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Zarządzenie Nr 24/2020 

Dyrektora  

Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Marii Konopnickiej w Tarnowie 

z dnia 25 września 2020 r. 

 

w sprawie 

 instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją 

projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014- 2020 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1047, z późn. zm.) oraz art. 140 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, w związku z art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), zarządzam co 

następuje: 

§ 1. 

1. Dokumentacja związana z aplikowaniem oraz realizacją przez Szkołę  projektów 

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

i  środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 

2020, zwana dalej „dokumentacją projektów” przechowywana jest zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym zarządzeniu.  

2. Dokumentacja projektów przechowywana jest w formie oryginałów (w wersji 

papierowej) albo ich uwierzytelnionych kopii lub na elektronicznych/informatycznych 

nośnikach danych, w tym jako elektronicznych wersji dokumentów oryginalnych lub 

dokumentów istniejących wyłącznie w postaci elektronicznej. 

3. Przez uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, na potrzeby 

ewentualnych postępowań sądowych i administracyjnych, należy rozumieć dokumenty 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby, o których mowa w art. 48 ustawy  

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznych wersji dokumentów 

oryginalnych przechowywanych na elektronicznych/informatycznych nośnikach danych, 

jeśli jest to wymagane dla potrzeb kontroli, dokonuje się na piśmie, ze wskazaniem 

zawartości oraz rodzaju nośnika danych. 
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5. Wszelkie dane związane z realizacją projektu przekazane zostaną na żądanie Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa  (zwanej dalej Instytucją Pośredniczącą PO PC) oraz innym 

podmiotom uprawnionym do prowadzenia kontroli lub audytu, wskazanym w art. 23 ust. 

1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych  

w perspektywie finansowej 2014-2020. 

6. O miejscu i zmianie miejsca przechowywania dokumentów w okresie, o którym mowa  

w § 5 ust. 1 należy niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą PO PC.  

 

§ 2. 

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie  przechowywana jest 

następująca dokumentacja projektów: 

1) dokumentacja ogólna: 

a) oryginał umowy o dofinansowanie, w przypadku dokonywania zmian w umowie – 

oryginały wszystkich zawartych aneksów, 

b) kopie wniosków o płatność/wniosków rozliczających grant wraz z załącznikami 

potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, 

c) oryginał informacji pokontrolnej z kontroli projektu oraz ewentualnie wykonanie 

zaleceń i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 

d) oryginały korespondencji dotyczącej projektu, 

2) dokumentacja finansowo-księgowa: 

a) wydruki operacji gospodarczych z księgi rachunkowej dotyczące realizowanego 

projektu (papierowe lub elektroniczne), 

b) zestawienia wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, 

c) oryginały dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku (faktury, rachunki, 

paragony, listy płac, deklaracje ZUS, US, polecenia księgowania PK, potwierdzenie 

przelewu/wpłata gotówki, wyciągi z rachunku bankowego, itp.), 

d) deklaracje VAT (jeżeli VAT stanowił koszt kwalifikowany w ramach projektu)  

za okres realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od jego zakończenia, 

e) polecenie wyjazdu służbowego, bilety potwierdzające odbycie podróży służbowej, 

ewidencja przebiegu pojazdu w przypadku użycia samochodu prywatnego do celów 

służbowych – jeżeli były stosowane, 

f) polityka rachunkowości, zakładowy plan kont, 

3) dokumentacja merytoryczna: 

a) oryginały dokumentów dotyczących inwestycji budowlanej (kosztorysy inwestorskie, 

kosztorysy powykonawcze, dziennik budowy, protokoły odbioru, protokoły 

konieczności, pozwolenia, decyzje administracyjne dotyczące realizowanych 

inwestycji, studium wykonalności itp.), 

b) oryginały dokumentów dotyczących zakupów sprzętu i wyposażenia (świadectwa, 

certyfikaty, gwarancje, licencje, protokoły odbioru, deklaracje pochodzenia), 

c) oryginały dokumentów, których sporządzenie było ujęte w budżecie projektu 

w kategorii wydatków kwalifikowanych lub niekwalifikowanych (analizy, kosztorysy, 

opinie, pozwolenia, raporty z badań itp.) 

d) oryginały aktów notarialnych, umów zawartych w związku z realizowanym projektem 

oraz aneksów do tych umów (w tym umowy o pracę, dzieło, zlecenia), oddelegowania 

do projektu,  

e) akta osobowe pracowników finansowanych w ramach projektu np. kierownika 

kontraktu, inżyniera nadzoru w przypadku kwalifikowanych kosztów wynagrodzeń, 

f) karty czasu pracy, listy obecności – jeżeli były stosowane, 
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g) regulaminy wynagradzania pracowników w przypadku kwalifikowanych kosztów 

wynagrodzeń, 

h) regulaminy udostępniania sprzętu; umowy przekazania oraz protokoły potwierdzające 

zwrot sprzętu – jeżeli były stosowane, 

i) oryginały dokumentów potwierdzających przeprowadzenie działań o charakterze 

promocyjnym (materiały z konferencji, szkoleń organizowanych w ramach projektu – 

zaproszenia, potwierdzenia uczestnictwa, listy uczestników, materiały szkoleniowe, 

zdjęcia z przeprowadzonych szkoleń/konferencji, zdjęcia tablic informacyjnych, 

zdjęcia tablic pamiątkowych, ulotki, plakaty, oryginały gazet/czasopism, w których 

