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REGULAMIN ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 

„Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa” 

Rozdział I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa: 

 

1. Organizację i zadania jednostki zarządzającej Projektem „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa” 

Biura Projektu  

2. Procedury realizacji Projektu  w ”EUROPART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”  

3. Zadania pracowników Biura Projektu w zakresie realizowania zadań określonych w umowie  

o dofinansowanie projektu nr POKL.08.01.01 – 24-083/13 

4. Projekt jest realizowany zgodnie z wytycznymi PO KL oraz ze szczegółowymi wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej  i Instytucji Pośredniczącej,  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 

strony umowy dofinansowania. 

5. ”EUROPART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” podczas realizacji Projektu „ Aktywne śląskie 

mikroprzedsiębiorstwa” zobowiązana jest do stosowania wytycznych i przepisów określonych w 

umowie dofinansowania, dokumentów programowych PO KL oraz wytycznych i regulaminów 

operacyjnych  określonych przez Biuro Projektu. 

 

§2 

1. Do zadań Biura Projektu należy: 

 Podejmowanie decyzji o kształcie, sposobie i trybie realizacji każdego zadania; 

 Przygotowanie do zatwierdzenia ewentualnych zmian i korekt w realizacji Projektu; 

 Przygotowywanie cyklicznych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz wniosków o płatność; 

 Realizacja innych zadań wynikających z zakresu Projektu; 

 Realizacja zadań operacyjnych wyznaczonych przez Kierownika Projektu; 

 Nadzór nad poprawnością realizacji zadań wynikającą z PO KL; 

 Nadzór nad wszystkimi pracownikami ”EUROPART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w 

zakresie realizowanych zadań Projektu; 

 Kontrola jakości zadań pod kątem założonych wskaźników; 

 Nadzór nad pozyskiwaniem i katalogowaniem Uczestników Projektu; 

 Zgłaszanie Kierownikowi wszelkiego rodzaju problemów i konfliktów powstałych przy realizacji 

zadań; 

 Realizowanie obowiązków promocyjnych Projektu zgodnie z wytycznymi PO KL; 

 Prowadzenie korespondencji i reprezentowanie ”EUROPART Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością” w bieżących kontaktach z Instytucją Wdrażającą; 

 Inspirowanie zadań, wsparcie organizacyjno-merytoryczne pracowników ”EUROPART Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością” 

 Nadzór nad realizacją zadań określonych w Projekcie i ich rozliczeniem; 

 Monitorowanie i ewaluowanie zadań w Projekcie; 

 Przygotowanie prognoz finansowych Projektu; 

 Przygotowanie szczegółowego harmonogramu zadań; 

 Realizacja zobowiązań ”EUROPART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wynikających z umowy 

o dofinansowanie; 

 Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji formalnej Projektu oraz nad jej archiwizacją zgodnie z 
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wymogami PO KL; 

 Wnioskowanie o płatności na poszczególne zadania ”EUROPART Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością”  

 

§ 3 

 

1. Projekt „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa” jest samodzielną strukturą działającą przy  ”EUROPART 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”  

2. Siedziba Biura Projektu mieści się w Katowicach, ul. Stara Kłodnicka 50  

3. Działalność w ramach Projektu „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowana ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

§4 

 

1. Biuro Projektu będzie czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.  

 

 

Rozdział II 

 

Zakres działania i zadania Projektu  „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa”  

 

§1 

1. Cel Projektu  

 

Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji 100 osób z 40 mikro przedsiębiorstw z branży ICT działających 

na obszarze województwa śląskiego z obszaru istotnego dla ich rozwoju tj. Marketing internetowy i język 

angielski do 31.08.2014 r. 

 

 

Do  31 sierpnia 2014 zostaną osiągnięte CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 Nabycie kwalifikacji i umiejętności w zakresie : Język angielski w ICT przez 100 osób pracujących w 
mikro przedsiębiorstwach(35K) , do 31.08.2014 r. 

