
ZARZĄDZENIE NR 14/2016  

STAROSTY POZNAŃSKIEGO  

z dnia 25 lutego 2016 roku 

w sprawie: uzupełnienie jednolitego rzeczowego wykazu akt 

Na podstawie art. 6 ust. 2d ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 

z 2015 r., poz. 1446), w związku z § 70 pkt 2b uchwały Nr 350/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 lipca 

2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu zarządzam, co 

następuje: 

§ 1.1. Uzupełniam jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów powiatu i starostw powiatowych o nowe symbole i 

hasła klasyfikacyjne, które klasyfikują akta powstające w działalności Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w 

związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. 2. Wykaz nowych symboli i haseł 

stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie powierzam zastępcy dyrektora Wydziału Organizacyjnego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr 14/2016 

 Starosty Poznańskiego  

z dnia 25 lutego 2016 roku 

W porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Poznaniu, uzupełniam jednolity 

rzeczowy wykaz akt dla organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiący załącznik nr 3 do 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67), o nowe hasła i symbole klasyfikacyjne. 

Uzupełnienie wykazu jest konieczne, w związku z realizacją przez powiat nowego zadania 

zleconego z zakresu administracji rządowej, nałożonego ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 14/2016 

Starosty Poznańskiego 

 z dnia 25 lutego 2016 roku 

 

 
 

533  Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna   

 5330 Obsługa organizacyjna punktów pomocy prawnej BE5 m.in. porozumienia, 

zawiadomienia dla 

wojewody o ich 

zawarciu, umowy 
 5331 Informacja o charakterze sprawozdawczym dla 

innych organów i jednostek w sprawach 

nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej 

A  

 5332 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej B3  

 5333 Organizacja i realizacja zadań w zakresie edukacji 

prawnej 

BE5  