zamieszczono ogłoszenia i inne informacje dotyczące projektu, nagrania radiowe 

i telewizyjne – jeżeli w ten sposób informowano o realizowanym projekcie, wydruki 

ze stron internetowych na których zamieszczono informacje promocyjne, inne dowody 

dotyczące promocji projektu), 

4) dokumentacja przetargowa: 

a) wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

b) dokumentacja związana z wyborem wykonawców usług, robót budowlanych, dostaw 

związanych z realizowanym projektem, a prowadzonych poza ustawą Prawo 

zamówień publicznych, w tym ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy, cenniki 

ofertowe, 

5) inne dokumenty dotyczące projektu: 

a) oryginały informacji z kontroli przeprowadzonych przez uprawnione do tego 

podmioty (informacje pokontrolne, protokoły, wyniki kontroli, zalecenia pokontrolne 

wraz z dokumentacją potwierdzającą wykonanie zaleceń i usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości), 

b) raporty z audytu zewnętrznego, 

c) zarządzenia w sprawie archiwizacji, 

d) korespondencja prowadzona z różnymi podmiotami i organami w trakcie realizacji 

przedmiotowego projektu, 

e) sprawozdania sporządzane w okresie trwałości projektu i korespondencja z nimi 

związana, 

f) inne dokumenty związane z realizacją projektu nie wymienione powyżej. 

§ 3. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, po upływie 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, 

dokumentacja ogólna, dokumentacja finansowo-księgowa z wyjątkiem dokumentacji 

projektów, o której mowa w § 2 pkt 2 lit. d, dokumentacja merytoryczna i przetargowa 

oraz inne dokumenty dotyczące projektu przekazywana jest  do archiwum zakładowego, 

na okres wskazany w § 5 niniejszego zarządzenia. 

2. Dokumentacja projektów wytworzona w okresie trwałości projektu, w szczególności 

deklaracje VAT, sprawozdania sporządzane w okresie trwałości projektu 

i korespondencja z nimi związana oraz oryginały informacji z kontroli przeprowadzonych 

w okresie trwałości projektu przez uprawnione do tego podmioty, tj.: informacje 

pokontrolne, protokoły, wyniki kontroli, zalecenia pokontrolne wraz z dokumentacją 

potwierdzającą wykonanie zaleceń i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 

przekazywana jest do archiwum zakładowego, na okres wskazany w § 5 niniejszego 

Zarządzenia po upływie 2 lat od daty zakończenia okresu trwałości projektu. 
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§ 4. 

1. Dokumentacja projektów powinna być przechowywana i archiwizowana w sposób 

zapewniający jej zabezpieczenie przed zniszczeniem, bądź uszkodzeniem oraz 

gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów 

związanych z realizacją projektu w szczególności dokumentacji związanej  

z zarządzaniem finansowym, merytorycznym, technicznym, procedurami zawierania 

umów z wykonawcami. 

2. Przekazywana do archiwum zakładowego dokumentacja danego projektu powinna być 

pogrupowana tematycznie zgodnie z podziałem przyjętym w § 2 niniejszego zarządzenia, 

umieszczona w oddzielnym segregatorze, którego grzbiet opatrzony jest symbolem 

(numerem) tego projektu, logo Unii Europejskiej, nazwą programu operacyjnego  

i z nazwą funduszu w ramach, którego projekt został dofinansowany. 

§ 5. 

1. Okres przechowywania dokumentacji projektów (art. 140 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) wynosi 2 

lata od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji 

Europejskiej,  

w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu z zastrzeżeniem 

konieczności dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli, zgodnie z art. 

23 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, w sytuacjach wskazanych w ust. 2-

5.  

2. Z uwzględnieniem ust. 1, w przypadku projektu, w którym występuje pomoc publiczna 

albo pomoc de minimis obowiązek, o którym mowa w ust. 1 trwa 10 lat od dnia 

udzielenia pomocy publicznej. W przypadku Projektu, w którym występuje pomoc 

publiczna przyznana w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych,  

z wyjątkiem pomocy de minimis, obowiązek, o którym mowa w ust. 1 trwa 10 lat od 

końca okresu obowiązywania aktu powierzenia świadczenia tych usług. 

3. Dokumenty dotyczące zachowania trwałości Projektu, z uwzględnieniem ust. 1, 

przechowywane są przez okres 5 lat od daty płatności końcowej , a w przypadku, gdy 

przepisy regulujące udzielania pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne 

wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.  

4. Dokumenty dotyczące rozliczania podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem ust. 1, 

są przechowywane przez okres nie krótszy niż dopuszczalny dla zmiany deklaracji VAT. 

5. Instytucja Pośrednicząca poinformuje Szkołę   o dacie rozpoczęcia okresu, o którym 

mowa w ust. 1.,  

6. W uzasadnionych przypadkach, Instytucja Pośrednicząca może przedłużyć termin,  

o którym mowa w ust. 1 i 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem 

tego terminu. 

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem do przechowywania i archiwizacji 

w Urzędzie dokumentów projektowych stosuje się: 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
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Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20.12.2013 r.); 

2) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

(Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r.); 

3) rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999  

ze zm.); 

4) rozporządzenie 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; 

5) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;  

6) umowę o dofinansowanie danego projektu, w tym aktualne wytyczne Instytucji 

Pośredniczącej PO PC. 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnów, 25 września 2020 r. 

 

 