 Nabycie kwalifikacji i umiejętności w zakresie : Marketing internetowy dla branży ICT przez 100 osób 
pracujących w mikro przedsiębiorstwach(35K) , do 31.08.2014 r. 

 

1. Łącznie w Projekcie zostanie przeszkolonych 100 uczestników (w dziesięciu grupach szkoleniowych po 

10 osób) 

2. Każdy cykl będzie składać się z dwóch typów szkoleń 

I. Szkolenia z języka angielskiego w ICT (Dla każdej z grup szkolenia trwać będą 48 godzin). 

Łącznie: 480 godzin szkoleniowych 

II. Szkolenie Marketing Internetowy dla branży ICT(Dla każdej z grup szkolenia trwać będą 50 

godzin).  

Łącznie: 480 godzin szkoleniowych 

. 
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Rozdział III 

 

Zasady funkcjonowania Projektu „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa”   

 

§1 

1 . Projekt działa w oparciu o następujące zasady: 

 praworządności; 

 racjonalnego gospodarowania przyznanymi środkami; 

 jednoosobowego kierownictwa; 

 podziału zadań pomiędzy kierownictwo Projektu i poszczególne osoby; 

 wzajemnego współdziałania. 

 

§2 

 

Pracownicy Projektu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie prawa i obowiązani 

są do ścisłego jego przestrzegania. 

 

§3 

 

1. Gospodarowanie środkami przyznanymi na realizacje projektu odbywa się w sposób racjonalny, 

celowy i zgodny z Projektem oraz z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu 

środkami publicznymi. 

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z 

zaakceptowanym budżetem zadaniowym stanowiącym integralną część umowy z Instytucją 

Pośredniczącą. 

 

Przy objęciu stanowiska pracy każdy pracownik w Biurze Projektu jest zobowiązany zapoznać się z umową 

dofinansowania wraz załącznikami, ustawami, na które się powołuje oraz całą dokumentacją programową PO KL. 

 

 

 

 

Rozdział IV 

 

Organizacja Projektu „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa” 

 

§1 

 

1. Na czele Projektu stoi Kierownik, który reprezentuje Projekt na zewnątrz oraz kieruje całokształtem 

jego prac. 

2. W wypadku nieobecności Kierownika pracami kieruje osoba upoważniona przez niego i przyjmująca 

pełny zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności Kierownika. 

3. Kierownik Projektu odpowiedzialny jest bezpośrednio przed przedstawicielem „EUROPART  Sp. z o.o”  

4. Kierownik projektu podlega prezesowi „EUROPART  Sp. z o.o” - podejmuje decyzje na podstawie 

upoważnienia właściciela Spółki w oparciu o obowiązujące wytyczne, przepisy prawne oraz po 

zasięgnięciu opinii reszty członków zespołu 
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§2 

 

Projekt  ,,Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa”  posiada Zespół zarządzający projektem, który wykonuje 

zadania związane z realizacją projektu i stanowiska pracy: Kierownik projektu, Specjalista ds. rekrutacji i 

logistyki projektu. 

 

1. Zespół zarządzający projektem zobowiązany jest do ścisłej współpracy. 

2. Zespół zarządzający projektem zobowiązany do utrzymywania stałego, bezpośredniego kontaktu 

poprzez kontakt mailowy, telefoniczny oraz przez spotkania robocze (raz w tygodniu). 

 

 

 

Załącznik Nr 1: Struktura organizacyjna i zadania Biura Projektu 

 

 

§ 1 

 

Do zadań poszczególnych pracowników należy: 

 

1. Kierownik projektu  

 

 Nadzór nad pracą całej kadry projektu, 

 Nadzór nad realizacją wszystkich działań projektowych, 
 Zatwierdzanie przygotowanych sprawozdań i danych monitoringowych, 

 Zatwierdzanie dokumentów związanych z rozliczaniem projektu, 

 Wspieranie oraz nadzór nad wszelkimi działaniami dotyczącymi realizacji działań projektowych, 

 Nadzór nad rekrutacją oraz prawidłową realizacją szkoleń, 

 Nadzór nad obiegiem informacji i dokumentów w ramach projektu. 

