
ZARZĄDZENIE NR OR.0152-2/08 
BURMISTRZA BIAŁEJ 
z dnia 2 stycznia 2008 r. 

 
 
 

w sprawie wprowadzenia aneksu do Zarządzenia nr OR.0152-22/06  
z dnia 28 grudnia 2006r.  

 
 

 

 

                    Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 

publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. / oraz art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

/ Dz. U. Nr 121, poz.591 ze zm. / zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1  

 

1. Dokonuje się zmian w wykazie osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację 

zadań gospodarczych w świetle ustawy o zamówieniach publicznych, 

odpowiedzialność pod względem merytorycznym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

2. Dokonuje się zmian w wykazie osób odpowiedzialnych za prawidłowość pod 

względem rachunkowym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Rozdział II Zarządzenia nr OR.0152-22/06 z dnia 28.12.2006 r. otrzymuje brzmienie 

zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzania.  

 

 
 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. 

 

 

 

 

 

Burmistrz Białej 

Arnold Hindera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0152-2/08 

                                                   Burmistrza Białej z dnia 02.01.2008 r. 

 

 

 

WYKAZ 

osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację zadań gospodarczych  

w świetle ustawy o zamówieniach publicznych, odpowiedzialność po względem 

merytorycznym w Urzędzie Miejskim w Białej  
 

 

 

1.   Ernst Joachim               - dokumenty inwestycyjne oraz spraw wynikających z działalności    

      Adamik Henryk               komunalnej i mieszkaniowej, dowody związane z ochroną   

      Samitowska Grażyna       środowiska     

      Sylwia Czerwińska  

      Ofiera Norbert       

 

2.   Małek Dorota              - dowody dotyczące spraw gospodarki gruntami, nieruchomościami  

      Domaszewska Helena    i rolnictwa, ochrona zwierząt 

      

 

3.   Schneider Leokadia    - dowody dotyczące spraw meldunkowych i USC oraz dowody           

      Lubaszka Teresa           dotyczące spraw wojskowych i dowodów osobistych 

      Wróblewska Danuta 

 

5.   Hamerla Ewa              - dowody wynikające z prowadzeniem spraw podatkowych oraz  

      Gibas Monika               spraw związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i    

      Marzotko Edyta            spraw związanych ze zwrotem akcyzy dla rolników   

      Bandurowska Bogumiła 

      Puchala Ingrid 

 

6.   Sztechmiler Artur      - dowody związane z prowadzeniem spraw p.poż., obrony cywilnej    

      Adamik Henryk            w gminie oraz zarządzaniem kryzysowym, sprawy z zakresu  

                                            sportu 

 

8.   Grelich Karina             - dowody związane z integracją europejską i promocją gminy oraz   

      Dagamara Syguła           współpraca ze stowarzyszeniami 

      Tomala Maria  

 

9.   Gerus Barbara             - dowody związane z zakupem druków kasowych oraz druków  

      Sabina Peszel                 ścisłego zarachowania 

 

10. Chawarska Teresa       - dowody związane z zakupami materiałów, wyposażenia, środków    

      Piotrowska Agnieszka    trwałych związanych z działalnością urzędu oraz wypłat  

      Prokopowicz Gabriela   wynagrodzeń i innych należności związanych z wynagrodzeniami  

                                             i świadczeniami pracowników w urzędzie oraz dowody związane  

                                             z obsługą Biura Rady  

 



11. Bar Danuta                  - dowody dotyczące zakupów materiałów i druków w komórce  

      Kauczor Urszula            finansowej 

      Bernardyna Gorek 

      Peszel Sabina 

      Aneta Weniger 

 

13.  Szmulik Sławomir        -  dowody związane z zakupem sprzętu informatycznego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0152-2/08 

                                                 Burmistrza Białej z dnia 02.01.2008 r.   

 

 

 
 

WYKAZ 

osób odpowiedzialnych za prawidłowość pod  

względem rachunkowym w Urzędzie Miejskim w Białej 
 

 

 

1. Danuta Bar                         - wszelkie dowody, które wpływają do referatu  

2. Urszula Kauczor                   finansowego do realizacji  

3. Bernardyna Gorek 

4. Stanisława Głuszko 

5. Sabina Peszel 

6. Aneta Weniger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0152-2/08 

                                                 Burmistrza Białej z dnia 02.01.2008 r.   

 

R O Z D Z I A Ł   II    . 
 

 

INSTRUKACJA SŁUŻBOWA OBIEGU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH  

w Urzędzie Miejskim w Białej 

 

I.    Gospodarka pieniężna . 
 
1. Wszystkie decyzje związane z wykonywaniem dyspozycji pieniężnych zmierzać winny do 

stosowania obrotu bezgotówkowego. Występowanie obrotu gotówkowego winno zostać 

ograniczone do minimum i powinny dotyczyć tylko wydatków bieżących. 

 

2. W urzędzie prowadzona jest: 

� kasa główna, 

� punkt kasowy. 

      Ilekroć mowa w instrukcji o kasie ma się na uwadze kasę główną i punkt kasowy. 

 

3. Wartości pieniężne / gotówka, znaki, papiery wartościowe oraz druki ścisłego 

zarachowania / muszą być przechowywane w warunkach zapewniających należytą 

ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zaginięciem, tzn. w kasie ogniotrwałej lub w 

szafach metalowych, które po zakończeniu pracy kasjer / bądź osoba wyznaczona przez 

Burmistrza / zamyka na klucze. Klucze do kasy przechowuje kasjer. 

 

4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Okna 

pomieszczenia kasy winny być okratowane. Drzwi wejściowe winne być obite blachą z 

dwoma zamkami bądź spełniać wymogi drzwi antywłamaniowych.  W pomieszczeniu 

kasowym powinny być zainstalowane urządzenia alarmowe z głośnikami na zewnątrz 

budynku. Ponadto w kasie powinno znajdować się okienko, przez które kasjer dokonuje 

wypłaty, a pomieszczenie tak usytuowane aby dostępne było dla kasjera i zamykane na 

klucz od wewnątrz pomieszczenia uniemożliwiając wejście jakiejkolwiek osoby do 

wnętrza kasy. 

 

5. Przechowywanie w kasie gotówki lub innych walorów nie należnych jednostce jest 

zabroniona. Wyjątek od tej zasady stanowi gotówka przechowywana w kasie w formie 

depozytu, podlegająca zwrotowi osobie prawnej lub fizycznej, która ją złożyła. Gotówka 

ta nie może być wykorzystana na pokrywanie wydatków jednostki, jak również do 

uzupełniania niezbędnego zapasu gotówki, a zatem nie jest wliczana do ustalonej dla 

danej jednostki wielkości tego zapasu. 

 

6. Kasjer może przechowywać w kasie w formie depozytu otrzymane od działających w 

jednostce organizacji społecznych, kasy zapomogowo – pożyczkowej, a także 



pracowników jednostki zaplombowane kasety zawierające gotówkę, pieczątki, druki 

ścisłego zarachowania. Ewidencję przyjętych i wydanych depozytów prowadzi kasjer.  

      Ewidencja ta musi zawierać co najmniej następujące dane: 

- numer kolejny depozytu, 

- określenie deponowanego przedmiotu, a przy deponowaniu gotówki jej kwotę, 
- określenie jednostki, której własność stanowi depozyt, 
- datę i godzinę przyjęcia lub wydania depozytu, 
- podpisy osoby składającej i podejmującej depozyt oraz podpis kasjera. 
 

      W formie opieczętowanych depozytów kasjer przechowuje duplikaty kluczy od magazynu   

      i innych szaf metalowych. 

 

7. Operacji kasowych dokonuje pracownik wyznaczony przez Burmistrza / kasjer /. 

Obowiązków tych nie można powierzyć głównemu księgowemu oraz osobom, które 

złożyły wzory podpisów w banku. 

Kasjerem może być osoba o minimum średnim wykształceniu, mająca nienaganną opinię, 

nie karana za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko mieniu oraz posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

 

8. Do obowiązków kasjera należy: 

 

a) właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów, 

     

b) dokonywanie operacji gotówkowych / wypłat i przyjmowanie wpłat / na podstawie 

dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez uprawnione osoby pod 

względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty. 

Dowody kasowe nie podpisane przez osoby do tego upoważnione nie mogą być przez 

kasjera przyjęte do realizacji, 

 

c) dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków 

bankowych na określone potrzeby lub wydatki bieżące, tzn. gotówka podjęta z 

rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków jednostka 

powinna przeznaczyć na cel określony przy jej podjęciu. Nie wykorzystaną część tej 

gotówki / np. nie podjęte należności / podlegają wpłacie na rachunek bankowy. 

 

d)  odprowadzenie przyjętych do kasy wpływów na właściwe rachunki bankowe w dniu 

przyjęcia wpływów bądź w terminie 3 dni – o ile wpływy te nie przekroczą kwoty 

4.000 zł. 

 

e) niezwłoczne zawiadomienie Burmistrza i Głównego Księgowego / Skarbnika Gminy / 

o brakach gotówkowych oraz ewentualnych włamaniach do kasy. 

