedlozonego do
dofinansowania ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spol€cznego w nmach w ramach Regionilnego
Programu Operaryjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oj priorytetowa 5.
Zatrudnienie, Dzialanle 5.2. Aktywizacja zawodowa os6b pozostaj4cych bez pracy, poddzialanie
5.2.1. Aktywizacja zawodowa os6b pozostaj4cych bez pracy mechanizm ZIT.

lmig i nazwisko Nazwa beneficienta
Katarzyna Kamifiska Gmina Miasta Gdyni

Stanowisko pracy Kom6rka oreanizacvirra - w.r'dzial
Kierownik Referat[ Plac Wydzial Ksiggowosci

Do obo$ iEzlq* pracon ni(a natezl. $ szczeg6lnoici:
1. Przygotowanie wyragrodz€fi rozliczanych w ramach projektu.
2. PrzygotowaDie dokumentacji niezbgdnej do rozliczenia wynagrodzef.
3. Dokonylvanie zaplaty wynagrodzef i pochodnych.

Zakes odpowiedzialnosci
Terninow€ i rzetelne wykon)",ranie obowiqzk6w zgodle z przepisami prawa, umow4 o
dofi nansowanie projektu oraz Zasadami wdra2ania Regionalnego Programu Operacyjnego
Woiew6dtwa Pomorskieeo Da lata 2014
Koniakti

tel.58 668 86 38; e-mail: k.kaminska@gdyda.pl

Kontakt z osob4 astgpuiqca:
Krystyna Markowska, tcl. 58 668 86 38 ; e-mail k.markowska@gdyria.pl

Przyjgto do wykonania Przyj4l do wiadomo6ci i
wykonania (osoba
zasteDulaca I

Zdtwierdzil



Karta slanowiska pracy dla osoby zaangazowanej lv realizacje projektu
,,System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap i,' przedlozonego do
dofinansowania ze (rodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach w ramach Regioniinego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2OZO, OS priorj,tetowa 5.
Zatrudnienie, Dzialanle 5.2. Aktylvizacja zawodowa os6b pozostaj4cych bez pracy, poddzialanie
5.2.1. Aktywizacja zawodowa os6b pozostaj4cych bez pracy, mechanizm ZIT.

Imig inazwisko Nazwa beneficienta
Elibieta Socha Cmina Miasta Gdyni

Stanowisko pracy Kom6rka organizacyina - wydz;al
Inspektor Wydzial Nadzoru W{ascicielskiego

Do obo$iE,,l,ow pracownika nalezy. w szczeg6t||osci:

l. Wsp6ludzial w przygotowaniu postgpowaf zgodnie z ustaw4 Prawo zam6wieri publicznych.
Udzial w kon, isjach przetargowych dotyczqcych zam6wief publicznych.2.

Zakres odpowiedzialnolci
Teruinowe i rzetelne wykonywanie obowi4zk6rv zgodne z przepisami prawa, umowa o
dofi nansowani€ projektu oraz Zasadami wdraZania Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Pomorskiego na, lata 2014-2020

Kontakt:

tel.(58) 668 2l 36 ; e-mail: e.socha@gdynia.pl

Kontakt z osoba zastgpuiaca:
Teresa Szatko, tel. (58) 668 21 35 ; e-rnail t.szatko@gdynia.pl

Przyjgto do wykonania Przyjql do wiadomo6ci i
\ ykonania (osoba
zasteDuiaca)

Z^tw;erdzil



Zalqcaik w 2
d o 7n zqdzekid d @9 1 7 /V I A M

Prezvdenta Mi6ta Gdwi
, d,.11,.0h..2b.7

Procedura obiegu dokument6w finansonTc[
dotycz4cych projektu ,,System wsparcia zatrudnienia dla Mias{a Gdy a i obszaru ZIt --etap f'