 

2. Specjalista ds. rekrutacji i logistyki projektu  

 

 Prowadzenie wszelkich działań promocyjnych i rekrutacji, 

 Ścisła współpraca z Kierownikiem, 

 Opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej i szkoleniowej, 

 Nadzór i przygotowywanie każdego szkolenia, zapewniając dostępność sali, materiałów 

szkoleniowych, obecności wykładowcy, 

 Opracowywanie harmonogramów szkoleń i doradztwa, współpraca z trenerami i doradcami. 

 Przygotowanie narzędzi do monitoringu, 

 Prowadzenie monitoringu projektu, 

 Przygotowywanie raportów cząstkowych, 

 Opracowanie raportu końcowego, 

 Obsługa logistyczna szkoleń, 

 Organizacja cateringu, 

 Weryfikacja zaświadczeń o pomocy de minimis. 

 

 

3. Specjalista ds. finansowych projektu i sprawozdawczości 

 Przygotowywanie merytorycznej części wniosku o płatność, 

 Opisywanie faktur, 
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 Prowadzenie bieżących zestawień wydatkowania budżetu, 

 Sporządzanie sprawozdań finansowych, 

 Aktualizacja przepływów finansowych, 

 Aktualizacja harmonogramów płatności, 

 Sporządzanie wniosków o płatność zgodnie z systemem realizacji POKL. 

 Przygotowywanie sprawozdań do UOKiK 
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Załącznik Nr 2: Procedura obiegu dokumentów w ramach Projektu 

 

Część I - Procedura komunikacji, obiegu i archiwizowania dokumentów 

 

1. Cel procedury 

Celem procedury jest ustalenie zasad i zapewnienie prawidłowego przechowywania, wydawania  

i aktualizacji dokumentów obowiązujących przy prowadzeniu Biura Projektu i związanego z tym prowadzenia 

procesów. 

 

2. Zakres zastosowania 

Procedura ma zastosowanie do wszystkich dokumentów wynikających ze specyfiki Projektu, składających się 

na dokumentację w zakresie prowadzenia i zarządzania Projektem. 

 

3. Definicje: 

 dokument wewnętrzny - obejmuje takie dokumenty jak: polecenia, zarządzenia, umowy, 

procedury wytworzone na potrzeby prawidłowego zarządzania Projektem; 

 dokument zewnętrzny - każdy rodzaj korespondencji przychodzącej do Biura Projektu która jest 

odbierana przez Sekretariat; 

 korespondencja przychodząca - wszystkie dokumenty zewnętrzne nadsyłane do Biura Projektu 

drogami: e-mail, list, telefon, fax. 

 

§ 5 

 

Komunikacja wewnętrzna w Biurze Projektu 

 

Cel - Zapewnienie ujednoliconego systemu komunikacji w Biurze Projektu gwarantującego sprawny, 

skuteczny i szybki obieg informacji w celu uzyskania wysokich jakościowo rezultatów pracy. 

 

 

Bez względu na rodzaj dokumentu należy zawsze dążyć, aby ich obieg odbywał się najkrótszą drogą.  

W tym celu należy stosować następujące zasady obiegu dokumentacji: 

 zasada terminowości - przestrzeganie terminu przekazania dokumentów pomiędzy ogniwami,   

skrócenie do minimum czasu przetwarzania dokumentów przez poszczególne ogniwa, 

 zasada systematyczności - wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów w sposób 

systematyczny, ciągły, zapobiegający okresowemu spiętrzeniu prac, powodującemu możliwości 

zwiększenia pomyłek, 

 zasada częstotliwości - przepływ tych samych dokumentów przy określonej powtarzalności, 

 zasada odpowiedzialności indywidualnej - imienne wyznaczenie osób odpowiedzialnych  za konkretne 

czynności przynależne do systemu obiegu dokumentów, przekazywanie dokumentów  tylko do tych 

ogniw, które istotnie korzystają z zawartych w nich danych i są kompetentne do ich sprawdzenia, 

 zasada samokontroli obiegu - poszczególne ogniwa kontrolują się nawzajem i wymuszają ciągły ruch 

obiegowy. 

