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ZARZ;\DZENIE DZIEKANA 

Dotyczy: ustalenia trybu wydatkowania srodk6w finansowych w ramach dzialalnosci 
statutowej, badail wlasnych, badan zleconych 1 prac rozwojowych, grant6w krajowych i 
unijnych i innych 

Podstawa prawna: Prawo zamowien publicznych - zmiana ustawa z dnia 29 stycznia 
2010, wprowadzona ustawC\: z dnia 2 grudnia 2009 r. 0 zmianie ustawy Prawo zamowien 
publicznych (PZP) . 

W zwiC\:zku z zarzC\:dzeniem Dziekana L.dz.921 IWCH/20 10 z dnia 14.06.2010 oraz zgodnie z 
Pismem Ok61nym Rektora Politechniki Gdanskiej nr 912010 z dnia 26 maja 2010, na mocy 
kt6rego zostaly wprowadzone na Wydziale Chemicznym druki (formularze), dotyczC\:ce 
nowego sposobu opisywania dokument6w finansowych, zarzC\:dza si~ nast~pujC\:cy tryb 
wydatkowania srodk6w: 

podstaw~ do zlozenia zamowienia, podpisania umowy 0 dzielo lub umowy zlecenia jest 
uprzednie wypelnienie druku "opis dokumentow finansowych Wydzialu Chemicznego" 
w punktach 1-:-3 i uzyskanie akceptacji pracownika Sekcji aparaturowej oraz Dzialu 
ekonomiczno-finansowego; 

w tym celu nalezy: 

a. 	 wymieniony wyzej druk przedloZyc w Sekcji aparaturowej w celu ustalenia 
trybu wydatkowania srodk6w, 

b. 	 uzyskac potwierdzenie Dzialu ekonomiczno-finansowego dysponowania 
odpowiednimi srodkami, 

c. 	 w zaleznosci od okreslonego trybu, po zakonczeniu post~powania, zlozyc 
zam6wienie na zakup lub podpisac umow~ zlecenia lub umow~ 0 dzielo, 

d. 	 po otrzymaniu faktury lub rachunku do umowy dostarczyc faktur~ wraz z 
drukiem opisu dokumentu finansowego do Dzialu ekonomiczno-finansowego. 

Dostarczone bez zachowania punktow a-:-c niniejszej procedury faktury i rachunki nie 
zostan~ przyj~te. 

Dotyczy to wydatkowania wszystkich srodk6w, b~dC\:cych w dyspozycji Kierownik6w Katedr 
i kierownik6w grantow oraz pracownik6w, realizujC\:cych prace zlecone i wynika z 
koniecznosci stosowania Prawa Zam6wien Publicznych. 

Wydatkowanie srodk6w niezgodne z ww. przepisami grozi koniecinosciC\: ich zwrotu i karami 
finansowymi,jakie Wydzial musialby poniesc w wyniku kontroli zewn~trznej . 



Ponizej przedstawiono przykfadowe tryby post~powania w zalemosci od rodzaju wydatku. 

1. 	 Wynagrodzenia w ramach grantow, zlecen itp. dla pracownikow Wydzialu/uczelni 
wskazane jest co do zasady stosowanie zwiekszonego wynagrodzenia (zamiast umowy 
zlecenia i 0 dzielo); w przypadku projektow, fmansowanych ze srodkow UE, zgodnie z 
zarza,.dzeniem Rektora nr 23/2009 z dnia 15 lipca 2009, w przypadku pracownika 
zatrudnionego na pelnym etacie, zwi~kszone wynagrodzenie nie moze przekroczye 400% 
maksymalnej stawki okreslonej w Rozporz<tdzeniu MNiSzW z dnia 22 grudnia 2006 dla 
danego stanowiska pracy. 

wyj~tek mog<t stanowie nast~puj<tce sytuacje: 

a. 	 nazwisko danej osoby zostalo wymienione w umowie, dotycz<tcej realizacji projektu 
(grantu krajowego lub UE) - wowczas mozna stosowae form~ umowy 0 dzielolzlecenia 
w trybie zamowienia z wolnej reki; 

b. 	w przypadku wykonywania uslug w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych 
zleconych lub jesli rezultaty badan nie b~d<t stanowie wyl<tcznie wlasnosci uczelni 
moma stosowae form~ umowy 0 dzielolzlecenia - te prace zwolnione sa ze stosowania 
PZP na mocy art. 4.3 e) ustawy PZP. 

2. 	 Umowa zlecenia dla pracownika zewn~trznego na wykonanie prac (typu: montaz, 
przebudowa stanowiska laboratoryjnego itp.) - jedynie w przypadku, gdy w umowie 
wyraznie okreslono, ze s<t to prace specjalistyczne, zwi<\.Zane ze znajomosci<t aparatury 
chernicznej) i l<tczna wartose tego typu umow w danym roku kalendarzowym w skali 
Uczelni nie przekracza 14 tys. Euro - prace te sa zwolnione ze stosowania PZP na mocy 
art. 4.4). 

3. Zakupu materia16w mozna dokonae jako zwolnionego ze stosowania PZP na mocy art. 4 
jedynie w6wczas, gdy wartose zakupow materialow tego samego typu w danym roku 
kalendarzowym nie przekracza 14 tys. Euro i wydatki te nie mogly bye zaplanowane. 

4. 	 W przypadku umow 0 dzielo, dotycz<tcych prac, zwi<\.Zanych z realizowan<t na Wydziale 
dzialalnosci<t dydaktyczn<t (autorstwo skryptow, recenzje, wyklady) mozliwe jest 
zastosowanie zwolnienia ze stosowania PZP na mocy art. 4, jesli przedmiot zamowienia 
tego samego typu w danym roku kalendarzowym nie przekracza 14 tys. Euro w skali 
Uczelni. 

We wszystkich pozostalych przypadkach nalezy stosowae tryb post~powania, wszczynanego 
w drodze publicznego ogloszenia 0 zamowieniu lub przeslania zaproszenia do skladania ofert 
albo przeslania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z 
ktorym zostanie zawarta umowa w sprawie zamowienia publicznego. 

Kaidorazowo przed udzieleniem zlecenia/zawarciem umowy naleA' bezwzglednie ustalic 
odpowiedni tryb zamowienia z pracownikiem Sekcji aparaturowej. W przeciwnym 
wypadku faktury i umowy nie b~d~ realizowane. 

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem ogloszenia. 

Jednoczesnie wprowadza si~ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMOWlEN PUBLICZNYCH, 

PODLEGAJA.CYCH WYLA.CZENIU ZE STOSOWAN1A USTAWY PRAWO ZAMOWlEN 

PUBLlCZNYCH NA WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI GDANSKlEJ. 


prof. d 


