ZarzqdzenieNr 28110
StarostyPultuskiego
z dnia 21 kwietnia2010r.
w sprawie: wprowadzeniainstrukcji sporzqdzenia,kontroli i obiegu dokument'w
finansowo - lcsiggowychw StarostwiePowiatowym.
Na podstawieustawy z dnia29 wrzeSnia1994 t' o rachunkowoSci
C.t.Dz.U. 22009 r. Nr 152 poz. 1223ze zm.)
co nastgpuje:
zalrzqdzam,

$1.
kontroli i obiegu dokument6w
Wprowadzidinstrukcjgw sprawie sporzqdzenia,
finansowo - ksiggowych Starostwa Powiatowego w Puhusku stanowi4c4
zal4cznikNr 1 do niniejszegozarzqdzenia.

s2.
Instnrkcjg stanowi4c4zal4cznikNr 1 do niniejszegoZatzqdzeniaobjqto nadzorem
SystemuZarzqdzaniaJako6ciqj ako dokumentsystemowyNr DS- I 3'

s3.
Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzeniapowierza siq Skarbnikowi Powiatu.

$4.
Traci moc ZarzqdzenieStarosty Powiatu Pultuskiego Nr 13/2002 z dnia
Nr 33105StarostyPultuskiegoz dnia28 wrzesnia
5 kwietnia 2002r., Zarzqdzenie
Nr 33106StarostyPuhuskiegoz dnia 4 wrzeSnia2006 r.,
2005 r., Zarzqdzenie
Nr 67107StarostyPuhuskiegoz dnia20grudnia2007r.
Zarzqdzenie

$s.
Zarzqdzeniewchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Z a l q c z n i kn r 1 d o
ZarzEdzeniaNr 2Bl10
Starosty Pultuskiego
z dnia 2I kwietnia2010 r.

Nazwa dokumentu:

Instrukcja sporzedzenia,kontroli i obiegu dokument6w

finansowo - ksiqgowych w Starostwie Powiatowym.
Numerdokumentu:
DS'13

CZ4SCI
I.

Og6lna charakterysfyka i klasyfikacja dowod6w ksiggowych.

Ka:Zdaoperacjagospodarczapowoduj4cazmiangaktyw6w lub pasyr,v6walbo maj 4ca wpl1,r,vna
wynik finansowyjednostki powinna by6 potwierdzonaprawidlowo sporz4dzonymdowodem ksiggowyrn.
Zbi6r dowoddw odzwierciedlaj4cy przebieg i skutki dokonywanyoh operacji gospodarcz-ych
i stanowi4cychpodstawgzapis6w w ksiggachrachunkowychstanowi dokumentacjEksiggowq.
Prawidlowo wystawiony dow6d ksiggowy opatzony jest nazw4 i symbolem, stwierdza fakl
dokonaniaoperacji gospodarczej zgodnieziej rzeczywistymprzebiegiemi zawiera nastEpujqcedane:
. oke6lenie rodzaju dowodu i jego numer identyfikacyjny,
. oke$lenie wystawcy i ukazanie stron uczestniczqcych w operacji (wskazanie uczestnicz4cych
kom6rek organizacyjnych),
o datgwystawienia dokumentui datg dokonaniaoperacji gospodarczei,
o przedmiot oraz iloSciowei wartoScioweokre6lenieoperacji gospodarczej,
a) wlasnorgcz,ne podpisy os6b odpowiedzialnych za dokonanie operacji gospodarczej i jej
udokumentowanie.
Na kazdym dokumenciemusi by6 stwierdzeniei zakwalifikowanie dowodu do ujpcia w ksiggach
rachunkowl'ch (dekretacja) i sprawdzeniepod wzglgdem:
. merltorycznym,
o formalnym,
r rachunkowynr
oraz powiEzanie dowodu z zapisami ksiEgowymi <iokony.wanyminajego podstawie poprzez ontaczenie
odpowiednimidcntyfikatoremi numerem.
Je2elioperacjagospodarczadokumentowanajest kilkoma dowodami, kierownik jedno stki (Starosta,
Wicestarosta)okredla,kt6ry z nich stano\Mipodstawqzapis6w ksiEgowych.
Wszyslkie nrbryki w dokumencie muszq by6 wypelnione zgodnie z ich przeznaczenrem
dtugopisem,pi6rem, pismem maszynowym lub komputerowo.TreSi dowodu powinna byi pelna
i zrozumialaa podpisy os6b uczestnicz4cychw dokon)'waniuoperaoji gospodarczejmusz4 byi
autentyc:mei skladanena dowodzie dlugopisemlub atramentem.tslgdneiapisy w dowodach wlasnych
wewngtrznychmog4byi korygowale poprzezprzeksellenieblEdnychzapis6w z calkowitym
zachowaniernich c4,telnoScii wpisaniu zapis6wpoprawnych.
Przy kaidej korekcie musi byi data korekty i podpis osoby dokonuj4cejpoprawki.
mog4 byi poprawianewyl4cznie poprzez wystawienie
Dowody obce i wlasne zewnQtJz-ne
i przeslzrniekontrahentowidowodu koryguj4cegon'raz ze stosownlm uzasadnieniem.
Blpdy w dgwodachgot6wkowTch i czekaohmog4 byi poprawianejedynie poprzezuniewazrtiellie
dowodu zawierai4cegobl4d i wystawienie nowego dowodu poprawnego.

II. Kontrola dokument6w ksiggowych'

-

-

Dokumenty ksiEgowepodlegaj4sprawdzeniui zbadaliu ich:
legalnoSci,
rzetelnoSci,
pra.ffidlowosci zdarzehi operacji gospodarczychodz-wierciedlonychw tych dokumentach.
W celu ustaleniaczy dokumentodpowiadastawialym wymogom, powinien byi sprawdzonypod
wzglgdemmery4orycznymoraz formalnym i rachunkowym.
Kontrola merytorycznapolega na zbadaniuczy:
danezawartew dokumencieodpowiadaj4rzeczy'wistodci,
ceny na dokumencies4 zgodnez umow% cennikami lub taryfami'
w dowodzie operacja gospodarczabyla celowa z punktu widzenia gospodarczegooraz
\ry)Tazona
i zgodnaz obowiq.zuj4cymiprzepisami.
oszczpdnoSci

Kontroli merltorycznej dokonujeD1'rektorwla5ciwej kom6rki organizacyjnej.Dokonanie sprawdzenia
powinno by6 stwierdzonena dowodzie poprzezumieszczeniei podpisanieklauzuli:
,.SPRAWDZONO POD WZGLEDEM MERYTORYCZNYM"
dnia..........,,....... podpis................
wykaz os6b upowainionych do sprawdzaniadokument6wpod wzglEdemmer!'torycznym stanowi
zalqcmik Nr 1 do instrukcji.
Na dokumentachdotycz4cychwykonanych na rzeczjednostki uslug obcych osobaodpowiedzialnaza
odbi6r pracy stwierdza,ze uslugazostalawykonana lub dolqczaprotok6l odbioru pracy.
Dokrimentyzwiqzanez zakupamiinwestycyjnymi mog4byi przedmiotem tealizaiji po dolqczeniuO'lPT i umieszczeniuna rachunkuadnotacii:

POLPOZ.
,,wPrsANoDO KSIEGIINWENTARZOWEJ
podpis
data...............................
Kontrola formalno rachunkowapolegana stwierdzeniuczy dokument z'awiera:
- okreSleniewystawcy,
- wskazaniepodmiot6w uczestnicz4cychw operacji gospodarczej,
- datgwystawienia dokumentuoraz dalg lub czasdokonaniaoperacji gospodarozej,kt6rej dow6d
dotyczy,
- wlasciwe okreslenieprzedmiotuoperacji orazjej wartoi6 i ilo56,
- wlasnorpcznepodpisy osr5bodpowiedzialnychza deikonanieoperacji ijej udokumentowanie.

Kontrola formalno rachunkowadokonl'wala jest przez Dyrektora Wydzialy Finansowegolub przez
upowa2nionegoprz-ezniego pracownikaksiggowo6ci.Dokonaniekontroli dokumentu musi by6
odpowiedniouwidocznioneza pornoc4daty i podpisu osoby sprawdzaj4oej.
,,SPRAWDZONOPODWZGLEDEMFORMALNO RACHUNKOWYM"
d n i a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. .o. d. .p. .i .s.
Wykaz os6b upowaZnionychdo sprawdzeniadokument6wpod wzglgdem formalno - rachunkow).rn
stanow zal4cznikNr 2 do instrukcji.
Wprowadzasiq wstgpn4kontrolE wydatk6w zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansachpublicz-nych
o treSci:
"Po\ yzszy wydatek zostai
zaplanowanyw bud2ecieiednostki
i spelniawymogi art. 54 ust. 3
ustawy o hnansachpublicznych"
Kontrolq prowadzi DFektor Wydzialu Finans6w - Gl6wny KsiEgowy Starostwai oznacza,ze'.
- nie zglaszazastzezeh do przedstawionejprzez wlaSciwychrzeczowo pracownik6w oceny
prawidlowodci tej operacji ijej zgodno5ciz prawem;
, rie zglaszazastrzezefido kompletnoSci oraz formalno - rachunkowej rzetelnoSci i prawidlowodci
dokument6wdolycz4cychtej operacji:
- zobowiqzanlawynikajqce z operacjimieszcz4sig w planie finansowymjednostki.
Dokumenty spraw&one zatwierdza do realizacji kierownik jedno stki (Starosta, Wicestarosta) i gl6wny
ksiEgowyrSkarbnikt ltth osoby upowaznione.
.,ZATWIERDZONO DO W\?I,ATY"
podpisy:
data....................
a) ...................
h) .... ......,......
c) .........
Wykaz os6b upowaZnionychdo zatwierdzeniadokument6wdo wyplaty stanowi zal4cznik Nr 3 do
instr-ukcji.
Na dokumenciestanowi4cympodstawgwlplaty naleirypo dokonaniuwyplaty, wystawieniu przelewu,
b4d2obci4Zeniurachunkubankowegow innej formie zamie5cii klauzulq:
,,ZAPI,ACONOGOTOWKA,CZEKIEM NR .......,PRZELEWEM DNIA........"
d a t a. . . . . . . . . . . .p o d p i s . .
Dokumenty s1aj4sig dowodanri ksiggowymi i s4 podstawEewidencji operacji i zdarz.eAgospodarczycir.