 

 

1. Grupowanie dokumentacji oraz jej archiwizacja 

 

Do archiwizowania dokumentów zobowiązany każdy z Pracowników Biura Projektu we własnym zakresie.  
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Zarchiwizowane dokumenty przechowuje się w jasno zdefiniowanym do tego miejscu, chroniącym przed 

zawieruszeniem lub/i zniszczeniem, jednocześnie ułatwiającym sprawne odszukanie danego dokumentu. 

 

Dokumenty księgowe – oryginały faktur, dowody księgowe, umowy o prace, umowy cywilnoprawne 

przechowywane są w księgowości ”EUROPART Sp. z o.o”  w Lublinie. W biurze projektu znajdują się kopie 

w/w dokumentacji. Wszystkie dokumenty dotyczące działań rekrutacyjnych oraz bieżące realizacji projektu 

przechowywane są w Biurze Projektu w Katowicach, ul. Stara Kłodnicka 50. 

 

 

§ 6 

 

Cechy dowodu księgowego: 

 

1. Każdy dowód księgowy powinny charakteryzować: 

 

 dokumentalność zaistniałych zdarzeń lub stanów (dokumentuje zdarzenia lub stany w danym miejscu 

lub w czasie), 

 trwałość wpisanej treści i liczb (zapobiegająca usunięciu, wymazaniu, poprawieniu lub wyblaknięciu z 

upływem czasu), 

 rzetelność danych (dane na dowodzie księgowym muszą odzwierciedlać stan faktyczny, realnie 

istniejący),  

 kompletność danych (dane na dowodzie księgowym muszą być kompletne, zawierające co najmniej 

te wymienione w art. 21 ustawy o rachunkowości), 

 jednorodność dokumentowanych operacji gospodarczych lub finansowych (na jednym dowodzie 

księgowym można dokumentować operacje tego samego rodzaju lub jednorodne), 

 chronologiczność wystawionych kolejno dowodów księgowych (kolejne dowody tego samego rodzaju 

muszą być datowane zgodnie ze stanem faktycznym, nie wolno antydatować dowodów księgowych), 

 systematyczność numerowania kolejnych dowodów księgowych (dowody tego samego rodzaju muszą 

posiadać numerację kolejną od początku roku obrotowego), 

 identyfikacyjność każdego dowodu księgowego (dowody podłączone pod wyciąg bankowy winny mieć 

numer zgodny z numerem wyciągu, numer kolejny zapisu na zbiorczym dokumencie księgowym), 

 poprawność formalna (tj. zgodność wystawionego dowodu księgowego z przepisami prawa i niniejszą 

instrukcją), 

 poprawność merytoryczna (tj. zgodność przedmiotowa, cenowa, podatkowa, odpowiedniość 

zastosowanych miar), 

 poprawność rachunkowa (tj. zgodność obliczeń rachunkowych ze stanem faktycznym  

i zasadami matematyki), 

 podmiotowość dowodu księgowego (każdy dowód musi zawierać dane o podmiocie lub podmiotach 

uczestniczących w operacji gospodarczej lub finansowej, wg tej cechy stosuje się podział kolejnych 

egzemplarzy np. oryginał dla nabywcy, kopia dla sprzedawcy). 

