
 
 

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 
 

REKTORA  
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 22 lutego 2016 r. 

 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad sporządzania, obiegu,  

kontroli i przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów 
finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 
 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, z późn. zm.) 
 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Ustala się instrukcję sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów 

związanych z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych jako podstawowy element wewnętrznej kontroli finansowej i merytorycznej 
dotyczącej komórek biorących udział w realizacji projektów finansowanych lub 
współfinansowanych ze środków unijnych, funduszy norweskich oraz innych środków 
zewnętrznych, zwaną dalej instrukcją, stanowiącą załącznik do zarządzenia. 

2. Instrukcja określa szczegółowe zasady sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania 
dokumentów metodą tabelaryczną. 

3. Instrukcja uwzględnia zasadę odpowiedzialności indywidualnej, organizację systemu 
samokontroli, ustala systematyczność wykonywania określonych czynności oraz 
sprawdzalność przyjętych procedur. 

 
§ 2 

1. Ogólne zasady przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów,  
w tym terminy przechowywania, określają odrębne przepisy i wytyczne w tym zakresie lub 
indywidualna umowa o dofinansowanie projektu z instytucją zarządzającą/operatorem. 

2. Szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Koninie, w tym terminy przekazywania akt do archiwum, określa instrukcja 
kancelaryjna oraz instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum, wprowadzone 
odrębnym zarządzeniem. 

3. Podstawę rejestracji i gromadzenia dokumentów w akta sprawy stanowi jednolity 
rzeczowy wykaz akt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, wprowadzony 
odrębnym zarządzeniem. 

 
§ 3 

1. Rektor może wyznaczyć osobę do sprawowania nadzoru i koordynowania zadań 
związanych z realizacją projektów. 

2. Decyzję o sporządzeniu, obiegu, kontroli i przechowywaniu dokumentów 
niewymienionych w instrukcji podejmuje kierownik/koordynator projektu w porozumieniu 
z osobą, o której mowa w ust. 1.  



 
 

3. W zależności od rodzaju realizowanego projektu, sprawdzenia dokumentu pod względem 
merytorycznym może dokonać także osoba posiadająca kompetencje i fachową wiedzę  
w danej dziedzinie wyznaczona przez kierownika/koordynatora projektu, w porozumieniu 
z osobą, o której mowa w ust. 1. 

 
§ 4 

Traci moc zarządzenie Nr 63/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Koninie z dnia 19 października 2010 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej instrukcji obiegu, 
kontroli i archiwizowania dokumentów projektów unijnych w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Koninie, zmienione zarządzeniem Nr 28/2011 z dnia 17 maja 2011 r. 
 

§ 5 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom/koordynatorom projektów i Kwestorowi 
PWSZ w Koninie. 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

 REKTOR 
                              /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY             
/-/ Katarzyna Klapsa 
 
 
 


