
 
Załącznik nr 1 do  

Zarządzenia nr 29/VIII/2021  

z dnia 16.02.2021 roku 

 

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY 

JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT  

„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie  

terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”  

 

 

Rysunek 1 Schemat organizacyjny JRP 
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PEŁNOMOCNIK DS. REALIZACJI PROJEKTU - Zapewnienie prawidłowej realizacji  

i rozliczenia Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu. 

 

Zadania:  

1. Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Projektu – reprezentowanie Beneficjenta przed Instytucją 

Wdrażającą/Zarządzającą, 

2. Zatwierdzanie podręcznika procedur JRP, 

3. Zatwierdzanie załączników do umowy o dofinansowanie oraz nadzór nad pełną korespondencją  

z Instytucją Wdrażającą,  

4. Reprezentacja Beneficjenta przed organami kontrolującymi projekt, 

5. Monitoring postępu rzeczowego i finansowego oraz podejmowanie decyzji w przypadku wystąpienia 

ewentualnych zagrożeń mających wpływ na prawidłową realizację projektu,  

6. Sprawozdawczość przed Burmistrzem/Radą Miejską, 

7. Zatwierdzanie propozycji zmian w budżecie/WPF. 

 

KIEROWNIK JRP - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt. 

 

Zadania:  

1. Organizowanie, kierowanie, koordynowanie i nadzór nad pracami JRP, 

2. Nadzór nad przepływami finansowymi,  

3. Nadzór nad właściwą realizacją zadań,  

4. Wyznaczanie celów i opracowanie harmonogramu działań w ramach projektu,  

5. Nadzór nad promocją projektu,  

6. Nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi, 

7. Zwoływanie posiedzeń JRP, nadzór nad organizacja pracy członków JRP, 

8. Oficjalne kontakty z Instytucją Wdrażającą. 

 

KOORDYNATOR PROJEKTU - Zapewnienie prawidłowej realizacji projektu. 

 

Zadania:  

1. Opracowanie podręcznika procedur oraz wzorów dokumentów stosowanych w JRP, 

2. Aktualizacja załączników do umowy o dofinansowanie zgodnie z terminami wskazanymi przez 

Instytucję oraz w przypadku dokonania zmian, 

3. Sporządzanie wniosków o płatność w tym opracowanie dodatkowych opisów do faktur, wzorów 

oświadczeń itp. oraz ich ewentualne uzupełnienia/wyjaśnienia, 

4. Koordynacja działań oraz zatwierdzanie materiałów informacyjno-promocyjnych,  

5. Zatwierdzanie kart pracy członków JRP, 

6. Obsługa projektu za pośrednictwem systemu SL2014 (wszystkie moduły), 

7. Niezwłoczne informowanie Pełnomocnika o istniejących bądź przewidywanych zagrożeniach 

mających wpływ na właściwe wykonanie Projektu oraz przedkładanie propozycji rozwiązań, 

8. Prowadzenie odpraw JRP, 

9. Przygotowanie wszelkiego rodzaju sprawozdań, zestawień, analiz, raportów, dokumentacji na żądanie 

instytucji zewnętrznych,   
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10. Zapewnienie działań na rzecz właściwej popularyzacji i przepływu informacji dotyczących 

finansowania i realizacji Projektu,  

11. Nadzór nad aktualizacją dokumentacji aplikacyjnej, 

12. Współpraca w zakresie przygotowania dokumentacji do kontroli projektu, wsparcie przy udzielaniu 

ewentualnych wyjaśnień lub odwołań, 

13. Robocze kontakty z Instytucją Wdrażającą, 

14. Wraz z inspektorem nadzoru pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, 

15. Realizacja innych zadań i czynności zleconych przez Pełnomocnika. 

 

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ - Zapewnienie prowadzenia właściwej 

rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w zakresie realizacji Projektu oraz prawidłowego 

rozliczenia realizowanych zadań współfinansowanych z Funduszu Spójności. 

 

Zadania:  

1. Opracowanie zasad rachunkowości finansowej przy realizacji projektu, 

2. Monitoring przepływów finansowych, w tym stworzenie i bieżąca aktualizacja rejestru dokumentów 

księgowych projektu i rejestru wniosków o płatność, 

3. Dokonywanie płatności i monitoring operacji finansowych na rachunkach bankowych, prowadzonych 

dla projektu, 

4. Nadzór nad wykonaniem planu wydatków i dochodów projektu, dokonywanie propozycji zmian, 

przedkładanych do Kierownika JRP celem zatwierdzenia, obserwacja prognoz przepływów 

finansowych, 

5. Przygotowywanie dokumentów do rozliczenia wniosków o płatność - dokumentów księgowych, list 

płac wraz z wyciągami bankowymi, księgowaniami i innymi wymaganymi przez Instytucję 

