ZARZĄDZENIE Nr 1924/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 23.07.2015 r.
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Krakowa systemu informatycznego
NAWIKUS -Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych,
w skrócie NAWIKUS
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594,
poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2014 r. poz. 1182) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024), zarządza się, co następuje:

§ 1.1 Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miasta Krakowa system informatyczny
NAWIKUS - Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, w skrócie
NAWIKUS.
2. Zakres funkcjonalny systemu informatycznego obejmuje:
1) Portal informacyjny (www.nawikus.krakow.pl) – zawiera m.in.:
a)
informacje o aktualnych przeprowadzanych otwartych konkursach ofert na realizację
zadań publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146 z późn.
zm.), ogłaszanych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Krakowa, zwane dalej „komórkami merytorycznymi” lub miejskie jednostki
organizacyjne, zwane dalej „mjo”;
b) dostęp do Generatora Wniosków Aplikacyjnych;
2) Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA);
3) Elektroniczne Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług (EWMKU).
§ 2. NAWIKUS uruchamiany jest w Urzędzie Miasta Krakowa w dwóch etapach:
1) od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 roku - etap wdrażania systemu,
2) od 1 stycznia 2016 roku - obligatoryjne korzystanie z systemu przez komórki
merytoryczne i miejskie jednostki organizacyjne (mjo).
§ 3. Do koordynowania i monitorowania zadań realizowanych w systemie informatycznym
NAWIKUS wyznacza się Wydział Spraw Społecznych, w ramach którego działają
Administratorzy NAWIKUS.
§ 4. Do realizacji asysty technicznej dla systemu informatycznego NAWIKUS wyznacza się
Wydział Informatyki, w ramach którego działa Administrator Techniczny.
§ 5.1 Kierujący komórkami merytorycznymi oraz mjo odpowiadają pod względem
merytorycznym i formalnym za realizację otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS.
2. Zobowiązuje się kierujących komórkami merytorycznymi oraz mjo do zorganizowania

pracy pracowników w sposób umożliwiający rzetelną i terminową realizację zadań
związanych z wykorzystaniem systemu NAWIKUS.
§ 6. Wprowadza się do stosowania instrukcję postępowania dotyczącą koordynacji działań
związanych z realizowaniem zadań w systemie NAWIKUS, którą stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom komórek merytorycznych oraz
dyrektorom mjo obsługującym otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w
Gminie Miejskiej Kraków.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