Dotyczy w szczeg6lnosci dokument6w ksiggowych zwi4zanych ze zleconymi ustugami (koszty
wykonawcy, wyzywienie, organizacja szkoleri, promocja projektu,) oraz uwzglgdnia zatwierdzanie do
zaplaty faktur i innych dokument6w ksiggowych oraz potwierdzanie kopii dokument6w ksiggowych.
Rozliczenie koszt6w z tJdulu um6w o dzielo lub zlecenie zlwi4zanych z projekem odbywa siq na
zasadach opisanych w tabeli z wyjatkiem naliczeii skladek na ubezpieczenie spoleczne i podatku
dochodowego od os6b fizycznych oraz przekazaniem kwot netto poszczeg6lnym zleceniobiorcom,
kt6re ma miejsce w Wydziale Ksiggowosci, po przekazaniu Srodk6w pienigznych z Wydzialtt
Budzetu. Przelew potreceli publicznoprawnych oraz wystavr'ienie stosownych deklaracji podatkowych
i ZUS-owskich odbywa sig w Wydziale Ksiqgowo6ci.

LP.
osotlA

WYKONUJ49A
cz\\Nosc

oPrs czYNNoscr
czAs

NIA (DNI IJWAGT

I sot Kancelaria przyjmuje i rejestruje fakury i
rachunki w dzienniku korespondencji, a
nast9pnie niealocaie przekazuje je do
MG po opatzeniu pieczgci4 kancelaryjn4
stosoM? do faktur/mchunk6w
rozliczanych przez Wydziat Budzetu wg

wz6r pieczgci kancelaryjnej
stoso*"nej do fal,1u./mchunk6w
rozliczanych przez Wydzial Budzetu

- zahaik nr I do Proc€d!ry

2 l. Rejestruje fakturdrachunek
2. Werfftuje dokument pod wzgl9dem
formalno-rachunkowym.
3. we.yfikuje fakturehachunek pod
wzgl9dem me.)torycznym. Dokonuje
opisu faktury. W przypadku wykrycia
blld6w w falduze koniaktuje sQ z
wysrawcq faktury celem lystawienia
raktury koryeujqcej.
4. Dokonuje podzialu Jrodk6w na ,6dla

5. Okesh klatfikacji budzetowe
Dydatk6w oraz ktas)4ikacj9 eydatk6w

6. Podpisujepod wsleden formalno-

? Dokumenry ksiegowe w^z z
zlq%ikmi przekazuje do akceptacji
N.MP.

wz6r opisu faktury/mchunLu
slosowanego dla Projektu -
zal4cznik r2 do Procedury.

W pzypadku wystawienia faldury
korygujqcej postarae s?
czynosci l-2.

3 N-MP L Akceptuje poprzez zlozenie podpisu.
2. Zatwierdza fakturg / mchunek.
3. PEekazuie dokumen8 do P-KB.

4 P.KB l. Rej€struje zawarte unoey.
2. Przyjmuje zatwierdzone pod wzslgdem
meryaorycaym i rachunko{ym oryginaly
faktur/rachunkdw z rrlecaikami.
3. Sprawd?e popiaMosi
zewidencjonowanych fakturw progmmie
Rejestr Faktur.
4. Sprawdrazgodnos4zatwierdzonych

5. Sprawdzapopnwnoseprzedlozonych
dokumen!5w ksi9gorych (m.in.
kompletnosa,rzetelnoSa, zgodnoscz
planem finanso!)n orz pnrvidlowose
zasiosowanei klasyfikacii budzeiowei na

2 W przpadku Arotu dokument6w
ksigso{ych do MC, P-MP analiarje
z N-MP zaistniale niepmwidlowosci
i ustala spos6b ich usuniecia



ohzlmanych dokumentach kiQgo\Lych).
6- W pr4padku stwierdzenia
nieprawidlowosci w pzedlozonych
dokumenlach ksi?gosych,syjalniaj€z
P.MP.
?. Zalecza oryginat uno\ly do

8. Sprawdza zabezpieczenie Srcdk6w
fi nansolvych na pokrycie zaciqgDi9rych

9. Faldury/rachunki waz z kompletem
dokument6w przekazuie do K/ZK.

5 WZ.K L Dokonuje kontroli i akceptuje
fakturi/rachunek pop*z ztozenie podpisu.
2. Prckaje fakrurdrachunek kompleten
dokumentdw do P-KB.

P-KB Ptekazuje kompletne faktury/rachunki do

7 Zatwierdza faktur9/mchurek podpisujec jq
i przekazuj€ do P-KB.

P/W? sklada podpis m piec4c;
kancelaryjnej siosowarcj do
faldur/nchunk6w rozlicaycb
rrzez Wvdzial Budzetu.

