
ZARZĄDZENIE N, #...t zotl
DYREKTORA NARODOWE GO INSTYTUTU GERIATRIIO REUMATOLOGII

IM. pRoF. DR HAB. ;#śSr"'ItiJil"" w wARszAwIE
z dnia..§. grudnia2017 r.

w sPrawie realizacji przezNarodowy InsĘtutu Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,

wrazZ Partneramio Projekfu pn. ,rProgram profilaląki RZS Narodowego InsĘrtutu
Geriatrii, Reumatolo§i i Rehabilitacj i "

finansowanego ze Środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Ronvój
2014 _2020.

Na Podstawie § 8 pkt 6 Statutu Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie (zwanego dalej ,,Instytutem,,)
zarządzan" co następuj e :

§1.
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1. Do składu Komitetu Sterującego
Instytutu Geńatrii, Reumatologii
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projektern pn. ,,Program profilaktyki RZS Narodowego
i Rehabilitacji "(dalej: Projekt) powołuję następujące

Leszek Markuszewski jako Przewodni czącęgo Komitetem
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osoby:
1) prof. nńzw. dr. hab. med.

Sterującym;
2) mg Eugeniusza Szwarca jako Zastqlcę Przewodni czącęgoKomitetem Sterującym.

2. Do składu zespofu projektowego powofuję następujące osoby:
1) Prof. nadzw- dr n. med. Brygidę Kwiatkowską jako Kierownika Zespołu

Projektowego;
2) Prof. nadzw. dr n. med. Marzenę Olesińskąjako Zastęcę Kierownika Zespołu

Projektowego;
3) Emilię Stadnik jako Sekretarz a ZespołaPĄektowego ;

4) Ewę Boguckąjako Koordynatora odpowiedzialnego za prawidłowe wypełnianie
częŚci finansowej wniosków o płatność i weryfikację finansową wniosków o
płatnośó;

5) Aleksandrę Lankiewicz-Klimek jako Koordyrratora odpowiedzialnego za
Prawidłowe wYPełnianie części dotyczącej zanowień publicznych we
wnioskach o PłatnoŚĆ w części dotyczącej Lidera Projektu oraz za weryfikację
danych dotyczących zamówień publicznych.

3. skład zespołu pĄektowego zostanie w późniejs rym czasieuzupełniony o:
l) koordynatora wspomagającego sekretarza zespołu pĄektowego;
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2) Koordynatora ds. WspóĘracy z Przychodniarni;
3) Rejestratora (rejestratorkę).

Do składu ZesPołu Projektowego w trakcie rcalizaqi Projekfu na wniosek Kierownika
zespołu projektowego mogąbyć powoływane równiez inne osoby.

ZobowiąĄę Poszczególne komórki orgarizacyjne Instytutu do udzielenia wsparcia
kierownikowi zespofu projektowego, w tym w szczególności:

1) Kierownika DziaŁu Orgańzacylno-Prawnego i Spraw Pracowniczych
w zakresie zapewnienia obsługi zagadnieńkadrowych;

2) Kierownika Dziafu Zamówiń Pńlicznych i Umów - w zakresie zapewnienia
Prawidłowego Przepro w adzaniapostępowań o udzielenie zamówień publicznych
(na zasadach okreŚlonych w odrębnych przepisach wewnętrznych przęz
DYrektora Lidera Projektu) oraz udzielania wsparcia w odniesieniu do
zamówiń o wartoŚci poniżej 30.000 E[]RO na zasadach określonych w
Umowie;

3) Sekcję InformatYki - w zakresie realizacji zńań rzeczowych w projekcie
obejmującychzagadnieńazzal<resuinformatyki;

4) Dziń Adminishacji - w zakresie zapewnienia wsparcia logistycznego w trakcie
realizacji zadńrzęczowych w ramach PĄektu;

5) Głównego Księgowego @ział Finansowo-Księgowy) w szczególności
w zakresie zaPewnienia prawidłowych rozliczń finansowych w ramach
PĄektu (w tYm zwłaszcza weryfikacji kwot ogółem wydatków, rozliczeń
dotacji celowej, i innYch) kwalifikowanych orazwzajemrlej wymiany informacji
dotyczących postępu finansowego w ręalizacji Projektu;

6) Radcę prawnego w zakresie zapewnienia wsparcia związanego z
r ozw iryywaniąn zagadnień prawnych.

6, UPowazniam Kierownika Zespofu PĘektowego do zlecania zadń właściwym
komórkom orgańzacylnym w Instytucie oraz wydawania poleceń służbowych
pracownikom Instytutu w zakresie zwiryanymz wykonywaniem projekfu.

§2.
Zobowiązttlę Kierowników właŚciwych komórek orgańzacyjnych Instytufu do dokonania
w uzgodnieniu z Kierownikiern Zespofu Projektowego oraz Kierownikiern Działa
OrganizacYjno-Prawnego i Spraw Pracowniczych stosownych zmian w zakresach
obowiązków sfuzbowych członków Zespołu Projektowego wymienionych w § 1 ust. 2
niniejszego zarządzenia zgodnie z zadaniarti określon5rmi w punkcie 4.t Wniosku
aPlikacYjnego dla Projektu w terminie 5 dni robo czych od dnia wejścia w życie niniejszego
zarządzenia.
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Nadzór nad wdrozeniem zarządzenia 1lorł,ierziittr ,]',lislcl;cy i , :ktol:'l cls. Ekonomiczno

Finansowych.

§5,
Zarządzenle wchodzi w życie z dniem podpisania.
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