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Załącznik Nr 6 
do Zarządzenia Nr 24/2016  
Burmistrza G i  M Jastrowie 
z dnia 16.02.2016r.  

 

SYSTEM OCHRONY DANYCH W JEDNOSTCE 
 

1. Ochrona zbiorów ksi ąg rachunkowych 
 
Ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniają  zabezpieczenia 
pomieszczeń, w których przechowuje się zbiory księgowe. Są to atestowane zamki 
zamontowane w drzwiach oraz zabezpieczenie okien. 
Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się: 

1) regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa na koniec każdego dnia 
pracy, 

2) odpowiedni poziom zarządzania dostępem do danych pracowników na 
różnych stanowiskach (imienne konta użytkowników z bezpiecznie 
przechowywanymi hasłami dostępu, możliwość różnicowania dostępu do 
baz danych i dokumentów w zależności od zakresu obowiązków danego 
pracownika), 

3) profilaktykę antywirusową – opracowane i przestrzegane odpowiednie 
procedury oraz stosowane programy zabezpieczające, 

4) zabezpieczenia przed atakiem z zewnątrz, tzw. firewalls, 
5) odpowiednie systemy bezpiecznej transmisji danych, 
6) systemy podtrzymywania napięcia w razie awarii sieci energetycznej 

(UPS), 
Kompletne księgi rachunkowe drukowane są nie później niż na koniec roku 
obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg 
rachunkowych na inny komputerowy nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu 
informacji, przez czas nie krótszy niż 5 lat. 
Kopie wykonywane są przez informatyka Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, robione 
są kopie dzienne oraz raz w miesiącu kopie nagrywane są na zewnętrzny nośnik -   
taśma DLT i przechowywane w szafie ognioodpornej. 
 
2. Przechowywanie zbiorów 
 
W sposób trwały (nie krótszy niż 50 lat) przechowywane są zatwierdzone 
sprawozdania finansowe, a także dokumentacja płacowa (listy płac, karty 
wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy 
wymiaru emerytury lub renty), licząc od dnia, w którym pracownik przestał pracować 
u danego płatnika składek na ubezpieczenia społeczne (art. 125a ust. 4 ustawy z 
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS,( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 748 
z późn. zm.). 
Okresowemu przechowywaniu podlegają: 

1)  dowody księgowe dotyczące pożyczek, kredytów i innych umów, roszczeń 
dochodzonych w postępowaniu cywilnym, karnym i podatkowym – przez 5 lat 
od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, 
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transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, 
rozliczone lub przedawnione, 

2)  dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – przez okres 
nie krótszy niż 5 lat od upływu ich ważności, 

3)  księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostałe dowody 
księgowe i dokumenty – przez okres 5 lat. 

4) dokumenty związane z pomocą  udzielaną  w ramach środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  przechowywane są  w 
teczkach dla każdego Projektu odrębnie, przez okres 10lat od 
dnia zawarcia umowy. 

Powyższe terminy oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, 
którego dane zbiory(dokumenty) dotyczą. 
 
Dowody księgowe dotyczące realizowanych przedsięwzięć w ramach Projektów 
Unijnych ,ewidencjonowane w księgach rachunkowych Urzędu Gminy i Miasta 
Jastrowie w trakcie realizacji projektu  przechowywane będą  w Referacie 
Finansowym Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
Po zakończeniu realizacji Projektu i rozliczeniu finansowym dowody księgowe 
przechowywane będą w archiwum Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie zgodnie z 
umową o dofinansowanie Projektu. 
 
3. Udost ępnianie danych i dokumentów 
Udostępnienie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz dowodów księgowych, 
ksiąg rachunkowych i innych dokumentów z zakresu rachunkowości jednostki ma 
miejsce: 
· w siedzibie jednostki po uzyskaniu zgody kierownika jednostki lub upoważnionej 
przez niego osoby, 
· poza siedzibą jednostki po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika jednostki i 
pozostawieniu pisemnego pokwitowania zawierającego spis wydanych dokumentów, 
· zgodnie z jawnością finansów publicznych pracownicy Referatu Finansowego 
sporządzający sprawozdania z wykonania budżetu zobowiązani są przekazać kopie 
sporządzonych sprawozdań Rb-NDS do Wydziału Organizacyjnego celem 
umieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta 
Jastrowie. 
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Załącznik Nr 7 
do Zarządzenia Nr 24/2016  
Burmistrza G i M Jastrowie 
z dnia 24.02.2016r. 
 