8 P-KB l. Dokonuje zaplaty faldury z koda
bankoweso Projektu na konto wierzyciela
zgodnie z obowiqzujqcym te|minem.
2. Spmwdza dokonanie aplaty,
prrygotomje dokument potwierdzenia
przelewu a nasl?pnie komplet doloment6w
orzekaaie do P-KB.

2

9 P-KB L Deketuje i ujmuje w ewidencji
rii?sowej dokumenry zsodnie z przyjetym
sposobem Lsiwowania. Zaaacz
aewidencjonoivan€ dolomenty ksi?gowe
nadanym aulomarycznie przez progran
ksi9gory nunercm dowodu i pozycji
ksiggowej.
2. Archiwizuje dokumenry ksiesowe tj.
oryginaly faktur wraz z dolqczonyni
zarCcznikami.
3. SpoE?dza kopie dokument6w i
potrvierda ich zeodnosd z oryginalem-
4. Przekazuje pohvierdzone kserokopie
dokumstdw do P-MP.

Objasnienia skr6t6w uzytych w procedut'ze:

P^VP Prezydent / Wiceprezydent

WLK Skarbnik Miasta Gdlni / Z-ca Skarbnika Miasta cdyni

N-MP Naczelnik Wydzialu Polityki cospodarczej odpowiedzifiy za koordynacjg projeku

P-MP PracownicyWydziafuPolitykiGospodarczejodpowiedaalniza:.neczow4
sptawozdawczos6, rozliczenie projektu, rozliczenie finansowe i sporzqdzenie czgsci
finansowej wniosku o platnos6

P-KB Pracownik/cy Wydzialu Bud2etu odpowiedzialny/ni za kontrolg dokum€nrcw,
ewidencjg ksiggowq, dokonywanie platnosci

SOI Kancelaria Og6lna Urzldu Miasta



do Prccedury obiesu dol&me tbw linansowy.h dotyczq.ych yojetdu
,,Systed vsparcia tutudnienia dta Miasta Gdrni i obszaru ZIT - etap 1,,

WZOR PIECZATKI

Sprawdzono pod rvzglgdem merytorycznln tj. legalnoici,
celowosci i gosp0darnosci zgodnie z ustaw?
Prawo zam6wieri publicznych
Data............... Podpis.............,...
Sprawdzono pod rzgledem formalno-rachunkowJrm
Data . . . . . . . . . . . , . . . Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przeprowadzono kontrolg wstepn4:
Data ............... skabnik Mi6E/cr6sr Ksi$owy .............,..........
Zatwierdzam do wyplaty sumg zl:
Slownie zl



do p,o@d'ty obiesu dokt a",,0",** 
"*r"o 

*"#ff#Hjr1,
Systen wspucia zahadhiekia dla Miasta Gdr"i i obsaru ZIT - etap t "

Faktury lub inne dokumentyo rowowaznej v,arto6ci dowodowej potwierdzaj4ce poniesienie wydatku
KwalrflKowanego na orygurate dokumentu majq zamieszczony opisj.n.

I. Na pierwszej stronie

Projektjest wsp6tfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RpO Wp
na lata 2014-2020.

Ujgto we wniosku o platnosd za okres od ........ do ..........

II. Na drugiej stronie

Prcjekt,,SystemwsparciazatrudnientadtaMiasracdyntIobszaruztT-erapt',,umowaodoftnansoMnie.....

Numer umowy z wykonawcq

wartc'sc netlo [PLN] warrci brutio [PLN]

Podstawaprawna udzieleniazam6wienia pubticznego

Zakup dokonany w trybie okeslonym dta zasady konkuEncyjnosci

Spr,a{'dzono pod wzgledem fomatnym

Sprawdzono pod Mgledem merylorydnym

bie2qcy)

Ogitlem

Og6lem



Zalqcznik w 3
do Zatzqdzeiia n,@.4I7M M

Pre2ydern Miosta Gdvni
z dkid /!/l,al...qryl.