III. Dokumentacja obrotu got6wkowego,
l. Zaliczki"
Dla zaplaceniarachunkuw fbrmie got6wkowej moZnapobrai zaliczkpz kasyjednostki. Podstaw4
wlplacenia zaliczki jest wniosek o zaliczkg wypelniony przez pracownika,sprawdzony merytorycznie
przez wla5ciwegokierownika i zatwierdzonydo wyplaty przez gl6wnego ksipgowego(Skarbnika) i
kierownika jednostki (Starosta,Wicestarosta).
Na wniosku winien byi okreSlonytermin rozliczeniazaliczki. Termin ten nie moZeprzekroczyi 7 dni
od daty dokonania transakcji, na kt6r4 pobrano zaliczkg.
Wniosek o wyplacenie zaliczki naleLryzlo2yi w kasiew dniu poprzedzaj4cymjej pobranie. W
uzasadnionychprzypadkachmog4byi wyplacanezaliczki stalez terminem rozliczenia w miesi4cu
grudniu bieZ4cegoroku.
Zaliczki stalemog4 by6 udzielemedla:
- kierowc6w na zakup paliwa,
- pracownikowi zaopatzetia na drobne zakupy,
- innyn pracownikom w miarg uzasadnionychpotrzeb.
po dokonaniutransakcjirozlicza z,aliczkEna formularz-u,,Rozliczenie
Zaliczkobiorcabezposrednio
zaliczki", do kl6rego do\4cza oryginalne rachunki, na kt6re dokonano wyplaty zaliczkt, sprawdzone
i zatwierdzonezgodnie z niniejsz4instrukcj4
R6micE migdzy kwotq pobraniazaliczki a dokonanymiwydatkami, nale2ywypLacillub podj46 z kasy
jednostki w dniu rozliczenia zaliczki. Kwoty zaliczki nie rozliczone w terminie podlegaje potr4ceniu
u y rragr
otizeiiia.
z najbiiZszegu
2. Rachunki kosztriw podr6iy,
Wystawieniepoleceniawyjazdu sluZbowegonastgpujena podstawiedecyzji kierownika jednostki.
Dokument wyslawianyjest wjednym egzemplarzuprzez pracownika do spraw kadrowych i podpisany
przez kierownikajednostki. Pracownik mo?,eotrzylr;raezaiczkg do wysoko6ciprzewidlruvanychkoszt6w
podr6i. Dowodem kasowym bgd4cympodstaw4do w)?laty zaliczki jest odcinek dmku polecenia
shl2bowego.
Delegacjeslu2bowesprawdzonemerltorycznie naleZyskladai do rozliczenia w dziale ksiggowoSci
najp62niejw terminie 7 dni po odbyciu podr6zy sluZbowej.
Pracotrynikwlw dzialu sprawdzapod wzglpdem formalno - rachunkowym i przedkladado zatwierdzenia
gl6wnemuksiggowemu(Skarbnilowi) i k.ierownikowijednostki (Staro.icie,Ilicestaroicie).
3. Listy platnicze.
i wnioski premiowe, za6wiadczenia
Podstaw4sporzqdzanialisE plac s4 angaZe(przeszeregowania)
o czasowejniezdolno$cido pracy (platne ze Srodk6wzakladu),dokumentacjawyplat jednorazowych.
siq w takim ukladzie aby moZliwe bylo ustalenie
l-is1ypiac sporz4dzapracownik ds. plac. I-isty sporz.Edza
koszttiw *rnagrodzeti.

W dniu uyplaty listy, przekazywanesq na odpowiednierachunki wszystkie potr4ceniaz listy plac, oraz
wynagrodzeniaprzekazywanena konta osobistepracownik6w. Za prawidlowe dyspozycjena przelewach
odpowiadapracownik ds. piac.
pracownik ds. plac oraz pracownik ksiggowo5cikonholuj4cy pod
Listy plac podpisuje sporzEdzajqcy
wzglqdem formalno rachunkowym.Kontrolg merytoryczn4sprawujepracownik ds. kadr.
Tak przygotowanelisty plac po ich zatwierdzeniuprzez gl6wnego ksiggowego(Skarbnika) i kierownika
jednostki ( Starostq,WicestarostQ)stanowi4podstawqdo wyplaty.
Karty wynagrodzeriw zakresiedanychpersonalnychwl.pelnia pracownik kadr i wraz z angaz.em
przekazujedo sekcji plac. Drug4 czqSi karty wypelnia pracownik ds. piac. Karty wynagrodzerimog4 byi
prowadzonekomputerowo.
4. Swiadczenia z tytulu ubezpieczeniaspolecznego.
Swiadczeniate dotycz4zasilk6w rodzinnych,chorobowych,opiekuriczych,macierzyriskichz tytuhr
urodzeria dziecka orez pogrzebowych itp.
Dla uzyskaniazasiiku rodzinnegozainteresowanypraco\rynikwypelnia stosowneoiwiadczenie
w spos6brzetelny, zgodnyze stanemfaktycznym dol4czajEcjednocze6niedokumentacjpwymagan4
na podstawieobowi4zujqcychw tej mierze przepis6w,jak: zaSwiadczeniez poprzedniegozakNadupracy,
o5wiadczenie dla zapobieZeniamo2liwo6ci pobierania z t54ufu zatrudnienia b4d2 emertllury lub renty
wigcej niz jednego Swiadczeniarodzinnegona te samedzieci.
Dokumentacjp niezbgdn4 do lvyplaty zasilk6w chorobowych, opiekuriczych przekazuje do dzialu
plac pracownik ds. osobowychw terminie do 15-goka:Zdegom-ca zam-a ubiegly i bieZ4cy.
Dokumentacji dotycz4cych zasilk6w z tSrtuluurodzenia dziecka oraz pogrzebowych skladaj4
w Czialeplac praco.micy bezpoSredniozarnteresowaniniezwlocmie po zaistnieniuokoliczno5ci
uzasadniajqcychwyplatg tych Swiadczeli.
5. Wyplaty nagr6d jubileuszowych i innych wyplat jednorazowych.
Wypiaty nagr6djubileuszowych nastgpuj4na wniosek pracownika ds' osobowych.Pozostale
wyptaty jak: odprawy posmiertne,ekwiwalent za niewykorzystanyurlop wypoczyntowy na wniosek
zainteresowanegopracownika,po zatwierdzeniuprzez gl6wnego ksiEgowego(Skarbnika) i kierownika
jednostki (StarostE,Wicestarostg).

6. Tryb i zasady wynagrodzen.
Wynagrodzeniapracowniczeprzekazywanes4 a indpvidualne rachunki bankowe.
W szczeg6lnychprzypadkachwlplacane s4 przez kasjerazatrudnionegow.jednostce.Wynagrodzenie
w;placa sig do r$ pracownika,a w wyj4tkowrychwypadkachdo r4k innej osoby upowaZnionejna piSmie
przez zainterest>wanego.
Autentycznosdpodpisr.rpracownikana upowa2nieniumusi byi stwierdzona
lub pracownikakadr.
przeioZonego
przez,bezpoi;redniegc;

7. Dowody KP i KW; pokwitowania wplat.

-

Dowody te stu24do przyjrnowaniawplat do kasy z nastppuj4cychtytul6w:
oplat za realizaclqzadaf, wykonywanych przez Wydzial Komunikacji, Wydzial Geodezji, Wydzial
;r
OchronySrodowiskaiWydzia{Organizacyjrty.
lvplaty nale2noSciz r62nychtytul6w,
zwrotu nadplat w).nagrodzefi, zasilk6w,
splaty niedobor6w,
wplaty darowizn,
zwrotu zaliczek.

Kasjer sporz4dzadow6d KP b4d2pokwitowanie wplaty na kazd4 wplatp wynikaj4c4
z dzialalnoScijednostki oraz dow6d KW dotycz4cywyplaty got6wki z kasy. Dzienne wplaty i wyplaty
nale2y codzienniepodsumowai i uzgodnii z raportemkasowym.

8, Czeki got6wkowe.
Czeki wystawia kasjer na podstawiedowod6w 2r6dlowych (rachunki, listy plalnicze, delegacje,ifp.)
Jednoczesniekasjer sporz4dzapodkladkgzawieraj4c4wszystkie cechy czekt i zalqczado rapoltu
kasowego.czeki podpisujegl6wny ksiqgowy (Skarbnik) lub Dy'rektor wydzialu Finansowegooraz
Starostalub Wicestarosta.
Czeki ewidencjonowanes4 w ksi4zcedruk6w Scislegozarachowania.
9. Raporty kasowe.
Raporty sporzqdzakasjer nabiea4co w miarg dokonywanych wyplat i przyjqtych wpiat, a nastepnie
przekazujewraz z dowodarnido kontroli pracownikowi ksiEgowoSci.Fakt przeprowadzeniakontroli
raporfu pracownik potwierdza swojqparafk4 na raporcie.Kasjer sporz4dzaoddzielneraporty w
wplat dla StarostwaPowiatowego,oddzielnie dla Srodk6w
zale2noici od rodzaju dokonyr,vanych
wyotlrEbnionych ZFSS.
Podstawgdokonywaniawlplat z kas stanowi4Zr6dlowe dowody rozchod6w, a mianowicie:
a) ostemplowane przez banJ<dowody wplat wlasnych na rachunek bankowy,
b) lakxrry i racbunki,
c) listy platnicze,jak np.: lisly wynagrodzeri,nagrtld,premii, itp.,
np.: wystawioncr.rzwiqzkuz wyplat4zaliczekdo rozliczenia,
d1 irrncwlasnedowodl /r6<Jlowe.
podstawg
z
kasy
2t6dlowe dowody kasowepowinny byi sprawdzonepod wzglgdem
ryplaty
Stanowi4ce
merytorycznym, fomralnym i rachunkowym oraz zalwterdzone do wyplaty.
W wypadkach,gdy wyplaty got6wki z kasy nie s4 dokonanena podstawieZr6dlowych dowod6w
kasowych(np.: wyplaty wynagrodzerinie podjgtych w temrinie na podstawielisty placy, wplal
zobowiqzafi,wynikaj4cych z zapisciwksiEgowychudokumentowanych2r6dlowyni dowodami
sip rv zbiorachdowod6w ksiggowl'ch, itp.) stosujesiQzastgpczedowody
ksiggowymi z_najduj4cymi
wyplal got6wkowych na fbrmularzachpowszechnegouz1'tku,,Dow6d wyptaty - KW"

Wszystkie dowody kasowepowinny byc wpisanedo raportu kasowegoprowadzonegoprzez kasjera.
Zapisy w raporciepowinny by6 dokonywanechronologicznie.Jednorodnedowody mogq byi wpisywane
zbiorcz<:na podstawiezestawiefidowod6w.