 
 

INSTRUKCJA  
OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW 

 
§ 1 

 
1. Podstawę gospodarki finansowej Urzędu Gminy i Miasta stanowi budżet 

gminy i miasta uchwalony przez Radę Miejską na dany rok budżetowy.  
 

§ 2 
 

1. Urząd Gminy i Miasta jest samodzielną jednostką organizacyjną z pełną 
własną obsługą finansowo – księgową. 

 
2. Do dysponowania środkami pieniężnymi urzędu są ustanowione osoby 

wykazane na karcie wzoru podpisów obowiązujących tak w obrocie 
gotówkowym jak i bezgotówkowym. 

 
3. Dla potrzeb własnych, tj. do dokonywania drobnych zakupów ustalony 

został stały zapas gotówki w kasie, który winien być stale uzupełniany 
kwotami podejmowanymi z rachunku bankowego. 

 
§ 3 

 
Dla sprawnego przebiegu kontroli i prawidłowego obiegu dokumentów ustalono 
wykaz zawierający stanowiska pracy, które odpowiedzialne są za prawidłową 
realizację mniejszej instrukcji. 

 -wykaz stanowi załącznik nr 1.   
 

§ 4 
 
1. W celu zapewnienia skuteczności działania kontroli wewnętrznej tak 

wstępnej, jak i bieżącej,  ustala się, co następuje: 
 
a)  żadna działalność finansowo – gospodarcza powodująca skutki finansowe 

nie może być podjęta lub dokonana bez decyzji Burmistrza Zastępcy 
Burmistrza, Sekretarza w uzgodnieniu ze Skarbnikiem lub Głównym 
Księgowym. 
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 b) podejmowane operacje gospodarcze muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, tj. legalne, celowe, oszczędne oraz uwzględniające hierarchię 
potrzeb – konieczność; 

 c) Do decyzji wydanych lub podejmowanych wyłącznie przez Burmistrza 
zalicza się: 
- decyzje o przyjęciu pracowników do pracy oraz ich zaszeregowaniu a 

także decyzje o przysługujących im dodatkach, 
- decyzje o przyznaniu premii, nagród,            
- decyzje o awansach, przeszeregowaniach, wypowiedzenia stosunku 

służbowego itp. 
d) Do decyzji wydawanych lub podejmowanych przez Burmistrza a w razie 

jego nieobecności przez Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza zalicza się: 
- decyzje o udzieleniu zaliczek pracownikom na określone potrzeby, 
- decyzje o powierzeniu robót, dostaw i usług ze środków przeznaczonych  

na  ten cel w wydatkach rzeczowych oraz wynagrodzeń bezosobowych,  
- decyzje o uznaniu niedoborów za zawinione i niezawinione oraz o 

sposobie ich zarachowania i fizycznej likwidacji inwentarza zużytego nie 
nadającego się do dalszej eksploatacji  

 
2. Kontrolę wewnętrzną sprawują pracownicy wymienieni w wykazie 
      stanowiącym załącznik nr 1.  
 
3. Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w postaci. 
 

a) kontroli wstępnej tzn. kontroli czynności zamierzonych, mającej na celu 
zapobieganie niepożądanych lub nielegalnych działaniom przed ich 
dokonaniem. Kontrola wstępna obejmuje także badanie projektów umów, 
porozumień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań 

b) kontroli bieżącej polegającej na badaniu czynności i wszelkiego rodzaju 
operacji w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia, czy wykonanie to 
przebiega prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi wzorcami (normami, 
przepisami itp.) 

c) kontroli następnej, obejmującej badania dokumentów 
odzwierciedlających czynności już dokonane. 

           
4 .   Na dowód kontroli wewnętrznej dokumentów kontrolujący zaopatruje je 

swoim podpisem i datą. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku 
wykonywania kontroli wstępnej kontrolujący: 
- zwraca bezzwłocznie nieprawidłowe dokumenty właściwym komórkom 

organizacyjnym z wnioskiem o dokonanie odpowiednich zmian lub 
uzupełnień 
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- odmawia podpisu dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub 
dotyczących operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami, 
zawiadamiając równocześnie Burmistrza o ujawnionym fakcie. 
 