Procedftra przygotowania wniosku o platnosd, w fym zasad weryfikacji i poswiadczenia cry
ws2rystkie $Tdatki wl4czane do wniosku o platnos6 sq zgoilne z zasailami zawartymi
w W)rtycztrych w zakresie ltralifikowalnosci sTdatk6w w ramach RpO W? na lata 2014-2020
rvydanych przez Ministra Rozwoju rv ramach proj€ktu ,,System rvsparcia zatrudnienia dla
Miasta Gdynia i obszaru ZIt -atap f'.

Maj4c na uwadze koniecznosi terminowego przekazywania wniosk6w o platnosi Insqtucji
Zatz4dzaj4cej - U d Marszalkowski Wojew6dztwa pomorskiego, zaanga2;wane w redtacji
projektu kom6rki organizacyjne UEgdu Miasta Gdyni s4 zobowiqzane do przekazywania informacj-i
niezbgdnych do przygotowania wniosku o platno66 zgodnie z ustalonym harmonogramem.

LP.
OSOBA

WYKONUJACA
czrNNos?

OPIS CZYNNOSCI
TJWAGI

I P'MP Kompletuje zalEczniki do Miosku o
platnose - kopie dokument6w z Wydzialu
Budzetu i Wydziatu KsiQgowosci
cz?Sciowy wniosek o plahosd od Pannem

Zalqcaiki do uiosku o platnosc przygotowje sil
wjednym €gzemplm oraz w wersji
elekhonicaej. w pr4ipadku, sdy realizrcja
p*dmioru zam6wienia lNa kilka okes6w
spmwozdawczych, kopie umoly waz z aneksami
nalezy zalqczydjedlnie przy pieruszym miosku o
plahos6, w kt6rego okesi€ spmrvozdawcz).m
dokumentv te zostalv Dodo;sane.

2 P-MP Przygotomje wniosek o plahosd w
syslemie SL2014, zrlqczajec skany
kompletu ,at4czrik6w. w prz$adku
awarii systemu SL20l4, przygotowuje
Miosek z zalecaikami w wersji
papierowej na aktualnym formularzu
stanowi4cy zai?caik nr 2 do Wyrycaych
Minisna Infiastruktury i Rozwoju w
zkresie gromadzenia i plzek zrvania
danych w loshci eleldronicznej na lata
2014-2020. Pzekaaje dokumentyN-MP.

Jeden egremplarz wniosku o platnoJa bldzie
pzechorywant a nastgpnie przekazrwany do
archiwizacji prcz P-MP. W przr"adku awarii
sytsemu SL20l4 sporz4da dwa egzeinplape
wniosku w fo.mie papierowej wraz z llisnem
pEervodnim - jeden egremplaiz jest przekazywany
Izm a drugi przechos: van, a nastgpnie
prz€kazrny do erchiwizacji przez P-MP. w
przypadlar sporz4dzenia Miosku w formie
papierow€j wszyslkie kopie dokumentdw
przedlozone do wdosku o platnold musz? bya
Dotwie.dzone za zeodnosc z orvqinatem.

3 N-MP Dokona weryfi kacji przygorowdeso
w.iosku o plahosc wz z zalecznikami
omz 

^<res 
po$?pu lzeczorveSo,

wskaaik6q problem6w napotkanych w
tmkcie realizacji projektu omz
pldowanego przebiegu realiacji projektu.
w przypadku zaisinienia niedcislosci uslala
z P-MP zakres poprawek.
W pzypadku sporzqdzenia Miosla w

wersji papierowej projektu dokonuje
r6Miezwervfi kacii oismaDrzekaaiacepo.

Realizacja procedury 2 i 3 odbyM si9 drog4
eleklronicznq. Potwierdzeniem akceptacji
dokument6w jest korespondencja mailowa-
Weryfika.ja nastgpuje niezwlocrnie lub w &rminie
wskaz anym przez P-MP.

Podpisuje i sklada miosek za
posredni4wem systemu SL20l4.