 

W powierzonym zakresie pełnienia obowiązków kasjer ponosi odpowiedzialność materialną 

za:    

- nieprzestrzeganie zasad gospodarki kasowej, 

- dokonywanie wypłat bez udokumentowania podpisami odbiorców zamieszczonych na 

właściwych dowodach rozchodowych, 

- nienależne zabezpieczenie i przechowanie gotówki, 

- wypłacenie gotówki na podstawie nie zatwierdzonych dowodów księgowych do 

wypłaty.  



        

Kasjer w dowód przyjęcia odpowiedzialności materialnej składa deklarację o 

odpowiedzialności za powierzone mienie oraz znajomość przepisów w zakresie dokonywania 

operacji kasowych, transportu gotówki i znajomości przepisów w tym względzie 

obowiązujących. 

 

Deklaracja ta powinna brzmieć: 

 
„Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę materialną odpowiedzialność za powierzone mi pieniądze i inne wartości. Zobowiązuję się do 

przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie operacji kasowych i ponoszę odpowiedzialność za ich naruszenie”. 

 

9. Przyjęcie obowiązków kasjera oraz każdorazowe przekazanie kasy innej osobie należy obowiązkowo dokonywać na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego. Przekazanie obowiązków kasjera innej osobie należy dokonywać w obecności Głównego Księgowego.                                      

Osoba pełniąca zastępstwo kasjera winna być ustalona na stałe i obowiązek pełnienia zastępstwa w kasie należy ująć w zakresie 

czynności wyznaczonego pracownika. Pracownik wyznaczony do pełnienia zastępstwa kasjera składa również deklarację o 

odpowiedzialności materialnej. 

 

 

       Dowody kasowe. 

10. Ustala się następujące rodzaje dowodów kasowych dla udokumentowania operacji kasowych: 

1) w zakresie wypłat / dowody księgowe /: 

• listy płac, 

• delegacje,  

• rachunki, faktury, 

• dowody wpłat na własne rachunki bankowe, gdzie fakt dokonania wpłaty powinien zawierać stempel 

bankowy na dowodzie wpłat, 

• pokwitowanie z kwitariuszy rozchodowych ( kasa wypłaci ), 

• własne źródłowe dowody kasowe / zaliczki do rozliczenia /. 

Gotówkę wypłaca się osobie wymienionej w dowodzie kasowym, który równocześnie kwituje odbiór gotówki.  

 

Odbiór gotówki musi być potwierdzony następująco: 

        Kwituję odbiór kwoty ......................zł. 

        Słownie:.................................zł.  

         Data i czytelny podpis......................... 

Przy dokonaniu wypłaty osobom nieznanym kasjer zobowiązany jest zażądać okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość odbiorcy gotówki i wpisać na dowodzie wypłaty numer tego dokumentu. 

 

 

 

Zaliczki przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez pracownika na następujące cele: 

- na koszty podróży służbowych, 

- na bieżące wydatki do kwoty 2.000 zł.  

 

Zaliczki winne określać termin, do którego zaliczka ma być określona. 

  

2) w zakresie wpłat: 

• kwitariusze przychodowe, 

• dowody „Kasa przyjmie”. 

       

 

Przychodowe dowody kasowe wystawia się w trzech egzemplarzach: 

1.  Oryginał stanowi pokwitowanie wpłaty gotówki – wręczony zostaje wpłacającemu, 

2.  Kopia egzemplarza przychodowego dowodu kasowego przeznaczona jest dla księgowości,   

3.  Trzeci egzemplarz pozostaje w kasie. 



 

11. W kasie może znajdować się: 

       a)  kasa główna – zapas gotówki na bieżące wydatki / pogotowie kasowe / w kwocie  

           15.000 zł. 

    b)  punkt kasowy – zapas gotówki na bieżące wydatki / pogotowie kasowe / w kwocie  

        1.000 zł.  

    c)  gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo  

         wydatków, 

    d)  gotówka pochodząca z bieżących wpływów do kasy jednostki, 

    e) gotówka przechowywana w formie depozytu otrzymaną w od osób fizycznych i  

        prawnych. 

 

12. Niezbędny zapas gotówki w kasie jednostki w miarę wykorzystania uzupełniany jest do 

ustalonej wysokości. 

 

13. Gotówkę podjętą z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków 

jednostka powinna przeznaczyć na cel określony przy jej podjęciu. Nie wykorzystaną 

część tej gotówki / nie podjęte należności oraz zwroty wypłaconych z niej zaliczek itp. / 

podlegają wpłacie na rachunek bankowy. 

 

14. Wpływy, o których mowa w pkt.11, lit. „d” odprowadza się na właściwy rachunek 

bankowy w dniu przyjęcia wpływów bądź w terminie 3 dni – o ile wpływy te nie 

przekroczą kwoty 4.000 zł. 

 

15. Kasjer musi posiadać wykaz osób upoważnionych do dysponowania gotówką i 

zatwierdzania dowodów kasowych oraz wzory ich podpisów. 

 

16. Wszystkie obroty gotówkowe powinny być udokumentowane na dowodach kasowych. 

 

17. Przed przyjęciem lub wypłatą gotówki kasjer zobowiązany jest sprawdzić, czy 

odpowiednie dowody kasowe są podpisane przez osoby upoważnione do zlecenia wpłat 

lub wypłat. Dowody kasowe nie podpisane przez osoby do tego upoważnione nie mogą 

być przez kasjera przyjęte do realizacji. Nie dotyczy to przychodowych dowodów 

kasowych wystawionych przez kasjera. 

 

18. W dowodach kasowych nie można dokonywać żadnych poprawek kwot wypłat lub wpłat 

gotówki wyrażonych cyframi i słownie. Błędy w tym zakresie poprawia się przez 

anulowanie danego dowodu i wystawienie nowych, prawidłowych dowodów. W 

przypadku, gdy błędy zostały popełnione w źródłowych dowodach kasowych – aby je 

skorygować należy dokonać wypłaty na podstawie zastępczych dowodów wypłat 

gotówki. 

 

19. Wpłaty gotówki mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie ujednoliconych dla wpłat 

z wszelkich tytułów przychodowych dowodów kasowych, podpisanych przez kasjera. Na 

dowodzie wpłat gotówki należy podać także wpisaną słownie kwotę wypłacanej gotówki 

oraz datę wpłaty i jej tytuł. 

 

20. Formularze dowodów wpłat gotówki powinny być połączone w bloki. Liczba formularzy 

dowodów wpłaty w każdym bloku powinna być poświadczona przez Głównego 



Księgowego lub osobę przez niego upoważnioną.                                                                                 

Na  okładce każdego bloku należy odnotować: 

            a)   numer dowodów wpłat formularzy / od nr.....do nr..... /, 

            b)   datę wydania kwitariusza. 

 

21. Bloki formularzy dowodów wpłaty mogą być wydawane osobom 
upoważnionym wyłącznie za pokwitowaniem w ewidencji druków ścisłego 
zarachowania, która powinna umożliwić kontrolę przychodu, rozchodu oraz 
stan bloków formularzy / uregulowania te umieszczone zostały w części 
instrukcji o drukach ścisłego zarachowania /. 

 

22. Źródłowe dowody kasowe wypłat gotówki powinny być przed 
dokonaniem wypłaty sprawdzone pod względem merytorycznym, 
rachunkowym i zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych. 
Pracownicy zobowiązani do wykonywania tych czynności zamieszczają na 
dowodach swój podpis i datę.                                                                           
Sprawdzone dowody zatwierdza do wypłaty Kierownik jednostki i Główny 
Księgowy lub osoby przez nich upoważnione, składając swe podpisy 
klauzulą o treści: „Zatwierdzono do wypłaty”. 

23. Wypłata delegacji służbowych powinna być poprzedzona sprawdzeniem 
pod względem formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty przez 
Kierownika jednostki i Głównego Księgowego lub osoby przez nich 
upoważnione. Rozliczenie kosztów podróży pracownik delegowany 
przedkłada do rozliczenia w ciągu 14 dni po zakończeniu podróży 
służbowej. 

 

24. Gotówkę wypłaca się osobie wymienionej w rozchodowym dowodzie 
kasowym. Odbiorca gotówki kwituje jej odbiór na rozchodowym dowodzie 
kasowym w sposób trwały atramentem lub długopisem, podając słownie 
kwotę i datę jej otrzymania oraz zamieszczając swój podpis. Obowiązek 
wpisywania słownie otrzymanej kwoty nie dotyczy w przypadku 
wypisywania przez wystawcę tych dowodów, na zbiorczych zestawieniach, 
w których umieszczona jest ogólna suma do wypłaty / np. listy wypłat /. 
Jeżeli rozchodowy dowód kasowy wystawiony jest na więcej niż jedną 
osobę to odbiorca kwituje kwotę otrzymanej przez siebie gotówki. Przy 
wypłacie gotówki osobom nieznanym, kasjer zobowiązany jest zażądać do 
okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego 
tożsamość odbiorcy gotówki i wpisać na rozchodowym dowodzie kasowym 
numer tego dokumentu.  