IV. Dokumentacja obrotu bezgot6wkowego,
1. Zleceniai zam6wienia.

-

Zleceniai zam6wienia sporzEdzasip w trzech egzemplarzachz kt6rych:
oryginal przesylasig zainteresowaremukontrahentowi,
pierwsz4kopig podlqczasiE do rachunkuprzekazywanegodo ksiqgowo5ci,
pozostawiasig a/a.
<1rug4

Przy czgSciowejrealizaqi transakcji,zlecenielub zam6wieniedol4czasig do koricowego rachunku.
Pracownik sprawdzaj4cy rachrurek pod wzglEdem merytorycznym - w przlpadku realizacli czgSciowej
zam6vr'ienia- ma obowi4zekodnotowai na zam6wieniuwszystkie rachunki przej6ciowe.
i gospodamodci.
Wybieraj4cwykonawcg na uslugi naleZykierowa6 sig zasadqoszczqdno6ci
Zgodrne z ustawq o zam6wieniach publicznych zakupy nale2y re alizowa( u sprzedawc6w
oferuj4cychnajlepszewamnki. W przypadkachokeSlonych obowi4zuj4clnniprzepisami oglaszasig
przygotowuj4 Dyrektorzy zainteresowanychwydzial6w.
pruetarg.DokumentacjEdoWcz.4cq-przetargu
2. fimowy zlecenia, umowy o dzielo.
Umowy te powinny byi zawieranew lormie pisemnej.Mog4 miei miejsce w wypadkach,gdy
wykonanie danej pracy nie mo2e by6 wykonane w ramach normalnych obowiq,zk6w pracownik6w
wlaSciwegowydziaiu.
Umowy zleceniai umowy o dzielo sporz4dzasig w dw6ch e gzemplatzachz kt6rych:
- jeden otrzymujezleceniobiorca.
- drugi otrzymuje ksipgowoS6wraz z rachunkiem(oryginat)
Llmowy te akceptujegl6wny ksiggowy (Skarbnik).
V. Dowody obrotu skladnikami majqtku trwalego.
l Przyjmowanie Srodk6w trwalych pochodzqcychz zakupu.
Dowodem uzasadniajqcymprzyjpciena stan Srodkatrwalegojesl druk OT-PT wypelniony
i podpisanyprzez osobqodpowiedzialn4za maj4tekw zakla'Jzie.
Na druku tym okredlasig naz-wpprzedrniotu.W rubryce ,,charakterystyka"podaje sig cechy
indy'rvidualne,np.: nr fabryczny. rozmiary, itp.
Wano6i pr4,imowanego Srodkatrwalego ustalasiQna podstawieceny nabycia. Dow6d wewnEtrzny

z kt6rych:
od innychdowod6ww dw6chegzemplarzach,
sipniezaleZnie
sporz,4dza
-

nryginai dolqczasip do rachunkudla potrzebksiggowo6ci,

-

kopipperzostawia
sip a/a.

2. Liklidacja Srodkatrwalego.
powoianaprzezDyrektoraWydzialuFinansowjednostkina wniosek
Komisjalik'w'idacyjna
poszczeg6lnych
kom6rekdokonujeoglpdzinsprzEtunadaj4cego
sigdo u21.tkui zakwalifikowujego
(urz4dzenia,
pnyrz4dy,komputery,itp.)
do likwidacji.W przlpadkusprzgtuspecjalistycznego
jest opiniajednos&iwyspecjalizowanej
potrzebna
w tym zakresie.
siEw dw6chegzemplarzach,
kt6ry powinienzawierac:
Protok6ilikwidacji sporzqdza
- raz:weprzedmiot6wobjgtychlikwidacj4
- dokladn4charakterystyke:
nr fabryczny,rozmiar,itp.
- ilo6i zlikwidowana,
- cenajednostkowa,
- wartosi,
- podpisyz tlat4i opini4czlonk6wkomisji,
- spos6bfizrycmejlikwidacji sprzptu.
ProtoktilpodpisujepracownikmaterialnieodpowiedzialnyorazDytektorwlaSciwegowydzialujako
tych pozycjiz ksiqi.ekinwentarskich
Protok6lstanowipodstawpwyksiggowania
wrrioskuj4cy.
protokolulikwidacji
przezDyrektoraWydzialuFinans6w.Jedenegzemplarz
po zatwierdzeniu
Drugi
przewodniczecy
komisji likwidacyjnejobowi4zanyjestzloirycniezwloczniew ksiggowoSci.
pracownikowimaterialnie
odpowiedzialnemu"
egzunplaruprzekazuje
3. Obr6t rzeczowymisktadnikamimaj4tku trwalegomigdzyjednostkami.
Przekazattierzeczowychskladnikdwmaj4tkutrwa.legonastEpujeprzy zastosowaniudruk6w PT. druki
kt6re
maj4tkiemtrwalym w trzech egzemplarzach,
te wystawiapracownikodpowiedzialnyza gospodarkQ
przezDlrektora WydzialuFinans6wi pracownikamaterialnieodpowiedzialnegoordz
podpisane
jednostki(Skarbnika)ptzekazwjqcej
i przyjmuj4cejprzekazujesig:
gl6wnegoksiggowego
- oryginaldla ksiEgowoSci,
- kopiedlajednostkiprzekaz
uj4cej.
- kc>piaala"
4, Ewidencjaskladnik6wmaj4tku trwalego.
i ewidencjqmajqtkiem
za gospodarkE
siEWydzialOrganizacjii Nadzoruodpowiedzialnym
Wyznaczu
malerialnejza powierzonljego Jtic-cz)
o odpowiedzialno$ci
trwalym.Pracownikten skladaoSwiadczenia
maj41ek.
inicjalemiednostkii odpowiednio
sipw dzialachmajqteklrwaly musibyi oznaczony
Znajdr44cy
przedmiotzawiera:nr dzialu(nr biurka/nrkonta'/np.: biurko
Frawidlowoocechowany
ocechowany.
zwykleloraznr pozycii,kt6raodpowiadazapisowidanegoprzedmiotuw ksi4lce inwentarzowej-

Obowiqzekocechowaniamajqtku trwalego ci42y na pracowniku odpowiedzialnym za maj4lek
jednostce.
w
Pracownik ma r6wnie2 obowi4zekprowadzii ewidencjganalitycznqSrodk6w trwalych
i wyposaZeniaw ksi42ceinwentarzowejodrgbniedla Srodk6wtrwalych i wl.posazenia.
Do ksi4:Zkiinwentarzowejwpisuje siE pojedy:rczepozycje skladnik6w maj4tku zakupionyoh,
przekazanych lub zlikwidowanych.
Skladniki maj4tku trwalego s4 objgteinwentaryzacj4okresow4nie rzadziejniZ raz na 4 lata
i kaZdorazowoprzy zmianiepracownikamaterialnieodpowiedzialnego.
VI. Gospodarka materialowa.
Za prawidlow4 gospodarkQmaterialow4odpowiedzialnyjest pracownik Wydzialu Organizaqi
i Nadzoru. Zakupione materialy pracownik rozdysponowuj e zgodnie z zapotrzebowaniem.
Fakt otrzyrnaniamaterial6w potwierdzony musi by6 na odwrocie rachunkulub rozdzielniku
sporz4dzonymprzez pracownika Wydzialu Organizacjii Nadzoru"
Pracownik ma obowi4zekprowadzidkartoteki osobistegowlposaZeniazgodnie z obowi4zuj4cymi
przepisami.
VII. Dokumentacja transportu.
1. Ewidencja material6w pgdnych - karty drogowe.
Zakup material6w pgdnychksiEgowanyjest bezpo6redniow crgLarkoszt6w, w tym 2e Wydziat
Organizacti i Nadzoru sprawdza czy zakrtpione iloSci material6w pqdnych zostaty wpisane do katy
drogowej.
Niezaleznieod tego w karcie drogowej kierowcapodaje ilo36 przejechanychkilometr6w, stan paliwa
z poprzedniegodnia oraz stan licznika w momencieprzystqpieniado pracy i z,akofczeniapru:y.
Wydane i podpisanekarty drogowe stanowiqdruk Scislegozarachowania.Wydan4 kartg drogow4
naleZy niezwloczniezaewidencjonowaiw kontrolce kart drogowych. Wydanie nowej kafiy drogowej
moZenast4pi6po zwrocie karty z poprzedniegodnia. Na koniec kazdegomiesi4cadyspozytor sporzqdza
rozliczenie 2firy cia material6wpqdnych.
W oparciu o po1/yzszedaneustala sipjakie bylo w danym miesi4cuzuZyciepaliwa dla pojazdu
w stosunlrudo zatwierdzonejnormy iuffcia paliwa. W przypadku przepalunaleff obci4ity( kierowcq.
Nadz6r nad prawidlowym prowadzeniemw/w dokumentacjisprawrje Wydziai Organizacji i Nadzoru.
VIII. Dokumenlacjazatrudnienia.
l.

ia pracownik6w.
Dokumenty o nawi4zaniu i rozwi4zaniustosunkupracy oraz przeszeregowan

Kopie dokument6wzwi4zanychz nawi4zaniemi rozwi4zaniemstosunkupracy przekaanjesiq
pracownikowi sporz4dzajqcemulisty plac w terminie do l5-go ka2degomiesi4ca.Po tym terminie
wszelkie z-rnianywynagrodzeniamog4 byc dokonanedopiero w miesi4cunastQpnym.

2.

Za5wiadczenieo zatrudnieniu i wysokoSciwynagrodzenia.

ZaSwiadczenieo zalrudnieniuokreSlaj4cewysoko56wynagrodzeniawystawione przez kadry
potwierdzagl6wny ksiggowy (Skarbnik) lub Dpektor Wydzialu Finans6w.
3.

Karta obiegowa pracownika.

Ka2dy pracownik z kt6rym nawi4zano lub rozrwi4zanostosunek sluZbowy ma obowi4zek Aozry(,
pracownikowi prowadz4cemusprawy osobowe,kartp obiegow4podpisan4przez wszystkie kom6rki
w)'rnienionena karcie.
lX. Poleceniewyjazdu slu2bowego.
Poleceniewyiazdu sluZbowegoewidencjonowanes4 pod numerem delegacji.Kierownik jednerstki
(Starosta)lub jego zastgpca(Wicestarosta) podpisujedelegacje,okreSlajednoczeSnierodzaj Srodka
komunikacji, kt6rym podr62ma sig odbyi.
Po zakoriczeniupodr62y sluZbowej,w/w z odbyciem szkoleniapracownik skladakierownikowi (Starosta)
lubjego zastepcy(Wicestarosta)pisemnesprawozdaniez odbltej podr62y.
Poleceniewyjazdu sluZbowegozaffierdza do wyplaty Kierownik jednostki (Starosta)lub jego zastQpca
(Wicestarosta)i gl6wny ksiggowy (Skarbnik).

Wykazdokument6w
w zakresiegospodarki
stosowanych
finansowo- ksiggowej.
Nazwa
Wystawiajqc flo56egzemplarzy
Termin
dokumentu
soorzadzenia
V

L.
p.

1 Czekgotowkowy kasjer
2

Dow6dwplatyKP kasjer

l

oryginal- wplacaj4cy
kopia- ksiggowo66

na bie2qco
w chwili
przyjmowania
wptatv
przedwplatq

oryginal- wplacaj4cy
kopia- ksiggowo6i
oryginal- ksiggowo6i na biezqco
kopia- pracownik,
ito.
kontrahent

kasjer

4

Dow6dwyptaty
KW

kasjer

5

Wyciqg bankowy

bank

1 egz. + zalqczniki
zmieniajqcestan
Srodk6w

6

Bankow.vdow6d
wplaty

kasier

oryginat- bank
kopia- ksiqgowoS6

Raportkasowy

kasjer

lub
oryginal- ksiggowo66 codziennie
w okresach
kopia a/akta
okre5l.przez
dyrektoraoraz
na koniec
kaZdeqom-ca.
w dniupobrania
1 egz,
zaliczki
na biezqco
1 egz.

o

Wnioseko
zaliczkg
r .-

noiiicEniii
10. R

,,

przedpodjeciem

Pokwitowanie

8 . Rejestrpobranychkasjer
zaliczek

I

1egz.