5. W razie ujawnienia w toku wykonywania kontroli bieżącej lub następnej  
nieprawidłowego przebiegu operacji gospodarczej – osoba odpowiedzialna 
za kontrolę danego odcinka pracy zobowiązana jest zawiadomić Burmistrza 
Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza oraz przedsięwziąć niezbędne kroki, 
zmierzające do wykrycia nieujawnionych i usunięcia wykrytych 
nieprawidłowości. 

6.  W razie ujawnienia w toku kontroli nadużycia kontrolujący zobowiązany jest 
niezwłocznie zawiadomić o tym Burmistrza, jak również zabezpieczyć 
dokumenty i przedmioty stanowiące dowód nadużycia; w tym również 
wszelkie ujawnione w toku kontroli dokumenty sfałszowane, fikcyjne itp. 

 
§ 5 

   
1. Wszelkie dowody będące podstawą dyspozycji środków pieniężnych lub  

rzeczowych składników majątkowych lub powodujące powstanie 
zobowiązań podlegają sprawdzeniu pod względem merytorycznym i pod 
względem formalnym i rachunkowym. 
 

2. Sprawdzenie pod względem merytorycznym polega na zbadaniu zgodności z 
planem, legalności, celowości gospodarczej oraz oszczędności wydatków. 
Sprawdzenie dowodu pod względem merytorycznym poza Burmistrzem        
i Sekretarzem należy do obowiązków pracowników wyszczególnionych  w 
wykazie stanowiącym załącznik nr 1. 

 
3. Sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym polega na  zbadaniu 

zgodności z przepisami, kompletności rachunkowej. 
Sprawdzenie zgodności pod względem formalnym i rachunkowym należy do 
obowiązków  Głównego Księgowego. 
 

4. Po sprawdzeniu pod względem merytorycznym oraz formalnym i    
rachunkowym dowód podlega zatwierdzeniu do wypłaty.  Dowody do     
wypłaty zatwierdzają Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik  i 
Główny Księgowy. 
 

§ 6 
 

1. Za prawidłowy uważa się dowód księgowy wystawiony przez właściwą 
jednostkę: 
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a) stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej 
przebiegiem i zatwierdzający co najmniej: 

  
- określenie wystawców i wskazanie stron uczestniczących w operacji 

gospodarczej, której dowód dotyczy 
- datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji 

gospodarczej, której dowód dotyczy, 
- przedmiot oraz wartość i ilościowe określenie operacji gospodarczej, 

jeżeli operacja jest wymierna w jednostkach naturalnych, 
- podpisy osób odpowiedzialnych za dokonanie operacji gospodarczej i jej 

udokumentowanie, 
 

b) Sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym  
przez właściwych pracowników oraz na dowód sprawdzenia przez nich   
podpisany z określeniem daty podpisania dowodu. 

c) oznaczony numer w sposób zezwalający na powiązanie dowodu z 
dokonanymi na jego podstawie zapisami                 
 

2. Za prawidłowy ponadto uważa się dowód księgowy gdy treść jest pełna i 
zrozumiała.   

      
§ 7 

 
1. Wszystkie obroty gotówkowe dokonane przez kasę muszą być  kontrolowane 

w sposób ogólny jak i szczegółowy: 
 

a) kontrola ogólna odbywa się przy pomocy zapisów na koncie bilansowym 
„kasa” symbol „101”, 

b) kontrola szczegółowa dokonywana jest przez zapisy do raportu kasowego 
sporządzonego w oparcie o dołączone do niego dokumenty uzasadniające 
wpłaty i wypłaty gotówkowe. 

 
2. Wpłaty do kasy przyjmuje się lub z kasy wpłaca się: 
 
a) na kwitariusze przychodowe urzędowego nakładu, oraz z programu przy    
          użyciu komputera, 
b) na podstawie czeków gotówkowych, 
c) na podstawie bankowych dowodów wpłaty 
 
3. Druki, o których mowa w pkt. 2 oraz inne, o których będzie mowa dalej 

są drukami ścisłego zarachowania i podlegają szczegółowej ewidencji 
spełniającej kontrolę stanów ich posiadania i rozdysponowania. 
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Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi pracownik 
odpowiedzialny za prowadzenie książki druków. 

 
4. Każde wydane pokwitowanie powinno być zaopatrzone w podpis  osób 

wystawiających pokwitowanie oraz kasjera potwierdzającego przyjęcie 
gotówki do kasy. 

 
5. Wypłat z kasy dokonuje się na podstawie dowodów uzasadniających 

wypłatę, a mianowicie: faktur (rachunków), list płac, decyzji i innych 
dowodów uprawniających do wypłaty. 