 

25. Jeżeli wypłata następuje na podstawie upoważnienia wystawionego 
przez osobę wymienioną w rozchodowym w rozchodowym dowodzie 
kasowym, to w dowodzie tym należy określić, że wypłata dokonana została 



osobie do tego upoważnionej. Upoważnienie powinno być dołączone do 
rozchodowego dowodu kasowego. Upoważnienie do odbioru gotówki 
powinno zawierać potwierdzenie tożsamości, własnoręczności podpisu 
osoby wystawiającej upoważnienie. Potwierdzenie to powinno być 
dokonane przez notariusza, właściwy urząd gminy lub zakład leczniczy, 
służby zdrowia itp. 

 

26. Wszystkie obroty gotówkowe kasjer ujmuje w przebitkowych raportach 
kasowych według poniższych zasad: 
- wpisanie do raportów kasowych wszystkich dowodów indywidualnie, z 

wyjątkiem dowodów przychodowych z kwitariusza przychodowego, 
które mogą być wpisywane pod jedną pozycją określając numery 
pokwitowań, 

- wpisanie sum podjętych z banku do kasy na podstawie dowodu przychodowego, 

- ujęcie wypłat dokonanych w danym dniu w oparciu o dowody rozchodowe, w 

przypadku zbiorczych list płac – na podstawie sporządzonego przez kasjera dowodu 

zastępczego, w którym należy określić numery i pozycje list oraz ogólne kwoty 

wypłacone w danym dniu według poszczególnych list płac ( numer identyfikacyjny 

dowodów rozchodowych jest nadawany przez kasjera i wpisywany do raportu 

kasowego ), 

- ustalenie w danym dniu pozostałości w kasie po zakończeniu przyjmowania wpłat i 

dokonywania wypłat. 

 

27. Dopuszcza się do sporządzania zbiorczych raportów kasowych, za okresy kilkudniowe, 

nie dłużej jednak niż za 3 dni. Nie dopuszcza się do sporządzania raportów na przełomie 

miesiąca. 

 

28. Po wpisaniu do raportu kasowego wpłat i wypłat za dany okres i ustalenie pozostałości 

gotówki w kasie na dzień/okres następny, kasjer podpisuje raport i przekazuje jego 

oryginał wraz z dowodami kasowymi za pokwitowaniem do komórki księgowości. 

 

29. Prawidłowości sporządzenia raportów kasowych sprawdza Główny Księgowy bądź 

pracownik referatu finansowego wyznaczony przez Głównego Księgowego. W 

szczególności ustala on, czy wskazane przez kasjera poszczególne przychody i rozchody 

są udokumentowane dowodami kasowymi, czy załączone dowody kasowe odpowiadają 

określonym wymogom oraz zaopatrzone są w odpowiednia klauzule, czy prawidłowo 

ustalono stan gotówki. 

 

30. Czeki gotówkowe, rozrachunkowe, polecenia przelewu oraz inne dyspozycje pieniężne 

podpisuje Burmistrz i Główny Księgowy lub osoby przez nich upoważnione, zgodnie ze 

złożonymi w banku wzorami podpisów. 

 

 

 

 

II.    Gospodarka drukami ścisłego zarachowania . 
 

      1.   Druki ścisłego zarachowania są to formularze powszechnego użytku, w zakresie  

            których obowiązuje specjalna ewidencja, mająca zapobiegać ewentualnym      



            nadużyciom, wynikającym z ich stosowania.  

      2.   Druki ścisłego zarachowania podlegają oznakowaniu / ponumerowaniu /, ewidencji,  

           kontroli i zabezpieczeniu. Ewidencję tych druków prowadzi się w księdze druków  

           ścisłego zarachowania. W księdze tej rejestruje się pod odpowiednią datą liczbę i     

           numery przyjętych, wydanych oraz zwróconych formularzy i wprowadza się  

           każdorazowo stan poszczególnych druków ścisłego zarachowania. 

     3.   Gospodarką drukami ścisłego zarachowania powinny być objęte: 

• czeki gotówkowe i rozrachunkowe, 

• kwitariusze przychodowe oraz inne przychodowe asygnaty kasowe, 

• kwitariusze rozchodowe „KW” w momencie ich ponumerowania, 

• bloki dowodów „Magazyn przyjmie” i „Magazyn wyda” w 

momencie ich ostemplowania i ponumerowania, 

• arkusze spisu z natury – w chwili ich wydania przewodniczącemu 

komisji inwentaryzacyjnej, 

 

    4.  Dokładna ewidencja i kontrola obrotu tymi drukami stanowi podstawę gospodarki  

         drukami ścisłego zarachowania. Ewidencja druków ścisłego zarachowania polega na:                  

• przyjęciu druków ścisłego zarachowania niezwłocznie po ich 

otrzymaniu, 

• bieżącym wpisaniu przychodu, rozchodu i zapisów druków w księdze 

druków ścisłego zarachowania, 

• oznaczeniu numerem ewidencyjnym druków nie posiadających serii i 

numerów.  

 

5. Druki ścisłego zarachowania należy przechowywać pod zamknięciem – w szafach,  

    kasetach należycie zabezpieczonych pod odpowiedzialnością osób wyznaczonych. 

 

6. Blankiety czeków gotówkowych lub rozrachunkowych przechowuje pod zamknięciem 

kasjer, który ponosi odpowiedzialność za ich należyte zabezpieczenie.    

 

7. Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzą pracownicy, którym powierzono 

druki.  

 

8. Jednostka jest zobowiązana umożliwić pracownikowi odpowiedzialnemu za 

gospodarkę drukami ścisłego zarachowania należyte przechowywanie tych druków w 

miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą bądź zniszczeniem. 

 

9. Pracownik odpowiedzialny za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania dokonuje 

sprawdzenia ich ilości w momencie przyjmowania i ich wydawania. 

 

10. Oznaczenia druków ścisłego zarachowania, które nie posiadają nadanych przez 

drukarnię serii i numerów, dokonuje się w następujący sposób: 

                  a)    każdy egzemplarz należy oznaczyć kolejnym numerem ewidencyjnym,     

b)    obok numeru druku ścisłego zarachowania odpowiedzialny za ewidencję  

       druków pracownik stawia swój podpis.  

 

11. Ewidencję druków ścisłego zarachowania należy prowadzić odrębnie dla każdego 

rodzaju bloku w księdze druków ścisłego zarachowania. 

 



12. Zapisy w księdze druków ścisłego zarachowania powinny być dokonane czytelnie 

atramentem lub długopisem. Niedopuszczone jest jakiekolwiek wycieranie lub 

wyskrobywanie omyłkowych zapisów. Błędny zapis należy przekreślić tak, aby 

można go było odczytać i wpisać zapis prawidłowy. Osoba dokonująca poprawki 

powinna obok wniesionej poprawki umieścić swój podpis i datę dokonania tej 

czynności. 

 

13. Wydanie druków ścisłego zarachowania może nastąpić na podstawie upoważnienia      

/ Zarządzenia / wydanego przez Burmistrza bądź na podstawie Uchwały Rady 

Miejskiej w Białej.  

 

14. Druki ścisłego zarachowania podlegają kontroli nie  rzadziej niż raz w roku. Kontrola 

druków polega na stwierdzeniu zgodności druków będących na stanie rzeczywistym 

ze stanem wykazanym w ewidencji druków. 

 

15. W przypadku zaginięcia / zgubienia lub kradzieży / druków ścisłego zarachowania 

należy niezwłocznie zawiadomić Burmistrza i Głównego Księgowego oraz 

przeprowadzić inwentaryzację druków i ustalić liczbę i cechy /numery, serie, pieczęci/ 

zaginionych druków. 

 

16. Natychmiast po stwierdzeniu zaginięcia druków ścisłego zarachowania należy: 

• sporządzić protokół zaginięcia, 

• w przypadku zaginięcia czeków powiadomić niezwłocznie bank, 

który wydał czeki, 

• w uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie 

przestępstwa zawiadomić policję. 

 

17. Wszystkie zawiadomienia o zaginięciu druków ścisłego zarachowania powinny 

zawierać następujące dane: 

• liczbę zaginionych druków luźnych, względnie bloków, z podaniem 

ilości egzemplarzy w każdym komplecie druków, 

• dokładne cechy zaginionych druków – numer, seria, symbol druku 

oraz rodzaje i nazwy pieczęci, 

• datę zaginięcia druków, 

• okoliczności zaginięcia druków, 

• miejsce zaginięcia druków, 

• nazwę i dokładny adres / miejscowość, ulica, numer domu / jednostki 

ewidencjonującej druki. 

 

18. W przypadku ewentualnego zniszczenia druków ścisłego zarachowania należy 

sporządzić protokół, który powinien być przechowywany w aktach prowadzonych 

przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania. 

III.   Gospodarka środkami rzeczowymi . 
 

  1. Za prawidłową gospodarkę środkami rzeczowymi odpowiedzialny jest Burmistrz, który     

      zobowiązany jest zapewnić: 

• użytkowanie środków rzeczowych, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

• posiadanie tylko takich środków rzeczowych i w takiej ilości w jakiej 

są one niezbędne do wykonywania zadań, 



• należyte ich przechowanie, 

• ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem i kradzieżą, 

• ustalenie prawidłowych zapasów materiałowych. 