Wdrażającą,  

6. Stosowanie prawidłowego oznakowania oraz właściwe przechowywanie dokumentów finansowych, 

7. Zapewnienie dostępności dokumentacji oraz udział przy postępowaniach kontrolnych, udzielenie 

wyjaśnień,  

8. Rozliczanie płatności ze środków krajowych uzupełniających wkład własny beneficjenta,    

9. Realizacja innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP. 

 

SPECJALISTA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Zapewnienie właściwej organizacji  

i udzielania zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

Zadania:  

1. Opracowanie planu zamówień publicznych na realizacja zadań w ramach projektu w oparciu o 

coroczny harmonogram udzielania zamówień publicznych Zamawiającego, 

2. Weryfikacja materiałów źródłowych stanowiących podstawę do wszczęcia procedury i wyboru trybu 

przetargowego,  

3. Opracowanie procedur udzielania zamówień publicznych w projekcie i ich aktualizacja, 

4. Weryfikacja dokumentów przedłożonych do wszczęcia postępowania, celem wyeliminowania 

potencjalnych nieprawidłowości, 

5. Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej oraz organizacja postępowań udzielania 

zamówień publicznych, niezależnie od stosowanego trybu,  
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6. Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych zgodnie z ustawą PZP oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, 

7. Archiwizacja dokumentacji, 

8. Stosowanie prawidłowego oznakowania oraz właściwe przechowywanie dokumentów dot. zamówień 

publicznych, 

9. Zapewnienie dostępności dokumentacji oraz udział przy postępowaniach kontrolnych, udzielanie 

wyjaśnień,  

10. Prowadzenie ewidencji udzielonych w ramach Projektu zamówień publicznych w postaci Rejestru 

Wykonawców, 

11. Realizacja innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP. 

 

SPECJALISTA ds. ORGANIZACJI I PROMOCJI - Zapewnienie właściwej obsługi 

organizacyjnej Jednostki Realizującej Projekt oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych. 

 

Zadania:  

1. Organizacja spotkań roboczych i odpraw JRP wraz z protokołowaniem celów i nadzorem nad ich 

realizacją oraz sygnalizowanie zagrożeń ich wykonania do kierownika JRP, 

2. Prowadzenie ewidencji korespondencji JRP,  

3. Organizowanie spotkań w celu zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej korzyści 

wynikających z realizacji Projektu, 

4. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem oznakowania projektu,  

5. Prowadzenie ewidencji kart pracy członków oraz list obecności, 

6. Przygotowywanie informacji prasowych i działań promocyjnych,  

7. Dokumentowanie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez zbieranie informacji w formie 

materiałów prasowych, zdjęć, wydruków internetowych oraz nagrań, 

8. Współpraca przy prowadzeniu działań promocyjnych i informacyjnych z Kierownikiem JRP, 

9. Realizacja innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP. 

 

SPECJALISTA DS. ŚRODOWISKOWYCH I TECHNICZNYCH - Zapewnienie właściwego  

i skutecznego procesu przygotowania dokumentacji i właściwej realizacji bieżących zadań. 

 

Zadania:  

1. Przygotowanie materiałów źródłowych do wszczęcia procedur o udzielenie zamówień publicznych, 

2. Nadzór nad przygotowaniem/aktualizacją dokumentacji projektowej i kosztorysowej, 

3. Nadzór nad realizacją kontraktów w tym koordynowanie praz z Wykonawcami umów, udział w 

wizjach w terenie, odbiorach i naradach koordynacyjnych,  

4. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań w projekcie, zgodnie z umową o dofinansowanie, 

5. Opracowanie szczegółowego wykazu rozliczanych elementów, protokołów odbioru, monitoring 

postępów prac oraz terminowości realizacji zadań, 

6. Zapewnienie aktualnych zgód i pozwoleń formalno-prawnych umożliwiających prawidłową realizację 

projektu,  

7. Stosowanie prawidłowego oznakowania oraz właściwe przechowywanie dokumentów dot. realizacji 

projektu, 
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8. Zapewnienie dostępności dokumentacji oraz udział przy postępowaniach kontrolnych, udzielanie 

wyjaśnień,  

9. Nadzór nad inwentaryzacją powykonawczą i komplementarnością etapów realizacji zadań 

inwestycyjnych, przygotowanie raportu z osiągniętych wskaźników projektu, 

10. Współpraca z właściwymi instytucjami i urzędami w zakresie pozyskania niezbędnych uzgodnień  

i pozwoleń na realizację zadań w ramach projektu,  

11. Współpraca ze specjalistą ds. Księgowości i Rozliczeń w zakresie dokonywania płatności, 

12. Realizacja innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP. 

 

INSPEKTOR NADZORU – Wraz z koordynatorem projektu pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. 

 