 
6. Na dowodach stanowiących podstawę do wypłaty za wykonanie usług, 

robót i dostaw oraz dostarczone materiały powinno być umieszczone 
potwierdzenie wykonania lub przyjęcia dostarczonych materiałów podpisane 
przez właściwą osobę.    

 
Potwierdzenie przyjęcia może być również dołączone do dowodu wypłaty w 
formie odrębnego protokołu przyjęcia, dowodu magazynowego (Pz) lub innego, 
stwierdzającego wykonanie i przyjęcia roboty, dostawy lub usługi. 
  Kasjer odmówi wypłaty, jeżeli dowód wypłaty jest niekompletny     
i nie podpisany przez osoby do tego upoważnione. 
  Nie stanowią podstawy do wypłaty paragony, kopie faktur, 
rachunków lub inne dowody sprzedaży. 
  Jeżeli jednak dla zapewnienia nieprzerwanej działalności jednostki 
lub innych społecznie albo ekonomicznie uzasadnionych przyczyn konieczne 
jest dokonanie zakupu rzeczowych składników majątku w punktach sprzedaży 
nie wystawiających faktur, to za prawidłowy dowód uważa się pisemne 
oświadczenie pracownika jednostki dokonującej zakupu, pod warunkiem, ze: 

- zakupiono rzeczowe składniki majątku w ilości przyjętej w obrocie 
detalicznym, 

- w treści oświadczenia podano ilość, cenę i wartość poszczególnych 
rodzajów zakupionych rzeczowych składników majątku oraz źródło ich 
zakupu, 

- oświadczenie podpisała osoba upoważniona na dowód aprobaty zakupu. 
7. Wypłat gotówki z kasy należy dokonywać osobie wskazanej w 

dokumencie stanowiącym podstawę do wypłaty, a innej osobie tylko na 
podstawie  prawidłowo wystawionego upoważnienia.  Upoważnienie należy 
dołączyć do dowodu wypłaty.  

 
8. Podstawą udzielenia zaliczki z kasy „z pogotowia kasowego” jest: 

polecenie wyjazdu służbowego, uzupełniony formularz wniosku o zaliczkę 
na zakup materiałów lub wniosek o udzielenie zaliczki stałej. Wydane 
zaliczki winny być rozliczone bezzwłocznie po wykonaniu zadania. 
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Zaliczki stałe powinny być zwrócone po upływie okresu ich ważności przed 
ustaniem stosunku służbowego oraz przed końcem roku budżetowego.  
 

9. Od pracowników, którym są wypłacane zaliczki do rozliczenia, pobiera 
się deklarację zawierającą wyrażenie zgody na potrącenie nie rozliczonych 
zaliczek z wynagrodzenia pracownika. 

10. Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w 
ustalonym terminie potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika. 
Pracownikowi temu do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki nie 
mogą być wypłacane dalsze zaliczki. 

 
§ 8 

 
1. Dokumentami dotyczącymi zakupu towarów, materiałów i usług oraz         z  

rozrachunków z dostawcami są: 
1) zamówienie, zlecenie, umowa (w odniesieniu do materiałów i usług) 
2) oryginał faktury dostawcy 
3) sprostowanie faktur, 
4) dokumenty stwierdzające uregulowanie zobowiązania, 
5) dowód dostawy ( w odniesieniu do towarów), 
6) dowód przyjęcia materiałów „Pz”. 
 

2. Zamówienie, zlecenie, umowa. 
 

Zlecenia na wykonanie robót, dostaw i usług winny być numerowane w 
ciągu roku w sposób ciągły. Po wykonaniu prac zleceniobiorca sporządza 
rachunek i składa go u pracownika techniczno – kancelaryjnego. Na 
rachunku powinno być stwierdzenie, że praca w nim wymieniona została  
wykonana w sposób określony w umowie. 
Na rachunkach dotyczących remontów bieżących i kapitalnych podległych 
obiektów, nieruchomości, dróg, itp. stwierdzenia, że praca w nich 
wymieniona została wykonana w sposób określony w umowie dokonuje 
Inspektor ds.  gospodarki komunalnej. Niezależnie od tego rachunki 
dotyczące wykonanych prac remontowo – budowlanych powinny być przed 
ich zrealizowaniem każdorazowo sprawdzone przez inspektora nadzoru z 
umieszczeniem  podpisu i daty. 
Do rachunków wystawionych przez osoby fizyczne winno być dołączone 
oświadczenie podatkowe.  
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3. Faktura. 
 