.,
zaliczki

pracownik
odpowiedniej
kom6rki

s1setiz-?quneL

pracownik
ktory 1 egz. - ksiggowo6c
pobralzaliczkg

przekazanedo
ksiqgowoSciw
dniu otrzymania
z banku

orzedwplatqdo
banku

W dniu
na I
WsKazan}m
wnioskuo
zaliczkg

1 1 . Pvekaz pocztowy pracownik

dzialu
finansowo
ksiggowego
pracownik
dzialu
finansowoksiggowego
przelewow
Pracownik
1 3 . Rejestr
dzialu
finansowoksieqoweqo

1 2 . Polecenie
przelewu

o d c i n e k a i b - p o c z t a Udokumentowaodcinekc - ksiqgowo6c nie wyptatyz

kasygot6wkiza
poSrednictwem
Docztv
na 1 dziehprzed
odcinekAiB-bank
odcinekC - kontrahent terminem
platnoSci
odcinekD-zal.Do
vwciaqu
1 egz.

pracownik
oryginal- za
1 4 . Nota
prac.
pokwitowaniem
za dzialu
obciqzeniowa
obciqzony
i szkodyfinansowo
niedobory
kopia- aktaksieqowe
ksieqowego
.E
pracownik
1 egz.
Polecenie
dzialu
ksiggowania
finansowo
ksieqoweqo
oryginal- ksiqgowo66
komisja
1 6 . Arkuszspisu
inwentaryzacyj kopia- osoba
z nalury
materialnie
na

na bie2qco

po rozliczeniu
inwentaryzacji
na biezqco

na bie24co
podczasspisuz
natury

odpowiedzialna

r62nicpracownik
1 7 . Zestawienie
dzialu
inwentaryzacyjnyc
finansowo
n

oryginal- osoba.mat. w ciqgu15dni
po zakonczeniu
odp.
finansowo
spisu
dzial
kopia

1 egz.
1 8 . Protok6lkomisji komisja
inwentaryzacyj
inwentaryzacyjnyc
h w sprawier6znic na
oryginal- d{uznik
wierzyciel
t v . Wezwan
ie do
kopia- sporz4dzajqcy
zaplaty
pracownik
2 0 WezwanieOo
kont dzialu
uzgodnienia

finansowo-

w ciqgu20 dni
od zakoiczenie
inwentarvzacii
w ciqgu14dni
po uplywie
termrnu

de!I|s!cL

ostatni kwartal
orygnat- koni;hdi
kopia sporzqdzaj4cy roKu
obrotowego
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Wykaz dokumentowdotycz4cychinwestycji i Srodkow trwatych.
rNr

Nazwa
dokumentu

Przyjgcie
Srodka
OT
tnrvalego

Protokot
zdawczoodbiorczy
Srodka
trwalegoPT

4te

Wystawiajqcy

llo56egzemplarzy

- oryginalksiqgowoS6
kopia- kom.
otrzymuj4caSrodek
trwaly
kopia* vuystawiajqcy
dokument
prac.oopow.za oryginal- jednostka w d n i u
przekazani
przejmuj4ca,
gospodarke
kopia ksiggowoSi a Srodka
Srodkami
tMalego
kopia- prac.
trwalymi
za
odpowiedzialny
gospodarkq
Srodk.
trurtatymi
kopia- kom6rka
pracownik
odp.
za gospodarkq
Srodkami
trwalymi

kom6rka
Zmiana
organizacyjna
miejsca
uZytkowania
Srodka
tnvalegoMT

trwatego

w2dni
oo
ptzeKaz
ania
(potwierozone
ptzez
odbiorcg

w2dni
oryginal-ksiggowoSc sporz4ozen
oo
ie
kopia prac.
sporzqnajp62niqz
za
odpowiedzialny
dzenia
chwil4
Srodkitrwale
kopia- pzejmujqcy vvyoan.
kopia- przekazujqcy przekazanl

Likwidacja
Srodka
tMalego LT

pracownik
oryginalksiggowo6c
odpowiedzialny kopie-kom6rka
za gospodarkg u2ytkujqcaSrodek
trwaty
Srodkami
odpow.za
kopia-prac.
trwalymi
5r.trw.

Protokol
komisji
likwidacyjnokasacyjnej
Srodk6w

komisja
likwidacyjnokasacyjna

'bryqUch

Termin Termin
sporzEdze- przekania
zania
do FN
w2dni
w dniu
wydaniado oo
u2ytkowaniprzyjgci
a Srodka
a

w dniu
likwidacji
Srodka
trwalego

oryginat- ksiggowoSi w d n i u
kopia- prac.odpow. dokonania
likwidacji
za gosp.slu2by

inwentaryzacyjnej
kopia- uzytkownik

!1,
Kqpre Kolnigle
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Wykazdokument6wstosowanych
w zakresiesprzeda2yuslug
itowarow.
Nr

Nazwa Wystawiadokument iqcv
u

llo56 egz.

1 . FakturaVAT upowaznionyoryginal- odbiorca
pracownik
do upowaZniony
do
wystawiania odbiorufakturVAT
dokumentowkopia- dzial
sptzedazy finansowo
ksieqowv
j.w.
oryginal-odbiorca
2 . Faktura
kopia- dzial
korygujqca
finansowo
VAT
ksieqovw
oryginat-odbiorca
Nota
J.w.
kopia - dzial
korygujqca
finansowoVAT
ksiegowy

1 egz.
odpowiedzial
-na za
rozliczenia
VAT

4. RejestrVAT osoba

Termin
Termin
sporz4dze przekazani
-nia
adoFN
7 dni od
na biez4co
wykonania
uslugilub
sprzedazy
towar6w
wg potrzeb

2 dni od
sporzqdzenia

J.w.

J.w.

Do 25 -go
za miesiqc
poprzed
ni

Wykazdokument6w
dotyczqcychzakupuSrodk6wtrwatych,
materialow,towar6wi uslug wystawione przez kontrahentow
(zewngtrzne)
Nr

Nazwa Wystawiadokument
iqcv
u

1 . FakturaVAT kontrahent

a

J.

Faktura
koryguj4ca
VAT
Nota
korygujqca
VAT

4 . Rejestr

zakup6w
VAT

j.w.

llo56egz.
oryginal- dzial
finansowoksiegowy

J.w.

Kontrahent l.w.
lub
pracownik
dzialu
finansowo ksieqoweqo
osoba
J.w.
odpowiedzial
-na za
rozliczenie
VAT

Termin
Termin
sporzqdze przekazani
-nia
adoFN
do 7 dniod
wykonan
i
uslugilub
sprzedazy
towar6w
wg potzeb
J.w.

na biezqco

2 dniod
spoz4dzenia
J.w.

do 25-goza
miesi4c
poprzedni
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ptac,rozliczenz
zatrudnienia,
Wykazdokument6wdotyczqcych
spolecznych
zaklademubezpieczefi
Nazwa Wystawiadokument
iecv
u
3
1
2

Nr

1

2

4

pracownik
Anga2e
pracown
ik6w ds.kadr
nowo
zatrudnionyc
h zmianyw
anqa2ach
Wypowiedze pracownik
ds. kadr
nie
warunkow
pracylub
placy,
wypowiedzenie umowyo
prace
Karta
J.w.
obiegowa

4

Termin
Termin
sporzqdze przekazani
-nia
adoFN
6
5

w
oryginal-pracownik najp62niej
'1dniu
kopia-dziatplac
zatrudnienia
kopia- akta
osobowepracownika
oryginal-pracownik wg Kodeksu
Pracy
kopia-dzialplac
kopia- akta
osoboweoracownika

akta osobowe
pracown
ika

w dniu
przyjgciai
zwolnienia
oracownika

oryginal-pracownik zgodnte z
Kodeksem
kopia- akta
osoboweoracownika
oryginat- dzialptac do 20 dnia
zgodniez
kazdego
Regulamine kopia- kom6rka
miesiqca
organizacyjna
m
oremiowania
w
pracownik oryginal-pracownik najp62niej
przeddziei
kopia-dziatplac
ds. kadr
unopu
kopia- akta

Swiadectwo J.w.
pracy
Wniosek
premrowy

6

llo56egz.

Karta
ufi opowa

osobowepracownik
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7
8

ds.
Listaplacdla pracownik
wynagrooze prac
ri osobowvch
ds.
Zestawienie pracownik
zbiorczelist plac
pfac

oryginal- dzialplac
kopia- paskidla
oracownik6w
oryginalksiggowo66
kopia- dzialplac

oryginal
ZaSwiadczenlekarz
ieo
czasowej
niezdolnoSci
do pracv
ds. oryglnal- ZUS
1 0 Deklaracja pracownik
kopia- dzialplac
rozliczeniowprac
a ZUS

I

1 1 Karta
zasilkowa

pracownik
ds. 1 egz.
prac

Do dnia
wyptaty
Do dnia
wyptaty

5 dnipzed
sporzqdzenie
m list plac
Do 5 dnia
miesiqcaza
miesiqc
poprzedni
Do dnia
sporzqdzenia
list plac

't8

CzpSdII
INNE POSTANOWIENIA
W ZAKRESIE KONTROLI WEWNETRZNEJ
I OBROTU MATERIALOWEGO
I. WSTEP
i Scislestosowaniepostanowief instrukcji zapewniaprawidlowe funkcjonowanie
L Przestrzeganie
gospodarkifinansowejorazwlaSciwqochrongmieniapowiatowego.
wydziai6w oraz wszystkich
a zawartew instrukcjidotycz4dyrektor6wposzczeg6lnych
2. Postanowieni
czynnodci.
okreSlone
w
zakresach
zadania
pracownik6wwykonuj4cych
postanowieriinstrukcji stanowi naruszenieobowi4zk6w slu2.bowych,za kr6re
3 . Nieprzestrzeganie
w
w stosunkudo os6b winnych bqd4 wyci4ganewnioski sfuZbowei dyscyplinameprzewiclziane
Pracy."
ustawie,,Kodeks
4. Pracownicy odpowiedzialni za skutecme sprawowanie kontroli wewnpttznej, w wpiku ll6rej
zanecbajqdochodzeniaroszczehod os6b winnych ponoszqr1wnte| odpowiedzialno56w przypadku
wszelkichnaleinoici i roszczei(odsetkiza zwl<:kE).
do przedawnienia
dopuszczania
5 . Dyrektorzy poszczeg6lnychdzial6w zobowiqzanis4 do zapoznaniawszystkich pracownik6w
w zakresie
z postanowieniamininiejszejinstrukcji oraz odpowiedzialnis4 za jej przestrz.eganie
powierzonych
im obowiqzk6wsluZbowych.
II, ORGAA{IZAC JA I FU NKCJON OITANIE KO NTROLI WEITNQTRZNEJ.
l. Za z.organizowaniei prawidlowe funkcjonowarriesystemukontroli wewnEtrznejodpowiedzialnyjest
Dyrektor Wydzialu Finans6w.Sprawuje on osobi5cieog6lny nadz6r nad skulecznoici4 dzialania tegtr
systemu, jak r6wnie2 prawidlowodci4 wykorzystywania sygnal6w kontroli wev/nQtrznej
i zewnptrznej.Odpowiedzialnyjest r6wnie2 z.an le?ytewykorzystanie wynik6w kontroli2^ C4mno$oi kontrglne w zakresie swych upmlvnieri wykonuj 4 takhe z wz,1du Starosta, Skarbnik,
f)yrektor Wydzialu Orgariz.acji i Nadzoru, jak r6wnie2 inni pracownicy zob<twi1zari do wykonywania
kontroli. Zakreskontroli wewnglrznejprzez pracownik6w okreSlonyjestw zakresieczynno5ci.
spra\ owanajest w postaci:
KonirolawewnQtrzna
a)

kontroli wstgpnej,maj4cej na celu zapobieganieniepoZ4danymlub nielegalnym dzialaniom, kontrola
wstgpna obejmuje w szczegdlno6cibadanie ptrjekttlw um6w, porozumieri i irrnych dokument6w
powodujqcychpnwstanie zobowiqzah,
19

b)

c)

kontroli biezqcej, polegaj4cej na badaniu czynnoSci i operacji w toku ich wykonyvania w celu
stwierdzenia, czy przebiegajq one prawidlowo, bada sig r6wnie2 tzeczywisty stan rzeczowych
i pienig2nych skladnik6w maj4tkowych oraz prawidlowo56 ich zabezpieczeniaprzed Wad:zie24
zniszczeniem,uszkodzeniemitp.,
kontroli nastgpnej, obejmuj4cej badanie stanu faktycznego i dokument6w odzwierciedlajapych
czlnnoici.'uz dokonane.