 

      2.   Burmistrz zobowiązany jest do ustalenia osób odpowiedzialnych za gospodarkę  

            środkami trwałymi i środkami o charakterze wyposażenia / załącznik nr 3 do    

            Rozdziału II niniejszego zarządzenia / 

            Do obowiązków tych osób należy prawidłowe przechowanie powierzonych im  

            środków rzeczowych, konserwację i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem,    

            zepsuciem i kradzieżą.  

 

3.   W poszczególnych pomieszczeniach powinny być umieszczone spisy inwentarza. 

 

4. Ewidencja środków trwałych i środków o charakterze wyposażenia prowadzona jest w 

księgach inwentarzowych przez osoby wyznaczone przez Burmistrza. 

 

5. Ewidencję środków trwałych o charakterze wyposażenia o wartości powyżej 100 zł. 

wartości jednostkowej prowadzi się w księgach inwentarzowych. Dla środków poniżej 

tej wartości prowadzi się ewidencję ilościową / wykaz tych środków określony został 

w załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0152-13/06 Burmistrza Białej z dnia 

30.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont. / 

 

 

IV.    Zasady prowadzenia ewidencji finansowo – księgowej  . 
 

1. Określenia użyte w instrukcji oznaczają: 

 a)  „konto syntetyczne” – urządzenie do ewidencji księgowych operacji gospodarczych,     

        zgodnie z zasada podwójnego zapisu, tak aby zapewnione było bilansowanie się danych   

        ujętych na wszystkich prowadzonych przez jednostkę kontach syntetycznych, 

b)   „konto analityczne” – urządzenie do szczegółowej ewidencji księgowej danych  

        podlegających ewidencji na kontach syntetycznych, 

c)    „księgi rachunkowe” – wszystkie służące do ewidencji działalności jednostki konta  

         syntetyczne i analityczne, a także zestawienia sald kont sporządzone w sposób  

         zapewniający ich treść, 

d)   „sprawozdania finansowe” – bilans, rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy )  

        oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzone na podstawie ksiąg  

         rachunkowych, 

e)   „rachunkowość jednostki” – obejmuje przyjęte zasady rachunkowości, księgi rachunkowe  

        jednostki, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu  

        aktywów i pasywów, wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,  

        sporządzanie sprawozdań finansowych, 

f)    „rok obrotowy” – okres od 1 stycznia do 31 grudnia, 

g)   „okres sprawozdawczy” – miesiąc roku obrotowego, 

h)   „środki pieniężne” – gotówka, pieniądze na rachunkach bankowych, 

i)   „środki trwałe” – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie  

        ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i  

         przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: 

• budynki i budowle, 

• środki transportu, 

• urządzenia techniczne, 



• wartości niematerialne i prawne. 

j)   „środki trwale o charakterze wyposażenia” – zużywające się stopniowo rzeczowe  

        składniki majątku trwałego, dla których odpisy amortyzacyjne są w 100 % odpisywane   

        w koszty w dniu przyjęcia do użytkowania. 

k)   „materiały” – materiały pomocnicze niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki, 

l)   „kierownik jednostki” – Burmistrz, 

ł)   „korekta sprawozdania” – sprawozdania, które uznane zostały za prawidłowe przez  

       powołany do tego organ.    

 

2. Rachunkowość jednostki prowadzona powinna być zgodnie z ustawą z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości / Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 ze zm. /, a także z innymi 

przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, dając rzetelny i jasny obraz ich stanu i 

sytuacji finansowej. 

 

3. Zadaniem rachunkowości jednostki jest bieżąca rejestracja operacji gospodarczych w 

sposób prawidłowy, kompletny i systematyczny. 

 

4. Przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 

latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i 

pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, 

ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za 

kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Zmiany zasad 

rachunkowości można dokonać jeżeli jest to uzasadnione ważnymi dla jednostki 

przyczynami. 

 

5. Wartość aktywów i pasywów ustalona według przepisów rozporządzenia ulega zmianie, 

gdy odrębne przepisy przewidują ich przeszacowanie. 

 

6. W sprawach nie uregulowanych przepisami stosować należy zasady określone przez 

naukę o rachunkowości oraz utrwalone przez praktykę zwyczaje. 

 

7. Odstępuje się od księgowania przez konto 201 faktur nie budzących zastrzeżeń w 

momencie ich realizacji i wprowadzonych do księgowania w terminie 14 dni od dnia ich 

wystawienia. 

 

8. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w siedzibie jednostki. 

 

9. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej na 

podstawie prawidłowych i rzetelnie sporządzonych dowodów księgowych. 

 

10. Ewidencję operacji gospodarczych prowadzi się w porządku chronologicznym i 

systematycznym, a mianowicie: 

a) operacje gospodarcze ujmuje się na bieżąco w księgach rachunkowych w                  

kolejności dat ich powstania, co najmniej z podziałem na poszczególne okresy                  

sprawozdawcze, 

b) środki trwałe oraz zapasy materiałów objęte są w kolejności dni przychodów i                   

rozchodów ewidencją ilościowo – wartościową lub powiązaną z właściwym                   

kontem syntetycznym ewidencją ilościową, 

 



c) stan gotówki, jej przychody i rozchody w kolejnych dniach ujmuje się bieżąco 

w raporcie kasowym za poszczególne dni lub części okresu sprawozdawczego, 

d) wysokość poniesionych kosztów, osiągniętych dochodów, strat i zysków oraz 

innych elementów wyniku finansowego ujmuje się w odpowiednich 

przekrojach. 

 

11. Ustala się termin zamykania ksiąg finansowych na dzień 20 stycznia. 

 

V.    Dowody księgowe  . 
 

1. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych jest dowód księgowy stwierdzający fakt 

dokonania operacji zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. 

 

2. Dowód księgowy nadany przez wystawcę winien zawierać następujące cechy / elementy /  

a) określenie rodzaju dowodu i jego numer identyfikacyjny, np. faktura VAT, rachunek, 

b) określenie stron dokonujących operacji gospodarczych i nazwa strony użyta / w 

dokumencie zewnętrznym winna zawierać pełne określenie i adres strony; w           

określonych miejscach dokumentu cecha może być wyrażona odciskiem pieczęci; w           

przypadku dokumentów własnych wewnętrznych występuje jedna strona /, 

c) opis operacji gospodarczej oraz jej wartość, określoną także w jednostkach 

naturalnych  

d) datę dokonania operacji i datę sporządzenia dokumentu, o ile jest to data inna niż data        

dokonania operacji. W przypadku, gdy dokument wpłynie do jednostki w pierwszych        

dniach następnego miesiąca / do 7-go dnia miesiąca następnego, do 15 stycznia roku         

następnego /, np. faktura drogą pocztową, a operacja ta i data dokumentu dotyczą        

miesiąca poprzedniego to winny być one zarejestrowane w księgach miesiąca        

poprzedniego. 

e) podpis wystawcy dowodu oraz osoby której wydano lub od której przyjęto składniki       

majątkowe, a jeśli operacja nie polega na wydaniu lub przyjęciu składników       

majątkowych, to dowód zawiera tylko podpis wystawcy. Podpis wystawcy może być       

zastąpiony znakami zapewniającymi ustalenie osoby – wystawcy dowodu, jeżeli 

dowód       nie dokumentuje przekazania lub przyjęcia składnika majątkowego lub 

przeniesienia       prawa własności bądź użytkowania wieczystego gruntu.  

f) stwierdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez 

wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych 

/dekretacja/, podpisy osób odpowiedzialnych za te wskazania, co oznacza, że dowód 

został: 

• sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym i na 

dowód sprawdzenia podpisany przez osoby do tego upoważnione. Podpisy na 

dowodach składa się oddzielnie, 

• oznaczony numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z 

zapisami księgowymi dokonywanymi na jego podstawie. 

 

3. Cechy dowodu księgowego nadawane przez jednostkę oznaczają: 

a) wskazanie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z datą i 

podpisem osób odpowiedzialnych za te wskazania, upoważnionych przez 

Kierownika jednostki. 

         Treść powyższą należy rozumieć jako: 

• kontrolę wewnętrzną dowodu księgowego, 

• akceptacji treści operacji gospodarczej zawartej w dowodzie,  



• dekretacji dowodu. 

b) sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych dokonuje się poprzez 

zamieszczenie na dowodzie następującej klauzuli: 

• stwierdzenie, że wydatek mieści się w planie finansowym jednostki. 

 

4. Stwierdzenie o sposobie ujęcia dowodów w księgach poprzedza: 

a) jego kontrolę pod względem merytorycznym dokonywaną przez 

pracowników zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozdziału 

II niniejszej instrukcji  

      Kontrola merytoryczna podlega na stwierdzeniu: 

• faktycznego zaistnienia operacji gospodarczej w ilości i wartości wyrażonej 

w dokumencie, 

• legalności i rzetelności operacji, 

• celowości operacji i zgodności z umową, zamówieniem bądź zleceniem, 

• jego kontrolę pod względem zgodności z ustawą o zamówieniach 

publicznych w zakresie dowodów dotyczących robót, dostaw i usług. 

b) jego kontrolę pod względem rachunkowym dokonaną przez wyznaczonych 

pracowników zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozdziału II niniejszego 

zarządzenia. Kontrola rachunkowa polega na sprawdzeniu poprawności 

arytmetycznej danych  zawartych w dowodzie,    

c) zatwierdzenie dowodu księgowego do wypłaty przez głównego księgowego i 

kierownika jednostki lub pełnomocników zgodnie z wzorami podpisów 

złożonych do banku obsługującego jednostkę. 