Faktura jest dokumentem księgowym. Zakupy rzeczowych składników 
majątkowych mogą być udokumentowane wyłącznie fakturami dostawców. 
Faktura obejmuje co najmniej: 
 
1) nazwę, adres i NIP jednostki wystawiającej,  
2) datę wystawienia i numer kolejny, 
3) nazwę i adres odbiorcy, 
4) sposób zapłaty, 
5) numer i datę zamówienia (umowy), 
6) wykaz ilości, rodzajów i cen zafakturowanych towarów, materiałów i    
    usług, 
7) sumę brutto, 
8) kwotę należności wpisaną słownie, 
9) pieczęć i podpisy wystawcy, 

 10) pokwitowanie zapłaty gotówkowej. 
 
 Ponadto faktura może zawierać dodatkowe dane: 
         1) adres magazynu wystawcy, 
         2) termin zapłaty, nazwę banku i symbole rachunku bankowego wystawcy, 
         3) podpisy pracowników wystawiających, sprawdzających fakturę, 
         4) powołanie na cenniki i symbole indeksów, 
         5) określenie podstawy prawnej zastosowanej ceny, rabatów, kosztów itp. 
         6) datę i potwierdzenie przyjęcia faktury przez adresata. 
Faktury wpływające do Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie rejestrowane są w 
odrębnym dzienniku korespondencji przychodzącej dla faktur i umów. 
Rejestracji faktur dokonuje osoba na stanowisku inspektora, odpowiedzialna za 
prowadzenie kancelarii, która następnie przekazuje dokumenty odpowiednim 
komórkom do sprawdzenia pod względem merytorycznym. 

 
4.  Sprostowanie faktur. 

 Dokumentami, na podstawie których dokonuje się sprostowania    
 faktur są odpowiednio:  
1) faktury korygujące, 
2) kopie not własnych oraz 
3) uznane przez zakład oryginały not dostawców. 
 Noty własne sporządza pracownik komórki finansowo – księgowej. 
  

5. Dokumentami stwierdzającymi uregulowanie zobowiązania są np. : 
Wyciągi bankowe, dowody kasowe, rozliczenia pracowników z sum 
pobranych na zakup z dołączonymi dowodami stwierdzającymi poniesione 
wydatki. 
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§ 9 

 
Dowodami bankowymi są: 
1) dowód wpłaty, 
2) czeki, 
3) polecenie przelewu – pobrania, 
4) wyciągi z rachunków bankowych, 
5) zrealizowane przez bank polecenie przelewu własne i obce. 
 
1. Dowód wpłaty: 
 Wszelkie wpłaty na rachunek własny lub obcy do banku dokonywane są 
przy pomocy specjalnych druków „Dowód wpłaty”. Dowód ten ujmowany jest 
w raporcie kasowym. 
 
2. Czeki. 
 Czeki gotówkowe winny być wystawione przez kasjera w jednym 
egzemplarzu i podpisane przez osoby upoważnione odpowiednimi 
pełnomocnictwami złożonymi w banku . Osoba otrzymująca czek do realizacji 
winna pokwitować jego odbiór w grzbiecie książeczki czekowej. 
 
3. Polecenie przelewu. 
 Podstawą do wystawienia polecenia przelewu powinien być oryginał  
dokumentu podlegający zapłacie lub poleceniu przelewu – pobrania. Polecenie 
przelewu wystawia pracownik służby finansowo – księgowej w takim czasie, 
aby zachować termin wpływu środków finansowych określonych przez 
dostawcę na jego rachunek bankowy. 
 
4. Wyciągi z rachunków bankowych. 
 Otrzymane z banku wyciągi rachunków bankowych winny być 
sprawdzone przez pracownika finansowo – księgowego. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności należy wyjaśnić i doprowadzić do zgodności z 
bankiem obsługującym. 
 