P.MP Przedkrada dwa oryginaly wniosku wraz z
dwoma oryginalani pisma przekazujqc€go
do podpisujednej z os6b upowaznionych
do podpisywania Miosk6v o pratno(c w

Realizacja procedury 5-7 doryczy wyl4caie
sltuacji sponqdzenia wniosku w w€rsji papierovej
w zwiqzku z awaria systenu SI20l4. Osoby
upowaznione do podpislaania wniosk6w o
plahose dotyczqcych rcnlizowanego projektu
okreSlone sq u akualnej krcie lvzor6w podpisow

Podpisuje i paEftje na kazdej shonie oba
eezemplarze wniosku o platnose. PodDisuie

Wniosek o platno(d nusi by6 opatrzony na
ostahiei stronie DodDisem i Dieczecia imienna



do podpistlvania dwa oryginaty pisma przekazujqcego.
Zwmca do P-MP dwa egumplarze
wniosku wraz z divoma egzemplarznmi
pisma pEekazuj4c€so.

jednej z os6b upowaznionych do podpis),rvania
Mioskdw o plahost dotyczqcych realizowaneso
projeKu, okeslonej w.ktualnej Karcie wzor6w
podpis6w pEekazanej IZ. Wniosek o plarnoJd musi
by, pamfowrny na kazdej stronie przez
upowazriona osobg ok€Slon? w Karcie wzor6w
DodDisdw Drzekazanei IZ.

7 P.MP Jeden z oryginal6w $niosku o plalnoSc
(oraz we6je elektroniczn?) uraz z
alqcznikami potwierdzonymi przez
upowaznione osoby za zgodnos6 z
orygnalem i pismem p!-zekazujqcym
dosiarcza we wlalciwym re.minie lZ.

Wersj9 papierow? wniosku o plahose wmz z
wersj? elektroniozna oraz zal4caikami nalery

Urzqd Ma$zalkowski Woj€w6dzttra pomorskiogo
ul. Okopowa 2ll27
80-810 Gdansk

6 P.MP Przechowuje jeden egzemtlan wnioshr o
plahoSc wraz z zlqcaikami i pismem
przekazuj4cym w we$ji papie.owej
zgodnie z procedura prcchoeywani4
zabezpi€caia i atchiwizacii dokumenb6w.

Objasnienia sk6t6w u4ltych w procedurze:

N-MP Naczelnik Wydzialu Polityki cospodarczej odpowiedzialny za koordynacj9 projektu

P-MP Pracownilc/cy Wydzialu Polityki cospodarczej o dpowled alny/ni zai ogcznw4
sprawozdawczos6, wspolorganizacj g przedsigwzig6, rozliczenie fi nansowe projektu,
sporz4dzanie czgsci finansowej wniosk6w o platnos6

IZ Inst'4ucj a Z^rz4dzajTca



Zatqcznikw a
do Zarzqdzekia NADgt 7,ryrr/M

Ple4tdentd Mi6ta Gdthi
z dnia Lt,.g!,.2p]$!

Procedura dokumentowania i rozliczania RTnagroalzei pracowtik6w realizuj4cych projekt
.,System wsparcia zatrudnietria dla Miasta Gdyni i obszaru _ etap i..

W celu rozficzenia w)magrodzei Facownik6w w ramach w/w projektu przyj4o zasady rozliczania
wynagrodzef, opisane w poni^zej tabeli.
Kazdy.z pracownik6w, k6rego wynagrodzenie jest rozliczane w ramachl/vw. projektu w czg(ci etatu
zobowiqzany. jest do wlpelniania kar6f czasu pracy. Kartg czasu pracy nalezy wypelnia6
systematycznie dla kaidego dni4 z dokladnym okresleniem czynnosci wykonfvanych ni rzBcz
Droiektu.

LP.
OSOBA

WYKONUJ4q4
cz\t{Nosa

oPN CZ!'I{NOSCI
czAs

NIA (DNI IIWAGI

P-MP l. Wphuje w rabeli doryczacej specyfikacji
wydatk6w zwiqzanych z $)nagrodzeniem
pncownika rellizujqcego Projekt kwotg
wydatku kwalifi kowdeso podleeajece
rczliczeniu w mach projektu omz
wysokosci wk{adu rvlasneso i liczbg
prepmcowanych eodzin w miesi?cu.
2. Przekaz uje tabele w wersji elektronicaej
doP-SK.

wz6r tab€li okeslajq dokumenty i
syF/cae progmmowe.