3. W razie ujawnienia nieprawidlowo5ci w czasie wykonywania kontroli wstEpnej, kontroluj4cy
zobowiqzanyjest:
a)
b)

zwr6ci6 niezwlocznie dokumenty wlaSciwym Wydzialom, osobom z wnioskiem o dokonanie z-rnian
i uzupelniei,
odnowii podpisu dokument6w nierzetelnych, nieprawidlowych lub dotycz4cych operacji
sprzecznychz obowi4zuj4cymi przepisami, zawiadamiaj4cjednoczednie o tym fakcie na piSmie
Starost?,decyzjg w sprawiedalszegopostppowaniapodejmuje Starosta.

4. Zasadykontroli dokument6wksipgowych.
Dokumentamiuzasadniaj4c).rniwyplaty s4 w szczeg6lnoSci:
a) faktury (rachunki) dostawc6w lub wykonawc6w,
b) listy platnicze,
c) dowody wewngtrzne.
Dokumenfy stanowi4ce podstawq wlplaty powinny by6 sporzqdzone w spos6b czltelny i trwaly rt-,^^^:---

uruBUPrJ!,,,

t,,|i ^;.-^,uu

yrJt,r!rrr

rtrqJ-J

trv,rJ

iir.

Faktury (raohunki) dostawc6w lub wykonawc6w powinny zavvieruf:
a) nazwE i adres wystawcy,
b) nazwq i adres.jednostki,dla kt6rej wystawiono te fakture,
o) powcrianiesip na ewentualnezam6wienielub umowp,
d) ilo36, miarp lub v,tagez Wszczeg6lnieniem dostarczonychprzedmiot6w a w nzie Swiadczenia
uslug ro&aj ustugi i lqczn4 warto6i kaZdegoprzedmiotu, uslugi i rob6t,
e) cengjednoslkowqktuZdegoprzedmiotu,uslugi, rob6t,
f) og6ln4 sumgnaleZno3ciwyrazonqcyframi i slownie,
g) okredleniesposobuzaplaty,
h) data,podpis i stempelwystawcy.
5. Na faklurach, kt6re stanowi4 podstawEwlplaty naleZno5ci,powinna by6 klauzula potwier&aj4ca
wykonanie rob61lub uslugi (przez D1'rektoraodpowiedniegoWydzialu).
W razie niemoznofci uzyskaniarachunkuna udokumentowaniedrobnych uydatk6w - wyplata moZ,e
byi dokonana na podstawie paragonu lub dowodu zastQpezego,sporz4dzonego w ftrrmie
oSwiadczeniaprz.ez,pracownika,kt6ry dokonal okeSlonego wydatku.
O$wiadczeniepowinno SciSleokre$la6rodzaj poniesionegow1'datku.
f)crkrunenly obrotu pienipZnegopowinny by(: przed zatwierdzeniem przez Starostg i Sliarbnika
sprawdzonepod wzglgdem mer)4orycznymi pod wzglEdemformalnym i rachunkowym.

Sprawdzenie dokument6w pod wzglgdem merytorycz-nymnale2y do obowi4z.k6w l)yrektor6w
Wydziai6w - kt6rzy jednocze$niezatwierdzaj4dow6d do wyplaty,
Sprawtlzenie pod wzglEdem formalnym i rachunkowltn w zakresie dokument6w dotycz4cych
dzialalnoScibieZ4cejStarostwanaleZydo Dyrektora Wydzialu Finans6w.
T,atwierdzeniedowod6w do wyplaty nastppujeprzez Skarbnika, Starostg lub jego z.astepeeprzez
podpisanie na zunieszczonej w tym celu na dowodzie pieczEtki o niZej podanej treSci, kt6ry lqczy
klauzulg zat:wierdzeniadowodu z deklaracj4 dzialow4, rozdzialowq i paragrafow4.
6. Dowody wewnetrzne wystawiane przez poszczeg6lne kom6rki organizacyjne, po uprzednim
sprawdzeniu przez osoby upowaZnione wpllwaj 4 do Wydzialu Finans6w w celu sprawdzenia,
zatwietdzenia a nastEpnieprzekazrywarrcs4 do realizacji.
Do dowod6w wewnetrznvch zaliczane sa:
a) delegacjesluZbowe,zbiorczr poleceniewyjazdu sfu:Zbowego,
b) noty wewnptrzne,
c) poiecenieksiggowania,
d) raport kasowy,
druki kasaprzyjmuje, kasawyfaci,
0 kwitariusz przychodowy K- 103.
Delegacjeslu2bowe.
Osoba delegowana winna otrzymat, delegacjg slu2bow4 z podpisem osoby zlecaj4cej vryjazd
(kierownik lub zastppca)zarejestrowan4w kontrolce delegacji shrZbowych. Osoba delegowana
wrnnarozliczyt siEz delegacjiw ci4gu 14 dni od daly wljazdu.
7. W raz.ieujawnienia nieprawidlowo6ci w toku kontroli, osoba odpowiedzialna za kontrolg danego
odcinka pracy jest obowi4zana niezwlocznie zawiadomic bezpoSredniego przelohonego oraz
przedsigwziqiniezbpdnekoki zrnierzajEcedo usunigciatych nieprawidlowoSci.
8. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu maj4cegocechy przestQpstwa,kontroluj4cy niezwlocmie
zabezpieczadokumenty i przedmioty stanowi4cedow6d przestgpstwa.
W kazdym wypadku ujawnienie c:rynu,o kt6rym mowa wyZej, Starostapo niezwlocznym zawiadomieniu
organ6wpowolanych do SciganiaprzestEpstwobowi4zany.lest:
a) ustalii, jnkie warunki i okolicznoSciumo2liwily przestgpstwotub sprzyjalyjego popelnieniu,
b) zbadai, czy przestQpslwowi4Ze siq z zuiedbaniem oborvi4zk6w kontroli przez osoby powolane do
wykonywania tych obowi4zk6w,
c) wyciqgn4dna podstawiewynik6w przeprowadzonegobadania,konsekwencji sluZbowych,
d) przedsigwzi46 drodki organizacy.jne zmierzaj4ce do zapobie2enia w przyszlo6ci powstawaniu
podobnych zaniedbah,
e) wyst4pii do s4du z pow6dz-twemo;'wilnyrn o naprawienie szkody maj4tkowej. przeciwko osobonr
bezpoSrednio winnym powstania te.l szkody, oraz przeciwko osobom winnym zaniechania
sorawowaniaskuteczneikontroli wewnetrznei.

III. GOSPODARKA PIENIEZNA

1 . Wszelkie decyzjezwiqzanez wykonyvaniem dyspozycji pienigZnychwinny zmierza1do stosowania
obrotu bezgot6wkowego. WystEpowanie obrotu got6wkowego
do niezbqdnegominimum i mo2edotyczy( tylko wydatk6w bie2qcych.

winno

byi

ogranicztlne

Got6wkq, maki i papiery warto5ciowe oraz druki Scislego zarachowania nalezy przechowywai
w kasie ogniotrwalej lub w szafach metalowych, kt6re po zakoficzenit pracy kasjer (lub osoba
wyznaczonaprzez dyrektora) zamyka na klucze. Klucze od kasy przechowuje kasjer. Kasa powinna
miei pomieszczenienaleZyciezabezpieczone.
Starostaobowi4zanyjest zapewnil ochrong kasy, jak r6wnie2 bezpieczeristwotransportu pienigdzy
i innych walor6w z banku i do banku.

3 . Przechowywaniew kasie got6wki lub innych walor6w nie nale24cychdo jednostki jest zabronione.
Wyj4tek od tej zasadystanowi4 got6wka i inne walory oraz dnrLi Scislegozarachowzmiastanowi4ce
wiasnodi dzialajqcych na terenie jednostki organizacji spolecznych, kt6re mog4 byd przechowl'wane
w fcrrmie depo4tu. Przyjgcie i wydanie depozytu naleZycie opieczEtowanego,kasjer rejestnrje w
odrgbnej ewidencji zawieraj4cej nastgpuj4ce dane: numer kolejny, okreSlenie przedmiotu
deponowanego(got6wka, papiery, klucze itp.), datE i godzinq przyjpcia lub wydania, podpis osoby
skladajqcej i podejmuj qcej depozl't.
W formie opieezEtowanych depozyt6w kasjer przechowuje duplikaty kluczy od maga2;Wa i innych
szaf metalowych.
A

Operacji kasowych dokonuje pracownik Wznaczony pzez Starostg.Obowiqzk6w tych nie wolno
powierza6Skarbnikowi oraz osobom,kt6rc zloiryly wzory podpis6w w banku.

5. Do obowiq/<6w kasjeranale2y:

a) wla3ciwe przechowyrvanie i zabezpieazeniegot6wki i innych walor6w,
b) dokonywanie operacji got6wtowych (wypiat i przyjmowanie wplat) na podstawie dowod6w
przl.chodowych i rozchodowych podpisanych przez uprawnione osoby pod wzglgdem
merltorycznym. formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wlplaty,
c) dokonywanie wyplat got6wkowych jedynie ze Srodk6w podjEtych z rachunk6w bankowych na
okreSlonepotrzeby lub wydatki bie24ce,
d) odprowadzenieprzyjgtych sum do banku w ciqgu dnia ich pobrania,a najdalej w dniu nastgpnym
(dotyczy wplat bud2etowych),
e) niezwloczne z-awiadomienieStarosty i Skarbnika o brakach got6wkowych oraz ewenlualnych
wlamaniachdo kasy.
W powierzonym za.kresiepelnieniaobowi4zk6w,kasjer ponosi odpowiedzialno3dmaterialn4za:
- nieprzestrzeganie
zasadgospodarkikasowej,

- dokonywaniewyplat bez udokumentowaniapodpisamiodbiorc6w zamieszczonychna wlaiciwych
dowodachrozchodowych,
- nienale2l'te zabezpieczeniei przechowywanie got6wki,
- wyplaceniegottiwki na podstawieniezatwierdzonychdowod6w do wyplaty.
6. Wszystkie wpiaty i wlplaty kasjer ujmuje w przebitkowych raportach kasowych wg poni2szych
zasad:
,

-

wpisanie do raport6w kasowychwszystkich dowod6w indywidualnie z wyjqtkiem dowod6w
przychodowychz kwitariuszaprzychodowego,kt6re mogq by6 wpisane pod jednq pozycj q okredlaj4c
numerypokwitowan.
wpisanie sum podjgtych z banku do kasy na podstawiedowodu przychodowego,
ujgcie wyplat dokonanych w danym dniu w oparciu o zbiorcze listy piatnicze na podstawie
sporz4dzonegoprzez kasjeradowodu wewngtrznego,w kt6rym nale2y okreSlii numery i pozycje list
oraz og6lne kwoty wypiaconew danym dniu wg poszczeg6lnychlist platniczych,
ustalanie w danym dniu pozostalodciw kasie po zakoriczeniuprzyjmowania wplat i dokonywania
wyplat.

