
ZARZĄDZENIE Nr 20/2015 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 24 lutego 2015 roku 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/2011 z dnia 1.07.2011r. w sprawie ustalenia instrukcji 
przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych z 
środków unijnych przez Powiat Poznański. 

Na podstawie art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz na 

podstawie art. 19 rozporządzenia Komisji(WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. Nr 595 j.t., zm.: Dz.U. z 2013r. Nr 645, zm.: Dz.U. z 2014 Nr 379, 

zm.: Dz.U. z 2014 Nr 1072), zarządzam, co następuje: 

§1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia Starosty Nr 60/2011 z dnia 1.07.2011r. w sprawie ustalenia 

instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów 

współfinansowanych z środków unijnych przez Powiat Poznański, pkt.6 ppkt.2 oraz ppkt.3 otrzymują 

brzmienie: 

„2.Dla projektów współfinansowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 - do 31 grudnia 2022r. - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. 

3.Dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki" na lata 

2007-2013 - do 31 grudnia 2022r. - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu." 

§2. Pozostałe zapisy Zarządzenia nie ulegają zmianie.  

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

  



Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr 20/ 2015 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 24 lutego 2015 roku  

 

Termin archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją wymienionych w Zarządzeniu programów 

i projektów współfinansowanych ze środków unijnych uległ wydłużeniu zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi 

Instytucji Zarządzającej w ramach Wielkopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego tj. Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 