z P-SK 1 P-SK dokonuje slplaty wynagrcdzenia
netlo za biez4cy miesiEc oraz pochodnych w
obowi?arjEcy€h terninach.
2. wpisuje w powyzsze tabelp lysokosci
kwot w poszczeg6lnych kalegoriach
sydalk6w zwi?aych z ivyMgrodzeniem
pracrwnika uwzgl9dniaj?c dary plarlosci.
3. Sklada podpis w miejscu do tego

4. Dokumenty placowe tj.:
- listy plac pracolnik6w .ealizuj4cych

- dowody zaphy rynagrodzenia nerlo za

" dowody zplaty pochodnych
wynasrodzenia za poprzedni miesiAc,
przekazuje wmz z lTelnionymi iabelami
do P-MP*

Dla pracownik6w realizuj4cych
projekt sporz4dzona jest odr*na
lista plac, ktsq podpisuj4 osoby

Dowody 
"rplaty 

pochodnych
wynagrodzenia awiemj4
oswiadczenie naczelnika Wydzialu
Ksi9gowosci, iZ dotycz4 aplary
pochodnych wynagrodzetria osdb
realizuj4cych projekt.

3 P-MP 1 Spmwdza poprawnosd prredlozonych
dokumennSrv w zakesie sp6jno3.i.
2. Uzupelnia polyzszq tabelg iv zakesie
pr4"orz4dkowania odpowiednich
sktadnik6w qynagodzenia w ranach kwory
kwalifi kowanej do wlalcieych paragrafdw.
3. Podpisuje si9 pod hbele w miejscu do

4. w pr4padku $ykrycia niezsodnoSci,
kontaktuje si9 z P"SK i usrala spos6b i
zakres dokonaria korekry.
5. Przekazuje dokumenry placowe" 1j.: Iisty
plag dowody zaplaty synagrodrenia i
pochodnych orz tabele do P"i\,fl)*_
6. SporzQdz opis lisb/ plac.
7. Przekazuj€ komplet dokument6w
DlacowYch do N-MP*.

Wzory opjsr dokument6w
placolych ; oswiadczen
dotyczqcych aplary pochodnych
lynagrodzenh pmcolmik6w
r€alizuj4cych Projek okrc,{taja
dokumenry i wytycae progranowe.



4 N-MP l. Podpisuje dokume y.
2. Przekazuje komplet dohrment6w do
P-SK*

5.t P.SK/I L Sporzedza z kompletu dokumenr,Sw
placoNych oraz dowod6w zaplaty 4 egz.
kopii oraz potwierdra ich zsodnosd z

2. Archiwizuje I oryginal dokument6w (lisry
plag dowody zaplaty i przeleiw oraz

Przy potwierdzaniu kopii
dokunentu nalezy uniescid pod
ieks0em (na kaznej stronie) klauzulg:
,.Za zgodnose z oryginalem' lub
,,Stwierdzim zgodnosc z
oryginatem", odrgczny podpis i
shnowisko siuzbowe osoby
stwierdzajqcej zgodnosd trelci (np.

Dokumenty zwiqzane z
wynagrcdzeniem os6b realizujqcych
projek przechowywane sQ w
oddzielnych seeregaiomch
opisdych zgodnie z procedurq
pzechowywania, archiwizacji i
zabezDieczaia dokument6w.

5_2 P-SK,2 l.Przygolowrje noti kiggowE trystawiont
na Wydzia, Budzetu i pEekazuje do
P-MP*.

P-MP 2 komplety dolarmed6w placnwych (listy
plac, dowody zaplaty i przelem oraz tabele)
wpina do segr€gatora I komplet
dokument6w placnvych (listy plac! dowody
zaplary i pzelem oru tabele) sraz z nola
ksigAowa Drzekazuie do P-KB*.

P-MP gromadzi kopie dokument6w
zwiqzanych z *ynagrodzeniem os6b
realiaj?cych projeki w celu

PrzYgorowaDia Miosk6w o
ptatnoS6.