Dopuszcza siq sporz4dzanie raport6w kasowych zbiorczo za okresy kilkudniowe, nie dtuZsze jednak niZ
miesiqc.
7. Raporty kasowe po uprzednim ich podpisaniu i wpisaniu ilodci dowod6w przychodowych
i rozchodowyoh przekazuje kasjer do Wydzialu Finans6w za pokwitowaniem na kopii rapoflu
kasowego. Zd4czone do raportu dowody wyplat muszq byi zaopatzone w klauzulp ,,wyplacono
dnia" i podpis kasjera.
8. Prawidlowod C, sporz4dzania raport6w kasowych sprawdza DJrektor Wydziafu Finans6w.
W szczeg6lno5ciustala on, czy wykaz,aneprzez.kasjera poszczeg6lneprzychody i rozchody s4
udokumentowanedowodami kasowymi, czy zal4czonedowody kasowe odpowiadaj4 okre3lonlm
wymogom oraz z-aopaazonesq w odpowiednie klauzule, cry ustalono w spos6b prawidlowy stan
got6wki,
9. Od kasjera winna by6 pobrana i z.lolona do akt osobowych deklaracja o odpowiedzialnofci
materialnej o treSci: ,,Przyjmujg do wiadomo5ci, ze ponoszg materialn4 odpowiedzialnoSi za
powierzone mi pieni4dze i inne wartoSci. Zobowi4zrlp sig do przestrzegania obowi4zuj4cych
przepistiw w zakresieoperacji kasowych i ponoszpodpowiedzialnoSiza ich naruszenie."
10. Przyjgcie obowiqzkow kasjera oraz kaidorzzowe przekazywanie kasy innej osobie nalezy
obowi4zkowo dokonyu'ai na podstawieprotokolu zdawczo-odbiorczego.
Przekazywzmieobowi4zktiw kasjera innej osobie nale2y dokon)'wa6 w obecnoSci Skarbnika luh
osob; przez niegowyznaczonej.
I l. Czeki got6wkowe, poleceniaprzelewu oriv inne dyspozycjepienigznepodpisuje Starostaj Skarbnik
ze zlo2onymi w banku wzorarni podpis6w.
lub osoby przez nich upowa2nionezge>dnie

Zabrania sig podpisl rvania czekdw i polecen przelewu in blanco. Osoby podpisuj4ce ezeki i polecenia
przelewu s4 odpowiedzialneza zgodnoSiich tredci z dowodami stanowiecymipodstawqich wystawiania.
12. Pozakasjeremnie wolno powierza6przyjmowania wplat innej osobie.
IV. GOSPODARKA DRAKAMI

SCISLEGO ZARACHOWANIA.

I . Gospodark4drukami Scislegozarachowaniawinny byi objgte druki platne oraz druki, kt6re podlegaj4
kontroli ilodciowej, a w szczeg6lno5ci:
a) czeki got6wkowe,
b) kwitariuszeprzychodoweoraz in]le przychodoweasygnatykasowe,
c) arkuszespisuz natury w chwili ich wydania przewodniczqcemukomisji inwentaryzacyjnej,
d) druki legitymacji itp.
2. Dmki Scislegozarachowanianale2y przechowywa6pod zamknipciemw szafach,kasetkachnaleZycie
zabezpieczonych pod or$owiedzialnosciq wyntaczonych pracownik6w. Ewidencjg w/w druk6w
naleLryptowadzil bieZ4co w ksiEdze druk6w Scislegozarachowania .
Ewidencjgprowadz4 praaownicy,kt6rym powierzono druki.
3. Ksiggg druk6w naleZy ponumerowai, przesznurowai oraz oparafowai. Ksiggg t4 wraz z dowodami
przychodowymi i rozchodowymi stanowiqcymi podstaw€ zapisu przechowujq pod zamkniEciem
odpowiedzialnipracownicy.
4. Pracownik odpowiedzialny za gospodarkpdrukami Scislegozarachowaniadokonuje sprawdzeniaich
iloSci w momencieprzyjmowania i wydawania.
5. Wydawanie dnrk6w Scislegozarachowalia dokonuje odpowiedzialna osoba na podstawie zlecenia
wydania podpisanego przez osobg upowaZni on1pr7,ezdyrektora.
6. Odpowiedzialny pracownik ustala w ewidencji stan ilo5ciowy druk6w (ze slanem rzcczywislym na
koniec kazdegoroku). O wszelkich r62nicach zavriadatia niezwlocznieStarostpi Skarbnika. W razie
zguhienia, zrisznzenia lub h,radzieiry druk6w Scislego zarachowania Slarosta przeprowadza
dochodzenie,wyciqgaj4c odpowiedniewnioski sluZbowew stosunkudo os6b winnych.
W rizie zagubienialub kradziez,yksi4zeczki czek6w got6wkowych, naleZy ponadto zawiadomid bank
w kt6rym znajduje sig rachunekbiezecy.Blankiety czek6w got6wkowych przechowujepod zamkniqciern
kasjer,kt6ry ponosi odpowiedzialnoi6z-aich zabezpieczenie.

v. GosPoDARK4s n0 0 x,qMtnzt czowyturt.
l.

jest Starosla,ktdry obowiqzany
Za prawidlow4gospodarkE
drodkamirzeczowyrniodpowiedzialny
jest zapew.nii:
a) uzrytkcrwanie
drerdkel,r.
rzeczowychzgodniez ich przez.naczeniem,

posiadanietylko takich Srodk6wrzeczorych i w takiei iloici w jakiej s4 one niezbgdne
do wykonlnvania zadari,
nale2yteprzechowywanie,
d) ochrcrngprzedzniszczeniem,
uszkodzeniem,kradzte2a.
b)

Starostaobowiqzanyjest ustalii osoby odpowiedzialneza gospodarkgjrodkami trwab.rni i jrodkami
o charakterzewyposazenia.
Do obowiEzk6w tych os6b nale2y prawidlowe oznaczenie powierzonych ich pieczy Srodk6w
rzeczowych przechowywanie, konserwacjg i zabezpieczenie przed zriszczeniem, uszkodzeniem
i ktadnez4

3. Ewidencja Srodk6w trwalych o charakterze wyposaZeniaprowadzona jest w ksiqgach
inwentarzowych.KsiEgpzakladasiq oddzielniedla Srodk6wtrwalych i Srodk6wo charakterze
wyposaZenia.
prowadziosobawyznaczona
Ksiggiinwentarzowe
przezStarostg.
Zapisyw ksigdzeinwentarzowejnale?yvzgadnia6
z kom6rk4ksipgowodci
na koniecroku.
4. Ewidencjp Srodk6wtrwatych o charakterzewlposaZeniaw ksiggachinwentarzowychprowadzi sip
gowyzej175,00zl wartodcijednostkowej.
Srodk6w o charakterzewyposa2eniao warlo5ci ponizej tej kwoty traklowanejest jako malocenne
i ujmownnew ewidenciianalityc,anej
(ilodciowej).
VI, ZASADY PROITADZENU EW]DENCJI FINANSOWO-KSIEGOWEJ.
l. Oke6leniau21'tew instrukcji oke6laj4:
a) ,,konto syntetyczne"- urz4dzeniedo ewidencji ksiggowejoperacji gospodarczych,zgodnie
z. zasadqpodw6jnegoksiggowania,tak aby zapewnionebylo bilansowaniesig danychujqtych
aawszystkichprowadzonych
przezjednostkgkontachsyntetycznych.
Za kontasyntetyczne
uwaZa
siEr6wnie2kontapozabilansowe,
b) .,kontoaralilyczne"- uv-qdzeniedo szczeg6lowejewidencji ksiggowejdanych podlegaj4cych
ewidencjinakontachsyntetycznych,
jednostkikonta slntetyczne
c) ,,ksiggirachunkowe"- wszystkiesluZ4cedo ewidencjidzialalnoSci
i analityczne,
a takZezestawienia
saldkont sporz4dzone
w spos6bzapewniaj4cy
ich trwalo$i,
d) ,,sprawozdania
finansowe"-- trilanssporzadzony
na podstawieksi4grachunkowych,
e) ,.rachunkowo3i
inwentaryzacja
weryfikuj4castanjej aktf i,v6vv
.fednostki" - jej ksiggirachunkowe,
pasyw6w,
pasywtiw
i
wycengaktyw6wi
orazsprawozdanie
finansowe,

0
o)

E'

do3I grud.nia,
",rokobrotowy"- okresod 1 stycznia
sprawozdawczy"
missiqc,
kwzrtal,p6hoczei rokw da:r1m
rokuobrolowym,
,,okres

h) ,.irodki pienigZne"- got6wka. pieni4dzena rachunkachbankowych,

i)
j)

k)
l)
m)
n)

,,Srodki trwale" - budynki i budowle, Srodki transporhr, urzrytzgnia technczne, wartoSci
niematerialnei prawne,
Srodki trwaie o charakterze ,,w;posa2enia" - ztt2rywajqcesiE stopniowo rzeezowe skladniki
rnajqtku trwalego, dla kt6rych odpisy amortyzacyine sq w t00% odpisy.wanew koszty w <lniu
przyjgcia Jo uz),lkowania,,materialy" materialy i towary przechowlwanew magazlmachwlasnych,
,,fundusz specjalny" zr6dlo pokrycia realizacji cel6w okeslonych w odrpbnych przepisach,
powstaly w drodzeodpis6w dokonanychw koszty lub wynik finansowy,
''kierownik
iednostki" - Starosta,
zweryfikowane sprawozdanie finansowe" - sprawozdanie, kt6re uznane zoslalo za prawidlowe
przez powolany do tego organ.