 

 

§ 7 

 

Funkcje dowodu księgowego: 

 

1. Dowód księgowy winien spełniać następujące funkcje: 
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 funkcja „dokumentu” – prawidłowo wystawiony dowód księgowy jest dokumentem w rozumieniu 

prawa: dowody księgowe wchodzą do zbioru dokumentów, 

 funkcja dowodowa – opisane w nim operacje gospodarcze lub finansowe rzeczywiście nastąpiły 

w określonym miejscu i czasie, w wymiarze wartościowym lub ilościowym – jest to dowód w sensie 

prawa materialnego, 

 funkcja księgowa – jest podstawą do księgowania, 

 funkcja kontrolna – pozwala na kontrolę analityczną (źródłową) dokonanych operacji gospodarczych i 

finansowych. 

 

 

§ 8 

 

1. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji 

gospodarczej, zwane „dowodami źródłowymi”. 

 

2.  Dowody księgowe dzieli się na trzy grupy:  

 zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów, 

 zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom, 

 wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki. 

 

3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, podstawą zapisów rachunkowych mogą być również 

sporządzone przez jednostkę dowody księgowe: 

 zbiorcze – „zestawienia dowodów księgowych” służące do dokonania łącznych zapisów zbioru  

dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione, 

 korygujące – „noty księgowe” służące do korekt dowodów obcych lub własnych zewnętrznych 

- sprostowania zapisów lub stornowań, 

 zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego (dowody „pro 

forma”), 

 rozliczeniowe – „polecenie księgowania” ujmujące dokonane już zapisy według nowych kryteriów 

klasyfikacyjnych (dotyczące wszelkich przeksięgowań np. wystornowania błędnego zapisu, przeniesienia 

rozliczonych kosztów, otwarcia ksiąg, itp.). 

 

4.  W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych 

operacja gospodarcza może być udokumentowana za pomocą księgowych dowodów zastępczych, 

sporządzonych przez osoby dokonujące operacji. Nie wolno stosować dowodów zastępczych przy 

operacjach, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT). 

 

5. W zapisie komputerowym operacji gospodarczych dozwolone jest korzystanie z dowodów księgowych 

sporządzonych ręcznie, maszynowo i komputerowo. Po rozpoczęciu prowadzenia ksiąg rachunkowych 

przy użyciu komputera zapisy w nim mogą nastąpić również za pośrednictwem urządzeń łączności lub 

magnetycznych nośników danych, pod warunkiem że podczas rejestracji operacji gospodarczej uzyskują 

one trwale czytelną postać, odpowiadającą treści dowodu księgowego i możliwe będzie stwierdzenie 

źródła pochodzenia każdego zapisu. 
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Rozdział V 

 

Ochrona danych 

 

§ 1 

 

Ochrona danych w stosowanych systemach komputerowych 

 

1. Pracownicy, posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, winni posiadać stosowne 

przeszkolenie zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych. 

2. Dowody księgowe, po wpłynięciu do księgowości i zaksięgowaniu, nie mogą być wydawane z komórki 

organizacyjnej, która przechowuje dowody. W przypadku zaistnienia konieczności sprawdzenia 

dokumentu przez pracownika innej komórki organizacyjnej, dokument można udostępnić, ale tylko na 

miejscu w komórce organizacyjnej, która przechowuje te dowody. 

3. Wydanie dowodów księgowych na zewnątrz (dla organów ścigania, sądów, itp.), może nastąpić w 

oparciu o upoważnienie organu żądającego, na podstawie pisemnej zgody kierownika jednostki, 

za pokwitowaniem. 

4. Wszystkie dowody księgowe, które stanowiły podstawę księgowań w poszczególnych miesiącach należy 

przechowywać w segregatorach, ułożone w porządku chronologicznym, według poszczególnych 

rodzajów działalności. 