5. Rodzaj dokumentu, miejsce jego sporządzenia, rodzaj kontroli i terminy przekazania do 

właściwych komórek organizacyjnych stanowi załącznik nr 4 do Rozdziału II niniejszego 

zarządzenia 

6. Dowody księgowe powinny być rzetelne tj. zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji 

gospodarczej, którą dokumentują kompletne tj. zawierające wszystkie elementy określone 

w pkt 2 instrukcji oraz wolne od błędów rachunkowych. 

7. Błędy w dowodach zewnętrznych obcych i własnych / faktura, rachunek, nota księgowa / 

można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu 

zawierającego sprostowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem, jeżeli inne przepisy nie 

stanowią inaczej. Przy dowodach wewnętrznych błędy należy korygować poprzez 

czytelne skreślenie i poprawienie błędnej treści lub kwoty wraz z datą i podpisem osoby 

dokonującej poprawki. Nie można jednak poprawiać pojedynczych cyfr lub liter, lecz 

tylko całe liczby i wyrazy. 

8. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych stanową oryginały dowodów księgowych / za 

wyjątkiem dowodów KP – kwitariusze przychodowe /. 

9. Jako dowody właściwe do udokumentowania mogą być użyte dowody księgowe 

wystawione przez pracownika. Dowody te powinny zawierać datę dokonania operacji, 

miejsce i datę ich wystawienia oraz podpis osoby dokonującej operacji. W dowodach 

tych należy podać: 

• przy zakupie – rodzaj składniku majątkowego, ilość i cenę, 

• w pozostałych przypadkach – treść, tzn. czego dana operacja dotyczy oraz 

kwotę. 

Decyzję w sprawie uznania oświadczenia jako dowodu księgowego podejmuje  

kierownik jednostki. 

 



10. Stwierdzone w dowodach nieprawidłowości merytoryczne powinny być uwidocznione w 

dowodzie lub załączniku do dowodu i podpisane przez osoby zobowiązane do 

sprawdzenia dowodu.  

 

11. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: 

a) dziennik, 

b) księgę główną, 

c) księgi pomocnicze, 

d) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg 

pomocniczych, 

 

12. Dokonywany w księgach rachunkowych zapis księgowy powinien być staranny, czytelny, 

trwały i zawierać co najmniej: 

a) datę dokonania operacji gospodarczej, 

b) określenie rodzaju i numeru dowodu księgowego na podstawie, którego dokonano 

zapisu oraz jego datę jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji, 

c) treść zapisów, 

d) kwotę wynikającą z dowodu księgowego,  

e) oznaczenie kont, których dotyczy. 

 

 

    Błędny zapis może być poprawiony poprzez: 

• skreślenie treści błędnej lub liczby i wpisanie treści lub liczby w sposób 

określony w pkt 6, 

• wniesienie zapisu korygującego / storno /. 

 

13. Zapisy w księgach rachunkowych uważa się za prowadzone na bieżąco, jeżeli: 

• wszystkie operacje za dany okres sprawozdawczy zostaną ujęte w księgach nie 

później niż w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu, 

• zapisy wymienione w części IV pkt 11 niniejszej instrukcji dokonywane są w 

dniu przeprowadzenia operacji. 

 

14. Księgi rachunkowe otwierane są na dzień rozpoczynający każdy rok obrotowy i 

zamykane są na koniec każdego roku obrotowego. 

 

15. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy zapewnić pełną 

sprawdzalność zgodności stosowanych zasad przetwarzania  z dokumentacją systemu 

przetwarzania danych na komputerze i dowodami księgowymi przez: 

• skompletowanie dokumentacji systemu przetwarzania danych dających pełny 

wgląd w budowę i przebieg stosowanego programu, 

• zapewnienie możliwości sporządzania na każde żądanie zestawień 

ewidencyjnych, 

• możliwość ustalenia osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie zapisów, 

• wydrukowanie wszystkich danych, będących przedmiotem przetwarzania, w 

porządku chronologicznym co najmniej na koniec każdego kwartału, 

           Dane źródłowe w miejscu ich powstania powinny być odpowiednio chronione, w 

sposób zapewniający ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego 

rodzaju dowodów księgowych. 

 

 



 VI.    Zasady prowadzenia gospodarki magazynowej  . 
 

1.   Organizacja magazynu      . 

 

1. Określa się następujące rodzaje magazynów, które prowadzone są przez jednostkę: 

a. magazyn druków ścisłego zarachowania, 

b. magazyn materiałów, 

 

2.  Magazyn druków ścisłego zarachowania należy wyposażyć w szafy metalowe ogniotrwałe,  

     zaś magazyn materiałów w odpowiednie regały. 

 

3.  Magazyn materiałów należy wyposażyć w odpowiednie przyrządy służące do określenia  

     stopnia wilgotności i do mierzenia temperatury oraz urządzenia p.poż., pojemniki na  

     śmieci. 

 

4.  W celu zabezpieczenia materiałów i druków ścisłego zarachowania przed kradzieżą należy  

     pomieszczenia magazynowe odpowiednio zabezpieczyć, drzwi zaopatrzyć w odpowiednie  

     zamknięcia i okucia blachą, klucze od pomieszczeń magazynowych należy przekazać do    

     depozytu w kasie. 

 

5.  W pomieszczeniach magazynowych powinna znajdować tabliczka z napisem „Palenie  

     surowo wzbronione” oraz „Obcym wstęp wzbroniony” jak też szczegółowa instrukcja  

     p.poż.  

 

6.  W magazynie powinna znajdować się tylko osoba odpowiedzialna za składowane  

      materiały, a klucze od magazynu powinna posiadać tylko jedna osoba – magazynier. 

   

 

2.   Odpowiedzialność magazyniera      . 

 

1.   Magazynier jest odpowiedzialny za całość gospodarki magazynowej i przestrzeganie  

      niniejszej instrukcji. 

 

2.   Magazynier odpowiada materialnie i dyscyplinarnie za straty powstałe z jego winy, a w  

      szczególności powstałe z tytułu: 

a) utraty prawa wniesienia pretensji do dostawców, niedostatecznych oględzin lub 

wybrakowania materiałów, 

b) wadliwego przyjmowania i wydawania materiałów, o ile ich przyjęcia nie dokonano 

komisyjnie, 

c) powstania nieusprawiedliwionego niedoboru, 

d) wadliwej konserwacji materiałów, nienależytego zabezpieczenia przed kradzieżą, 

nieprzestrzegania warunków p.poż. 

 

3.   Odpowiedzialność magazynowa rozpoczyna się z chwilą protokolarnego podpisania przez  

      magazyniera spisu inwentaryzacyjnego, a kończy się z chwilą protokolarnego przekazania  

      innej osobie bądź rozliczenia przez komórkę finansową. 

 

3.   Obowiązki magazyniera      . 

 

1.   Do podstawowych obowiązków magazyniera należy: 



a) przyjmowanie i wydawanie materiałów z zachowaniem zasad i formalności 

określonych niniejszą instrukcją, 

b) właściwe przechowywanie i konserwacja materiałów i sprzętu oraz otoczenie 

troskliwą opieką materiałów ulegających łatwemu zniszczeniu czy uszkodzeniu, 

c) czuwanie nad zabezpieczeniem pomieszczeń magazynowych przed kradzieżą, 

włamaniem i pożarem,      

d) pisemne i natychmiastowe powiadomienie kierownika jednostki o wszelkich 

stwierdzonych brakach, uszkodzeniach pomieszczeń i urządzeń magazynowych, 

zamknięć, braku wyposażenia w urządzenia i sprzęt p.poż., kradzieżach lub zepsuciu 

materiałów lub o innych usterkach magazynowych, 

 

  2.   Magazynier jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji magazynowej: 

a) druków w księdze druków ścisłego zarachowania, 

b) materiałów w ilościowych kartach magazynowych. 

 

3.   Magazynier dokonuje wpisania do ewidencji wszystkich dowodów przychodu i rozchodu  

      indywidualnie z zachowaniem chronologii zapisów według dat i numerów dowodów  

      magazynowych. 

 

4.   Magazynier czuwa nad prawidłowym udokumentowaniem przychodu i rozchodu  

      materiałów i druków. 

 

5.   Magazynier zobowiązany jest dokładnie poznać i przestrzegać postanowienia niniejszej  

      instrukcji magazynowej oraz innych przepisów w zakresie gospodarki magazynowej. 

 

4.   Przyjmowanie materiałów i druków      . 

 

1.   Przyjęcie materiałów ma na celu ustalenie czy dostarczony i odebrany materiał odpowiada  

      pod względem ilości, jakości i wartości oraz numeracji fabrycznej w dowodzie dostawy. 