§ 10 
 
Przekwalifikowanie środków trwałych na przedmioty nietrwałe lub 
przedmiotów nietrwałych na środki trwałe może mieć miejsce na skutek zmiany 
kryterium lub niewłaściwego ich zakwalifikowania w przeszłości. 
Przekwalifikowanie powinno być udokumentowane przez sporządzenie 
odpowiedniego protokołu oraz powołaną do tego celu komisję. 
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§  11 
 
Podstawowym dokumentem stwierdzającym wypłatę wynagrodzeń jest lista 
płac.      
Podstawowymi źródłami do sporządzenia listy płacy są: 
1) pismo angażujące, 
2) umowa o pracę zleconą,  
3) zmiana umowy o pracę, 
4) rozwiązanie umowy o pracę, 
5) karta zarobków, 
6) rachunek za wykonane prace,    

§ 12 
 
1. Listy płac sporządza pracownik księgowości w oparciu o prawidłowo     

założone i prowadzone karty wynagrodzeń. Kartę wynagrodzeń zakłada się 
dla każdego zatrudnionego na podstawie umów o pracę i wydane decyzje, 
których kopie otrzymuje pracownik księgowości. 

 
2. Pracownik sporządzający listy płac, odpowiada za prawidłowe założenie i 

prowadzenie kart wynagrodzeń oraz ich aktualizację. Odpowiada również za 
prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami obliczania każdemu 
zatrudnionemu kwot potrąceń wynikających ze stosunku pracy. 
Kontrolę merytoryczną wynagrodzeń pracowników sprawuje Burmistrz, a w 
razie jego nieobecności Zastępca Burmistrza i Sekretarz. 
Listy nagród i premii sporządzane są przez pracownika księgowości w 
oparciu  o wykazy sporządzone na podstawie decyzji Burmistrza przez 
pracownika prowadzącego sprawy osobowe. 

 
 
3. Zgodnie z ustaleniami układu zbiorowego pracy, w listach płac dopuszczalne 

jest dokonywanie następujących potrąceń: 
1) należności egzekucyjnych na podstawie nakazów egzekucyjnych 
 

Inne potrącenia mogą być dokonywane wyłącznie za wyrażoną na piśmie 
zgodą pracownika. 

 
4. Listy płac nie mogą zawierać żadnych poprawek uznanych za niewłaściwe 

korekty błędów.    
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§ 13 

 
Szczegółowe wytyczne w sprawie obliczania składek i zasiłków z tytułu 
ubezpieczeń społecznych oraz ich udokumentowania zawarte są w instrukcjach i 
zarządzeniach ZUS-u. 

 
 

§ 14 
 

1. Delegacje służbowe wydaje pracownikowi, inspektor do spraw ogólno-
organizacyjnych. Polecenie wyjazdu służbowego zleca Burmistrz, Zastępca 
Burmistrza lub Sekretarz.  
Wydane blankiety delegacji podlegają ścisłej ewidencji. Kontrolę 
merytoryczną delegacji sprawuje Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub 
Sekretarz. 

 
2. Rozliczenie diet i innych należności z tytułu odbywanych podróży 

służbowych przez pracowników należy przedłożyć do wypłaty, niezwłocznie 
po wykonaniu polecenia wyjazdu służbowego.  
W uzasadnionych przypadkach do końca miesiąca, w którym pracownik 
przebywał w podróży służbowej. 

 
3. Dokonuje się zwrotu kosztów podróży najtańszym z możliwych środków 

transportu oraz najkrótszą trasą. Na wniosek pracownika Burmistrz może 
wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym. 
W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu 
według stawek określonych w przepisach w sprawie używania pojazdów 
prywatnych do celów służbowych.  

 
§ 15 

 
1. Do środków trwałych zalicza się środki określone  w Ustawie z dnia 15 

lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 
poz.654 z 2000r) oraz w Ustawie z 29 września 1994 r o rachunkowości 
(Dz.U. Nr 121, poz.591). 
 

2. Dokumentami stanowiącymi podstawę do zaewidencjonowania operacji 
dotyczących zakończonych inwestycji i remontów kapitalnych są: 
1) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku inwestycji, 
2) dowody ”OT – przyjęcie środka trwałego”, 
3) dowody ”OR – przyjęcie kapitalnego remontu”. 

 



 13

1) Protokół obioru końcowego i przekazania do użytku inwestycji stanowi 
podstawę udokumentowania przyjęcia do użytku z inwestycji obiektów 
majątku trwałego, powstałych w wyniku robót budowlano – montażowych. 
Protokół odbioru końcowego i przekazania inwestycji do użytku sporządza 
pracownik sekcji technicznej w trzech egzemplarzach. 