 

 

§ 2 

 

Przechowywanie akt 

 

1. Akta spraw przechowuje się w Biurze Projektu  w Katowicach, ul. Stara Kłodnicka 50. 

2. Dokumenty podlegają archiwizowaniu do dnia 31 sierpnia 2024r. Akta o szczególnym znaczeniu 

historycznym lub inne dokumenty o dużej wartości dla jednostki, winny być przechowywane w postaci 

foliowanej. Dokumenty Projektu muszą posiadać oznaczenie Projektu, tj. logo POKL, EFS oraz nazwę 

Projektu. 
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Załącznik Nr 3: Procedura konkurencyjności 

 

Część I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Procedura reguluje postępowanie dotyczące zorganizowania konkursu na realizację usług zewnętrznych 

wynikających z umowy o dofinansowanie  POKL.08.01.01 – 24-083/13. 

 

§ 2 

 

Celem procedury jest dokonanie wyboru ofert w ramach konkursu na wykonanie zadań określonych w 

wniosku o dofinansowanie w trybie otwartego konkursu z zachowaniem zasady efektywności, uczciwej 

konkurencji i jawności. 

 

 

Część II 

 

Typy konkursów 

 

§ 1 

 

1.  Zakupy na potrzeby realizacji Projektu: 

 

Biuro Projektu jest zobowiązane do szczególnego przestrzegania zasady konkurencyjności, zgodnie z § 20 

Umowy Dofinansowania Projektu „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa” . W przypadku zakupów powyżej 

kwoty 14 tys. euro netto (słownie: czternaście tysięcy euro) pracownicy Biura Projektu wysyłają zapytania 

ofertowe do 3 firm oraz zamieszcza je na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie. 

 

 

Część III 

 

Określenie jednolitych, zapewniających porównywalność kryteriów wyboru ofert. 

 

§ 1 

 

1. Wybór ofert odbywa się w oparciu o dwie formy kryteriów: 

 kryterium kwalifikacji wykonawców, 

 kryterium wyboru oferty, przy szczególnym uwzględnieniu zasady efektywności, uczciwej konkurencji 

i jawności 

 

Zamawiający w pierwszej kolejności opiera selekcję na - przykładowo – kompetencjach merytorycznych, 

zdolnościach finansowych, ekonomicznych i technicznych. Po przeprowadzeniu powyższej analizy, 

zamawiający dokonuje wyboru najlepszego oferenta na podstawie np. wyłącznie najniższej ceny czy oferty 

najkorzystniejszej ekonomicznie, w przypadku której brane są pod uwagę takie elementy jak: jakość 
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dostarczanej usługi/towarów, szybkość dostawy, cena, koszty eksploatacyjne, charakterystyka funkcjonalna, 

pomoc techniczna, zapewnienie udziału odpowiedniej kadry do realizacji zadania oraz dodatkowo 

dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadania. 

 

 

”Oferta najkorzystniejsza to taka, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego albo oferta z najniższą ceną” 

(ustawa Prawo zamówień publicznych) 

 

 

 

Dodatkowym kryterium, które może przesądzić o wyborze oferty mogą być zaproponowane nowatorskie 

działania, które zostały przedstawione w sposób wiarygodny i rokują pozytywnym wykonaniem zadania. 

 

 

§ 2 

 

Wyboru oferty dokonuje Kierownik Projektu.  

 

 

 

Część IV 

 

Kontrola realizacji zadań przez Biuro Projektu 

 

§ 1 

 

1. Kierownik Projektu może zlecić pracownikowi Biura Projektu dokonanie kontroli realizacji zadania 

samodzielnie. 

2. Kontrola jest przeprowadzana przez wskazanego przez Kierownika Projektu pracownika zgodnie z zakresem 

określonym przez Kierownika Projektu i z zachowaniem trybu i warunków określonych w przedmiotowej 

umowie. 

3. Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli realizacji zadania  przedstawia Kierownikowi Projektu  

wyniki przeprowadzonej kontroli. 

 

 

 

 

 

  

   ………………………………………………… 

             Kierownik Projektu  

,,Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa” 

 Katowice,  01 październik 2013 