7 P-KB l. Dektetuje i ujmuje w ewidencji ksiegow€j
dokumenry zsodnie z przyj9tym sposobem

2. Za acza, zaewidercjonowzne dokumenry
kiggowe nadanym auiomarycaie przez
progrdm ksiggoly numercn dowodu i
pozycji ksi?gowej.
3. Przeka^je dokumdry wraz z not4
ksi?gowq do P-KB w celu dokonania
pzelewu tytulemretundacji synasrodzefl
pmcownik6rv realizujqcych projekl*.
4. Z konta bankowego Projeku dokonuje
retundacji synagrcdzen pracownik6w
Hrizujqcych projekt na odpowiednie konio
Unqdu Miasta Gdyni.
5. Sprawdza dokonanie przele\w,
pr2ygotowje dokumfl t potwierdzenia
przelewu, dokumenty pzekaaje do P-MP*.
6. Sponqdza 2 egz. kopii dowodu przelewu,
potwierdza ich zgodnos6 z oryginalem i

2

Osoby podpisujace dokumenty finansowe omz poSwiadczajqce ich zgodnos6 z oryginalem posiadaj4
stosowne upowainienia,

* Wszystkie czynnosci nalezy wykon).ir'ad w zgodzie z ustaw4 o ocbronie danych osobowych.
Obja6nienia skr6t6w uzytych w procedurze:

N-MP Naczelnik Wydziafu Polityki cospodarczej odpowiedzialny za koord)&acj9 projeltu

P-MP Pracownivcy Wydzialu Polityki Gospodarczej odpowiedziabrylni?arrzf,czo\y4
sprawozdawczoi6, wspolorganizacjg przedsigwzigi, rozliczenie finansowe projekfu,
sporz?dzanie czqici finansowej wniosk6w o platnosd

P-KB Praco*nik/cy Wydzialu Budzetu odpowiedzialny/ni za kontrolq dokument6w,
ewidencjQ ksiQgowq, dokonyi/anie platnosci

P-SK,/l Kierownik Referatu Plac w Wydziale Ksiggowodci

P-SK/2 Kiero$'nik Referatu Rozliczefi Finansowych w Wydziale Ksiggowosci



Zalqc?ik 5
do Zazqdzenia nr6g?5fi Z/t/rr/M

Prcztdenta Miasta cdni
, dnia,U,At6zp& .

- Procedurapnechorrl'wania,archiwizacjiizabezpieczaniarlokument6w
dotyczQcych projeldu ,,System wsparcia zatrurlnienia dla l\iiasta Gdytri i obszaru ZIT_etap I,,

Maj4c na uwadze koniecznos6 naleirrtego zabezeieczenia wszelkich dokument6w zwi4mnych
z-przygotowanie, realizacj4 i rozliczeniem projektu pn. ,,System wsparcia zatrudnienia dla Miasta
Gd).ni i obszaru ZIT - stap I,, oraz w)magany okes ich przechowywini4 pr4yjmuje si9 nastppuj4ce
zasady postgpowania.

I. przeciowywanie dokument6w

1. Mejsce przecho\y]'wania dokument6w wg roalzaj6w
DokpTy 

!w.olz-ol: w trakcie realizacji projektu s4 przechow)avane w miejscu ich powstania:t) Wydzial Polityki Gospodarczej:
a) wniosek aplikacyjny wraz z zal4cznrkami,
b) umowa o dofinansowanie projektu,
c) wnioski o platno(6, wnioski o zaliczkg, wnioski rozliczaj4ce zaliczkg w|3z z l4czljkami,d) informacje pokontrolne z kontroli pEeprowad zotych ptznzvRpO Wp wraz z

ewentualnlmi zastrzeZeniami, wyja3nieniami i uwagami skladanymi do informacji
pokontrolnych oraz dokumentacja potwierdzajaca wykonanie zalecef i usunigcie
stwierdzonych n ieprawidlowosci,

e) korespondencja dotycz4ca projektu,
f) zarz4dzeniaprojekowe,
g) dokumentacja zam6wierl publicznych udzielonych zgodnie z ustawa pmwo zam6wiei