 
2) Dowody OT stanowią udokumentowanie zakończonych inwestycji 

polegających na zakupach składników majątkowych przekazanych 
bezpośrednio do użytkowania oraz łącznie z protokołem odbioru końcowego 
i przekazania do użytku inwestycji, są udokumentowaniem zakończonych 
robót budowlano – montażowych. 

 
3) Dowody OR stanowią udokumentowanie zakończenia kapitalnego remontu i 

przekazania wyremontowanego obiektu do ponownego użytkowania. 
Dokument ten jest równocześnie podstawą do zaewidencjonowania          
korekty umorzeń. 

 
3. Wszelkie zmiany w sposobie i miejscu użytkowania i stanie środków  

trwałych oraz inwentarza małowartościowego w użytkowaniu muszą być 
udokumentowane. Wyposażenie w użytkowaniu powinno być oznakowane. 
Księgi inwentarzowe winny być prowadzone z podziałem na poszczególne 
działy. 
Pracownik odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę składnikami 
majątkowymi zobowiązany jest uzgadniać zapisy w księgach 
inwentarzowych z pracownikiem księgowości co najmniej raz w roku, a 
szczególnie przy zmianie obsady danego stanowiska pracy. 

 
§ 16 

 
1. Tryb obiegu i kontroli dokumentów powodujących dyspozycję 
środków pieniężnych będących w kasie i na rachunkach bankowych oraz 
odnośnie rzeczowych składników majątkowych musi być bezwzględnie 
przestrzegany przez wszystkich pracowników urzędu. 

 
2. Korespondencję oraz wszelkie dokumenty finansowe przychodzące z 

zewnątrz do urzędu wprowadzane są  do elektronicznego obiegu 
dokumentów, następnie dekretowane przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza 
lub Sekretarza. Pracownika ds. obsługi kancelaryjnej zadekretowane 
dokumenty przekazuje Kierownikom Referatów. Kierownik Referatu 
rozdziela korespondencję na stanowiska merytoryczne celem załatwienia 
sprawy. 
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§ 17 
 

Zabezpieczenie mienia. 
Mienie będące własnością lub zdeponowane w urzędzie powinno być 
zabezpieczone w sposób wykluczający możliwość kradzieży. Pomieszczenie 
służbowe, w którym chwilowo nie przebywa pracownik powinno być zamknięte 
na klucz, a klucze odpowiednio zabezpieczone.  
Po zakończeniu pracy budynek urzędu powinien być zamknięty na klucz, okna 
pozamykane. Klucze od pomieszczeń powinny być umieszczone w specjalnej 
gablocie. Na przebywanie w budynkach po godzinach pracy konieczna jest 
zgoda Burmistrza oraz wpisanie do odpowiedniej ewidencji. 
Pieczątki oraz  dokumenty powinny być po zakończeniu pracy umieszczone w 
pozamykanych szafach. 
Gotówka w czasie godzin pracy oraz po jej zakończeniu powinna być 
przechowywana w kasetce umieszczonej w kasie pancernej w odpowiednio 
zabezpieczonym pomieszczeniu. 
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                                                                                     Załącznik Nr 1 
 
 
 
 

W Y K A Z 
 
 
 

Pracownicy upoważnieni do sprawdzania faktur – rachunków  pod względem 
merytorycznym stosują procedurę kontroli w zakresie legalności dokonania 
wydatku ze środków publicznych 
 
 

1. Burmistrz 
2. Zastępca Burmistrza 
3. Sekretarz Gminy 
4. Skarbnik 
5. Główny Księgowy 
6. Kierownik Referatu  Gospodarki Komunalnej 
7. Kierownik Referatu Rolnictwa 
8. Kierownik USC 
9. Komendant Straży Miejskiej 
10. Komendant Straży Pożarnej 
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WZORY  PODPISÓW 
 

Osób uprawnionych do zatwierdzania dowodów wewnętrznych 
Gminy i Miasta Jastrowie od 01 sierpnia 2012r. 

 
 
 
 
 

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Wzór podpisu 
 
1. 

 
Wojtiuk Piotr 

 
Burmistrz 
 

 

 
2. 

 
Klimczak Jerzy 

 
Z-ca Burmistrza 
 

 

 
3. 

 
Szewczyk Renata 

 
Sekretarz 
 

 

 
4. 

 
Czyżewska Teresa 

 
Skarbnik 
 

 

 
5. 

 
Blicharz-Głowacka Małgorzata 

 
Główny Księgowy 
 

 

 
 