 

2.   Braki ilościowe i wady jakościowe ujmowane przy odbiorze materiałów należy  

      udokumentować w formie protokołu spisanego w obecności przedstawiciela odbiorcy oraz  

      dostawcy. 

      Protokół powinien zawierać wszelkie dane i stwierdzenia niezbędne dla wniesienia  

      reklamacji lub roszczeń materialnych w stosunku do dostawcy lub przewoźnika.  

      Zaniechanie sporządzenia protokołu stanowi podstawę do obciążenia pracownika  

      dokonującego odbioru.     

 

3.   Odbioru i przyjęcia materiałów lub druków dokonywać można na podstawie  

      następujących dowodów: 

a) rachunków lub faktur, 

b) listów przewozowych, 

c) protokołów odbioru, 

d) protokołów komisyjnego przyjęcia, 

e) dowodów „Magazyn przyjmie”. 

 

4.   Przyjęcie materiałów i druków ścisłego zarachowania magazynier dokonuje po uprzednim  

      sprawdzeniu i porównaniu ilości otrzymanego materiału z danymi uwidocznionymi w  

      dowodzie dostawy. 

 



5.   Materiały zakwestionowane wraz z opakowaniami i innymi znakami przechowywać  

      należy w magazynie oddzielnie, zaopatrując je w wywieszki „Materiał nie przyjęty”  

      Materiałów tych do czasu rozstrzygnięcia sporu z dostawcą nie wolno wydawać do  

      użytku. ` 

 

 

5.  Wydawanie materiałów i druków      . 

 

1.   Magazynier wydaje materiały według potrzeb. 

 

2.   Zlecenia wydania materiałów wystawiają poszczególne stanowiska. 

 

3.   Osoby polecające wydanie materiałów zobowiązane są: 

a) zlecić wydawanie w ilościach zgodnych z rzeczywistymi potrzebami, 

b) dopilnować celowego i oszczędnego zużycia zgodnie z przeznaczeniem. 

 

4.   Magazynier wydaje materiał, druki tylko upoważnionym osobom.  

 

5.   W dowodzie „Magazyn wyda” magazynier dokonuje wpisu odnośnie ilości wydanego  

       materiału, druków ścisłego zarachowania. Dowód wydania podpisuje magazynier i osoba  

       odbierająca materiał lub druki. 

   

6.  Dokumentacja i ewidencja obrotu materiałów       . 

 

1.   Dowody „Magazyn przyjmie” sporządza się w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem  

      do: 

a) komórki finansowej, 

b) magazyniera. 

 

2.   Dowody przyjęcia i wydania materiałów stanowią podstawę dokonania zapisów: 

a) przez magazyniera w karcie magazynowej, ilościowej lub książce druków ścisłego 

zarachowania, 

b) przez komórkę księgowości w kartach materiałowych ilościowo-wartościowych, 

 

3.   Dowody „Magazyn wyda” łącznie z miesięcznym zestawieniem rozchodu materiałów  

      magazynier niezwłocznie przekazuje do komórki księgowości za pokwitowaniem odbioru. 

   

7.  Depozyty       . 

 

1.   Przedmioty i materiały stanowiące własność obcą, które znajdują się chwilowo w  

      magazynie na przechowaniu należy składać oddzielnie, spisując na tę okoliczność  

      protokół przyjęcia do magazynu, a komórka księgowości depozyty te księguje na koncie  

     139 lub 310 w zależności od cech przeznaczonych do depozytu. 

 

8.  Kontrola gospodarki magazynowej       . 

 

1.   W zakresie gospodarki magazynowej kontrolę wewnętrzną sprawują kierownik jednostki i   

      główny księgowy, którzy mogą upoważnić inne osoby do spełnienia systematycznej  

      kontroli gospodarki magazynowej. 

 



2.   Zadaniem kontroli wewnętrznej jest eliminacja wszelkich niedociągnięć, błędów,  

      marnotrawstwa, braków oraz ewentualnych nadużyć.       

      W tym celu w czasie kontroli należy zwrócić szczególnie uwagę na to czy: 

a) dokumenty obrotu materiałowego są pełne i formalne, 

b) zapisy w ewidencji magazynowej dokonywane są na bieżąco i prawidłowo, 

c) istnieje zgodność ewidencji magazynowej z ewidencją księgową oraz stanem 

rzeczywistym materiałów, 

d) materiały są należycie przechowywane i zabezpieczone przed zniszczeniami i 

kradzieżą, 

e) występują w magazynie materiały zbędne i czy stan zapasów jest gospodarczo 

uzasadniony. 

 

3.   Kontrolę zgodności rzeczywistych stanów zapasów materiałowych należy ustalić w  

      drodze inwentaryzacji w terminach określonych w instrukcji oraz w przypadku zmiany  

      magazyniera, włamania lub pożaru. 

 

4.   Przekazanie obowiązków magazyniera może nastąpić na podstawie protokołu zdawczo –  

      odbiorczego po uprzednim ustaleniu w drodze spisu z natury stanu rzeczywistego  

      materiałów.    

 

5.   Obowiązkiem kierownika jednostki lub osób przez niego upoważnionych jest  

      dopilnowanie by pomieszczenia magazynowe były dostosowane do przechowania w nich  

      materiałów, należycie zabezpieczone i wyposażone w odpowiedni sprzęt do pracy oraz  

      urządzenia i instrukcję p.poż. 

 

6.   W przypadku stwierdzenia braków materiałowych należy przeprowadzić postępowanie  

       wyjaśniające w celu ustalenia przyczyn ich powstania oraz powiadomić jednostkę  

       nadrzędną, obciążając jednocześnie osoby winne ich powstaniu. 

      Należność na stwierdzone niedobory winna być niezwłocznie wyegzekwowana w drodze  

      dobrowolnej spłaty lub postępowania sądowego. 

 

 

VII.    Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów   . 
 

1.   Zakres obowiązków i odpowiedzialności    . 

 

1.   Wykazy w księgach rachunkowych, stan aktywów i pasywów jednostki należy   

      weryfikować w drodze inwentaryzacji, polegającej na: 

a) przeprowadzeniu spisu z natury środków majątku, ich wycenie i ustaleniu wartości 

spisanych z natury składników majątku, 

b) uzyskaniu od kontrahentów pisemnej informacji o stanie jej środków pieniężnych na 

rachunkach bankowych oraz należności i zobowiązań, 

c) ustaleniu zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem rzeczywistym, 

d) rozliczeniu osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie, dokonaniu oceny 

przydatności majątku, prawidłowym użytkowaniu środków rzeczowych, ujawnieniu 

zbędnych i nadmiernych zapasów, prawidłowym zabezpieczeniu mienia przed 

zniszczeniem, pożarem, uszkodzeniem lub kradzieżą. 

 

2.   Za prawidłową realizację inwentaryzacji określonej w pkt 1 bezpośrednio odpowiedzialny  

      jest kierownik jednostki.  



Do obowiązków kierownika jednostki należy w szczególności: 

a) powołanie na stałe lub na okres każdego roku komisji inwentaryzacyjnej w składzie 

zapewniającym sprawny i prawidłowy przebieg inwentaryzacji, 

b) powołanie spośród pracowników na stanowiskach kierowniczych / samodzielnych / 

przewodniczącego komisji / nie może nim być główny księgowy ani pracownik 

referatu finansowego /, 

c) zapewnienie odpowiednich warunków i środków oraz należytej organizacji pracy w 

celu prawidłowego przebiegu inwentaryzacji, 

d) zorganizowanie skutecznej kontroli wewnętrznej przebiegu inwentaryzacji i 

prawidłowego dokonania spisu środków rzeczowych, 

e) bezpośrednie sprawowanie nadzoru nad całokształtem prac związanych z 

inwentaryzacją, 

f) zapewnienie należytego przygotowania środków rzeczowych do spisu z natury 

poprzez wydanie odpowiednich poleceń osobom odpowiedzialnym, 

g) niezwłoczne podjęcie decyzji w sprawie księgowego ujęcia różnic, spisania w 

koszty lub obciążenia osób winnych za niedobory oraz powiadomienie jednostki o 

ujawnionych niedoborach. 

 

3.   Obowiązkiem komisji inwentaryzacyjnej jest:  

 

a)   rzetelne dokonanie spisu z natury wszystkich składników majątkowych w drodze  

      spisu z natury poprzez liczenie, ważenie, dokonanie pomiarów i obliczeń, 

b)   prawidłowe i czytelne wypełnianie arkuszy spisowych,   

c) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, 

d) postawienie i umotywowanie wniosków co do sposobu rozliczania różnic 

inwentaryzacyjnych, 

e) dokonanie oceny przydatności posiadanych środków rzeczowych, 

f) postawienie i umotywowanie wniosków dotyczących zagospodarowania zapasów 

zbędnych i nadmiernych, usunięcia nieprawidłowości w przechowywaniu zapasów 

oraz wszelkich innych nieprawidłowości w gospodarce składnikami majątku 

stwierdzonych w czasie spisu, 

g) współudział w wycenie spisanych składników majątkowych. 