publicaych omz dokumentacj4 zam6wiei publicznych 4odnie z zaiad4
konkurencyjnosci,
oryginaly dokument6u/ potwierdzaj4cych kwalifrkowalnoi6 uczestnik6w.
oryginaty dokument6w dotycz4cych realizacji form wsparcia, dokumentacja
fotograficzna,
dokumentacja potwierdzaj4ca|trzeprowadzenie dzialai promocyjno - informacyjnych,
oryginaly dokument6w potwierdzaj4cych pEeprowadzenie dzialaf o charakterze
monitoruj4cym i ewaluacyjn)m,
umowy ffaz z aneksami zawarte w zwi4zkn zrealizowanym projektem,
dokumentacja dotyczqca ochroly danych osobowych,
informacje z kontroli przeprowadzonych pzez uprawnione do tego podmioty (informacje
pokontrolne, spra\ir'ozdania z audytu, protokob/, informacje o wynifach kontoli, zalecenia
pokontrolne wmz z dokumentacj4 potwierdzajqc4 $ykonanie zalecei i usunigcie
stwierdzonych nieprawidlowoSci),
raporty o niepmwidlowosciach,
korespondencja prowadzona z r6zn)mi podmiotami i organami w trakcie realizacji
przedmiotorrego projektu,
sprawozdania sporz?dzane w okesie trwalosci projektu i korespondencja z nimi
zwiamna-

r) wzory dokument6w,
s) protokoly z narad i szkolef zespolu projekowego wraz z listami obecnosci,
t) inne dokumenty zwiqzane z reallzzcj4 projekh niew)mienione powyzej.

2) Wydzial Bud2etu
a) kopia umowy o dofinansowanie projektu,
b) oryginaly dokument6w ksiQgowych.
c) oryginaly um6w z wykonawcami uslug,
d) wydruki operacji gospodarczych dotycz4cych realizowanego projektu.

3) WydzialKsiggor'r'o5ci

h)

D

,
k)

l)
m)
nJ

o)
p)

q)



a) oryginaly dokument6w placowych,
b) regulaminwyugradzaniapracownik6w,
c) kopie kart czasu pracy,
d) listy obecnodci.

2. Spos6b przechowywania dokument6w
1) Wszystkie dokumenty dotycz4ce .ealizacji projeku wraz z cal4 dokumentacja lowaEysz4c4

s4 przechowywane w odrgbnych segegatomch, dla k6rych opis zawiera m.in.:
a) nazwg i logo projeku, tj. ,,System wsparcia zatrudnienia ah Miasta cd],ni i obszlltu ZIT_

etap f',
b) symbol kom6rki organizacyjnej,
c.) nazwg segrcgatom i ewentualnie kolejny numer,
d) znak Funduszy Europejskich.

2) Segregatory przechowl&vane s4 w poszczeg6lnych wydzialach na wyodrgbnionych regalach
w szafach opisanych w nastgpujacy spos6b:
a) nazwa projektu,
b) znak Funduszy Europejskich,
c) znak Urzgdu Ma$zalkowskiego Wojew6dztvra pomorskiego ,d) znak Unii Europejskiej.

IL Archiwizacja i zabezpieczaDie dokument6w

1. Archiwizacja elektroniczna
1) Dane z dokument6w finansowych, wprowadzane do systemu informatycznego Uzgdu Miasta

-. Gd)mi za pomocq specjalistycznych program6w, znajduje si9 w wydzielonej iieci.
2) Administrator systemu indywidualnie nadaje upmwnienia do korzystania z systemu

wyznaczonym osobom. Autoryzacja nastgpuje poprzez wprowadzenie nazwy u4/tkowtikai hasla. Kopie zapasowe wykonuje Adminisfiator systemu zgodnie z zasadami
obowiazuj4cymi w Urzgdzie Miasta Gdyni.

3) Wszlstkie wnioski o platnos6 w formacie PDF oraz skan podpisanego dokumentu zapis)avane
s4 na noiniku CD.

2. Czas archiwizacji
Wszystkie dokumenty dotycz4ce realizacji projeldu bgd4 przechowywane do dnia 3l grudnia 2028
roku, zgodnie z Wytyczn}m,i w zalcesie zasad przechowywania i udostgpniania dokument6w
z\\iqzAnych z realiz?;cja projek6w dofinansowanych w ramach RPO Wp na lata 2014-2020. po
upb/wie okrcsu przechow)nvania ws4rstkie dokumenty pftekazane zostan4 do Archiwum Urzgdu
Miasta Gd)mi, gdzie zostanA zarchi\rizowane i przekazale do Archiwum paistwowego.