2. Rachunkowo3i jednostki prowadzona ma byi zgodnie z przepisami o rachunkowoSci, a takze
innymi przepisamipraw4 daj4canetelny ijasny obraz ich stanui sytuacji finansowej.
3. Zadaniem rachunkowo6cijednostki jest bieZ4ca rejestracja operacji gospodarczych w spostib
prawidlowy, kompletny i systematyczny przry zachowanit nastgpuj4cyeh zasad:
a) zapewniona kompletnoSi ujgcia wszystkich operacji gospodarczych zar6r,r,no w porz4dku
chronologicznymjak i systematycznym,
b) operacjenale2yujmowai wg okres6w sprawozdawczych,kt6rych dotycz4
c) zapewnione zostanie pelne, zgodne z prawd4 materialn4 oddanie istotnej formalnej i materialnej
tre5ci operacji, niezale2rneod formy ich przedstawienia,
d) wartodi poszczeg6lnychskladnik6w aktyw6w ipasy'vr6w, przychod6w i koszt6w jak te2 zysk6w
1 st'ratnadzryczajnych ustalona bpdzie odrgbnie.
4. Przyjqre zasadyksiggowania operacji i przedstawianie ich rezultat6w w sprawozdaniu finansowyn,
mvltszcza zai spos6bustaleniawarto$ci akq.w6w i pasyw6w, a takZeq'niku finansowego, nie mog4
by6 zrnienionew ci4gu kolejnych lat, chyba zejest to uzasadnionewaZnymi dlajednostki
przycrynami.
5. WartoSi aktyw6w i pasyw6w ustalonawedlug przepis6wrozporz4dzeniaulega zmianie, gdy
odrEbneprzepisyprzewiduj4 ich przeszacowanie.
6. W sprawachnie uregulowanychprzepisamiroz,porz4dzeriastosowai nalezy okeslone przez naukg
rachunkowoici oraz utrwalone przez praktykg, zvyczaje.
7. Ksipgi rachunkowepowinny byi prowadzonew siedzibiew spos6bustalony w zakladowl,m planie
kont.
8. Zapisy w ksiggachrachunkowychprowadzi sig wjgzyku i walucie polskiej na podstawie
prawidlowych i rzetelnychdowod6w.
9.
Ewidencjg operacji gospodarczychprowadzi sig w porz4dku chronologicznym i systemalycznym,
a mianowicie:
a) operacje gospodarcze ujmuje sig na bieZ4co w ksiEgach rachunkowych w kolejnodci ilal ich
powstania.co najmniej z podzialemna poszczeg6lneokresy sprawozdawcze,
b) Srodkitrwale oraz zapzrsymaterial6rvobjgte sq w kolejnoScidni przychod6w i rozchod6w, ewidencj4
ilo5ciowo -' warto3ciow4lab powi4zan:42wla$ciwym kontem syntetycznyn ewidencj4 ilodciow4
c) stan,przychody i nrzchody w kolejnych dniac*rgot6wki ujmuje siE bieZ4co w raporcie kasowvm za
poszczeg6lnedni Jubczg6ciokresu sprawozclawczego,

d) wysokoSi poniesionychkoszt6w, osi4gnigtychdochod6w,strat i zysk6w n adzwyczajnychoraz innych
element6wwyniku finansowego,ujmuje sig w odpowiednichprzekrojach.
I 0. Podstaw4zapisuw ksiEgachrachunkowychjest dow6d ksiggowy:
- stwierdzaj4cy fakt dokonania operacji zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawieraj4cy
co najmniej:
a) wiarygodne okreSleniewystawcy i wskazanie stron uczestnicz4cychw operacji; w dowodach
wewngtrznych okreslenie lvystawcy oraz naTw stron, moze byi zast4pione nazwami lub
symbolamiposzczeg6lnychwydzial6w jednostki,
b) datpwystawieniadowodu oraz datg lub okres dokonaniaoperacji,
c) treSi operacji,jej wartori6oraz ilo6ciowe okreilenie,
d) wlasnorqcznepodpisy os6b odpowiedzialnychza prawidlowe dokonanieoperacji ijej prawidlowe
udokumentowanie,
- sprawdzony pod wzglgdem merltorycznym i formalno - rachunkowym i na dow6d sprawdzenia
podpisanyprzez osoby do tego upowa2nione.
Podpisy na dowodachksiggowych skladasig odrgcznie,
' oznaczonynumeremlub w inny spos6bumoZliwiaj4cypowi4zanie dowodu z zapisamiksiggowymi
ooKon)'wanymlna Jegopodstawre.
11. Blgdy w dowodach ksiEgowych poprawia6 moana wylqcznie przez skreSlenie niewladciwie
napisanego tekstu w spos6b pozwalaj qcy odczylac tekst lub liczbE pierwotn4 i wpisanie tekstu lub liczby

wla6ciwej.
Poprawki tekstu lub liczby powinny by( zaopahzonew podpis lub skr6t podpisuosoby dokonuj4cej
poprawki i datE.
12. PodstawEzapis6w w ksiqgachrachunkowychstanowi4oryginaly dowod6w ksiggowych (z wyjqtkiem
dowod6w KP i KW).
13. Przepisypkt 1l i 12 stosujesig takze do dowod6w wykorzystywanych przy ewidencji operacji przy
prowadzeniu ksi4g rachunkowych przy uzyciu komputer6w
14. Jako dowody wladciwe do udokumentowaniamog4 by6 uzlte dowody ksiEgowe wystawione przez
pracownik6w. Dowody te powinny zafrera( datg dokonania operacji, miej sce i datp wystawienia
dokumentuoraz podpis osoby dokonuj4cejwydatku. W dowodachtych naleZy takZepoda(,:
a) przryzakupierodzaju skladnik6w maj4tku, iloSi i cenp,
b) w pozostalychwypadkach- cel dokonania wydatku obci4zaj4cegojednostkp.
jako dowodu ksiEgowegopodejmuje Slarosta.
Decyzip w sprawieuznaniaoSwiadczenia
15. Stwierdzeniew dowodachnieprawidlowoScimerytorycznepowinny byi uwidocz-nionew dowodzie
lub zal4cznikudo dowodu i podpisaneprzez osoby obowi4zanedo sprawdzeniadowodu.
16. Ksipgi rachunkoweprowadzones4w formie labelar,vcznej- dziennik gl6wny, oddzielnie dla organu,
oddzielniedla jednostki.
17. I)okonl.wany w ksiggach rachunkowych zapis ksiggowy powinien byi staranny, czytelny, trw.aly
i zawierai co najmniej:
a) datgdokonaniaoperacji.
b) okreSlenierodzaju i numeru dowodu ksiggowegona podstawiekt6rego dokonanozapisu,
c) treSdzapisriw,
d) sumg zapisunlnikaj4c4 z dowodu ksiggowego.
BlgdnyzapismoTeby('poprauionyprzez:
a) skre$lenietreSciblgdnej lub liczby i wpisanielrerici lub liczby w spos6bokredlonyw pkt I I ,

b) wniesieniezapisukoryguj4cego
(storno).
Zapisyw ksipgachrachunkowych
uwa2asig za dokonywane
bieZ4co,je2eli:
a) wszystkieoperacjeza danyokressprawozdawczy
zostan4ujQtew ksiEgachnie poiniej nz w clqgu
14dni po zakoriczeniu
okresu,
b) zapisyw ilodciowejewidencjirzeczowychskladnik6wmaj4tkus4 dokonywanenie p62niejni2 dnia
nastQpnego
po dniuprzeprowadzenia
operacji.
'Zavdy
18.
refundacjikosa6w i zmniejszenie
wydatk6w:
refirndacjawynagrodzefi pochodnych
z FunduszuPracy;
- refundacj
a koszt6w zwiqzanychz ogrzewaniem,wywozem nieczystoSci,wody, energii i innych
z t1'tutuwynajmulokali, relirndacjakoszt6wprywatnychrozm6wtelefonicznych.
19. K.siEgirachunkoweotwieranes4na dzief rozpoczynai4cy
kaZdyrok obrotowyi zamykanena koniec
roku obrotowego.
Wn Zasady prowadzenia ew lencji Jinansowo - ksiggowej dla programdw i projektfw
realizowanychzfunduszy strukturalnych i FundaszaSpdjno5ci
1. Ewidencjp finansowo -' ksiggowq dla zadafi wsp6lfinansowanych z funduszy strukturalnych
i FunduszuSp6jno6ciprowadzisigoddzielniedla kazdegoprojektu.
2. Ewidencja kazdego programu prowadzonajest z uwzglgdnieniemszczeg6lowychwymog6w
okreSlonych
w umowiez przedmiotami
progamy.
wdraZajqcymi
3. Dla program6w i projekt6w obowi4zuje obieg dokument6w2r6dlowych zgodnie z instrukcj4
wdro2onq Zetz4dzeniem nel3/2002 z dna 5 kwietnia 2002 r. wraz ze zmian4 wynikaj4c4
z niniejszego
Zarzqdzerua
z uwzglgdnieniem
tozszerT,onego
opisttzdarzenzgodniez przepisarni
w tlm
zakresiei ryrnogami umowy,a przedewszystkim:
- nazwaprojektu (zadania),
- numerumowy,
- 2r6dlafinansowania
projektu(zadania),
- kategoriewyda&i (podkategorie
wydatku),
- innewynikaj4cez danejumowy
ott1z,

- slosowanieklasyfikacji budZetowejdla Srodk6w unijnych, eo .vq1raza
"czwarta cyfra klasyfikacji"
identyfikuj4ca2r6dlo pochodzeniaSrodk6w.
4. Kontrolg dokument6w ksiggowych okreSla rozdzial ll

niniejszej instrukcji, a wykaz os6b

upowaznionych:
- do kontrolirnery.torycznej
- zal4czniknr 1 do niniejszejinstrukcji,
- do kontroliformalno- rachunkowej
- zt*qczntknr 2 do niniejszejinstrukcji,
- do zatwierdzenia
dokument6wdo wyplaty- zalqcmiknr 3 do niniejszejinstrukcji.
5. W przypadkurealizacji programowi projekt6w,kt6re okreslajqstrukturQzarz4dz.uiaprojektem
i okre6laj4zadaniapracownik6wdla rcalizacjiprojektu - $ryku os6b upowaznionychdo kontroli
dokumentriwksiggowych:
- pod wzglgdemmerltorycznym,
- podwzglpdemtbrmalno- rachunkowym,
okre6laj4wdroZonewewngtrzneproceduryrcalizacjidanegoprojektu.
6. Ewidencjpwydatk6w dla program6wwsp6lfinaasowanych
z funduszystrukturalnychi Funduszu
prowadzisigdla kazdegozadaniaoddzielnienatzw.Kartachwydatk6w.
Sp6jno3ci
7. Szczeg6lowy podzial obowiapk6w dotycz4cych prowadzenia, zatwierdzeni4 rejestrowania
i sprawdzaniaoperacji finansowych, gospodarczychi innych zdarzeh, ztviqzanychz pozryskiwaniem
i wydatkowaniem
Srodk6wna realizacjgprojekt6wokre5laj4zakresyczynnoSci
pracownik6wslarostwa.
8. Za'sady
rachunkowoSci
i wyodrgbnionejewidencjiksipgowejSrodk6wpomocowychzostatyokreslone
w Zakladowl'mPlanieKont.
WI.
1.
2.