 

4.   Do obowiązków głównego księgowego należy: 

a)   dokonanie przy współudziale członków komisji inwentaryzacyjnej wyceny spisanych   

      z natury składników majątkowych, 

b)  ustalenie wartości spisanych składników majątkowych, 

c) ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, 

d) ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych, 

e) dopilnowanie czy sporządzono i wysłano do kontrahentów wyciągów kont celem 

uzgodnienia sald rozrachunkowych, ustalenie różnic, ich wyjaśnienie i ujęcie w 

księgach rachunkowych, 

f) potwierdzenie prawidłowości sald wynikających z wyciągów nadesłanych przez 

kontrahentów, 

g) dokonanie weryfikacji stanu ewidencyjnego i porównanie z dowodami pozostałych 

aktywów i pasywów nie objętych spisem z natury oraz potwierdzeniem sald. 

 

5.   Do wyceny składników majątkowych mogą być powołani rzeczoznawcy, w przypadku,  

      gdy ocena stanu rzeczowego wymaga szczegółowych kwalifikacji. 

   



2.  Rodzaje i metody inwentaryzacji    . 

 

1.   Poszczególne aktywa i pasywa podlegają inwentaryzacji w drodze: 

              a)   spisu z natury:            

• środki pieniężne przechowywane w kasie, weksle, czeki, papiery wartościowe, 

• środki trwałe oraz środki o charakterze wyposażenia, materiały, druki oraz 

pozostałe wartości niematerialne. 

              b)    uzgodnienia sald z kontrahentami: 

• wszystkie należności i zobowiązania, 

• środki pieniężne na rachunkach bankowych. 

 

c) drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i 

weryfikacji realnej wartości tych składników: 

• środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów, 

należności spornych i wątpliwych, 

 

    3.  Terminy i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji    . 

 

1.   Z uwagi na to, ż składniki majątku jednostki znajdują się na terenie strzeżonym, majątek  

      objęty jest ewidencją ilościowo – wartościową, ustala się, że: 

              a)   środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w  

                    budowie inwentaryzowane będą nie rzadziej niż raz na 4 lata, 

              b)   materiały inwentaryzowane będą nie rzadziej niż raz na 2 lata, 

c) środki pieniężne inwentaryzowane będą nie rzadziej niż raz w roku. 

 

2.   Różnice stwierdzone między stanem aktywów i pasywów wynikającym z ksiąg  

      rachunkowych z ich stanem ustalonym w drodze inwentaryzacji należy ująć i rozliczyć w  

      księgach rachunkowych roku obrotowego, na który przypada termin inwentaryzacji. 

 

3.   Można przeprowadzić  w sposób uproszczony spis z natury – książek, czasopism i innego  

      wyposażenia – przez wyrywkowe porównanie zapisów w księdze inwentarzowej ze  

      stanem rzeczywistym. Dokonanie uproszczonej inwentaryzacji należy potwierdzić  

      podpisem osób prowadzących to porównanie. 

 

4.   Wyniki spisu z natury ujmuje się na arkuszach spisowych. 

 

5.   Wszystkie składniki majątku podlegają inwentaryzacji w drodze spisu z natury na dzień  

      każdej zmiany, tj.: 

a) osoby majątkowo odpowiedzialnej, 

b) wypadków losowych, 

c) kradzieży itp. 

 

6.   Na dzień 31 grudnia sporządza się inwentaryzację nakładów inwestycyjnych inwestycji  

      rozpoczętych. 
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                                                   Burmistrza Białej z dnia 02.01.2008 r. 

 

 

 

WYKAZ 

osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację zadań gospodarczych  

w świetle ustawy o zamówieniach publicznych, odpowiedzialność po względem 

merytorycznym w Urzędzie Miejskim w Białej  
 

 

 

1.   Ernst Joachim               - dokumenty inwestycyjne oraz spraw wynikających z działalności    

      Adamik Henryk               komunalnej i mieszkaniowej, dowody związane z ochroną   

      Samitowska Grażyna       środowiska     

      Sylwia Czerwińska  

      Ofiera Norbert       

 

2.   Małek Dorota              - dowody dotyczące spraw gospodarki gruntami, nieruchomościami  

      Domaszewska Helena    i rolnictwa, ochrona zwierząt 

      

 

3.   Schneider Leokadia    - dowody dotyczące spraw meldunkowych i USC oraz dowody           

      Lubaszka Teresa           dotyczące spraw wojskowych i dowodów osobistych 

      Wróblewska Danuta 

 

5.   Hamerla Ewa              - dowody wynikające z prowadzeniem spraw podatkowych oraz  

      Gibas Monika               spraw związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i    

      Marzotko Edyta            spraw związanych ze zwrotem akcyzy dla rolników   

      Bandurowska Bogumiła 

      Puchala Ingrid 

 

6.   Sztechmiler Artur      - dowody związane z prowadzeniem spraw p.poż., obrony cywilnej    

      Adamik Henryk            w gminie oraz zarządzaniem kryzysowym, sprawy z zakresu  

                                            sportu 

 

8.   Grelich Karina             - dowody związane z integracją europejską i promocją gminy oraz   

      Dagamara Syguła           współpraca ze stowarzyszeniami 

      Tomala Maria  

 

9.   Gerus Barbara             - dowody związane z zakupem druków kasowych oraz druków  

      Sabina Peszel                 ścisłego zarachowania 

 

10. Chawarska Teresa       - dowody związane z zakupami materiałów, wyposażenia, środków    

      Piotrowska Agnieszka    trwałych związanych z działalnością urzędu oraz wypłat  

      Prokopowicz Gabriela   wynagrodzeń i innych należności związanych z wynagrodzeniami  

                                             i świadczeniami pracowników w urzędzie oraz dowody związane  

                                             z obsługą Biura Rady  

 



11. Bar Danuta                  - dowody dotyczące zakupów materiałów i druków w komórce  

      Kauczor Urszula            finansowej 

      Bernardyna Gorek 

      Peszel Sabina 

      Aneta Weniger 

 

13.  Szmulik Sławomir        -  dowody związane z zakupem sprzętu informatycznego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Załącznik Nr 2 do Rozdziału II Zarządzenia Nr OR.0152-2/08 

                                                 Burmistrza Białej z dnia 02.01.2008 r.   

 

 

 
 

WYKAZ 

osób odpowiedzialnych za prawidłowość pod  

względem rachunkowym w Urzędzie Miejskim w Białej 
 

 

 

7. Danuta Bar                         - wszelkie dowody, które wpływają do referatu  

8. Urszula Kauczor                   finansowego do realizacji  

9. Bernardyna Gorek 

10. Stanisława Głuszko 

11. Sabina Peszel 

12. Aneta Weniger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Załącznik Nr 3 do rozdziału II Zarządzenia Nr OR.0152-2/08 

                                        Burmistrza Białej z dnia 02.01.2008 r. 

 

                               

WYKAZ 

osób odpowiedzialnych za gospodarkę środkami 

trwałymi i środkami o charakterze wyposażenia. 
 

 

 
1.   Chawarska Teresa              - odpowiedzialna za całość znajdujących się środków  

                                                    trwałych o charakterze wyposażenia jak też ich  

                                                    zakup – przekazywanie ich do ewidencji  

 

2.   Ernst Joachim                     - odpowiedzialny za środki trwałe, przekazywanie ich 

                                                    do ewidencji finansowej w związku z inwestycjami            

                                                    prowadzonymi przez urząd – przekazywanie na          

                                                    właściwych dokumentach niezwłocznie po  

                                                    zakończeniu inwestycji. 

 

3.   Sztechmiler Artur               - odpowiedzialny za zakup środków trwałych 

                                                    dotyczących OSP, ich przekazywanie do ewidencji 

                                                    księgowej na podstawie właściwych dowodów 

                                                    niezwłocznie po dokonanym zakupie. 

 

4.   Małek Dorota                     - przyjmowanie, sprzedawanie lub nabywanie  

                                                   nieodpłatnie mienia komunalnego – przekazywanie  

                                                   na właściwych dokumentach do komórki finansowej. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Załącznik nr 4 do Rozdziału II Zarządzenia Nr OR.0152-

22/06 

                                                                                        Burmistrza Białej z dnia 28.12.2006 r. 
 

RODZAJ DOKUMENTU 
MIEJSCE  SPORZĄDZENIA,  RODZAJ  KONTROLI  I  TERMINY  PRZEKAZYWANIA  DO WŁAŚCIWYCH  

KOMÓREK  ORGANIZACYJNYCH  ( STANOWISK  PRACY ) 
 

Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie i zatwierdzenie 

dowodu księgowego 

 

 

Lp. 

 

Określenie lub nazwa 

dowodu księgowego 

lub sprawozdania 

 

Miejsce 

sporządzenia 

dowodu 

księgowego lub 

sprawozdania 

 

Ilość 

egzem- 

plarzy 

Miejsce 

przekazania 

(przeznacz.) 

dowodu 

finansowo- 

księgowego lub 

sprawozdania 

 

Terminy 

przekazania 

doręczenia 
Pod względem 

merytorycznym 

oraz zgodności z 

ustawą o 

zamówieniach 

publicznych  

Pod względem 

formalno -

rachunkowym 

Pod względem 

zgodności i 

ustawą o 

zamówieniach 

publicznych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Dowody związane z 

wypłatą wynagrodzeń 

       

a) umowy o pracę, 

zlecenia, o dzieło, 

decyzje zaangażowania 

stanowisko ds. 

pracowniczych 

3 a) adresat, 

b) księgowość, 

c) akta osob. 

 

do 25-tego 

każdego miesiąca 

Stanowisko ds. 

pracowniczych 

 

x 

Kierownik 

jednostki 

/ Burmistrz / 

b) wnioski o awanse kierownicy 

poszczególnych 

komórek 

2 a) kadry, 

b) teczka akt 

1 miesiąc przed 

terminem 

awansowania 

 

x 

 

x 

 

x 

c)  decyzje awansowe stanowisko ds. 

pracowniczych 

3 a) adresat, 

b) księgowość, 

c)   akta osob. 

  

x 

 

x 

Kierownik 

jednostki 

/ Burmistrz / 

d) listy płac Księgowość 1 odpowiedzialny na 3 dni przed Stanowisko ds. wyznaczony Kierownik 



pracownik 

księgowości 

upływem miesiąca pracowniczych pracownik 

księgowości 

jednostki  

/ Burmistrz / i 

główny księgowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

e) decyzje lub wnioski o 

potrącenie z 

wynagrodzeń 

odpowiedzialne 

merytorycznie 

stanowisko pracy 

2 a) księgowość, 

b) teczka akt. 

do 25-go każdego 

miesiąca 

kierownicy 

stanowisk pracy 

kierownik 

referatu 

organizacyj.  

Kierownik 

jednostki  

/ Burmistrz / 

2. Decyzje w sprawie 

wypłat nagród lub 

innych doraźnych 

wynagrodzeń 

Stanowisko ds. 

pracowniczych 

3 a) adresat, 

b) księgowość, 

c) teczka akt 

na 7 dni przed 

wypłatą 

  

x 

 

x 

Kierownik 

jednostki 

/ Burmistrz / 

3. Polecenia wyjazdu 

służbowego 

sekretariat na 

podstawie 

wniosku 

zainteresowanego 

1 adresat na 1 dzień przed 

wyjazdem 

14 dni po 

zakończeniu 

podróży 

służbowej 

 

x 

Kierownik 

jednostki 

4. Dokumenty obrotu 

środkami trwałymi i 

wyposażeniem 

Kierownicy 

poszczególnych 

referatów 

2 a) księgowość, 

b) teczka akt. 

w dniu 

sporządzenia 

pracownik 

sprawujący 

nadzór 

księgowość Kierownik 

jednostki 

a) przyjęcie środka 

trwałego „OT” 

jak wyżej 2 jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej 

b)  likwidacja środka 

trwałego „LT” 

jak wyżej 2 jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej 

c) likwidacja 

wyposażenia „LN” 

jak wyżej 2 jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej 

d) protokół zdawczo –

odbiorczy środka 

trwałego „PT”  

jak wyżej 3 a) księgowość 

2 egzem. 

b) teczka akta 

jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej 

e) protokół zdawczo – 

odbiorczy środka 

trwałego –nieodpłatne 

przekazanie „PN” 

jak wyżej 3 a) księgowość 

2 egzem. 

b)   teczka akta 

jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej 

f) protokół zdawczo – jak wyżej 3 a) księgowość jak wyżej jak wyżej jak wyżej jak wyżej 



odbiorczy materiałów 

– nieodpłatne 

przekazanie „PM”   

2 egzem. 

b)   teczka akta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Informacja o 

udzieleniu dotacji, 

pożyczki 

Pracownicy 

merytorycznie 

odpowiedzialni  w 

uzgodnieniu z 

głównym 

księgowym  

3 a)   adresat, 

b) księgowość, 

c) teczka akt 

przed 

ogłoszeniem  

konkursu 

 

x 

 

x 

Kierownik 

jednostki 

/ Burmistrz /  

i główny 

księgowy 

6. Rozliczenie dotacji Pracownicy 

merytorycznie 

odpowiedzialni 

2 a) księgowość, 

b) teczka akt 

niezwłocznie po 

złożeniu przez 

dotowanego 

rozliczenia 

pracownicy 

merytorycznie 

odpowiedzialni  

pracownicy 

merytorycznie 

odpowiedzialni 

pracownicy 

merytorycznie 

odpowiedzialni 

7. Dowody związane z 

robotami lub usługami 

       

a)  dowód wewnętrzny 

konieczności zlecenia 

oraz określający rodzaj 

i rozmiary oraz 

wartość szacunkową 

robót i usług 

Kierownicy 

referatów 

3 a) księgowość, 

b) wystawca 

dowodu 

c) akta sprawy 

razem z kopią 

zamówienia 

kierownicy 

poszczególnych 

referatów 

 

x 

Kierownik 

jednostki lub z-cy 

wg posiadanych 

upoważnień 

b) zamówienia, zlecenia, 

umowy 

Kierownicy 

referatów po 

zaciągnięciu 

uprzednio opinii 

głów. księgowego 

3 a) dostawca, 

b) księgowość 

c) akta sprawy 

niezwłocznie po 

zleceniu zadania  

x x Kierownik 

jednostki lub z-cy 

wg posiadanych 

upoważnień oraz 

główny księgowy 

c) faktury, rachunki jednostka 

realizująca 

zamówienie 

2 a) dostawca, 

b) księgowość 

w dniu 

otrzymania  

stanowiska 

merytoryczne, 

które dokonały 

zamówienia 

pracownik 

księgowości 

Kierownik 

jednostki lub z-cy 

wg posiadanych 

upoważnień oraz 

główny księgowy 



8. Protokół przerobu lub 

uzysku materiałów z 

rozbiórki, demontażu  

Komisja powołana 

przez kierownika 

jednostki 

3 a) księgowość, 

b) magazynier, 

c) teczka akta 

w dniu 

sporządzenia 

pracownik 

sprawujący 

nadzór 

księgowość Kierownik 

jednostki 

/ Burmistrz /. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Dowody związane z 

gospodarką 

materiałowo-

magazynową 

       

a) dowód „Magazyn 

przyjmie”  

Intendent – 

magazynier 

3 a) księgowość, 

b) dostawca 

materiałów, 

c) magazynier 

 

na 2 dni po 

przyjęciu 

materiałów 

zainteresowane 

merytorycznie 

stanowiska 

księgowość  

x 

b) dowód „Magazyn 

wyda” 

Intendent – 

magazynier 

3 a) księgowość, 

b) odbiorca 

materiałów, 

c)   magazynier 

 

w dniu 

wystawienia 

jak wyżej księgowość Kierownik 

jednostki 

/ Burmistrz / i 

główny księgowy  

c) dekadowo- miesięczne 

zestawienia rozchodu 

materiałów 

Intendent – 

magazynier 

2 a) księgowość, 

b) teczka akt 

na 2 dni przed 

upływem dekady, 

miesiąca 

poszczególne 

stanowiska pracy 

księgowość Kierownik 

jednostki 

/ Burmistrz / i 

główny księgowy 

d)  normy zapasu 

materiałów 

dział administracji 

gospodarczej 

3 a) księgowość, 

b) magazynier, 

c) teczka akt. 

przed 

rozpoczęciem 

nowego roku 

pracownik 

sprawujący 

nadzór nad 

zaopatrzeniem 

x Kierownik 

jednostki 

 / Burmistrz / 

e) protokół 

wybrakowania 

materiałów 

Komisja powołana 

przez Kierownika 

jednostki 

3 a) księgowość, 

b) magazynier, 

c) teczka akt. 

na 3 dzień po 

sporządzeniu 

protokołu 

pracownik 

sprawujący 

nadzór nad 

zaopatrzeniem 

 

x 

Kierownik 

jednostki 

 / Burmistrz / 

f) protokół zniszczenia 

materiałów 

Komisja powołana 

przez Kierownika 

3 a) księgowość, 

b) magazynier, 

na 2 dzień po 

sporządzeniu 

pracownik 

sprawujący 

 Kierownik 

jednostki 



 

 

 

jednostki c)   teczka akt. protokołu nadzór nad 

zaopatrzeniem 

 / Burmistrz / 

10. Dowody związane z 

gospodarką 

mieszkaniową i 

komunalną 

       

a) faktury za czynsze Kierownik 

Referatu Inżynierii 

komunalnej i 

Integracji 

Europejskiej bądź 

pracownik 

upoważniony 

przez Burmistrza 

3 a) odbiorca   

    faktur 

b) księgowość 

c) teczka akt 

 

do 15-tego 

każdego m-ca 

Kierownik 

referatu, 

pracownik 

merytorycznie 

odpowiedzialny 

pracownik 

referatu 

finansowego 

x 

b)  deklaracja na podatek 

od nieruchomości        

dot. budynków 

komunalnych  

Kierownik 

Referatu Inżynierii 

komunalnej i 

Integracji 

Europejskiej bądź 

pracownik 

upoważniony 

przez Burmistrza 

2 a) referat  

    finansowy –  

    podatki 

b) teczka akt. 

do 15-tego 

stycznia każdego 

roku, w 

przypadku korekt 

14 dni od zmian 

Kierownik 

referatu, 

pracownik 

merytorycznie 

odpowiedzialny 

x x 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