3.
4.
WII,

ZAANGAaOWANIEWYDATKoWBADZETOWYCH.
Dyrektorzy wydzial6w merytorycznych starostwa powialowego odpowiedzialni s4
z'aspotz4dzatiev,,ykaz6wzaangnzowania
w1'datk6wbud2etowyohdanegoroku i lat nastQpnych.
T,aangu2owarie
wydatk6w to:
- wartoid um6w, decyzji, postanowiei i innych dokonywanychwydatk6w, kt6rych
wykoniuriepocllga za sob4koniecznoSidokonaniawydatk6wbudzetowychw danymroki
lub lalachnastEpnych.
Wykazy zaangu2,owania
sporzqdz.aj4
Dyrektorzy wydzialtivvna pocz4tek roku bud2etowego
i aktualizuj4na bieZ4co.
Wydzial Finans6wodpowiedzialnyjest za prowadzenieewidencji zawtgaL2owania
wydatkdw
. wg pelnejklaslfrkacji budzetowej.
zgodniez planemkont i sprawozdawczoSci4
ZASADY PRAWADZENIA GOSPODARKIMAGAZYNOWE"I.

Organi zacja rnagazynu.
ograniczonlmagazyn
materialou.
ltaro11glgwiqlo\ c provradzi

;

w magazynie przechowyr,vanyjest olej opalowy. Za gospodarkpopalu odpowiedzialna jest osoha
W znac7,onaprzez Starostg.
l . Magazyn naleZyutrzymywa6 w nale{tej czystosci.
2 . Klucze od magazynumoZeposiadadtylko jedna osoba - magazynier.

INSTRUKCTA
I PASYWOW.

WEWNETRZNA

W

SPRA'ME

INWENTARYZACJI

AKTYWoW

Zakres obowiqzk6w i odpowiedzialnoSci.
1 . wykazany w ksiggach rachunkowych stan aktlnv6w i paryrv6w jednostek nale|y zweryfikowal
w drodzeinwentaryzacji,
polegaj4cejna:
a) przeptovradzeniu spisu z natrry Srodk6w pienigznych oraz rzeczorych skladnik6w maj4tku,
ich wycenie i ustalaniuwarto6ci spisanychz natury skladnik6w maj4tku,
b) ustaleniazgodnoScistanuewidencyjnegoze stanemrzeczl.wislym,
c) rozliczenia os6bodpowiedzialnychza powierzoneim mienie,
d) dokonanieocenyprzydatnoScimaj4tku,
e) prawidlowe u7-ytkowanie6rodk6w rzeczowych,
1) ujawnienie z.bEdnychi nadmiemych zapas6w,
g) prawidlowe z.abezpieczerie mienia spolecznego przed zniszczetiem, pozuem, uszkgdzeniem
lub k:radzieZa,.
).

Za prawidlow4 rcalizacjp okeSlonego w pkl 1 celu bezpoSrednioodpowiedzialny jest Slarosta.Do
obowi4zk6w StarostynaleZyw szczeg6lno6ci:
a) powolanie na stale lub na okres kzdego roku komisji inwentaryzacyjnej w skladzie
zapewniajEcymsprawry i prawidlowy przebieginwentaryzacji,
powolanie
b)
spoSr6d pracownik6w na stanowiskach kiererwniczych (samodzielnych)
przewodnicz4cegokomisji (nie moZe nim by6 Skarbnik ani pracownik wydzialu finansowoksiggowego),
c) zapewnienie odpowiednich warunk6w i Srodk6w oraz ndezttej organizacji pracy w celu
prawidlowego przebieguinwentaryzacji,
d) zorgrnizowanie skutecznej kontroli wewnEtrmej przebiegu inwentaryzacji i prawidlowego
dokonaniaspisuSrodk6wrzeczowych,
e) bezpo3redn:iesprawowanie nadzoru nad caloksztaltem prac zwiqzanych z inwentaryzacj4
f) zapewnienienalezytegoprzygotowania drodk6w rzeczowych do spisu z natury poprzez wydanie
odpowiednich polecefiosobomodpowiedzialnym,

g) niezwlocznepodjgcie decyzji w sprawie ksiggowegoujgcia r62.nic,spisaniaw koszry lub
obci4Zenia
os6brvinnychza niedobory.
3. Obowi4zkiemkomisji inwentaryzacyjnej
.iest:
a) rzetelnedokonaniespisuz naturywszystkichskladnik6wmaj4tkowyohw drodzespisuz natury
poprzezliczenie,wa2enie,dokonaniepomiar6wi obliczen,

b) prawidiowei czfielnewypelnianiearkuszyspisowych,
e) ustalenieprzyczynpowstaniar62nicinwentaryzacyjnych,
d) postawienie
i umotlnvowanie
wniosk6wco do sposobu
rozliczeniar62nicinwentaryzacyjnych,
e) dokonanieocenyprzydatnoSci
posiadanych
irodk6wrzeczowych,
f) postawieniei umotywowaniewniosk6w dotycz4cychzagospodarowania
zapas6w zbEdnych
i nadmiemych,usunigcianieprawidlowo5ci
w gospodarce
skladnikamimaj4tku,stwierdzonych
w ezasiespisu,
g) wsp5iudzialw wyceniespisanychskladnik6wmaj4tkowych,
h) rozliczeniesipz pobranychdruk6warkuszyspisowych.
Do wycenyskladnik6wmaj4tkowychmog4byi powolanirzeczoznawcy
w przypadkugdy ocena
stanurzeczywistego
wymagaszczeg6lnych
kwalifikacji.
Rodzajei metodyinwentaryzacji.
Poszczeg6lne
akt).wai pasyrvapodlegaj4inwentaryzacji
w drodze:
1. Spisuz natury:
przechowywane
a) SrodkipienipZne
w kasie,czeki,papierywarto$ciowe,
b) Srodki trw'ale c>razSrodki o charakterzewyposazenia,materialy, druki, pozostaie wartoSci
niematerialne.
2. Uzgodnienia
saldz kontrahentami:
a) wszystkienale2noScii zobowiqzxia,
b) Srodkipienipine na rachunkachbankowych.
przeprowadzaniainwentaryzacji.
Terminy i czgstotliwoSd
1.

2.

Z uwaginato, iE skladnikimajqtkujednostkiznajduj4signa tereniestzelonym,majqtekjest objgty
ewidencj4iloSciowo wartoSciow4ustalasip,2e:
a) Snrdkitrwale inwentaryzowanebEd4nie rzadziein2 nz na 4 lata,
b) materialyinwentaryzowaneb9d4nie rzadziejni7 raz w roku.
R62nicestwierdzone
migdry stanemaktl'w6wi pasyw6wwynikajqcymz ksi4grachunkowych,
z ich
stanemustalonymw fuodzeinwentaryzacji,nalezyujqt,i rozliczydw ksiggachrachunkowycbroku
obrotowego,na kt6ry przypadatermin inwentaryzacji.W uzasadnionychprz,ypadkach
mozna
kompensowa6niedobory i nadwy2ki rzeczowych skladnik6w maj4tkowych, powierzonych
okredlonejosobie,uiawnionychpodczastego sarnegospisuz natury i w podobnychskladnikach
majqtkowych.

3.

Mo2na przeprowadzac w spos6b uproszczony spis z natury: ksi4zek, czasopism i innego
wyposazenia-- puez \\ryrywkowe por6wnanie zapis6w w ksigdze inwentaryzacl'jnej, ze stanem
rzec4rwistym.
Dokonanie uproszczonejinwentaryzacjipowinno byi potwierdzonepodpisem os6b prowadz4cychto
pordwrranie.

4.

Wyniki spisuz natury ujmuje siq w arkuszachspisu z nafwy.

5.

Wszystkie skiadniki maj4tkowe podlegaj4 inwentaryzacji w drodze spisu z natury na dzieri kazdej
zmiany osobymaj4tkowo,, odpowiedzialnej,wypadk6w losowych,l<radziely itp"

6.

Ochronadanychw jednostce:
Dane ewidencyjnepowinny by6 przechowywale wjednostce przez nastgpuj4cyokres:
a) zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe podlega trwalemu przechowaniu, wszelkie
instrukcjedolycz:4ceprowadzeniaewidencji,
b) ksiEgi rozrachunkowe- 5 lat,
c) karly wynagrodzeri1 (listy plac) - minimum 12 lat (docelowodo 20 lat),
d) dowody ksipgowe dotycz4ce wieloletnich inwestycji, po2yczek, kredlt6w, um6w
handlowych,roszczeri* 5 lat,
e) dokumentacjaprzyjgtego sposobuprowadzeniarachunkowo6ci- 3 lata,
f) dokumentacjainwentaryzacyjna- 5 lat,
g) pozostale- 5lat.

Zal4cznikNr 1
Wykaz os6b upowaZnionychdo sprawdzaniadokument6w pod
wzglpdemmervtorvcznvm.

L.p. Nazwisko i

Stanowisko

imip

1.
I
2
3

4

2.
Permanicka
Marianna
Balcerowski
Waldemar
Niedzielska
Stella

Jaworowski
Stanislaw
Gregorczyk
Wojciech

5

Dynak
Robert
6
Subkowski
Wojciech

siajiiyt
8

Marek

J.

Dyrektor Wydzialu
Organizacii i Nadzoru
Dyrektor Wydzialu
Komunikacii i Dr6e

Dyrektor Wydzialu
Geodezjii Gospodarki
Gruntami
Dyrektor Wydzialu
RolnictwanLeSnictwai
Ochrony Srodowiska

Dyrektor Wydzialu
Edukacji, Zdrowia,
Kultury i Sportu
Dyrektor Wydzialu
Zarzqdzania
Kryzysowego
Dyrektor Wydzialu
Budownictwa i

- 4-rcrlteEgry

Dyrektor Wydzialu
BS4vqi!! Promqcj!

Wz6r
podpisu

Data objpciazwolnienia
stanowiska
4.

01.03.1999
--

01.06.2003
01.02.1999

M\
)F-

(2/.-"9

^

n

lL'tt1

01.02.2001
01.01.2003

t,

01.03.1999
0 1 . 1 0 . 2 0 0 6 t ;l- "
-Tlr
;
l,/b*l--tk
01.09.2007 t - t I

Zal'4cznikNr 2

Wykaz os6b upowainionych do sprawdzaniadokumenttiw pod
wzglgdemformalno - rachunkowym.

Stanowisko

Data objpciazrryolnienia
stanowiska

3.
Karpowicz
Ewa
Lachowska
Wieslawa

Dyrektor
Wydzialu
Finans6w
Podinspektor
Wvdzialu Finans6w

0r.08.2006
01.02.1999

Wz6r
pndpisu

Zalqcznik Nr 3

Wykaz os6b upowainionych do zatwierdzaniadokument6w
do wyplaty.

L.p" Nazwisko i imie
1.

2.

I

Dolecki
Andrzei
Saracyn
Witold
Rzepnicka
Krystyna

,,

3
4

Karpowicz
Ewa

3.

Data objpciazrvolnienia
stanowiska
4.

Starosta

05.12.2007

Wicestarosta

05.12.2007

Stanowisko

Skarbnik
Dyrektor
Wydzialu
Finans6w
Gltiwny Ksiesowy

01.01.1999

Wz6r
podpisu
5.

11,

\J-

'il---'l

-T-

""
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